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Atidavė Vilnių Lenkų Valdžiai.
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LIETUVĄ PADALINO 
PUSIAU.

Lietuviams lieka tik Kauno 
gubernija.

Associated Press žinių 
agentūra 1 rugsėjo paskel
bė iš Ženevos šitokią žinią:

"Ginčas tarp Lietuvos ir 
Lenki jos dėl Vilniaus buvo 
išrištas ši rylą. Abiejų šalių 
atstovai sutiko, kad butų 
sudarytos dvi Lietuvos, vie
ną iš Kauno gubernijos, ku
ri bus nepriklausoma, o kita 
iš Vilniaus, kur valdžią kon
troliuos lenkai.”

Bostono "Heraldo” spe- 
cialis korespondentas 2 rug
sėjo praneša daugiau smul
kesnių žinių apie Lenkų- 
Lietuvių derybas Ženevoj. 
Jis sako, kad tautų lygos 
agenduose esą pažymėta, 
jog Lietuvos atstovai atvy
kę Ženevon tiktai paduoti 
prašymą, kad Lietuva butų 
priimta tautų lygon. Apie 
derybas su lenkais nesą nei 
žodžio pasakyta. Vilniaus 
klausimas iškilęs tiktai ta
da, kai lenkų sėbrai tautų 
lygos tarybos pareikalavo, 
kad visų pirma lietuviai pri
imtų Hvmanso sąlygas, jei
gu jie nori būti tos lygos na
riais.

O tos sąlygos reikalavo, 
kad tarp Lietuvos ir Lenki
jos butų padaryta apsigyni
mo ir užpuolimo tikslams 
karinė sutartis, taip kad jei 
Lenkija su kuria nors vals
tybe susiremtų, tai Lietuva 
turėtų kreiptis į tautų lygą 
ir klausti, ar ji turi Lenkijai 
gelbėt, ar ne.

Toliaus Hvmanso sąlygos 
sako, kad Lietuvos užsienio 
politika niekados neprivalo 
prieštarauti Lenkijos no
rams ir kad visas savo su
tartis su svetimomis valsty
bėmis Lietuva visuomet pri
valo pirma paduoti Lenki
jos valdžiai užgirti.

Šitokioms pažeminan
čioms sąlygoms Lietuvos at
stovai pasipriešino, sako 
”Heraldo” korespondentas, 
ir pareikalavo, kad lenkai 
laikytųsi Suvalkų sutarties, 
kurią jie pasirašė 7 (Į- spa- 
liu pereitų metų, pasižadė
dami pasitraukŲ iš Vil
niaus.

Vilniaus išsižadėti lenkai 
nesutiko, bet lietuviams ir
gi nenusileidžiant, Hyman- 
so sąlygos buvo truputi pa
keistos ir lietuviai jas pri
ėmę. Karinė sutartis dabar 
buvusi taip suformuliuota, 
kad Lenkijai susirėmus su 
kita valstybe, Lietuvai jau 
nereikėsią tautų lygos nuro
dymų klausyti, bet palieka
ma jai pačiai spręsti, ar eit 
Varšuvos ponams Į talką, 
ar ne.

Reikalavimas, kad visos 
Lietuvos sutartįs su kito
mis valstybėmis butų pirma 
paduodamos Lenkijos val
džiai užgirti, irgi likos tru
putį pakeistas, kad neže
mintų tiek Lietuvos.

Korespondentas priduria, 
kad nors sutartis tarp Lie
tuvos ir Lenkijos jau pada
ryta, bet daug smulkių klau
simų dar lieka aptarti.

SO. BOSTONE BUVO 
TIKRA KARĖ.

Sužeisti 3 policmanai, ka- 
reivis ir ugniagesis.

Pereitos nedėlios rytą 
ant kampo Silver ir. C. st. 
buvo nepaprastas reginys. 
Vienas airvs, Phillip Dolan 
vardu, begerdamas ”mun- 
šainą” išėjo iš proto ir pra
dėjo užpuldinėti žmones. 
Kaimynai pašaukė daktarą, 
kad duotų jam kokių vaistų, 
bet kada daktaras atėjo,
Dolan buvo jau užvertęs, 
rakandais savo duris ir di- i 
dėlių peiliu apsiginklavęs' 
grąsino kiekvienam vidų-'__ _________ __ „ - c
rius išleisti, kas tik drįs eiti: prisitaikęs vožė jam žalva- 
prie jo artyn. Daktaras rfne dūda per galvą ir pa
bandė ji perkalbėti, bet Do- griebęs sviedė jį trepais že-

Į

noje skylę ir per ją pradėjo' 
lieti jį vandeniu. Policma
nai tuo tarpu per langus ir j- 
durų plyšius šaudė iš revol
verių. Buvo paleista apie 20 
šūvių, ir trįs kulipkos patai
kė į Dolaną. Vandeniu už- 
springintas ir visas kruvi
nas nuo žaizdų, Dolanas vis 
dėlto gynėsi ir kuomet vie
nas policmanas siekė jam 
duoti buože per galvą, jisai 
šoko ant jo su peiliu, su
pjaustė jam rankas ir išvijo 

; iš toileto ant trepu. Čia Do- 
! lanas pasislėpė už durų ir 
j vėl ilgai laikėsi. Jis supiaus- 
tė da vieną eks-kareivį, ku
ris buvo apsiėmęs jį lentos 
galu prie sienos prismeigti, 
ir sužeidė viena ugniagesį, 
kuris bandė * jį nuginkluoti. 
Ant galo vienas ugniagesių

Darbininką žinios.
2,000,000 BEDARBIŲ 

ANGLIJOJ.

SUSTREIKAVO 1,000 
MAINERIŲ.

Coloradoj, Las Animas ir 
, Huerfano pavietuose su- - 
streikavo apie 1,000 anglia- 

Washingtono pranešimu, kasių protestuodami prieš 
Anglijoj dabar yra 2,000,000 algų apkapojimą. Jiems nu- 
darbininkų visai be darbo, 
3,000,000 dirba tik po dvi 
dieni į sąvaitę, o 1,000,000 
dirba tik vieną dieną iš sep
tynių. Beto, visiems Angli
jos darbininkams panaiki
nama taip vadinama "karės 
bonusas,” kas beveik per 
pusę sumažins jų algas. To
dėl galima tikėtis didelių 
streikų Anglijoj.

West Virginijoj liejasi kraujas.
AIRIJOJ PRASIDĖJO 

NAMINĖ KARĖ,
Airijoj prasidėjo naminė

250 MAINER1Ų UŽ
MUŠTA.

mušta 30 nuošimčių algos. kar- sini{ feininkų>(
^ie i, c^ir^-a b mih?merlaus kurie nori nuo Anglijos at- 
Rockefelenokasyklose. simesti, ir Ulsterio lojalistų,1

1 kurie nori, kad Airija butų 
j po Anglijos valdžia. Di
džiausia kova eina Belfasto

STIKLO DARBININKAI 
NUSILEIDO.

A «t i A m i užjausią iwva ruiaAmerikos langų _ stiklo m,este kuris skaitosi ulste- 
darbminkų assosiaeija suti- centnl Pereit j. 
ko priimti 28 nuošimčiais įe jo žmonių tenai bu- 
numazintą algą Sutartis su K g, ir keliasdešimts

lan užsimojo peiliu ir sušu- myn. Sulietas vandeniu, su- 
1 ko: "Tik Jėzus Kristus bu- šaudytas, sumuštas, Dola- 

vo neklaidingas, o kas tu nas nudardėjo stačia galva 
toks esi?” žemėn, bet tuoj atsistojo ant

Matydamas, kad su die- kojų ir vėl šoko ant policma- 
vuotu bepročiu susikalbėt nu. Bet .čia jau jį apsupo iš 
jau nebegalima, daktaras visų pusių ir parvertę ant 
nuėjo pranešti apie tai poli- žemės užgulė*.
cijos nuovadom Tenai jis Kova tęsėsi ištisas dvi 
gavo Į pagalbą porą polic-; valandas ir.per tą laiką ant 
manų. Visi trįs' jie išlaužė i kampo C ir Silver gatvių 
Dolano duris ir atstūmė ra- j prisirinko keli tūkstančiai 
kandus. Beprotis tuojaus 
puolė ant jų su peiliu ir ge
ležine štanga tokiu įnirti
mu, kad jie turėjo bėgti' 
kuogreičiausia laukan ir 
laukti daugiau policijos. ■ 
Pribuvo pats seržantas 
Toomey ir da keliatas polic- 
manų. Visi jie vėl užlipo ant 
viršaus, bet pasiutėlis vėl 
šoko ant jų su peiliu ir vėl 
risi turėjo bėgti. Daktaras 
Brunnick dabar tapo nuo 
policijos atskirtas ir pasiu
tėlis nusivijo jį laiptais aug- 
štyn. Neturėdamas kur bėg
ti, daktaras atsisuko ir spy-1 
rė bato padu airišiui tiesiog 
i veidą. To jam užteko ir jis 
sugrįžo vėl Į savo kambarį...

Policija susitarus dabar 
trečiu kartu pradėjo lipti 
augštyn. Bet pasiutėlis tuo 
tarpu spėjo išrišti sunkų 
ais-baksį ir nuvertė jį laip-i 
tais žemyn, tiesiog ant p<> 
licmanų galvų. Vienas polic-į 
manas i _ 
laiptai likos užtverti. Kuo
met policija pradėjo valyti 
sau kelią, Dolan ėmė bom
barduoti ją nuo viršaus bon- 
komis. Vienam policmanui 
jisai pataikė pieno bonka 
tiesiog į kaktą ir sunkiai ji 
sužeidė.

Kada policija pradėjo 
šaudyt, Dolanas užsidarė į 
toiletą ir jokiu budu negali
ma buvo jį iš tenai iškrapš- 
tyt. Tuomet pašaukta ug
niagesiai, kurie prisistatę 
prie namo savo kopėčias ir 
užlipę prie lango pradėjo 
pilti iš lauko vandenį į toile
tą. Tuo tarpu gi iš vidaus 
policijos seržantas atidarė

žmonių. Tarpe minios sto
vėjo rankas laužydama ir 
verkdama moteriškė — tai 
buvo Dolano moteris. Prie 
jos glaudėsi 13 metų vaikas, 

j taip pat verkdamas iš bai- 
■ mės, kad jo tėvui neatsitik
tų kas bloga.

Kada Dolanas nuvežta 
beprotnamin ir minia išsis
kirstė, namas išrodė kaip po 
karės: prie laiptų gulėjo su
laužytas ais-baksis, sienose 
išlaužtos kelios skylės, toi
leto ir virtuvės durįs sutru
pintos, tinkas visur nukri
tęs, per lubas bėgo vanduo, 
toileto sienos suvarstytos 
kulipkomis, kambariuose 
rakandai išvartyti, moliniai 
ir stikliniai daiktai sudau
žyti. Ir Į tokius namus turė
jo dabar sugrįžti nelaimin
ga Dolano pati su savo vai
ku. Tai vis girtuoklystės pa
sekmė. Jeigu Dolanas nebu- 

t # tų per kelias dienas degtinės 
tapo sužeistas^ ir lakęs, juk negi butų tokia 

tragedija ištikus.

PERKŪNAS TRENKĖ I 
TEATRĄ.

Oakland, Me. Pereitą są
vaitę perkūnas čia trenkė Į 
Tov Teatrą, kuomet buvo 
rodomi judomieji paveiks
lai. Trenksmas apkurtino 
daug žnrtmių ir visi didžiau
siam sumišime pradėjo bėg
ti laukan. Miesto valdinin
kui Vigui nuo išgąsčio su
stojo širdis ir jis parvirto 
kitiems po kojų.

ANT LAIVO NUŠAUTA
4 KINIEČIAI.

Ant anglinio laivo "Mas- 
toileto duris, manydamas kinonge,” kuris stovėjo Ka- 
padukėlį sučiupti. Bet van- nados upėj prie miesto Que- 
dens sruoga davė seržantui bec, pereitą aną rytą pasi- 
i veidą ir numušė jį nuo ko- girdo šaudymas ir tuojaus 
jų. Pasiutėlis tuomet šoko laivas pradėjo keistai švilp- 
ant seržanto ir pradėjo jį ti. Kuomet prie jo priplau- : 
savo peiliu badvt. Jis su- kė kiti laivai, pasirodė, kad 
piaustė jam galvą, kaklą ir ant jo kilo riaušės. Keturi i 
rankas. Sakoma, kad su- kiniečiai darbininkai gulėjo 1 
pjaustytas vargiai gyvens, nušauti, o du sužeisti. Kas . 

Negalėdami pasiutėlio pa- buvo tų riaušių priežastimi, < 
imti, ugniagesiai iškirto šie- telegramos nesako. j

į

šyta Clevelande. Tas palie- 
60,000 AUDĖJŲ ITALIJOJ čia 60 stiklo dirbtuvių, ku- 

SUSTREIKAVO. riose dirba 15,000 darbinin-
Iš Romos pranešama, kad 

audėjų sąjunga Italijoj nu
tarė apskelbti streiką, pro
testuodama prieš darbdavių 
nutarimą nunešti 15 nuo-; 
šimčių algos. Darbininkai 
pareiškė, kad jie sutiks 
dirbti pigesnėmis algomis 
tik tuomet, kuomet kapita
listai nupigins proporciona- 
liai gyvenimą. Streikuoja 
jau 60,000 audėjų.

, x«i 1 /y i M x . v v ludiiuoid n tstiklo fabrikantais pasira- sužeista laike šaudvmosi iš nerius, 
<vtq f . PVAhnnp ra c. rišlia. « . . ♦ a._ .X__

Hardingas nusiuntė prieš 
darbininkus 2,000 kareivių 

armiją.
West Virginijoj pasiliejo 

nekaltas darbininkų krau
jas. Ponas Hardingas, pasi
taręs su savo patarėjais ir 
West Virginijos kapitalistų 
atstovais, išleido proklama
ciją Į West Virginijos mai- 

, Įsakydamas jiems

riose dirba 15,000 darbinin-

IšDINAMITAVO POPIE- 
ROS KOMPANIJOS 

VARTUS.
Montague miestelyje, ne

toli Bangoro, tapo išdinami- 
tuota Intemational Paper 
Co. vartai ir tvanka. # Tos 
kompanijos fabrikuose’ da
bar eina streikas.

revolveriu. Seredoj miestą tuojaus išsiskirstyt ir grįž- 
užėmė kariumenė. .ti namo. Nespėjo maineriai

______ * apie šitą proklamaciją suži- 
250,000 MIRĖ NUO MIE- noti, kaip ponas Hardingas 

GO LIGOS.
Iš Londono pranešama, 

kad Ugandoj, Afrikoje, nuo 
miego ligos mirę jau 250,000 
žmonių. Daktarų ir kitokių 
mokytų ekspedicija išva
žiuojanti iš Londono Į Afri
ką su ta epidemija kovoti.

GRASINA AMERIKAI 
BOIKOTU.

Sacco ir Vanzetti gynimo 
komitetas praneša, kad Ita
lijos jurininkų sąjunga nu
tarė apskelbti Amerikos lai
vams ir prekėms boikotą, 
jei Sacco ir Vanzetti, ku- 
riedu dabar yra nuteisti A- 
merikoj miriop, bus nužu
dyti.

Sacco ir Vanzetti yra A- 
merikos italų darbininkų 
organizatoriai. Jie buvo 

ke "ablavu” kaipo politiniai 
prasikaltėliai, bet paskui 
juos apkaltino apiplėšime ir 
užmušime vienos kompani
jos kasieriaus netoli Bosto
no. Nors valdžia negalėjo 
jiems to prirodyt, tečiaus 
teismas pripažino juos 
tais" ir dabar jiems gręsia 
mirtis.

I
*

AREŠTAVO DARBININ
KŲ LAIKRAŠČIO RE

DAKTORIŲ.
Londone areštuotas Ge

orge Lansbury, darbininkų 
dienraščio ’TJaily Herald” 
redaktorius. Jo sūnūs taipgi 
paimtas. Mat jie priguli 
prie Poplar miestelio Tary
bos, kuriai buvo Įsakyta pa
kelti gyventojams mokes
čius, bet kadangi tame mies
telyje gyvena beturčiai, tai 
Taryba-atsisakė mokesčius 
kelti ir užtai Londono val
džia Įsakė ją areštuoti. Ta

19 jų jau suimta. Kitus irgi 
liepta suimti.

| ------------------

i EKSPLIOZIJA DIRBTU
VĖJ.

i Geležinkelių signalų dirb- 
”kal- tuvėJ East Providence pe- 

“ reitą sąvaitę ištiko eksplio- 
zija. Vienas darbininkas 
buvo užmuštas, keli sužeis
ti.DEBSĄ GALI PALIUO- 

SUOTI.
Washingtono žiniomis, ga

limas esąs daiktas, kad da- ..... ......
bar kuomet taikos sutartis taĮp vadinamos United Sta- 
su Vokietija bus pasirašyta, tes Mail steamsnip Co. de- 

ydingas paliuosuos sočia- vynjs garlaivius, kurie buvo 
lįstų veikėją Debsą iš kaleji- jaj nuomon, bet už kū
mo. Taip kalbą M ashmgto- rjuos jj nenorėjo mokėti 
no valdininkai. rendos

Nesenai buvo kalbama, 
kad justicijos departamento 
galva Daugherty rekomen
duosiąs Debsą paliuosuoti, j 
bet šita viltis dabar sumažė
jo, nes f 
išsireiškė prieš politinių ka
linių paliuosavimą.

Atėmė laivus.
Šiomis dienomis Suvieny

tų Valstijų valdžia atėmė iš

Extra*
"Keleivio” buvo jau keli

Daugherty aiškiai tūkstančiai išėję iš spaudos,

[jau Įsakė nusiųsti Į West 
Virginiją 2,000 kareivių 
prieš darbininkus. Kariu
menė nuvyko su armotomis, 
kulkasvaidžiais ir orlai
viais, pasirengus kaip tik 
tikron karėn.

Angliakasių unijos atsto
vas Lewis kreipėsi Į poną 

UŽVaLMINKAIETV l“^ TalFiTlv’a,1^- 
VALDI M. KAI. šauktų angliakasių ir kor-

Kyga..— Maskvos Sovie- poraciju atstovu konferen- 
tų susirinkime pereitą utar- ei • . nesutikimams išrišti,
ninką Trockis^ pasakė, kad Hardingas atsakė, kad 
i du pastaru mėnesiu Petro-jjs nematąs reikalo tokią 
grade nužudyta 8 komunis- konferenciją šaukti, 
tų vadai.. Vis tai esąs bal- Amerikos Darbo Federa- 
tujų teroristų” darbas. cijos pirmininkas Gomper- 

Bolševikų žinių agentūra gag buvo asmeniškai pas 
’ Rosta ’ praneša, kad dary- prezidentą Hardingą nuvy
ta taipgi pasikėsinimas uz- kęg jr prašė, kad tokia kon- 
mušti Trečiojo Internacio- ferencija butų sušaukta, 
nalo pirmininką Zinovjevą Gompersas nurodė, kad ka- 
ir Gorkį, ir buvęs padarytas riumenė gali išvaikyti susi- 
užpuolimas ant traukinio, rinkusius darbininkus, gali 
prikrauto auksu ir kitokio- suiaužyti ju dvasią, bet tas 
mis brangenybėmis. Tuo |neprašalins to pikto, prieš 
traukiniu važiavęs ir pats kuri darbininkai buvo suki- 
sovietų prekybos atstovas lę pakoi West Virginiją 
Krasinas. valdys ne žmonių renkama

----------- valdžia, bet detektivų agen- 
TURKAI NORI ATNAU- turos ir kasyklų korporaci- 

JINTI SANTIKIUS. jų užlaikomi ginkluoti gal- 
Turkų valdžia pareiškė, važudžiai, patol ramybės 

kad ji vėl norėtų atnaujinti tenai nebus. Kariumenė iš- 
su Amerika diplomatinius eis, ir vėl prasidės kruvina 
santikius, kurie buvo per- kova tarp tų galvažudžių ir 
traukti 1917 metais. darbininkų.

----------- Prezidentas Hardingas 
STRYTKARIS SUGRIO- išklausė Gomperso kalbą, 

VĖHOTELĮ. bet konferenciją šaukti at-
Springfielde (Mass.) pe- sisakė.

reitą “sąvaitę Įsibėgėjęs1 
strytkaris nušoko nuo bė
gių ir motormono nebesu
valdomas smogė Į hotelį. 
Hotelio siena tapo išgriauta 
ir karas ligi pusės įlindo Į 
hotelį. Keliolika žmonių bu
vo sužeista.

KONFISKAVO MAJORO

Šerifas Don Chafin ap
skaito, kad jis su savo pri- 
saikintais "piliečiais” ir 
korporacijų razbaininkais 

išmušęs Logano paviete nuo 
250 iki 500 angliakasių, ir 
daug jų suėmęs.

Federalės kariumenės va
das generolas Bandholtz 
praneša Į Washingtoną, kad 
400 angliakasių pasidavė jo

kaip iš Lietuvos Informaci
jos Biuro atėjo šitokia tele
grama:

"Kai kurie Amerikos lie
tuvių laikraščiai paskelbė 
Associated Press paduotąją 
iš Ženevos klaidingą žinią, 
buk Lietuvos delegacija Že
nevoj sutikusi, kad iš Vil
niaus ir apielinkių butų su
daryta atskira Lietuva, ku-

ai tt angnanasiu pasiuave^ju
New Jersey valstijoj pe- !<a™™nei tiTes +sharPle«s 

reitą sąvaitę buvo suimtas lr Madmosu. Jie tuoj buvę 
tulaš John Polizo, kuris ve- nuginkluoti, susodinti j

KAZOKAI IŠVAIKĖ 
MAINERIUS.

Uniontoįvne, Pa., sustrei
kavo W. J. Rainey Coal and 
Coke Co. kasyklų mairyeriai. 
Pareitą sąvaitę streikieriai 
numaršavo Į Allison, Pa., 
kad ir tenai išvedus iš dar
bo angliakasius. Bet tenai rioje administracija butų po 
prieš juos pastatė kulka- Lenkijos priežiūra, 
svaidžius ir liepė išsiskirs
tyt. Darbininkai išsiskirstė, 
nes su kapitalo razbainin
kais juokų nėra. Ir tuojaus į 
Allisoną primarmėjo ”juo- 
dujų kazokų,” bet maine
riai būvu jau išsiskirstę.

Ž«phn7t«ką alaus uTllen- traukini ir išgabenti į St. 

Hevvitfs Creeku, buvo konfiskuotas ir veži- . , ... ’kas pristatytas j teismą. kur. b.uv° susmukę angim- 
Teisme naaiškėio kad ta kasiai- pereitą sąvaitę or- alu buvo Ske New Iaiviai PradėJ° sPro?-
Yorko maioras Hvlan Xo stančias Kapitalis-

t ? tų spauda sako, kad tuo no-
1 ° h’;,1 J rėta tik pagąsdinti "rau
nąs Hylan pildo Įstatymus! |donkakHų pa^iją/,

20 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
ANT GELEŽINKELIO.
Netoli Oswego, N. Y., nu- 

> nuo bėgių greitasis

konfiskuota ir laikoma vai-1 gus buvo užmuštas ir 20 sli
džios žinioje. įžeista.

JSAKĖ NAIKINTI "MUN
ŠAINĄ."

Blaivybės viršininkas

"Lietuvos Informacijos
Biuras yra įgaliotas praneš
ti, kad panašaus sutikimo ___ „__
Lietuvos delegacija nėra da- Haynes įsakė sunaikinti vi- šoko 
vusi, ir visa šita žinia nuo są naminę degtinę, kuri yra traukinis. Nelaimėj 1 žmo- 
pradžios iki galo yra klai- ’ ’ 1 * ’ **’ ’ ’ -
dingą.”
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SIMI’.
' Suvažiavimo klausimu 

nuomonės pradeda skirtis. 
"Tėvynė” nenori jam pri
tarti, nes jis brangiai lėšuo- 
siąs. Ji rašo:

"Pirmiausia reikia pastebė-( 
ti, kad sumanytojai (\Vaterbu- Į 
rio progresyvių draugijų sąry-; 
šis) ligi šiol dar neišdirbo jo-' 
kių aiškių ir apčiuopiamų pa- ■ 
grindų šaukiamam suvaziavi- 
mui. Pasakyti, kad reikalinga 
pažangiajai visuomenei suda
ryti bendrą frontą prieš kleri
kalų užmačias Lietuvos reika
luose, neužtenka, nes tai yra 
labai plačios prasmės pasaky
mas. Reikėtų aiškiai pastatyti 
tie klausimai, kuriais suvažia
vimas yra šaukiamas. Pagalios 
vargu ban galima tikėtis, kad 
būt galima sudaryti bendras 
frontas visų pažangiųjų ele
mentų ant tiek tvirtai organi
zuotas. kad sudarytų rimto pa
vojaus klerikalizmui, nesą 
praeities patyrimai mums.liu
dija. kad tie tarpsroviniai su
važiavimai vien neigiamų vai
sių musų gyvenimui duodavo. 
Kadangi ir šin suvažiaviman 
turėtų būti kviečiami socialis
tai, tautininkai-liberalai arba 
sandariečiai ir pažangieji ka
talikai. tad sakykite, ar gali
ma šitie trys elementai sulieti 
Į taip ankštą kontaktą jųjų 
darbuotėje, kad jie sudarytų 
bendrą rimtą f rentą prieš kle
rikalus?

"Pagalinus norint sudaryti 
bendrą frontą, reikia priimti 
bendrus planus savo - darbuo
tei ; skelbiant kovą savo prie
šui reikia paskelbti ir kokiais 
pagrindais ta kova skelbiama.’; 
Na, ir štai pirmiausiai prieš. 
mus atsistoji klausimas, kaip 
atsinešti prie šiandieninės Lie
tuvos valdžios, kuri visomis 
pusėmis pataikauja klerikalu 
užmačioms? Socialistai pareiš
kė, kad niekuomi nerems da
bartinės Lietuvos valdžios, kol 
pastaroji nenustos persekiojus 
darbininkų judėjimo Lietuvo
je. Sandariečiai gi smerkia ne
tikusius Lietuvos valdininkų 
darbus ir nors 
prieš Lietuvos 
kavimą 
tečiaus 
reikalus
patim kartu 
džią. O katalikai net jokių pro
testų prieš Lietuvos valdžia 
nereiškia. Sutaisykite dabar 
šitų elementų taip skirtingus 
nusistatymus pačiame svar
biausiame punkte. O juk skel
biant klerikalams kovą, negali
ma apeiti nesusitikus ir su 
Lietuvos valdžios rėmimo 
klausimu, nes pastaroji ben
dradarbiauja klerikalų užma
čioms.

"šaukti suvažiavimą pažan-i 
giosios visuomenės, kuris lė- 
šuos tūkstančius dolerių, vien 
tam. kad nutarius, jog reikia 
kovoti su klerikalų užmačioms, 
visai nėra reikalo, nes kiekvie
nas pažangus laikraštis, kiek
viena pažangi draugija ir net 
pavieniai asmenys, senai veda 
atkaklią kovą su šitais tamsy
bės ir biurokratizmo apašta
lais. Pagaliaus. mums praei
ties patyrimai kuoaiškiausiai 
liudija, kad visuomeninių su
važiavimų nutarimai, yra ne
organizuotos jėgos nutari- važiavimas 
mais ir tankiai net patys tų vinču 
nutarimų autoriai ■' - - -
jau nekalbant apie plačiąją vi- klausimai gali būt išrišti, 
suomenę. O tuštiems nutari- Antras dalykas, viduri
niams ir rezoliucijinei kovai, nės srovės spauda klaidin- 
mes jokios rea’ės svarbos ne- gaį aiškina suvažiavimo 
priduodame. Mes tik tuomet tikslą. Jai rodosi, kad suva- 
galėtume širdingai pritarti pa- žiavimas norima šaukt vien 
žangiosios visuomenės šuva- tik parašymui vienos-kitos 
žiavimui, jei butų numatoma, rezoliucijos Lietuvos klau- 
kad yra galimybių sudarymui rimais.
tvirtos visuomenės organiza-J Rezoliucijos bus savo ke- 
cijos, kurion sutilptų augs- bet jos negali ’but suva- 
Čiau paminėti elementai. Tuo- “* * “ *
met tiktai butų galima tikėtis tikslas yra — Įkurti A- 
rimto subendrinto pagrindo menkos lietuvių pažangių- 
kovai prieš juodąjį pavojų mu- jų

su tėvynei. Tečiau šiuo mo
mentu tokių galimybių nesi
mato, todėl ir vietoje planuo
jamojo suvažiavimo, reikėtų 
pajieškoti kitu kelių to bendro 
fronto įkūrimui, kuris kiek ga
lima suartintų pažangiąją vi
suomenę ir subendrintų josios 
žygius visiems bendram dar
bui. Ir tai reikia jieškoti tokių 
kelių, kurie kuomaziausiai A- 
merikos lietuviams iėšuotų.”

Taip kalba "Tėvynė.” Te
čiaus tuo pačiu laiku ji pri
duria, kad tai yra privatinė 
jos redaktoriaus nuomonė, 
ir SLA. kuopos gali elgtis 
šituo klausimu kaip joms 
geriau išrodo. SLA. Pildo
moji Taryba negalinti tame 
nieko pasakyti, nes ji da ne
gavo oficialio pakvietimo 
suvažiavime dalyvauti.

Sandariečių organas 
"Sandara" vienam numery 
išsireiškė už suvažiavimą 
labai karštai, bet antram 
numeryje jau ly£ ir abejoja, 
ar galės suvažiavę delegatai 
susitarti, ar ne sukels tas 
vaidų? Iš principo "Sanda
ra" suvažiavimui nepriešin- 
ga ir dabar, bet sako:

"Norint, kad iš šio waterbu- 
riečių pasiūlyto susivažiavimo 
išeitų kas gero, reikia išanksto 
dalykai taip nustatyti, kad 
vien tik gerui susivažiavimo 
galybė butų pakreipta. Reikia, 
kad susivažiuotų atstovai po
zityviam darbui, o ne gin
čams; reikia, kad susivažiavi
mas labiau suartintų pažan
giuosius gaivalus ir subend
rintų jų tą veikimą, lies kitaip 
susivažiavimas liktų be vaisių. 
Jeigu susivažiavimas sukeltų 
naujus kivirčius pažangiųjų 
tarpe, toksai susivažiavimas 
netik nebūtų naudingas, bet 
jis dar ir daug blėdies padary
tų. Taip, jeigu jau turi būti su
sivažiavimas, apsižiūrėkime, 
kad jis butų tarsi koks ryšys, 
surišantis vienan veikiman vi
sus veikėjus, bet kad jis ne
veiktų ardančio dinamito ro
lės." ’

"Sandaros” nuomone, ne
sutikimų gali kilti Lietuvos 
klausimu. Pavyzdžiui—

”Jei vieni delegatai bus tos 
nuomonės, kad Lietuvą reikia 
sufederuoti su bolševikiška 
Rusija, gi kiti stos už nepri
klausomą Lietuvą, tai kokia 
tada harmonija susivažiavime 
gali būti? Turi susivažiuoti 
žmonės ar vieni, ar kiti. Jei su- 
siAžiavimas bus ’bolševikuo- 
iančių’, ten nebus reikalo daly
vauti sandariečiams, nes san
dariečiai tvirtai nusistatę už 
nepriklausomą, demokratinę 
Lietuva.

"Sakykime, susivažiavimas 
bus tų, kurie geidžia nepri
klausomos Lietuvos, pastaty
tos grynais demokratiniais pa
matais. Tada išsyk prieš susi
važiavimą stos du dideli klau
simai: (1) kaip sujungti visų 
pažangiųjų spėkas gelbėti at
statymą nepriklausomos Lie
tuvos? ir (2) kokių priemonių 
imtis, kad užkirsti kelias vei
kimui tų nedemokratinių gai
valų, kurie jieško privilegijų 
tam tikroms klasėms ar tikėji
mams, su skriauda Lietuvos 
visuomenei ?”

Žinoma, kad be ginčų su- 
neapsieis. Be.t 

i nereikia nusigąsti, 
jų nepildo, nes tik per ginčus svarbus

i

protestuoja 
valdžios patai- 

klerikalų užmačioms, 
Lietuvos valstybinius 
pasižada remti, tuo 

remdami ir vai-

į

i

Tokia sąjunga reikalinga 
; netik kovai su reakciniais 
musų visuomenės elemen- 

Itais, bet ir pačių draugijų 
reikalams. O tokios sąjun
gos be suvažiavimo neįkur- 
si. Todėl suvažiavimas rei
kalingas ir jis turės Įvykti.

pastebi.

per savo
Ameri- 
pirktu

i

LIETUVOS VALDŽIA IR 
AMERIKOS LIETUVIAI.

"Naujienos" 
kad—

"Lietuvos valdžia 
atstovybę šaukiasi
kos lietuvius, kad jie 
paskolos bonus.

"Bet Amerikos lietuviai 
taip pat ne kartą šaukėsi į 
Lietuvos valdžią, reikalauda
mi, kad ji panaikintų karės 
stovį, paliautų žudžius ir per
sekiojus darbininkų judėjimo 
veikėjus, pašalintų cenzūrą ir 
sustabdytų vietinių vaidininkų 
savivaliavimą.

"Lietuvos valdžia iki šiol 
neišpildė tų reikalavimų. Ko
dėl gi ji mano, kad amerikie
čiai turi paisyti jos žodžių la- 
biaus, negu ji paiso amerikie
čiu žodžių?

"Amerikiečiai yra apleidę 
savo tėvynę daugiausia dėlto, 
kad joje nebuvo laisvės, kuo
met ji buvo po carizmo letena. 
Jeigu jie žinotų, kad Lietuva 
šiandien yra tikrai laisva, tai 
vieni jų su džiaugsmu grįžtų 
atgal, o kiti, gyvendami čionai, 
šelptų ją kuo galėdami. Ne
reikėtu nė raginti.

"Bet kol-kas jie tiktai girdi 
gražiai skambančias deklama
cijas apie 'laisvą Lietuvą,’ ir 
jau jos pradeda jiems darytis 
nuobodžios.

"Butų laikas Lietuvos val
džiai permainyti savo 'taktiką’ 
ir imt agituot amerikiečius ne 
žodžiais, o darbais.”

Pastaba teisinga ir labai 
vietoje.

senai
Į

IMA ŠMEIŽIKUS NAGAN 
"Naujienos” praneša, 

kad Kl. Jurgelionis, "Nau
jienų" biznio vedėjas, trau
kia teisman Chieagos ko
munistų organą "Vilnį" ir 
jos leidėjus bei redaktorius, 
A. Kairį, J. Undžių ir J. Ga- 
siuną, reikalaudamas $50,- 
000 atlyginimo už dergimą 
jo vardo.

Apie tą komunistų orga
ną "Naujienos” rašo:

"Tame lapelyje jau
yra terliodamas drg. Jurgelio- 
nio vardas, bet ypatingai daug 
nešvarumų jame tilpo paskuti
niu laiku. Ir kantriausiam 
žmogui galėjo tatai įkyrėti.

’Ariv. Kl. Jurgelionis parei
škė, kad tai esami 'tiktai pra
džia.’ Toliaus jisai trauksiąs 
tieson ir kitus savo šmeižikus, 
o taip pat ir jų pageibininkus. 
Pagal Įstatymus už šmeižtą, 
tilpusi laikraštyje, atsako ne 
tiktai jo leidėjai ir redaktoriai, 
o ir agentai, platintojai ir tt."

Tąsytis po teismus yra 
nemalonus dalykas, bet su 
lokiais šmeižikais, kaip mū
siškiai komunistai, kitokio 
išėjimo nėra. Patįs jie susi
valdyti nemoka, tai juos tu
ri valdyti poliemano lazdų-

VOKIEČIAI BĖGA PIETŲ 
AMERIKON.

Hamburgo žiniomis, pas- : 
taruoju laiku labai daug vo
kiečių pradėjo važiuoti pie
tų Amerikon, ypatingai 
Brazilijon. Žinios ir laiškai, 
kurie ateina nuo pirmiau iš
važiavusių tenai vokiečių 
esą tokie masinantĮs, kad 
tūkstančiai žmonių parduo
du savo mantą ir keliaują 
Kolumbo žemėn. Brazilijoj 
esą gerai dėlto, kad valdžia 
duodanti ateiviams netik 
žemės, bet ir pinigų skoli
nanti gyvenimui įsitaisyt.

42,767,530 GYVENTOJŲ 
ANGLIJOJ.

Naujas gyventojų sąra
šas Britanijoj parodė, kad 
Anglijoj, Valijoj ir Škotijoj 
vra 42,767,530 gyventojų. 
Pačiam Londono mieste yra 

organizacijų Sąjungą. 7,476,160 žmonių.

žiavimo tikslas. Suvažiavi-

“Kas kaltas?” nesiūs, sėklos beliko tik ma
ža dalelė. Ir štai, atėjus pa-

. ------- _ ‘vasariui, užsėjo žemės tiek,
1 okiu antgalviu Laisvė- kiek turėjo *ėxlų. Prie to 

užėjo giedra, ir tuos pačius 
javus sunaikino tiek, kad 
jam pačiam jau nėra ko val
gyt. Jeigu jis nebūtų suval
gęs sėklų, jam gal nors ba
dauti šiandien 
kėję.

Suprantama,

T 
je” tilpo straipsnis, kurio 
autorium yra p. J. Saulius. 
Jis "aiškina," delko badau
ja Rusija, ir smerkia tuos, 
kurie sako, kad Rusijoj Įvy
ko badas ne vien dėl giedros 
ir piliečių karės, o dėl val
džios netinkamumo. Kad 
pHstHcius tuos žiroiics visis- suvul^^s sčklu

nebūtų rei-

Beteise West Virginijoj.
Plutokratų spauda pilna šita vergija negali darbi- 

bauginančių žinių apie West ninkams patikti ir jie, ang- 
Virginiją. Ji rašo, kad dide- liakasių unijos padedami, 
Ii būriai ginkluotų angliaka- nuolatos veda su ta pavergi- 
sių, "agitatorių sukurstyti,” mo tvarka mirtiną kovą, 
plaukia tūkstančiais i Min- Alingo paviete jau nuo ko- 
go pavietą ir grąsina gyven- kių metų eina streikas, 
tojų gyvybei ir turtui, ši- Streikui sulaužyt, korpora- 
cam "pavojui” prašalinti, vijos paleido i darbą gink- ' — ■ ■“ * ---ištikimi piliečiai į 
organizuoti apsigynimą.

Skaitant šitas žinias, iš- dėjo ginkluotis. Vienam su- 
rodo, kad angliakasiai tenai sirėmime pereitais metais 
yra kokie laukiniai žmonės, 
kuriems rupi tik deginimas 
ir žudymas.

Kodėl tie žmonės plaukia 
į Alingo pavietą, kapitalistų 
spauda nesako. Ji slepia tei
sybe. Ji da tyčia meluoja ir 
šmeižia darbininkus, kad 
sukėlus prieš juos visuome
nės opiniją. Kada sukelsi 
prieš juos visuomenės ūpą, 
tada galima bus juos ir šau-

jis nebūtų 
jeigu komi

sarai nebūtų atėmę iš jo ja
vų.

kai žiopliais, p. Saulius pri
vedė daug "faktų,” kad An
gliją, Jranciją, Vokietiją ir, javu konfiskavimas buvo 
net Lietuvą giedra palietusi.‘daromas ne visoj Rusijoj, o 
ir tose šalįse esą kaikunų tik tuose distriktuose, ku- 
uaiktų negalima gauti, o^ku- rįe arčiau prie geležinkelių. 

x~‘ i Tie distriktai daugiausiai ir 
badauja. Na, ar čia nėra 
valdžios kaltė?

Taipgi nėra nei vienam 
paslaptis, kad Rusijos val
džia rūpinosi daugiausia III 
internacionalo likimu, negu 
savo šalies duona. Irgi nė
ra paslaptis, kad ji (Rusijos 
'.aidžia) daugiau rūpinos 
kitų valstybių revoliucija, 
negu savo pramonės ir ūkio 
atbudavojimu. Jei tikėt W. 
D. Vanderlipo pasakoji
mais, tai Rusijos žinių agen
tūra itikrinus net inteligen
tiją, kad VVashingtone jau 
plevėsuojanti raudona vė
liava. Ar galima gi Įsivaiz
dinti didesnį žmonių klai
dingumą? Be to, bolševikai 
įsitaisė traukinius, kuriuo-

•> pradėję luotus savo žmogžudžius.
Tuomet ir angliakasiai pra-

------- ----- o---------
riuos galima gaut, tai kai
nos dvigubai pakilusios.

Tegul jau butų ir taip. 
Bet nenoroms klausimas ky
la — kodėl tos šalys neba
dauja. o priešingai — nuta
rė da šelpti Rusiją?

Aš norėčiau, kad p. Sau
lius atsakytų Į šį klausimą.

Regis, nei vienam nėra 
paslaptis, kad Rusijos pro
letarai badauja jau nuo die
nos t Įsikūrimo "proletarų 
diktatūros.”

Žinoma, galima buvo tei
sintis, kad ilga karė sunai
kino arba sutrukdė trans- 
portaeiją. Bet kuomi galima 
pateisinti tą faktą, kad pa
tys ūkininkai badauja, ir da 
gi turtingiausiuose distrik
tuose ?

Lenino pasekėjai tv n tina, r0^- revoijucjjos paveiks- 
kad giedra tam kalta. Bet , ; s ausdin0J pr£pagan.
protaujantis darbininkas dos ]apikraščius. k^ose 

negali tam akėt. ... taip-pat klaidino, žmones
Suprantama, sakyt, kad, revaliueijas-

giedra prie to neprisidėjo, r/m ?nternacionalo •.aJugi_ 
butų neteisinga, taip traukiniai važinė-
įieteisiiiga yra saat i, jog:;os sodžius, kaimus ir tt. 
vien tik giedia ir kaie >iajĄr nebutų buvę geriau, kad 
Rusijos bado priežastis. , traukfnjai kutu že

As esu linkęs manyti kau reikalh^ ūkininkams ir 
nyko s to oj Į^^gtejėnams reikmenų, vie- 

toj atitraukti ūkininkus nuo 
i naudingo darbų?

Taigi, taip Rusijos val- 
džiai dirbant valstybės ”ge- X-LXXrYlA» dXX XXV.IC* AX1 d |Xx?aI1^ L _ • • ■» •*

ėklų po tokią porciją, ko- ™Y«į: 'F P*'le,klt°

eigoj.
Nei vienam nėra paslap

tis, kad bolševikų valdžia 
konfiskavo javus nuo ūki
ninkų, palikdama 
s< . 
kią gavo proletaras.

Manau, visiems yra aiš
ku, kad ūkininkas tokia 
porcija negali išsimaitinti į 
ir neišsimaitys (ypač tada,; 
kada jis mato aruode sėk-, 
lų), kokia maitinas proleta
ras. Dėl padidinimo savo 
porcijos, jis mažino sėklą. 
Ir taip darant, per 5-6 mė--

prieiti, kaip tik prie bado.
Rusijos liaudies dabarti

nis badas yra tik pradžia 
bado. Jeigu valdžia ir toliau 
užsiims tik III Internacio
nalu, o ne šalies atbudavoji- 
mu, tai prieis prie to, kad ir 
ponams komisarams reiks 
badauti.

Laisvės • Mylėtojas.

Remkime savo draugus Lietuvoj!
Didžiausi Lietuvos darbi- kams tikrąją Lietuvos padė- 

ninkų priešai klerikalai de- ti ir sumetę po keletą centų 
da visas pastangas, kad su
stiprinus savo jėgas Lietu
voj ir galutinai užvaldžius 
tą kraštą. Jiems rupi išgau
dyti tenai visus darbininkų

siųskime juos Lietuvos so
cialdemokratams. Lai jie už 
tuos pinigus leidžia laikraš
čius ir brošiūras, platina 
tarpe tamsių Lietuvos kai- 

vadus, apkaltinti juos prieš- miečių apšvietą ir susiprati- 
valstybingume ir išžudytu mą ir lai ardo iš pat pamatų 
Darbininkų minios, neteku- Lietuvos kunigų tamsybės 
sios savo vadų, bus išsklai- tvirtovę, 
dytos ir turės pasiduoti ku
nigu ir buožių vergijon.

Musų pagelba Lietuvos 
. __ socialdemokratai jau daug

Įvykinimui savo juodų yra nuveikę. Savo centais 
užmačių kunigai darbuojasi mes davėme jiems progą 
išsijuosę. Jie'turi tam tiks- praplėsti savo agitaciją rin- 
lui savo fondus, Į kuriuos kimuose i Steigiamąjį Sei- 
vardan Lietuvos valstybės mą ir jie pravedė ten 13 sa- 
renka iš darbininkų pinigus, vo atstovų. Tie atstovai yra 
Jie nepaiso nei dabartinių kaulu gerklėje buožių val- 
sunkių bedarbės laikų, visur džiai. Jie gyvu žodžiu ir raš- 
siuntinėja savo agitatorius, tu kelia aikštėn visus nedo- 
klaidina tamsius, nesusipra- rus klerikalų valdžios dar- 
tusius darbininkus ir išvilio- bus ir pagal visą savo išgalę 
ja iš jų paskutinius centus, gina darbininkų reikalus. 

1 žinodami musų klerikalų Šių metų rinkimuose Į savi- 
tikslus, ar mes, susipratę A- valdybes musų draugai irgi 
merikos lietuviai darbinin- nemažai yra laimėję. Jeigu 
kai, sėdėsime rankas nulei- mes butumem suteikę jiems 
dę ir leisime musų draugus daugiau paramos, rinkimų 
Lietuvoj pavergti? Irezultatai butų buvę mums

Vienintelė jėga, kuri ne-daug prielankesni.
nuolaidžiai kovoja su juo-i Draugai, Amerikos lietu- 
duoju Lietuvos klerikaliz- viai darbininkai! Bukime ir 
mu, yra Lietuvos Socialde- ant toliaus Lietuvos darbi- 
mokratų Partija. Tik ji vie- ninkams gaivinančia jėga, 
na stovi Lietuvos darbinin- Remkime juos morališkai ir 
kų reikalų sargyboje ir to- materiališkai. Siųskime 

i dėl mes. susipratę Ameri- jiems pinigų, o taip pat ne- 
kos lietuviai darbininkai,' sigailėkime pasiųsti ir gerų 
privalome ją remti. Gaivin- laikraščių bei knygų. Lai 

■ kime LSS. kuopas, raginki- kyla apšvieta ir clarbinin- 
me draugus prie darbo, kiškas susipratimas, lai 
rengkime viešus susirinki- nyksta tamsybė ir prietarai 

1 mus, išaiškinkime darbinin- Lietuvos padangėj! O. '

Draugai, Amerikos lietu-

O.

—~ o--------—~
jdyt, o visuomenė neprotes
tuos. Ji manys, kad tie žmo
nės ištikro yra piktadariai.

Tikrybėj gi piktadariai 
tenai yra ne darbininkai, 
bet kapitalistai. Ir visa šita 
mirtina karė, visas šitas 
plutokratų spaudos kelia
mas lermas, yra niekas dau
giau, kaip tik organizuota 
kova prieš darbininkų uni
ją. West Virginijos anglia
kasiai senai jau bando susi
organizuoti, o kompanijos 
daro didžiausių pastangų, 
kad prie to nedaleidus.

Visos kasyklos West Vir
ginijoj šiandien yra unijin
iams uždarytos. Tai yra tik
ra "closed shop,” tik ne dar^ 
bininkų, bet kompanijų 
naudai. Angliakasiams, ku
rie dirba W. Va. kasyklose, 
uždrausta netik prigulėti 
prie unijos, bet nevalia ”nei 
agituoti, nei pritarti” kokiai 
nors darbininkų organizaci
jai.

Jeigu atvažiuoja unijos 
agitatorius iš kitur ir pra
dedą kalbinti darbininkus 
rašytis unijon, tai teismas 
tuojaus išleidžia prieš tai 
"injunctioną,” arba, da ge
riau, kompanijos užlaikomi 
galvažudžiai, kurie papras
tai vadinasi "sargais," už
puola ji, sumuša, išgabena 
už miestelio, nuplėšia dra
panas, išsmaluoja visą, api
barsto plunksnomis ir palei
džia laukuose, Įgrasindami 
Jaugiau tame miestelyje ne
pasirodyti ir žmonių "ne- 
kurstyt.”

Teisybės West Virginijoj 
niekur nerasi, nes visą vals
tiją valdo stambaus kapita
lo korporacijos. Joms pri
klauso netik anglių kasyk
los, netik žemė ir namai, ku
riuose žmonės gyvena, bet 
ir bažnyčios, ir teismai, ir li- 
gonbučiai. ir visos kitos Įs
taigos. Jos užlaiko visus ad
vokatus, visus daktarus, vi
sus kunigus ir visus galva
žudžius. Kad ir kažin kaip 
žmogus butų nekaltas, o ka
la jis nueis i teismą, teisė
jas ji apkaltins; kada nueis 
bažnyčion, kunigas ji iš
keiks ; kada bandys pats tei
sybės jieškot, kompanijos 
mušeikos jį sumuš ir kalėji
man uždarys. Uždrausta 
net pranešti angliakasiams, 
kad kitur darbininkai strei
kuoja, kad tuo budu nepa- 
kursčius ir jų prie streiko.

Tečiaus nežiūrint šitos 
plutokratų diktatūros, ne
žiūrint to velniško teroro, 
angliakasiai priklauso prie 
unijos. Nieko negelbsti nei 
drausmė, nei pabaudos. .Jie 
dedasi prie organizacijos 
slapta. Bet kompanija kaip 
tik sužino kuri prie unijos 
prisidėjusi, tuojaus ji išme
ta iš darbo. Tuomet jis su 
šeimyna netenka netik duo
nos, bet ir pastogės, nes visi 
namai priklauso kasyklų 
kompanijoms. Tuomet jis ir 
turėdamas pinigų negali 
nieko nusipirkti, nes krau- . 
tuvės taipgi toms pat kom
panijoms priguli.

krito apie 10 korporacijos 
galvažudžių. Sumišimai te
nai eina iki šiai dienai ir pa
staruoju laiku apskelbta 
karės stovis, kad davus kor
poracijų žmogžudžiams 
daugiau laisvės. Ir jie pra
dėjo dūkti po Alingo pavietą 
kaip laukiniai.

Tuomet kitų apskričių 
maineriai nutarė eiti savo 
draugams Alingo paviete i 
pagalbą. Ir jie pradėjo trau
kti tenai būriais iš visų 
West Virginijos pusių, kad 
sumušus legalizuotus kor
poracijų žmogžudžius.

Tai ve, kame to judėjimo 
priežastis. Kapitalistų spau
da to nesako.

Skaitytoj; Pastabos.
Musų komunistams ir vėl 

pasitaikė gera proga pasipi
nigauti. Pasinaudodami Ru
sijos badu jie vėl prisikau- 
Ivs iš darbininkų nemažai 
pinigų į savo fondus. Ar 
bent dalelė tų pinigu pa
sieks Rusijos badaujančius 
žmones, aš abejoju. Vienok 
esu tikras, ^.d tais pinigais 
pasinaudos ~'badaujantieji" 
Amerikos lietuviai komuni
stai. Ištuštėjus fondams, tū
li "išbadėję” komunistų ly
deriai jau butų turėję eiti 
kapitalistams tarnauti. Da
bar ir vėl bus gera proga 
patinginiauti.

West Virginijos kapitali
stai sumanė angliakasių 
streiką paskandinti krau
juose. Pasidėkavojant viso
kioms kapitalistų provoka
cijoms ten iškilo kruvina 
kova ir daug streikierių jau 
žuvo. Kapitalistams į pagal
bą siunčiama federalė ka
riumenė ir orlaivininkai. 
Pradės darbininkus atakuo
ti ir šaudyt netik nuo že
mės, bet ir iš oro.

Kitų vietų darbininkai 
šaltai skaito žinias apie tą 
kruviną kapitalistų puotą 
ir tyli. Tartum ten zuikius 
šaudo, o ne jų brolius dar
bininkus. Tai šitiek pas A- 
merikos darbininkus klesi- 
nio susipratimo! 0 dar ko
munistai manė, kad šioj ša
ly j'au pribrendus dirva re- 
Ivoliucijai. Tikri paikšai!

Darbininkas.
Skandalas! Jau ir parapi

jinės draugijos pradėjo tar
tis, ar nevertėtų prisidėti 
prie šaukiamo progresyvių 
draugijų suvažiavimo, kad 
bendrai apsigynus nuo juo
dos kunigų politikos kaip 
Amerikoj, taip ir Lietuvoj. 
Taip Phiiadelphijoj šv. Ka
zimiero parapijinė draugija 
nemažai išgąsčio įvarė vie
tos kunigams. Kuomet su
važiavimo klausimas buvo 
pakeltas draugystės susirin
kime, tai kun. Kaulakis už
dusęs atbėgo į susirinkimą, 
kad perkalbėt ”paklydusias 
aveles.” .Jis bandė nurodinė
ti. kad Lietuvos valdžioj yra 
tik apie tuzinas kunigų ir 
ten yra pilna "demokrati
ja.” Bet vienas draugijos 
narių, J. Bravinskas, jam 
atšovė: "Tas dar nieko ne
pateisina, kad valdžioj yra 
tik apie tuzinas kunigų. Bet 
jų yra pilnos klebonijos ir 
jie savo politiką varo iš sa
kyklų ir per ausinę.” Pakel
tasis klausimas liko atidė
tas sekančiam susirinkimui.

Prietelius.
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Tas duonos neprašo

WORCESTEIT, MASS. šelpti. Bet už kiek laiko, PHILADELPHIA, PA. 
"Kairiųjų” dainininkų pik-,k?..ka!^e: Kodėl progresyvės draugi- 
nikas ir Jukelio mali-malie- ^’Llau dl?ztl.YlbaL jos taip apsileidę?

p ika kitą. Girdi, buržuazija iri 1 H
. . visoki "socialpatriotai,” va-J

28 d. rugpiučio Oiimpia dovaujant Hooveriui. skvei- se, tai visų didesniųjų Anie- 
darže, kuris priklauso Lie- biasi su maistu į <
tuvių Apšvietos Bendrovei, ])uodamj Rusijos žmonėms gresyvės draugijos rengia- 
atsibuvo dainininkų piuni- duonos, jie nori sukelti juos si prie suvažiavimo, kad ge- 
kas. Kadangi diena buvo prieš sovietus. "Nuo tokių riau susiorganizavus ir su
šilta ir graži, tai žmonių labdarių musų draugai Ru- jungtomis spėkomis stojus į 
privažiavo gana daug netik sijoj mokės apsiginti, tik 

darbininkai, turime

. bY šaukia Jukelis. Tuo tarpu
■ gi mes visi iš laikraščių ži-

Kaip matosi laikraščiuo- rašė.

po rezoliucija kaipo "chair- 
man” nebūdamas juom, tas 
yra teisybė. Tai viskas, ką 

į Ex-Tautininkas teisybės pa-

Neteisingiausias dalykas

(i-ikalų daromas pinkles Lie
tuvos valstiečiams dvarpo
nių žemių išpirkime, apie 
mulkinimus paprastų žmo
nelių ir viliojimus pinigų, 
su Tautos Fondu, ir daugelį 
kitų klerikalų juodų darbų. 
Nepatinka J. Grinius ir bol
ševikams, tokiems kaip ir 
Ex-Tautininkas, kuris su 
bolševikais daro visokias 
negražias intrigas Laisvės 
Kliube ir ten aplinkui. Toki 
rašinėjimai, kaip Ex-Tauti- 
ninko, kuriuose nėra dau- 
giaus nieko, kaip tik išnie
kinimas tikros lietuviškos 
darbuotės, o išgyrimas kle- 

Įrikalų juodos politikos, nie
ko daugiaus nereiškia, kaip 
tik sustiprinimą juodosios 
spėkos.* Toki koresponden
tai, kaip Ex-Tautininkas. 
gamina žabangus demokra
tijai ir vykdo tamsybę. La
bai gaila, kad toks rimtas 
laikraštis kaip "Keleivis," 
jie r tokius korespondentus 
tampa suklaidintas.

Bereikalo Ex-Tautinin- 
kas verkšlena, kad su juom 
daktarai ir kiti rimtesni in
teligentai nesėbrauja. Tam 
yra gana rimtos ir svarbios 
priežastis. Nejaugi Ex- 
Tautininkas nori, kad dak
tarai bei inteligentai eitų su 
juom drauge pramuštgal- 
viauti bei kitus nešvarius 
darbelius atlikinėti. To jis 
nesulauks ir tegul neverkš
lena.

čių tėvas atsistojęs sako: 
"Vyrai, jus turite žinoti, 
kad 'Keleivis’ yra labai išsi
platinęs po visą Ameriką. 

[Nors darodymų nėra, bet 
visgi mes, nors švelnioj for
moj, turėtume ant to ką- 
nors atsakyti."

Ir štai viename laikrašty, 
kurio niekas neskaito išsky
rus keletą davatkų, jie vėl 
rašo keletą purvinu melagy
sčių. Kaip ten nebūtų, bet 
kooperacijos nariai turėtų 
apsižiūrėti, kur link juos 
vyčiai veda.

Kooperatyvas.

į Rusiją, rikos miestų lietuvių pro- parašyta, kad būtent Phila
delphijos pasiuntiniai Wa- 
shingtono susivažiavime 
buvo niekeno neįgalioti. Ne- 

i reikia stebėtis iš tokio ko- 
! respondento, kaip Ex-Tau- 
i tininkas, kad jis apie jokius 
įgaliojimus nežino, nes tas 

{ asmuo jokiose draugijose 
; nepriguli ir todėl apie įga
liojimus pasiuntinių Wash- 
ingtono susivažiaviman ne
žino. Bet jei nežino, tad ne
reikėtų rašinėti, nes toki i 
melagingi rašinėjimai nei 
rašytojui, nei gi laikraščiui 
jokios garbės nedaro, o vien 
tik komprimituoja kaip ra
šytoją, taip ir laikraštį. De! 
aiškumo čion pažymėsiu.; 
koki delegatai ir nuo kokių 

■ draugijų Washingtono susi
važiavime buvo. Nuo Lietu
viškų Draugysčių Sąryšio ir 
L. L. Paskolos Stoties: J. 
Grinius ir Dr. I. Stankus;

i nuo Lietuvių Gedemino 
i Kliubo ir Lietuvių Muzika- 
lės Svetainės Dr. E. G. Kli
mas:, nuo Lietuvių Piliečių 
Kliubo Ignas Liepą; nuo I‘. 
Taut. Sandaros Dr. Damb- 
rauckas; nuo Draugystės 
"Lietuva” St. Kišotas.' Tai 
ir viskas.

Tolesniai Ex-Tautininkas 
nei iš šio, nei iš to įvėlė J. 
Grinių, buk tasai norėjęs 
likti net ambasadorium, iš 
tokio išsireiškimo reikia tik 
nusijuokti,, nes kas J. Gri
nių pažįsta, tai gerai žino. ■ 
kad jis prie jokių ambasa
dorių nei mažiausių preten-į 
sijų neturi. Jei klerikalai ir( 
tokias paskalas leidžia, tai I 
tas yra visai ne naujas daly
kas. Kad J. Grinius Phila
delphijos klerikalams yra 
tuom kaulu gerklėj, kurio 
(o gal ir Ex-Tautininkas) 
negali praryti, tai tas gal ir į 
teisybė, nes .T. Grinius visur. 
ir visada turi gana pilietiš
kos drąsos kožnam teisybę 
pasakyti. Ypač J. Grinius; 
klerikalams yra tuomi bai
sus, kad jis drįsta viešai 
minioms pasakyti apie kle-

kovą prieš Lietuvos kleri
kalų valdžios žiaurius pa- 

pagelbėti,” — taip sielgimus ir prieš slopinimą 
Lietuvoje progresyvės vi- 

„____ _____  _______ _ _ suomenės judėjimo. Phila-
o. nome, kad Rusijos komunis- delphijoj kaip tik priešin

ėms taj su buržuazine Hooverio gai. Nekurios dr-jos taria, 
. Tam, žino

ma, daugiausia pasidarbuo
ja visoki "munšainieriai" ir 
girti saliuninkai, kurie dar 
nekuriose draugijose "va
dovauja." Šitie vadinami 
biznieriai laisvamaniai taip 
puikiai tas draugijas vado
vauja, kad užsispyrę per
leido tarimus neaukauti iš 
draugijų niekam: nei Lietu
vos reikalams, nei darbinin
kų judėjimui, nei strei
kams. Toks jų darbas yra 
nešvarus ir kenksmingas 
progrėsyviui Philadelphijos 
lietuvių judėjimui.

i čia randasi Philadelphi
jos Lietuvių Tautinių Dr- 
jų ir Kliubų Sąryšis, priguli 
apie 15 draugijų ir kliubų. 
To Sąryšio veikimas — tai 
užsigeidę kalinį iš kalėjimo 
išimti, kuris yra nubaustas 
visam amžiui. Daugiau jo
kio veikimo ten nėra, nors 
dirva plati ir reikalų yra 
daug. Vienas to Sąryšio de
legatu užsiminė, kad dele' 
gatai jau nenorį lankytis į 
Sąryšio susirinkimus, nes 
ten nieko nesą veikiama vi
suomenės labui.

Butų pagirtinas dalykas, 
ant "Ke- kad sekančiame draugijų 

už abudu leivio” ir tuomi užbaigė sa- Sąryšio susirinkime delega
vo mali-malienę. Po jo buvo tai pakeltų klausimą apie 
dar perstatytas koks ten busiantį progresyvių drau- 
"kalbėtojas,” bet žmonės gijų suvažiavimą. Butų di- 

yjau nebeklausė ir išsiskirs- dėlė sarmata, jeigu tokio di- 
tė. Buvo girdėt ir antru delio miesto draugijos ne- 

i kartu < 
liaujant, bet jo antros "pra
kalbos” klausėsi jau tik keli 
komunistai.

iš Worcesterio, bet ir iš ki- mes’ 
tų vietų, kaip tai Bostono,1 jiems 
Lawrence’o, ^L.,.vY.v 1 
kitur. Buvo keli "kairiųjų” 
vadai net iš New Yorko. 
Programo išpildyme <’ 
dalyvumą net tris chorai: šelpimo komisija netik ne- kad neprisidėti. 
Jaunuomenės Lavinimosi ‘ .......................... ............
Ratelio Choras iš Norwdo-
do, Birutės Kanklių Choras gelbėtu juos nuo bado, 
iš So. Bostono ir Aido Cho- ' TZ ,
ras iš WOrcesterio. Vado- . kad pateisinus smunkan- 
vaujant latviui Sugar 
sudainavo visi tris chorai 
kartu. Nors vietomis buvo 
stoka sutartingumo, bet ap-, 
lamai dainos išėjo neblogai.
Vėliaus, vadovaujant tam J^usijai reikia masinu ir 
pačiam latviui, sudainavo J.; Yl^°^los gelzkeiiams me- 
L. Ratelio Choras iš Nor- dingos, o jos nebėra is kur 
woodcx šis chorelis turi ne-

n v

kovoja, bet keliaklupsčiais 
apie ją vaikščioja, kad tik Į

karo stovis 
klerikalams, 
savo politi- 

tad reikalau
tuoju us butu

Ju
kelis "aiškina” publikai, 
kad duodamos svetimų ša
lių kapitalistams koncesijos 
nieko nereiškiančios. Esą, 

"'Rusijai reikia
, sudainavo J.

1 gauti Tai kas daryti? Rei- 
blogų moteriškų balsų, bet *;!a šauktis prie užsienio ka- 
vyrų balsai visai silpni. Dvi pRanstų, Kad jie duotų Ru- 
daineles sudainavo viduti- slJai mašinų, o Rusija uz lai 
niškai, o trečią silpnai. Iš eįJPnzac^I]tl duotl. .^ai'].lalbN 
lės sekė Birutės Kanklių lam^ didelių pn\ įlegjjų !s- 
Choras iš So. Bostono. Ra- Mud<S R£S1J°S tUrtUS’ 
Šančiam šiuos žodžius jau Rusija gaus masi-
keletą kartu teko girdėti

rtus. Bet 
gaus maši

nas, tai koncesijas panai-
dainuojant Birutės Kanklių kins.ir tie žalčiukai kapita- 
Chora ir visuomet sudaina-, lls.^ai S’aus ,sP.v^a- -ai si- 
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vo silpnai. Bet šiuo sykiu bi- 
rutiečiai pasižymėjo — jie 
sudainavo porą dainelių vi- 
sai vykusiai. Bus vietoj pa- 
žvmėjus, kad birutiečiams 
šiuo sykiu gelbėjo dvi "Lai-, 
svės” Choro narės iš Camb
ridge. Ant galo išėjo ir 
worcesteriškis Aido Cho-į 
ras.
daug didesnis 
viršpaminėtu choru, todėl ir 
sudainavo geriau. negu 
anuodu. Ši chorą vis dar te
bevadovauja J. Dirvelis — 
gabus- ir energingas moky
tojas.

Aplamai, visų chorų dai
nos darė neblogą Įspūdi ir 
publika aplodismentų dai
nininkams nesigailėjo. Ypač 
daug plojo Aido Chorui.

Pasibaigus dainoms pir
mininkas Pečikonis iš Hav- 
erhillio (kuris neprisipažįs-j 
ta esąs "komisaru") per-' 
statė kalbėt komunistų bar
škalą "draugą” Jukelį. Tai; 
mažo ūgio žmogelis, pana
šus i vaikščiojanti po gat-i 
ves žydeli "reksmoną." Išė
jęs ant pagrindų išskėtė; 
rankas, primerkė akis,. išsi-| 
šiepė ir apie porą minutų į 
patylėjęs sušuko: "RusijaĮ 
badauja!" Na, ir pradėjo 
drožti spyčių apie Rusijos 
bado priežastis, žodžių ir 
minčių mišinys pas jį daug 
didesnis, negu pas "sorki- 
ninką” Grikštą. "Rusijos 
badas — tai pasekmė bur
žuazinių valstybių plaka
to!” Ir perdėm savo kalboje 
blokadą jis vadino "plaka
tu.” Žmonės klausosi ir ne
bežino, ar jis girtas ar jam 
"ne visi namie." "Turbut 
tas žmogutis girtas" — pa
siteiravo tūlas norvvoodietis 
pas šalę stovinti woreeste- 
rietj. "Ne, drauguti, Jukelis 
visai negeria. Mačiam, kaip 
vienas draugas, Įsivedės Į 
kambarį, siūlė jam munšai- 
no, tai iš tolo prunkščia, nei 
į bumą neima” — paaiškino 
vvorcesterietis. "Na, tai su 
juo dar blogiau, negu, aš 
maniau" — pratarė worces- 
terietis ir apsisukęs išėjo 
laukan.

Išsyk Jukelis šaukė, kadį 
nei pasaulio buržuazija, nei 
"socialpatriotai” nešelpia 
Rusijos, negirdi jos alkanų 
žmonių balso, todėl, esą, 
mes, darbininkai, turime ją

taip komunistas Jukelis su
pranta komunistišką dorą 
—apgauti ką-nors ir už tai 
parodyti špygą. Bet Rusiją 
valdo visgi kiltesni komuni
stai, negu toks Jukelis ir 
jeigu kapitalistai jiems už- 
sitiki, tai jie žino ką daro.

, Ant galo Jukelis paleido 
Jis savo skaičiumi yra keletą "žalčiukų”

I

Jukeli svetainėje šu- dalyvautų
Kuomet 

dešimtų 
draugijų 
kviečiamos 
organizacijos

suvažiavime.
čia pradžioj dvi- 
metų susitvėrė 
Sąryšis, tai buvo 

ir komunistu 
j ; — LDLD. ir 

LMPS. kuopos. Komunistai 
visokiais budais pradėjo tą 
Sąryšį dergti, kad tas Sąry
šis busiąs jų darbininkų 

I diktatūrai' priešingas ir 
kad jame jiems nepatinka- 

i mos ypatos dalyvaujančios 
nersiėme ko- ir tL Dabar Jau tie ”br?liai” persiėmę ko ir sako, kad tag

Sąryšis geras ir jie esą pa- 
kurią dabar 

i nori atitaisyti. Mat pamatė, 
|kad skiepuose veikimas nei- 
Į na jiems ant naudas ir jų 
{ten niekas negirdi. Dabar 
jie pradeda savo klaidas, pa
matyti ir pradėti veikti su 

į kitomis, draugijomis. Well, 
’ jeigu elgsitės žmoniškai, be- 
abejonės, Draugijų Sąryšis 
jus priims.

Philadelphietis.

Svečias.

v*

BALTIMORE, MD.
Vedusių vyrų vargai.

Sunkus yra gyvenimas ‘ 
tiems musų kolonijos vy
rams, kurių pačios priima 
ant burdo rusus burdingie- 
'rius. Rusai, persiėmę ko-.. _
munizmo idėja, privatiškos a^J^c^ 
fiuosavvbės nepripažįsta ir ‘ stengiasi viską ”suvisuome- dar« klald«> 
ninti," net ir šeimininko pa
čią.

Taip, pas vieną vietos lie
tuvį buvo daug burdingie- 
rių, tarp kurių ir du rusai. 
Vienas rusų burdingierių 
sumanė "suvisuomeninti" 
šeimininko pačią. Šeiminin
kas, tai sužinojęs, griežtai 
pasipriešino ir rusą išvijo 
laukan. Bet pasirodė, kad 
pati jau buvo ruso "pertik
rinta” ir stojo su savo vyru 
atviron kovon. Kadangi vy
ras nesutiko priimt ruso 
atgal ant burdo, tai pati pa
traukė vyrą teisman, reika-. 
laudama nuo jo "divorso."

T-as.

LAMRENCE, MASS.
Musų mieste ant Chest- 

nut gatvės atsirado naujas 
"otelis.” Jame pardavinėja
mi svaiginanti gėrimai. Su
sirenka ten kūmutės su ka
valieriais ir "sumina” iki 
vidurnakčių. Pasigėrę pra
deda belstis ir dainuot, taip 
kad kaimynai negali užmig
ti. Jeigu tasai "otelis” neuž
darys savo biznio, tai vė
liaus paskelbsiu laikraš- 
čuose šeimininkų vardus.

Matunėlis.

Tėvynės Sūnūs.

UTICA, N. Y. 
Vanagas jau išlėkė.

24 d. rugpiučio iš musų 
kolonijos išlėkė Vanagas, 

i kuris turėjo užėmęs klebono 
vietą prie šv. Jurgio para- 

' pijos.
Nors Vanagas ■ ir sunkiai 

"dirbo,” bet šioj kolonijoj 
negalėjo pragyventi ir tiek. 
Jo išlaidos visuomet viršvjo 
Įeigas ir parapiją paliko dar 
didesnėse skolose, negu bu
vo radęs.

Dabar parapijonai jieško 
naujo kunigo, bet parapijos 
reikalus jau žada tvarkyti 
patys, o kunigui mokės mė
nesinę algą. Tik vargiai ant 
tokių išlygų jie kunigą ga
lės gauti. K—tas.

n

P1TTSBCRGH, PA.
Pareiškimas Lietuvos 

v aidžiai.
Lietuvių Mokslo Draugi

ja savo mėnesiniame susi
rinkime, laikytame 11 rugp., 
1921 metu, savo svetainėje 
po numeriu 1-12 Urr st., ap
kalbėjo Lietuvos dabartinę 
padėti ir nutarė pasiųsti 
Lietuvos valdžiai sekančius 
reikalavimus;

1. Kadangi 
reikalingas tik 
kad persekiot 
nius priešus, 
jame, kad jis 
panaikintas.

2. Reikalaujame, kad val
džia sustabdytų milicijantu 
sauvaliavimą ir nubaustų 
juos už kankinimą nekaltų 
žmonių.

3. Politiniai kaliniai ne
privalo būti kankinami ir 
laikomi po kelis mėnesius 
kalėjimuose be teismo.

4. Laisvė žodžio, spaudos 
ir susirinkimų turi būt už
tikrinta visiems piliečiams.

5. Reikalaujame, kad baž
nyčia butu atskirta nuo val
stybės ir kad kunigai nekiš
tų savo nosies i viešas mo
kyklas.

6. Kad bežemiai ir maža
žemiai gautų dvaru žemių 
dykai.

7. Reikalaujame, kad p. 
Mastauskas, finansinės mi
sijos pirmininkas, butu iš 
tos vietos atšauktas, nes jis 
yra susikompromitavęs A- 
merikos lietuvių akyse.

Kadangi Lietuvių Mokslo 
Draugija yra pirkusi bonu 
ir daug aukavusi pinigų 
Įgvjimui Lietuvos nepri
klausomybės, o taip pat da
vusi naudot svetainę veltui 
Lietuvos reikalams, tad pa
sitikim, kad Lietuvos val
džia i šiuos musų reikalavi
mus atkreips savo atydą. 
Jeigu gi ne. tad lai nesi
skundžia, kad Amerikos lie
tuviai liausis ją rėmę.

Juozas Virbickas. 
Povilas Kavaliauskas, 

Adomas Vaubkas.

PHILADELPHIA. PA.
Vardan teisybės.

"Keleivio4’ Nu. 34 tilpo iš 
Philadelphijos gana ilgas 
aprašymas, po kuriuom pa
sirašė Ex-Tautininkas. La
bai negražiai tasai Ex-Xau- 
tininkas apsilenkia su teisy
be ir bereikalingai išniekina 
svietiškus inteligentus^ vei
kėjus, o klerikalus iškelia 
net Į padanges. Neturiu nei 
noro nei reikalo atsakinėt 
ištisai Į tą muilo burbulą, 
bet tik nušviesiu svarbes-, 
nius dalykus, kurie nežmo
niškai apmeluoti. Įtarimas/ 
kad daktarai ir šiaip inteli
gentai perdaug sėbravosi su 
kunigais, yra melas. Jei ir ( 
buvo koks bendras veiki
mas, tai tas dar nereiškia 
sėbravimąsi. Kad anuo me
tu kun. Kaulakis pasirašė

E. ST. LOU1S, ILL.
Komunistų prakalbos.
Kiek laiko atgal tūlas 

žmogelis padavė man plaka
tą, ant kurio buvo skelbia
ma, kad 5 rugpiučio bus 
prakalbos, kalbės patyręs 
kalbėtojas ir aiškins Lietu
vos padėjimą. Kadangi ne
buvo skelbiama, kas tas 
prakalbas rengia ir kas kal
bės, tad atėjus prakalbų lai
kui nuėjau ir aš pasiklausyt 
"patyrusio" kalbėtojo.

Pirmininkas A. Trijonis 
atidarė prakalbas ii- paaiš
kino, kad jas surengė LD- 
LD. (ištikrujų gi tai komu
nistai prisidengę LDLD.). 
Toliaus apgailestavo, kad 
nepribuvo "draugas" Pale- 
ičia, kuris buvo pasižadė

jęs kalbėti ir todėl jo vietoj 
perstatė Pūki. Pradžioje sa
vo "prakalbos" Plikys už- 
reiškė, kad jis kalbėsiąs 
apie viso pasaulio darbinin
kų padėti ir nepataikausiąs 
lokiai "politiškai politikai." 
Vienok jo komunistiška po
litika tuojaus pasirodė. Ji
sai žargoniškoj savo kalboj 
išniekino visas komunis
tams priešingas partijas, o 
išgyrė vien tik Rusijos "oni- 
j ist us-bolševi k u s" I u n i j is-
tus jis vadina "onijistais). 
Priplepėjęs visokių 
pasakė: "Aš manau 
šių diskusijų.”

Antras kalbėjo J. 
ta. Šis papasakojo, kad mi- 
lionai darbininkų Rusijoj 
badauja, nes dideli karščiai 
viską išdeginę. Iš priežas
ties bado siaučia baisios li
gos. Esą, Anglija ir kitos 
kapitalistinės šalis siūlo Ru
sijai pagelbą, liet Rusijos 
valdžia esanti gudri ir siū
lomų malonių neimanti. Iš 
laikraščio perskaitė atsi
šaukimą gelbėti badaujan
čius rusus, tverti komitetus, 
rinkti pinigus ir siųsti ,i 
Lietuvių Agitacijos Fondą, 
o tasai fondas pirksiąs mai
stą ir siusiąs i Rusiją. Ant 
to prakalbos ir užsibaigė.

Reikia manyti, kad musų 
komunistai, pasinaudojant 
Rusijos badu, nori vėl pri
pildyti savo ištuštėjusius 
fondus.

niekų 
užteks

Daujo-

CAMBRIDGE, MASS.
Vyčiai stengiasi įvelti koo

peraciją apgynimui savo 
vardo.

Nors, rodos, jau užmirš
tas dalykas, apie kuri ne
vertėtų nei minėti, bet ka
dangi dabar pas lietuvius 
jau yra tokia mada, kad jei
gu vienas žmogus delei ko
kios nors priežasties susi
vaidija su kitu, tai kiti deda 
visas pastangas, kad tuos 
vaidus perkėlus į kokią 
nors organizaciją. Taip at
sitiko ir E. Cambridge lietu
vių kooperacijoj.

Tūlas laikas atgal vienas 
korespondentas pakritika
vo per laikraščius blogus 
vyčių pasielgimus koopera
cijos susirinkimuose bei pa
rengimuose. Tas labai nepa
tiko vyčių tėvui ir jų feldfe
beliui V. Š. Pastarasis net 
per pusę metu galvojo, kaip 
čia gavus progą ką-nors pa
meluoti. Jau ir pirmiau jis! 
buvo mėginęs “veikti,’ bet 
per du kartu 1 .
direktoriai užkirto jo m e- gaudyt. 
Icims kolici

Pasitaikius progai, kada jambui gas nuo
į kooperacijos susirinkimą nų-senovės yra vokiečių 
daug kas iš progresyviu ne- miestas. Lietuviams jis nie- 
atsilankė, vyčių feldfebelis kuomet neprigulėjo, 
atsinešė kelis "Keleivio" nu
merius ir pradėjo pasakoti, 
kad kas tai rašęs apie vy
čius ir Įžeidęs kooperaciją. 
Pareikalauta darodymų. 
Skaitė, skaitė ir niekur ko
operacijos Įžeidimo nerado. 
Vienas kooperacijos narių, 
gavęs balsą, pasakė: "Kam 
čia kaltinti kitus, kad mes 
patys kalti už nesutvarky- 
ma. nes ten viskas parašyta 
taip, kaip buvo.” Tada vy- kančiuose.

A.B.C.I).

Redakcijos Atsakymai.
J. Traupiečiui.

"veikti,” bet tolio mintys perdaug 
kooperacijos sklaidytos. Sunku jas

Jūsų raš-
iš-

su-

se-

S. Sausininkiečiui. Apie 
tokios menkos svarbos da
lykus neapsimoka užimti 
laikraštyje vietos.

.1. Jerasevičiui. .Jūsų žinu
tė apie pinigų dirbėjus 
aiški.

Visiems. Kurių raštai 
tilpo šiame numery, tilp

ne-

ne- 
se-

i



Polemika ir Kritika.
"Nepasekmingos audijenci- ma nei su žiburiu rasti. Tuo 
jos atbalsiai. AVashingtono gi tarpu gerb. J. Vileišis ir 
susivažiavimas tikrenybėj.” į Vinikas tarėsi su latvių ir 

Po tokiu antgalvių Nr. 
84-tam "Darbininko” ran
dame ilgą straipsnį, po ku
riuo pasirašo koks tai "tik
ras diplomatas” "K. J.”

Perskaičius tas tris su 
uodega špaltas, pasirodo, 
kad tai yra "abrako” miši
nys. Žmogelis, padėjęs aug- 
ščiau minėtą antgalvį, gra- 
baliojasi apie 15 suviršum 
temų. Tik žvilgterėkim: be
rašydamas apie atbalsius 
AVashingtono lietuvių susi
važiavimo, pirmiausia išgi- 
ria kun. Jakaitį. Paskui at
kartoja seną istoriją rinki
mo parašų. Truputį apsisto
ja pakeikti advokatą J. Vi
leišį. kuri vietomis vadina 
"pil.” (pilietis), o kartais 
jokio būdvardžio jam nede
da, bet kada mini gerb. Čar
neckio pavardę, tai prieš jį 
deda mažą "p.” — kas reiš
kia "ponas.” Gal tas ir tei
sybė, kad gerb. J. Vileišis 
yra Lietuvos pilietis, o p. 
Čarneckis — ponas.

Toliau "K. J.” įsikarš
čiuoja ir kalba apie Lietu
vos iždinę ir jos bankrutą. 
(Vis tai mat priguli prie tos 
pačios temos.) "K. J..” kaip 
tas arklys nuo virvės atleis
tas, negalėjo sustoti nepa
daręs sau arba kitam blė- 
dies, na ir ant galo gerb. J. 
Vileišį apiprunkščia ”Don- 
Kišotu.” Užbėgus žmogeliui 
ant kalno, reikia šiaip taip 
nusirepečkioti, na tai lais- 
vamanybė Į galvą atėjo — 
duoda jai pipirų. Pavargo; 
reikia pasilsėti.

"K. J.” namažai žino apie 
"Tautos Fondą.” ir drožia 
apie jį. Tik gaila, kad ”K. 
J.” užmiršo pasakyti, kad 
Lietuvos R. Kryžius negavo 
nei vieno cento iš Amerikos 
Tautos Fondo, kuris, rodos, 
praeitą metą "ant tos inten
cijos” surinko daug pinigų. 
(Liet, užsienio reik, minist. 
Dr. Purickis sako, kad Lie
tuvos valdžia nieko negavo 
iš "Tautos Fondo” jokiems 
reikalams.) Vėl atbėga "K. 
J." Į minti Lietuvos valdžia 
—rašo apie ją. Dvi špaltas 
pripyškinęs, "K. J.” atsime
na, kad jis rašo apie "Audi- 
jencijos atbalsius AVashing
tone.” Nesvarbu jam, kas 
buvo veikiama per visą die
ną, jis svarbą iš susivažiavi
mo temato pasiuntime ats
tovų pas prezidentą.

Kitos dvi špaltos irgi bė
ga panašiu upeliu, tik jau 
čia kartas nuo karto kalba
ma ir apie AVashingtono su
sivažiavimą, 1 
apversta augštyn ... , .... . -.
taip kad kurie nedalyvavo kūnų buvo kun. Milukas ir 
AVashingtono lliUt-ŽLU ,v”" 

me gali ir patikėti "K. J. 
plepalams.

Peržema butų atsakinėt 
Į visą straipsnį, kuris visiš
kai nesiriša su AVashingto
no susivažiavimu; aš net 
nenoriu tikėti, kad kun. Ja
kaitis butų panašiai kalbė
jęs apie visą svietą ir visą 
Lietuvos klausimą tuo pa
čiu kartu ir kad jis, kun. Ja
kaitis, galėjo tiek daug ap
silenkti su teisybe.

Paveizdan "K. J.” štai ką 
rašo: "Ateina įr antroji su
sivažiavimo diena... gi jieti- 
cijos teksto kaip nėr taip 
nėr. Pagalios, kuomet jau 
laikas eiti pas prezidentą, 
pateikiamas kalbos tekstas, 
bet ne tam. kad jį papildyti, 
ale kad priimti.”

Tas išdalies teisybė, bet dabar lietuvių atstovas savo 
kas kaltas? Juk ”K. J.” ir tautos prašymą išdės, tai 
tie, kurie dalyvavo, gerai lietuvių parinktasis Dr. Kli- 
žino, kad tekstas peticijos mas dar buvo extazijoje ir 
buvo parengtas iš anksto ir tik kun. Jakaičiui jam baks- 
pavestas L. Misijos nariui telėjus į alkūnę, Dr. Klimas 
teisių studentui Mastaus- teatsiminė savo užduotį ir 
kui atspausdinti ir pristaty- griebėsi už skaitymo.” 
ti susivažiavimui. Mastaus- Tas neteisybė. Audijenci- 
ko tuom kart nebuvo gali- jai laikas buvo paskirtas 15

i estu atstovais. Suprantama, 
kad nei gerb. J. Vileišis, nei 
Vinikas negalėjo būti tuo- 
mi pat laiku abiejose vieto
se. Tai kam-gi ant Vileišio 
kitų kaltes krauti? Juk ta
me buvo kaltas Mastaus- 
kas.

Toliau šako: "Be pasek
mių ir kitų atstovų primini
mai. kad peticijoje praleis
ta reikalavimas Klaipėdos 
bei Suvalkijos krašto... Tai 
yra klausimas ar tai verta 
buvo dėti?” Reikia atminti, 
kad susivažiavimas susirin
ko paduoti reikalavimą pri
pažinimo Lietuvos, o ne lini
jas tarpe Lietuvos teritori
jų ir kitų šalių briežti, tai 
viena. Antra gi, Amerikos 
valdžia tuom tarpu da kaip 
ir buvo atsimetus nuo Tautų 
Lygos, kuri riša Lietuvos 
klausimą delei rubežių. Tai
gi gal ir buvo labai sugebiai 
ir gerai padaryta peticijos 
tekstas, kad neįdėta neaiš
kių dalykų.

Toliaus ”K. J.” tęsia: 
"Netikęs buvo ir atstovų 
parinkimas prie prezidento: 
Vileišis parenka ne parei
gas nusimanančius žmones, 
ale keletą sau patinkamų 
nemokslių. Nuo katalikų or
ganizuotos visuomenės Vi
leišis bandė atstovo nepri
leisti ir, tik per užsispyrimą 
prof. Bučio, prie įteikimo 
katalikų darbo ir katalikų 
aukomis pagamintų parašų, 
patenka jų vienas žmogus, 
kun. Jakaitis.”

Tai neteisybė! Ar tikęs ar 
netikęs atstovų parinkimas, 
bet tai nereikia užmesti 
gerb. J. Vileišiui. Juos iš
rinko susivažiavimas, o ne 
Liet, atstovas Vileišis. Pa
tarčiau "K. J." užsidėti aku- 
liorius, o tiktai tą visą pro
cedūrą atrasite. Juk risi da
lyvavusieji susivažiavime 
gerai atmena, kad gerb. Vi
leišis savo prakalboj trum
pai pabriežė, kad atstovai, 
kuriuos pas prezidentą 
rinks, (1) Kad jie butų iš 
didesnių arba didelių mies
tų; (2) Kad jie turėtų bent 
savoj kolonijoj politišką Įta
ka; (3) Kad jie butų respub
likonai; (4) Kad mažiau 
butų dvasiškių, nes kunigai 
Amerikos politikoj nepriim
ti; ir (5) Kad jie butų Ame
rikos piliečiai. Dėl šių augš- 
čiau pabrėžtų motyvų, ro
dos. "K. J.” nereikėtų ilges
nių paaiškinimų, jeigu jie 

Ibuvo susivažiavime, tai ten 
aoiiingiv.iu buvo paremti. Ten pat
bet viskas vra'£erb- Vileišis parekomenda- 

kojom.ivo bent 11 asmenų, tarpe 
___ ; _ J kurių buvo kun. Milukas ir 
suslvažiavi- ’ kun. Jakaitis. Meldžiamasai 

”, "K. J.," ar gi kunigąi ne ka
talikai?! Bet Bučiui ir Biel
skiui nelabai gražiu budu 
užprotestavus ir užsipuolus 
prieš kun. Miluką, kun. Mi
lukas atsisakė. Tada susiva
žiavimas išrinko kun. .Jakai
tį. Čion jokiu kvalifikacijų 
nereikalavo, kad kiekvie
nas butų "D. D." arba ”Ph. 
D.;" svarbiausia buvo tas, 
kad atstovai buvo reikalin
gi tokie, kurie turi Ameri
kos politikoje bent šiokią ( 
tokią įtaką. Prezidentas . 
Harding neklausė nei vieno 
atstovų, kas jie yra. kiek 
diplomų turi, arba kuom 
užsiima.

Toliaus, "K. J." sako: 
"Kuomet p. Chandler baig
damas kalbą pareiškė, kad

n

minučių, kada gi p. Chand-i savo senatorių, kongresma-1 spauda paskelbdama, kad 
ler savo gražia kalba užėmė nų, butų galėję Lietuvos pri-I nuošimčius žmonės aukautų 
apie 20 minutų, jog visi ge-1 pažinimo sritvj daug nuvei- Tautos Fondui, o ne Lietu- 
rai žinome, kad sekretorius kti...” Norėčiau paklausti 
Hughes girdėjo trečdalį p. "K. J.,” kokių senatorių bei 
Chandler kalbos, p. Chand- kongresjmanų dauguma 
ler baigdamas savo prakal-! randasi AVashingtone? Ar 

respublikonų ar demokra
tų? Jeigu jau respublikonų 
partija, pagal supratimą 
"K. J.” taip blogai elgiasi ir 
pas ją tik "negabus” žmo
nės gaunasi į priešakį.

Stebiuosi iš "Darbininko 
redakcijos, jeigu jau rašėjas 
to straipsnio "K. J.” taip gi
liai įklimpo, kodėl redakcija 
nepataisė? Beabejonės tur
but sutinka su "K. J.," arba 
gali būti antras išvedimas, 
kad panašus epizodas atsiti
ko su tam tikru išrokavimu. 
Būtent provokacija, užstoti 
kelią pripažinimui Lietuvos. 
Ką beabejonės ir padarė. 
Vadinasi lietuvis klerikalas 
sulošė puikią ralę prolenkio.

Jeigu jau nieko daugiau 
AVashingtono susivažiavi
mas nenuveikė, tai bent ši
tie punktai turėtų būti aiš
kus : (1) Gyvu žodžiu per
statė prezidentui reikalin
gumą pripažinimo Lietuvos.
(2) Tą patį girdėjo ir sekre
torius Hughes. Neužmirški- 

į me svarbos, kad nuo tų dvie- 
j jų ypatų viskas priklauso.
(3) Pertikrino delegatus, 
kad paaukautų Lietuvai L. 
L. Bonų nuošimčius, kas 
reiškia Lietuvai apie 60 tūk
stančių dolerių. (Nors tą 
daug sugadino klerikalų

bą nesakė, kad dabar lietu
vių atstovas savo tautos iš
dėstys reikalavimus, bet pa
žiūrėjęs į laikrodį štai ką 
pasakė: "šitie atstovai turi 
parengę po trumpą peticiją, 
kurią norėtų p. Preziden
tui perskaityti, jeigu Jūsų 
laikas pavėlins, bet kadangi 
aš perdaug laiko užėmiau, 
tai gal jie be skaitymo 
įteiks.”

Dr. Klimas jokioj e.vtazoj 
nebuvo, nieko nebuvo pa
miršęs ir jokių paakstinimų 
nuo nieko 
turėdamas 
nešauktas 
perskaitė 
tarpu gi latvių ir estų atsto
vai įteikė savas peticijas be 
skaitymo.

Jeigu jau primesti dele
gacijai, kad ji nebuvo kom- 
petentiška nueiti pas prezi
dentą, tai kodėl kun. Jakai
tis sėdėjo susivažiavime 
kaip kiautvarlė ir nieko ta
da nesakė? Antras argu
mentas, tai kodėl AVilsonąs 
nepripažino Lietuvos val
džios, kada delegacija buvo 
tikrai kompetentiška jau 
parinkta, visi "mokyti.” ir 
žmogus, kuris skaitė petici
ją, ištikrujų jau tikrai mo
kėjo gerai ir gražiai pasi
sveikinti su prezidentu?] 
Dabar sulyginkime atbal- ’ 
sius audijencijų prie AVilso-f 
no. kur tikrai katalikiški' 
delegatai buvo, ir prie Har- 
dingo, o tada pamatysime, 
kas atsiekta.
Už augščiau paminėtus, ap

verstus augštyn kojom at
sitikimus, tai dar galima at
leisti; nes dabartiniam mu
sų partijų chaose dažnai 
kad ir auksas butų prieš i 
akis, tai vistiek sakytų, kad. 
ne: tokia tai jau klerikalų 
etika. Bet už šį žemiau pa
keptą blyną, tai jau mes nei! 
nebežino ką sakyt, štai 
kaip "K. J.” dainuoja: "Bet 
aiškinkim mums geriausia, 
būtent kad prezidentas nė
ra gabus žmogus, kad jis 
laukia ką jo partijos bosai 
jam padiktuos... Ak tiesa, 
kad respublikonų partija Į 
prezidentus savo gabiausių 
žmonių nestato idant tasai 
neišeitų iš jų partijos kont
rolės ir neimtų diktatoriau- 
ti, kaip kad AVilsonąs darė.”

Žmogau! kur sensas, kur 
logika, kur protas ir kur 
diplomatija?! Ką gali at
siekti tokiom zaunom? Ar
gi nežinoma, kad netik tatvmui trobesiu, 
Amerika, bet ir visos kitos linga šimtam ir tukstantim 
šalis turi tam tikrus biurus,' tu karo laiko padegėlių, ku- 
kurie seka kiekvienos tau- rie iki šiol tebegyvena 
tos darbus, raštus bei Iaik- v.iose, — todėl nusiraminti 
raščius, kurie priešingi bei tuom, kad ir kituose kraš- 
nepatinkami valdžiai? Ar. tuose taip yra, mes neturi- 
užmiršote, kad laike didžio- me teisės. Turime jieškoti 
šio* karės netik svarbesni ■ priežasčių, kurių delei įvyk- 
straipsniai buvo AVashing- sta gaisrai, privalome jas 
tone verčiami iš visų lietu- 'prašalinti, kad būti tikriem, 
viškų laikraščių ir ant tam kad tasai turtas nenueis du- 
tikros vinies kabinami, bet mais. 
kiekvieno įžymesnio lietu-! 
vio praeitis aprašyta. (Kleri! 
kalai tą geriausia turi žino- Veda ir tvarko tos mini- 
ti, nes iš jų tarpo daugiau- sterjjos miškų departamen- 
sia tokių patarnautojų bu- tas> kurio žinioie yra visa 
vo). Kaip dabar mes galime ,ilė. augštų valdininkų ir 
eiti pas tą negabų, neatsi- mažažemiu. Taigi ši-
žymėjusi” žmogų ir prašyti tie TOnai turėtu žinoti, kad 
jo, kad jis pripažintų Lietu- - - . - .
vą! Kaip mes galime kreip
eis pas respublikonų parti
ją ir prašyli jos pagelbos 
Lietuvos pripažinimui, ku
ri. anot ”K. J.” ir "Darbi
ninko”, tik negabius žmones 
stato į prezidentus? Teko 
mums girdėti, kad net lietu
viški Amerikos piliečiai, 
ypač respublikonų partijos, 
yra baisiai iš to pasipiktinę 
ką jau kalbėti apie kitus 
amerikonus?

Tas pats "K. J.” vėliaus 
štai ką sako: "Lietuviai bal
suotojai, kreipdamiesi prie

nereikalavo, bet 
drąsos, kad ir 
ėjo pirmyn ir 

peticiją. Tuom

Žemes reformos vykdymas
i vai. Vadinasi ir iš Lietuvos 
iždo, Tautos Fondas plėšia 
pinigus savo klerikališkai _________
propagandai.) (4) Įskiepino ju skaitymu jau priimtas, 
delegatams, kad anie paša-' Dabar jau veik galutinai 
kytų savose kolonijose žmo-, paaiškėjo bendrieji žemės 
nėms tą mintį, nekišti kojos (reformos dėsniai, nes tre- 
naujo Liet. atst. darbams, čiuoju kartu balsuojant ne- 
Tas juk daug reiškia. Visi daug kas jame pasikeis, 
tautininkų žmonės buvo pa
siryžę padaryti tą patį Čar-

Žemės reformos įstatymo vietose ^žmonėm, kurie re- 
projektas St. Seimo antruo- formą vykdys.

Mes gerai žinome, kad 
praktikoje kiekvieną įstaty
mą, kad ir geriausiai sugal
votą, galima apeiti. Šiuo gi 
atveju įstatymas bus ne iš 
geriausių, tai tuo pikčiau 
jis bus apeinamas. Kad ap
eiti įstatymą, pirmiausia 
teks apeiti žemės ref. vyk
dymo apskrities įgaliotinį, 
jis juk bus tąja ašim, apie 
kurią suksis visi žemės rei
kalai. Nėra abejonės, šiuo 
"apėjimo” atžvilgiu greites
ni bus, žinoma, ūkininkas ir 

j dvarininkas. Jie darys vis-

Socialdemokratų frakci- 
” 1 šiuo klausimu 

visiem žinoma ir aiški: jie 
i'eikalavo dvarų žemių nu
savinimo be jokio atlygini* 
mo; gynė tą mintį, kad kul
tūringieji dvarai, juos nusa
vinus, nebūtų skaldomi, bet 
kaipo ūkio vienetos, su in
ventoriumi ir triobėsiais, . , .. , -
butų perduoti tiems, kurie^,^a^saY^.^Y1^a{5;^l^Y’ 
žemės reikalingi ir tt.

Be to soc.-dem. frakcijai 
teko iškelti Seime dar vie-!pUSg 
nas nemažos svarbos klausi-i 
mas, kurį Seimo dauguma 
norėjo patylomis apeiti, bu- .__
tent, žemės, reformos vyk- tepus žemės reformos vyk
dymo klausimą. N uo to, Kas (’ymo ašį. Daugiausia, ką 
vykdys žemės reformą ir jje ga)ės padaryti, tai su 
Kaip ją ves ir taikys gyveni- nepįgaus šunadvo-
mui, pareina ^abai ir labai kačio, rašinėti skundus ir 
ciau£- prašymus, mokėti žyminius

Seimo žemės reformos mokesčius, siuntinėti savus 
komisija, kuri ištisus mene-1 ištikimus žmones Kaunan į 
sius liejo prakaitą prie že-1 "augštają valdžią” teisybės 
mės reformos įstatymo lo- jieškotų. Žemės gi ašis vie- 
pimo, sugebėjo žemės refor-jrose suksis to naudai, kas ją 
mos vykdymo klausimu su- geriau pateps, 
galvoti tik štai kokį pąeiu-i Kad apgynus darbininkų, 
’PpS- — žemės reformą kajmo jr miestų bežemių ir 
vykdo z. reformos, valdyba mažažemių reikalus, vyk
is o narių; jos pirmininką jant žemės reformą, soc.-^d. 
skina prezidentas, likusius frakcįja siūlė vieton valdi- 
ž. uk. ir v. t. mimsteris Tai njnku jr biurokratu organų 
žemės reformos vykdymo vįeto‘ —
organizacij'os viršūnė. To-L 
liau komisija galvotai sako:m^nė^ atstovams,“ s?būtina 
vietose kiekvienoj apskn-' 

tyj žemės reformą vykdys 
ž. ref. vald. įgaliotinis. Prie) 
apskrities ž. ref. Įgaliotinio 
patariamuoju balsu renka
mi du savivaldybių atsto
vai.’’ — V aldininkai pačio
je viršūnėje, valdininkai ap
skrityje ir nelaimingi du sa
vivaldybių atstovai su pata
riamuoju balsu, — tai ir vi
sa žemės reformos vykdy
mo organizacija. Vadinasi, 
visas darbas paliekama ran
kose žmonių, kurie su visuo
mene, su darbininkais, be
žemiais ir mažažemiais, ku
rie pirmoje eilėje turės gau
ti žemės, niekuom nesurišti 
ir visiškai svetimi tiem 
sluoksniam, kurių reikalus 
teks jiem iki gyvo kaulo pa
liesti.

Toki pasiūlymą galėjo su
galvoti ir priimti tik krikš
čioniškos Seimo žemės re
formos komisijos galvos.

St.. Seime prieš tokį komi
sijos nusistatymą griežtai 
protestavo socialdemokra
tų frakcija. Jos atstovai iš
rodė šito sumanymo netiks- 
umą. Juk žemės reforma 

ries netik dvarus, jų ūkį, in
ventorių, bet jai teks kliu
dyti žymi dalis ir kaimo gy
ventojų. likviduojant bend
rus miškus ir ganyklų ser
vitutus, skirstant į vienkie
mius, kaimus ir tt. Visame 
tame darbe žemės reformos 
vykdymo valdininkam pri
sieis turėti reikalų ne tik 
su dvaru darbininkais, mie
stų ir miestelių amatninkais 
ir biednuomene, bet ir su 
kaimų bežemiais ir mažaže
miais, kuriem prisieis duoti 
žemės iš servitutų, parce
liuojamųjų dvarų ir tt. Tai 
viena pusė, kuriai rupi že- 
įpė. Iš kitos gi pusės stam
besnieji ūkininkai ir dvari- 
niųkąi, kurie nemažiau in
teresuoti žemės reformos 
reikalais. Vieniem reikės 
žemės duoti (darbininkai, 
bežemiai, mažažemiai), iš 

r-***——j-į kitu prisieis paimti (dvarai, 
reikalaujama, kad ginos vi- prje servitutų likvidavimo 
su griežtumu butų saugoja- ukininkai).’šimtus ir tuk
lios nuo ugnies, spekuliantų stančius žmonių įvairiu įvai 
ir minkštos širdies žmonių. '...................................... ‘

B.
(”Soc.-dem.”)

•> Mivzę paudivti 14 paų Ldi- ■ • ••
neckiui, ką klerikalai darė^J* --Jn,
Vileišiui. (5) Įsteigta fon
das ir jau pradėjo plaukti 
aukos Įeit. Harris’o pamink
lui. (6) Padaryta nutari
mas, idant lietuviai piliečiai 
padarytų pasimatymus su 
savo valstijų senatoriais ir 
kongresmanais. Nekurios 
valstijos jau tą padarė, tu
rėjo pasimatymus su sena
toriais (žiūrėk laikraščiuo
se "Pasimatymas su Senato
riais Pennsylvanijos Valsti
jos k (7) Išreikalauta nuo 
Amerikos valdžios konsulis 
Lietuvai į Kauną, na, ir 
daugeli kitų gana svarbių 
darbų atliko.

Į gerb. J. Vileišio darbuo
tę čion nieko neatsakau, nes 
jo atlikti darbai patįs už sa
ve kalba, tai viena, o antra 
jeigu jau ir sakyti ką, tai 
prisieitų daryti paraleli su 
atliktais darbais dabartinio 
Liet, atstovo. Bet tą dabar 
nekliudvsime, jei bent rei
kalas privers prie to.

A—us.

nūs, tam žygiui nesigailės 
net savo pasipūtusios kiše
nės turinio ir tt. Antroji gi 

‘j — darbo pelės, norin
tieji gauti žemės, neturės 
nei laiko, nei sumanumo, 
nei galop "riebalų.” kad pa-

Miškų gaisrai Lietuvoj.
Šiemet nevienas šimtas 

hektarų miško tapo ugnies 
auka. Krikščioniškieji laik
raščiai akvvaizdoje šito 
fakto ramina save tuom, 
kad, girdi, ir kituose kultū
ringuose kraštuose miškai 
dega... Mes tokiu pasakymu 
nusiraminti negalime. Miš
kų gaisrai neša kraštui di- 
deliausių nuostolių ir tų 
nuostolių priežasties mes 
negalime kame kitame ma
tyti, kaip kad musų miškų 
ūkis vedamas netikusiai, 
kad musų krašto auksas — 
miškai blogai prižiūrimas ir 
dabojamas. Dabar ypač 
mums turi rūpėti miškai ir 
jų ūkis, nes. tas turtas yra 
nusavintas ir skaitosi viso 
krašto nuosavybė,
kiekvieno piliečio prievolė 
daboti tą turtą ir kiekvie
nam prisieina labai susirū
pinti, kuomet jis nyksta ug
nies bangose. Miško medžia
ga reikalinga kraštui, ypač 
darbininkams, mažaže
miams ir bežemiams atsis-: 

ji reika-

i
I
I

todėl

ur-

Už miškų ūkį atsako že-
1 mes ūkio ministerija. Tą

• _ « • . v • •

komisijas, kuriose 
dauguma priklausytų visuo-! laisvus yra nuo pabaudų ir 

į teismo. Miškų užveizdos la
bai "griežti” su vietos gy
ventojais, bet jų širdys min
kštėja, kai tenka susidurti 

i su įvairių rūšių spekulian
tais. Taigi, pirmojo užduo
tis — sekti "minkštašir
džius” bausti tuos, kurie su
lyg įstatymo privalo miškų 
kirtimus valyti, bet to darbo 

j nurodytu laiku neatlieka. 
Delei šitų nusileidimų bei 
apsileidimų išdega šimtai 
hektarų ir kraštas nustoja 
milionų. Yra daug miškų, 
kurie nuo senesnių laikų 
riogso nevalyti, nežiūrint 
to, kad vietos žmonės už ša
kas ir viršūnes ne tik kad 
juos išvalytų, bet dar ir pri
mokėtų už gaunamą me
džiagą kurui. Didesniuose 
miškuose, kad išvengus gai
srų, turėtų būti iškirstos 
siauros biržės-takai; miš
kas tuo budu susidarytų Į 
atskirus kvartalus ir ug
nies pavojus visam miško 
olotui daug sumažėtų. Turi
me žinių, kad miškas dažnai 
degamas ”tuo tikslu,” kad 
nudžiūtų, — mat, tikimasi, 
kad tuomet jis jau tikrai 
bus parduodamas...

Ar ima visa tai domėn tie 
asmens, kuriem pavesta 
Lietuvos miškų ūkis? Ne
abejojame, kad jei butų rū
pestingumo, tai neturėtu
me gaisrų miškuose ir gi
riose, arba jų butų tiek ma
ža, kad ir galvoti, apie tai 
neprisieitų. Nėra tat ko kal
tinti uogautojų, pypkorių ir 
kitų galybių, kaltas čia neti
kęs mus miškų ūkio vedi
mas.

Šituo miškų ūkio klausi
mu privalo susirūpinti ne 
tik miškų departamentas, 
lis turi rūpėti ir respublikos 
kontrolei, finansų ministe
rijai, vietos savivaldybėm ir 
vietos gyventojam. Ypač tai 
turi rupėt darbininkam ir 
mažažemiam, kuriem pir
moj eilėj reikalinga yra miš
ko medžiaga. Atsakomingas . 
už miškų ūkį yra miškų de- ; 
partamentas, ir todėl iš jo ]

miškų degimo priežastis 
gludi miškų nešvarume. Iki 
šiam laikui daug miškų ne- 
išval.vta nuo šakų ir viršū
nių. Ypač neišvalyti tie miš
kai. kuriuose darbą dirbo 
įvairus "miškų karaliai.” 
Sulvg įstatymo ir sutarčių, 
padarytų su miškų pirk
liais. pastarieji privalo lai
ku iki gegužės mėn. pra
džios miškų kirtimus išva
lyti, bet ar tai yra daroma ? 
Visi, kurie nusižengia įsta
tymui, esti aštriai baudžia
mi, bet miškų spekuliantai

,'riausiais reikalais palies že- 
'mės reforma. Tuos tūkstan
čius reikalų prisieis rišti

iosna darbininkų atstovybe. 
Valdininkai ir Įgaliotiniai, 
sulyg s.-d. pasiūlymo, įeina 
i tas komisijas kaipo techni
kai- specialistai, vykdytojai 
ir žinovai. Tos komisijos, 
frakcijos nusistatymu, turi 
būti sudarytos valsčiuose, 
miestuose ir miesteliuose su 
valsčių ir apskričių teisė
mis. apskrityse ir vyriausio
ji žem. ref. komisija visai 
Lietuvai. Komisijoje turi 
vyrauti tie žmonės," kuriems 
žemė reikalinga, — darbi
ninkų, bežemių, mažažemių 
ir savivaldybių atstovai.

Šitą frakcijos nusistaty
mą privalo paremti visi tie, 
kam. rupi žemės reformos 
pravedimas. Reikalinga pa
kelti balsas vietose, protes
tuoti prieš Seimo didžiumos 
siūlomą žemės reformos 
vykdymo organizaciją ir 
reikalauti tokios, kurioje 
darbo žmonės patys savo 
reikalų sergėtų ir gintų.

Kitais tos rūšies klausi
mais pakalbėsime kitą kart.

("Soc.-dem.”)

KOMUNISTAT PAVOGĖ 
GYNIMO PINIGUS.

Vokiečių komunistuose 
kilo skandalas. Mat paaiš
kėjo, kad politinių kalinių 
gynimo Fondas yra išeikvo
tas. Fondas buvo įkurtas da 
1918 metų pavasarį politi
niams kaliniams ginti. Tuo
met Nepriklausomųjų So
cialistų Partija buvo da ne
skilus. Vėliau, kuomet ko
munistai atskilo, jie nusine
šė ir tą Fondą. Pinigų tame 
Fonde, tuomet buvo arti pu
sės miliono markių. Dabar 
gi paaiškėjo, kad iš tos su
mos beliko tik 300 markių.

Nepriklausomieji Sociali
stai dabar kaltina komunis
tus vagystėje.

ISPANIJOS KARIUME- 
NĖ SUKILO.

Morokoje sukilo Ispani
jos kariumenė, surinkta iš 
afrikiečių. Sukilę kareiviai 
perėjo sukilusiųjų vergų 
pusėn, kurie dabar lupa is
panus, norėdami juos išvyti 
iš Afrikos.
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L S. S. REIKALAI.
St. Strazdas turi būt at
šauktas iš Centro sekreto

riaus vietos.
Waterbury, Conn., LSS.- 

gos 34 kuopa savo susirinki
me rugp. 21 pakėlė klausi
mą dėl d. St. Strazdo nusis
tatymo prieš "Naujienas" 
ir prieš d. Grigaitį:

Pilei. Komitetas atšauktų 
St. Strazdą iš Centro sekre
toriaus vietos kol aiškiai 
bus ištirta jo (Strazdo) dar
buotė.

Mes, LSS. 34 kuopa, nuta
rėme pertraukti ryšius su 
St. Strazdu kaipo Centro 
sekretorium, kol augsčiau 
suminėti jo darbai ne paaiš
kės.

LSS. 34 kp. sekretorius
K. Ramanauskas.

Pajieškau Jono Budžio, Lovbos 
kaimo, Sedos valsčiaus, pirma gyve
no Chicagoj. Meldžiu jį pat) atsišauk
ti, arba žinančių apie jį pranešu, už 
kų busiu dėkingas. (36)

Andriejus Buinis
26 Moore st„ Cambridge, Mass.

Aš, Antanas Valaitis, pajieškau sa
vo draugo Vinco Palaikio, paeina iš 
Šunskų parapijos. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie ji žinot man pranešti. 
Gavau laiškų iš Lietuvos, kuriame 
yra prie jo svarbus reikalas. Girdėjau, 
kad jis pirmiau gy veno New Yorke.

Antanas Valaitis. (36)
1530 W. Monroe st.. Springfield, III.

AUDEKLINĖSE darbai 
EINA GERAI.

Kuomet geležies ir plieno 
dirbtuvėse dabar didžiausis 
nedarbas, tai audeklinėse 
prasideda gana didelis judė
jimas. Lawrence bovelnos ir 
vilnų dirbtuvės dirba jau 
pilną laiką, o kai kurios net 
ir viršlaiki. Todėl darbinin-

Pajieškau dviejų savo švogerių, 
abudu Kauno rėdybos. Franciškus Ka- 
šerauskas Telšių apskričio, Gedžių 
sodžiaus, o Frar.ciškus Šeipas Mažei
kių apskričio, Krakių sodžiaus. Pir
miau gyveno apie Bostonų, o dabai 
nežinau kur. Aš su jais persiskyriau 
1914 metais. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie juos žinot man praneškit. 
nes turiu svarbų reikalą.

Antanas Rugenius
9598 Graham avė., Detroit, Mich.

Kadangi Naujienos uzi- Ky dabar tenai tiek priva- 
ma LSS. vadovaujamą pozi- žiavo> kacj kambarius 
ciją, kurią mes pripažįstam $unj-u gauti. Namų savinin- 
kaipo teisingą ir tobulą ; kaĮ tu0 pasinaudodami pra-

Kadangi Naujienos vi- dėjo kelti rendas. Namai 
suomet ir nuo visokių musų pasidarė labai brangus, 
priešų gynė ir gina musu pa]j Rįver medvilnės au- 
poziciją ir visuomet LbS-gai tykios pereitą savaitę irgi 
patarnauja patalpindamos pradėjo dirbti pilną laiką. 
visokius LSS. reikalais ras- čevervku dirbtuvėse Mon- 
tus, i. ,

Todėl, kas eina prieš 
"Naujienų" gerovę, kas ei
na prieš Grigaitį, tas eina ir 
prieš LSS-gą.

St. Strazdas jau pirmiau 
"Naujienų" streiko buvo 
nusistatęs prieš Grigaitį 
(užėmė komunistų poziciją)

kaipo teisingą ir tobulą; h ;
Kadangi ' Naujienos vi- ^ėjo kelti rend*as.

telloj irgi darbų nestinga.

NAUJAS VAISTAS.
Tūlas Tomas Bendtlv nu

ėjo pas daktarą prašyti vai
stų, kad pataisytų jam ape
titą, nes jis negalįs valgvt. 

su Uks'lu "p«i;Paktrs.Parašėti™ 
ant -Naujienų.” Na, ir jei-:>r h«P? nunest« I 
gu planas Jam butu pavy--į^, kur paduoda Co-
£ęS, ta ram0f0tn« Rreį‘“r-

ir "Naujie- ua>- Be^tly
butu atsidurusios ka- Kavo kelis juokingus rekor- 

t . . TTkLriiio įtmlzinmic Lrori
vęs pašalintas 
nos" I 
puošė, arba butų virtusios 
šlamštu.

Pirmas 
sisekė, tai 
savo Ko. sukėlė kitą skan
dalą — "streiką" su tuo, ma
tyt. tikslu, kad jei jau nepa
vyks pasigriebti kontroles 
ant "Naujienų”, tai bent 
"Naujienų" bizniui pakenk
ti.

dus, tokius juokingus, kad 
pasiklausęs jų turi juoktis 
ir juoktis. Mat Bendtly sir
go jaknų liga ir daktaras 
užrašė jam daug juokų. Nuo 
tų juokų Bendtly taip išal- 
ko, kad nebėgo restoranan 
ir užsisakė valgyt. Bet ir 
restorane sėdėdamas Bend
tly vis juokėsi. Kitoj stalo 
pusėj sėdėjo piktas airvs ir 

7 : "Sei, ko tu
vę grvnai bizniški, t. y. už taį?.įu?kėsi?
dlrbininkų algas ar atsta-' Juokiuos is savojak-
tvma be reikalo iš darbo, tai nM- at.sa,!e Bendtly. 
nebutu kišamas j šmeižimo I , Įs t.*™ 'ertą juokų, _at- 
sukurf d. Grigaitis, kuris' atrys. As irgi uzs.sa- 

j__ ’kiau tų jaknų ir jau pusę 
valandos laukiu, o jie vis 
man jų neatneša."

Ir jis sušuko: "Veiteriau, 
kur mano jaknas padėjai?”

"streikas” nenu- 
St. Strazdas su

Jeigu tie streikai butų bu- j'V&S

kaipo redaktorius, su dar
bininku algom ar kitais biz
nio reikalais nieko bendra 
neturi.

St. Strazdas praeitą pa
vasarį pasiuntė į "Laisvę” 
— tą didžiausią socialistų 
šmeižikę — straipsnį, kuria
me šmeižė Grigaičio pozici
ją ; dabar vėl tokį pat šmeiž
tą patalpino tokiam pat ko
munistų šlamšte "Vilnyj” ir 
klerikalų "Drauge.”

Dar toliau einama. St. 
Strazdas tą savo provokato
rišką darbą ir į LSS-gą per
kėlė. Jis, susiagitavęs frak- 
cijėlę, išmetė iš LSS. 22 kuo
pos seną sąjungietį d. A. 
Zymontą ir d. Kemėžą; taip 
gi girdėti, kad ir ant d. Gri
gaičio galvos rengiasi.

Šitoks darbas stačiai veda 
prie skaldymo vėl LSS-gos.

Komunistai trokšta "Nau
jienoms” pragaišties — St. 
Strazdas tame su jais dar
buojasi.

Komunistai stengiasi įvai
riais šmeižtais d. Grigaitį 
diskredituoti, St. Strazdas 
parūpina tam medžiagos.

Komunistai, geidžia LSS. 
suirimo bei suskylimo —St. 
Strazdas tame darbuojasi.

LSS. 34 kuopa visa tai ap
svarsčius priėjo prie išvedi
mo, kad St. Strazdas tokį 
pragaištingą LSS-gai darbą 
dirba kaipo komunistų nu
samdytas provokatorius, 
arba kad jis tatai daro delei 
savo nesuvaldomo piktumo.

Šiaip ar taip. St. Strazdas 
yra nepatikėtinas asmuo; 
.lis negali eiti tokios svar
bios pareigos kaipo Centro 
Sekretorius. Todėl mes rei
kalaujame, kad LSS-gos

KODEL ŽMONES DAUGIAU
SIA VAŽIUOJA I LIETUVA 
PER BALTIC STATĖS FI- 

NANCE CO.
357 Broadway, So. Boston, Mass.

Todėl, kad viršminėta įstaiga 
yra suorganizuota iš gabiausių 
ir prakilniausių lietuvių, su tuo 
tikslu, kad apsaugojus lietuvius 
nuo visokių spekuliantų ir apga
vikų.

Baltic Statės Finance Co.' turi 
gabius ir atsakančiai išsilavinu
sius praktikoje žmones, kurie 
geriausia sutvarko kelionę. Ni
kodemas Gendrolius yra 20 me
lų prie laivų kompanijų išdir
bęs kaipo Expertas ir žino, kur 
ir kokiais laivais yra geriausiai 
keliauti. Janas B. Valukonis 26 
gruodžio 1920 m. buvo iškelia
vęs j Lietuvą, Latviją, Vokieti
ją. Franci ją. Angliją, Holandiją 
ir Belgiją surasti būdų, kaip pa- 
sekmingiau butų keliauti į Lie
tuvą. Jau tas darbas yra atlik
tas. Taipgi yra 2 advokatai. 7 
Suvienytų Valstijų notarai, -1 
notarai registruoti Lietuvos at
stovybėje. kurie aprūpina kelei
vius visais reikalingais doku
mentais. Tokiu budu visuomenė 
atkreipia atydą į viršminėtą. 
Lietuvių įstaigą.

Ventos Draugas.

Pajieškojimai
Pajieškau lietuvės ar lietuvaitės 

prie gaminimo valgių dėl 3 ypatų ir 
užlaikyti švariai stubą. Mokestis ge
ra. Galima atsišaukti per laišką arba 
ypatiškai. (37) |

Wm. Petkevičia '
100 Lincoln avė., E. Saugus, Mass.

Aš, Ona ir Barbora Aukštikaliuu- 
kės, po vyru Tautkienė, pajieškau sa
vo pusbrolio Juozapo Virkšli&us, pu
rina iš Vidgirių kaimo, Tenenių vai.. 
Kauno rėd. Turiu svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišaukti ant sekančio ad
reso. (36)

Ona Tautkienė
P. O. Box 45 — 2, Wilson, Conn.

Pajieškau draugo Juozapo Reč- 
kausko, paeina iš Kauno rėdybos. Ra- 
-einių apskričio, Kvėdarnos valsčiaus. 
Amerikoj buvo trįs broliai, vienas 
vardu Simeonas, kuris Amerikoj mi
rė, antras Aleksandra atgal sugrįžo 
į Lietuvą, o tretysis Juozapas pasili
ko Amerikoje ir nežinau ar jis dar 
gyvas_ ar jau miręs, amžiaus turi 
apie 65 metus. Jeigu kas apie jį žinot, 
malonėkite duoti mar. žinią, už ką 
busiu labai dėkingas. Yra svarbu- 
reikalas kaslink mirusio žmogaus 
turto. ‘ (36)

T. W.
3623 So. Parnell avė.. Chicago.' III.

PRANEŠIMAS.
Aš, Petronė Čekatauskienė, prane

šu buvusiam savo vyrui, Petrui Če- 
katauskui, kuris paliko mane su ma
žais vaikais, pasiimdamas visus pini
gus, o vaikus pusnuogius palikdamas 
kad jis tuojau parvažiuotų, nes tu
rim padaryti rokundą dėl vaikų. Par
važiuok tuojaus, kad policijai nerei
kėtų tavęs jieškoti. Tu žinai, kad tv 
prasišalinai iš miesto rankų, kad ne
reikėtų duoti vaikams užlaikymas, 
bet kaip aš galiu juos užlaikyti viena 
būdama? Todėl sugrįžk, turim šitą 
klausimą išrišta Prašau taipgi "Kelei
vio” skaitytojų, kad praneštų mar. 
apie jį, jei kas ji kur patemytų. Gir
dėjau. kad išvažiavo į Los Angeles, 
California. ,37)

P. Čekatauskienė
335 Pine st., Gardner, Mass.

LIETUVOS 
RIKOJE

Edvardas _
Pašvitinio vai., Šiaulių apsk., gyve
nęs Bridgeport. Conn., ir Chicago.

Karolis sūnūs Jono Rupkus (Carl 
Rupreik) Pašvitinio vai. Šiaulių aps.. 
gyvenęs Brooklyn, N. Y.

Antose Bundžiuvienė 
Vinas Bundzini 
Kazimieras Bundžia 
Kazys Riauka iš Tirkšlių vai., 

Mažeikių apsk., gyvenęs Brightone, 
Mass., Wilkes Bar re, Pa., Miners 
Mills, Pa.

Ignas Dumskas
Vincas Paukštys iš Lukšnos kaimo, 

Jankų vai., Sakių apsk., gyvenęs Ka
nadoje, o paskiaus Chicago, 111.

Ferdinand Dowiat 
Julius Winkler 
William Schitzer
Ludvike Rahm gyvenę 306 Belinont 

avė., Nevark, N. J.
Jonas Pocevičia (King)
Juozapas Petrošius iš Skaudvilės 

vals.. Tauragės ap:-k„ gyvenę Chica
go, 111.

Marijona Menkeviėiutė iš Kvietiš- 
;k> vals., Mariampolės apskr.

M. Raganevičius gyvenęs Brazilijoj
Juzefą Bobsanskienė gyvenusi 115 

Grove st., New Britain.
Jurgis Salaševičius iš Igliškėlių v., 

Mariampolės apskr.
Jonas Jankevičia Kelinės vai., Ra

seinių apskr.
Juozas Ječis iš Anykščių, Utenos Į." 

ipskr.
Antanas Žeimis iš Šiluvos vai.. Ra

seinių apskr.
Sekantiems žionėms yra atėję laiš
kai iš Lietuvos.

B. Kuzmieki Harntran.ek. Mieli.
P. J. Mačerinskis.
Valdiškas laiškas pilietėm Kazei 

Geležinienei ir Elzbietai Pažereckie- 
nei,

Representative of Lithuania 
1925 F st., N.W. Washington, D. C.

I

Pajieškau apsivedimui mergino* 
arba našlės, kuri turėtų 4,000 dol. Jei
gu tėvai tiek duos, bus ant jų aprašy
ta ar ant jos ir gaus pinigus atgal į 8 
mėnesius su procentu. Jeigu biedna 
mergina, tai turi būti augšto mokslo. 
Meldžiu prisiųst paveikslą, atsakymą 
duosiu kiekvienai. Nereikalingai mel
džiu nerašinėti. Aš esu jaunas vyras, 
žinau gerą biznį. Ar šiaip žmogus, 
kuris nori investyti pinigus ant biz
nio. Daug pelno, daug darbo visada.

J. Somoks
26 Cambria st., Boston, Mass.

♦

apsivedimui draugės 
Gali atsišaukti 

ir našlės be vaikų — ne gy- 
Aš esu 37 metų, nei sykį 
Merginos atsišaukiančios 

laisvos, liuosos nuo visokių 
burtų ir prietarų ir mylin-

Pajieškau 
nuo 25 iki 35 metų, 
merginos 
vanašlės. 
nevedęs, 
turi būti 
tikėjimų, 
čios gyventi ant farmų, jeigu prieitų 
reikalas arba turinčios farmą. Turi 
mokėti skaityti ir rašyti lietuviškai 
arba kitose kalbose, kaip tai vokiečių 
arba anglų, jeigu nemoka lietuviškai, 
arba sutinkanti mokintis rašyti. Pla
tesnių žinių kreipkitės laiškais. Su 
pirmu laišku paveikslas pageidauja
mas. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Meldžiu vyrų, kad nerašinėtų.

J. A. Dambrauskas
501 Harrison st., Springfield. Ohio.

Pajieškau susipažinimui merginų, 
be skirtumo tikėjimo. Esu gimęs Ry
goj 1897 m., dabar esu Amerikoj ir 
tarnauju “Merchant Marine.” Su pir
mu laišku meldžiu prisiųsti ir paveik
slų, kurį ant pareikalavimo sugrąžin
siu. Kuri pirmesnė, bus laimingesnė.

M r Wm. Wiltpn
S. S. "Susana,” % Capt. Bowen 

Board of Trade Building 
Norfolk, Va.

PARSIDUODA l'A\ ElKSLV 
STUDIJA.

Išdirbta per 15 metų. Parsiduoda 
todėl, kad savininkas važiuoja i Lie
tuvą. ERNEST BERG (3C) 

195-197 Ames st., Monteilo, Mass. j

PARSIDUODA STORAS 
Grocernė ir Bucernė.

Tirštai apgyventa visokių tautų 
žmonėmis. Biznis išdirbtas per 8 me
tus. Savininkas turi du storu, todėl 
vienų noriu neatbūtinai parduoti. 
Atsišaukite per laiškų arba ypatiš- 
kai. John Balčikonis (36)
63 Baker st. Gardner, Mass.

SENIAUSIA IŠTAIGA 
LAIVAKORČIŲ IR SIUN
TIMAS PINIGŲ. OFISAS 

tautiškam Name, 
MONTELLO, MASS.

Parduoda laivakortes ant geriausią 
Unijų Lietuvon-ir iš Lietuvos, kadan
gi W. J. PETKON yra Notarijušaš; 
registruotas Lietuvos konsulato Wa- 
sningtone, parūpina pašportus ir le
galizuoja visokius dokumentus. Siun
čią pinigus Lietuvon pagal tos dienos 
kursą, greitai ir saugiai per geriau
sias Vokietijos kurjeras po Lietuvos 
atsakomybe. Nors pinigų kursas da- 

„„„......... . .........______________ „.bar pigus, bet greitai vėl kils, nę.\
stoties, mokyklų ir krautuvių, $1,000 I kurjeres praneša, kad kils adg-'
arba mažiau įnešt. Gera vieta Jei vei- I ščiau $25.00 už 1000 auksinų. Tad pa
sinio vištų. IDA NENE (371 Įtartina lietuviams užpirkti iš kalno

IVoodboro, VVis. P° kelioliką tūkstančių auksinų, o
___________________ 1_____1________ Į ateity tas daug sučėdys pinigų. 36)

W. J. PETKON & CO.
8 Vine st., Monteilo, Mass,

PARSIDUODA STUDIJA (Paveiks
lų Galerija) labai geroj vietoj dėl 
biznio, tirštai augyventoj lietuviais, 
lenkais ir slovakais. Todėl fotografai 
nepraleiskite progos, nes tokių vietų 
retai pasitaiko. Norintieji pirkti, 
kreipkitės per laišką šiuo antrašu:

A. Tamošaitis
P. 0. Gen. Dėl. Scranton, Pa.

PARSIDUODA FARMA
40 akru žemės. 33 akrai augštos, 

dirbamos, yra gero vandens, 5 ruimų 
gera stuba, vištininkai, 1» mylios nuo

PARSIDUODA FARMA. 
LABAI I’K.IAL

83 akrai žemės prie didelio ežero, 
i 30 akrų dirbamos, atviros ganyklos ir 
' miškas, sodnai, obelys, grušios, py- 
fčės ir kitoki vaisiniai medžiai; 8 rui- 
| mų stuba, barnė, arti kaimynai, 3 
mylios nuo nramoningo miestelio. 
Kaina tik >1,200.

MERRITT WELCH 
CHAPLIN. CONN.

DR. GATSOPOULOS
11 Associate BIdg.. 

Lowell, Mass.
Tik ką sugrįžęs iš Paryžiaus, kur 

jis ėmė speciali kursą tuberkulizui 
gydyt su Dr. Rous vaistais.

Karštis, kosulys ,jr skausmas krū
tinėj prapuola į kelias sąvaites. Tuoj 
po antros sąvaites gydymo prasideda 
stebėtinas pasitaisymas.

Dr. Gatsopoulos priiminės pacien
tus savo ofise nuo 10 iki 12 vai. die
ną, 2-4 ir 7-9 vakare, išskyrus sere- 
das'. (Pd39)

PARDAVIMAI

10 Inch—85c,

Kur seniausia. 
Ten geriausia.

sūnūs Jono Rupkus i:
“KANKLES’

ATSTOVYBES AME- 
PAJIEŠKOJIMAI.

LONGINAS BUIN1S

BALTIC STATĖS BANK 4.50

I

I
vi-

■š>E-4180

E-3798

■i

Kur vienyto. 
Ten galybė.

in- 
ra- 

rei- 1

ii 

!•)

Medžiotojai. Dalis I. 
Medžiotojai. Dalis II.
Plieniunas ir Lušnakojis. 

.. . i

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
švkite mums laiškus, 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.Kur vėjai pučia. ;•

Esu Rarbingas vyras. j!
A. Kvedaras, baritonas. C

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, ne jaunesnės 23 metų ir 
ne senesnės 28 metų. Aš esu 28 metų. 
Malonėkit atsišaukti su pirmu laišku 
prisiunčiant paveikslą, kurį ant pa
reikalavimo sugrąžinsiu. (37)

J. Alešauskas
94 Manchester avė., Box 106. 

Highland Park. Mich.

Pajieškau merginos, kuri mylėtų , 
su manim susipažinti, apsivesti ir 
laimingai šeimyniškai gyventi. As; 
esu 27 metų vaikinas. Su pirmu laiš-> 
ku meldžiu prisiusi savo paveiksią, 
kurį ant pareikalavimo sugrąžinsiu. 
Atsakymą duosiu kiekvienai. Meldžiu.1 
adresuoti taip:

Regiment Tailor
Service Co 40th Inf. 

Camp Knox, Ky.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės kad ir su vienu vaiku, be 
skirtumo tikėjimo, tarpe 25 ir 35 me
tų amžiaus. Aš esu našlys 37 metų, 
paeinu iš Alizavos miestelio, turiu 
savo farmų. Norėčiau susirašyti su 
Alizavos, Kupreliškių, Vabalninku, 
Pandėlio arba Kupiškio apielinkės 
merginoms. Katra mylėtų gyventi 
ant farmos prie gražių Pacific jūrių, 
tai malonėkit atsiust laiškų, prisiųs- 
damos savo paveikslų. Atsakymą 
duosiu kiekvienai ir paveikslą parei
kalavus grąžinsiu atgal. (37)

Antanas Gabrėnas
1447 Commercial sL, Portland, Ore.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGI AGENTAI LIETU

VIŲ KOLONIJOSE.
Kam būti be darbo, bei dirbti už 

mažą atlyginimą, kad gali Labai leng
vu budu, o net ir liuosu laiku nuo 
darbo, užsidirbti po $10.00 ir dau
giau į dieną, nemokėdamas jokio spe- 
cialio užsiėmimo. Kreipkitės plates
nių žinių tuojaus, prie išdirbėjo labai 
pelningo ir visai naujo daiyko.

M. I DUMŠA (37)
5013 Melrose st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaiką, nuo 38 iki 45 m. 
Meldžiu atsišaukti ir paveikslą pri
siųsti. Atsakymą duosiu kiekvienai ir 
platesniu žinių suteiksiu laiškais 

J S
Boz 114, Sta Charles, III.

REIKALINGA senyva moteris pri- 
dabojimui trijų vaikų, iš kurių ma- 
žiausis 2 metų. Kaslink sanlygų su
sitaikysime. Atsišaukit šiuo adresu: j 

D. Simonovich (36)
P. O. Box 182, Lewiston, Me. I

KAS NORI PIRKTI AR PARDUOTU 
savo Namus ar Farmą tegul atsišau
kia pas mane. Pirkėjai farmų atva
žiuoja pas mane iš visų šabų Ameri- 

Farmos Mass., ir 
yra geriausios už 
daugybė fabrikų.

Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentu greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius muzi- 
kališkus darbus atsakančiai. 
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.
26 SCHOOL ST.. 

CAMBRIDGE. MASS.
Tel. Cambridge 7322

flūonturfi 
VIENYBE

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės. Aš esu našlys, turiu vie
ną vaiką vienų metų. Su pirmu laišku 
prisiųskit. paveikslą, kurį ant parei
kalavimo sugrąžinsiu. (37)

J. Kartonas
31 Warner st.. Hudson, Mass.

kos ir Kanados.
Conn., valstijose
tai, kad randasi
Gromatas prašau rašyti lietuviškai ar 
lenkiškai. (42) i

J. F. R1CHARD :
33 Canal st., So. Hadley Falls, Mass

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

Kad užmiršti visus jūsų nesmagumus ir būti visuomet jaunu, 
išgirskite Lietuvių Klarnetų Orkestrą, Armonikų duetus. Plie- 
niuną, Lušnakojį. Petrauską, Columbios Orkestrą. Butenį, Co
lumbios Beną ir Kvedarą ant naujausių Columbia Rekordų. Nu- 
eikit pas Columbia pardavėją šiandien — jis pagrajis jums nau
jausius Lietuviškus rekordus, skiriamus Rugsėjui.

am Kas

E-4647

E-4475

E-4416

E-4273

E-3799

Mergelė tu mano miela.
Valcas. Arm. duetas.

Kur tu eini. Polka.
Orkestrą.

Girtuoklio metavonė. 
Pasakos ir stebuklai.
Plieniunas ir Lušnakojis.

M y Ii moji polka. 
Vestuvių valcas.
Columbios Orkestrą.

Padainuosim gražių dainų 
Našlys.
Jonas Butėnis, basso.

Vilniaus polka.
Tamsioji naktis. Valcas.

Armonikų duetas.

Naujas kareivis. 
Dainininkas pas prof.
Plieniunas ir Lušnakojis.

Mielaširdystė. 
verčia laužo.
Petrauskas tenor.

subatos vakarų. 
Jau saulutė leidžias.
Columbios Benas.

Paprašykit jūsų pardavėjo DYKAI kataliogo ir dadėjimų.

žiūrėkit 
Columbia 
ženk lis ir 
numerius
Rekordų—

kad butų 
Vaizba- 

pa minėk 
Columbia

PIGIAI PARSIDUODA 
NAMAS 

NORMOODE. MASS.
6 familijų stuba su 2 storais. Turi 

būti parduota greitu laiku. (36) 
1103 Washington street. 

NORWOOD, MASS.

Ilgai lauktos “KANKLĖS” vėl 
pradeda kankliuoti. Ši metą kemp. 
MIKAS PETRAUSKAS leidžia ne. 
tik šių metų "kankles”, bet ir visų 
keturių praeitų metų bus naujai 
peržiyrėtps ir viena knvga-sąsiųvi- 
niu išleista. Dabar jų kaina 3 dol., 

o Kaip tik apleis spaudą (už trijų 
sąvaičių) bus "KANKLIŲ” 

kaina 6 dol. Siųsk tuojaus TRIS 
dol. šiuo antrašu:

MIKAS PETRAUSKAS
769 Broaduay, So. Boston, Mass.

Pirmasis ir Vienintelis Tik tai Lietuviu Bankas 
Rytinėse Valstijose

Columbia Lietuvis- » 
ki rekordai yra tik- j į 
rai Lietuvišku pa- j i 
daryti Lietuviškų j i 
artistų. j i

KAS MANO KELIAUT LIETUVON, ir nori turėti gerą 
kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant 
laivo ir Lietuvoje, LAI KREIPIASI Į BALTIC STATĖS 
BANK-4.

KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimi
nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui, pirkimui 
ūkės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pini
gai butų teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti, BŪTI
NAI LAI KREIPIASI I BALTIC STATĖS BANK, kurs 
persiunčia Lietuvon pinigus greitai ir teisingai.

KAS NORI PASIDĖT PINIGUS NUOšIMČIAMS ir gau
ti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas 
mėnuo, LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC STATĖS 
BANK4 per paštą, Money Orderiais arba banko čekiais.

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ, MES GREI
TAI IR MIELAI ATSAKOME J LAIŠKUS.

PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS 
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHTH AVĖ., NEW YORK, N. Y.

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

S ■ S
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

■ S
"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai. • 
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras. 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

S ■ S
"VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA” 

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE .........

S ■ £
Pirkite "Vienybes” Ben
drovės Sūrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
B

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

1$
III

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIflN 
VIENYBE PUBL. Go.
193 Grand St. w 
Brooklyn, N. y.

įt>
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KELEIVIS

DIDŽIAUSIAS ŽMOGAUS PRIEŠAS.
Jei paklaustume didelio būrio žmonių,

Vargiai rastume pasaulyje kitą toki gyvūną, apie kur; džiausiu žmogaus priešu, 
butų paleista tiek piktų ir neteisingų paskalų, kaip apie 
niekam nieko neprasikaltusi žmogaus geradėją — rupū
žę. Iš priežasties nelabai patraukiančios ir malonios jos 
paviršutinės išvaizdos, pas neapsišvietusius žmones su
sitvėrė Įvairios legendos ir negražios pasakos, vienaip ar 
kitaip, tą nekaltą gyvūnėli šmeižiančios, kuris kitokio 
budo savo garbės apgynimui neturi, kaip tik ramus ir pa
dorus gyvenimas.

Toks negražus rupūžės vardo šmeižimas ir niekinimas 
ir priverčia mane tart čionai kelis žodžius jos užtarimui.

Rupužė iš paviršiaus yra panaši Į kitas varles, nes■ ji 
ir priguli prie tos pačios šaltakraujų klasės, kuri gali gy
vent ir ant sausžemio ir vandenyje. Vienok rupužė netu- 
ri dantų ir jos kojos labai trumpos, todėl ji negali šoki
nėt, kaip tai varlė daro, liet ropoja. Jos oda yra šiurkšti, 
raupuota ir pilna nuodingų gilių, kuriuos paspaudus sun- . .
kiasi i pieną panašus nuodingas skystimas. Todėl ir šuo, kaipo tikrą darbininkų laikiašti. Kaina metams $2.00. 
kuris tankiai mėgsta žaisti su varlėmis ir pelėmis, rupū
žės niekados i žioti neima. Tečiaus tas skystimas ir 
šlapalai, kuriuos užklupta rupužė paleidžia, nėra žmogui 
pavojingi, nes jie tarnauja rupūžei tik apsigynimui nuo 
užpuolikų.

Rupūžės maistas susideda iš Įvairių kirmėlių ir vaba
lų. Ir reikia pasakyt, kad rupužė turi labai ypatingą i 
skoni, nes ji gaudo ir ėda tik gyvus ir judančius kirmi
nus; pastipusių bei ramiai gulinčių nepaliečia. -Jos liežu
vis yra priaugęs per vidurį, taip kad abu galai yra liuosi 
ir tą liežuvi ji vartoja su tokiu greitumu, kad žmogaus 
akis negali net patėmyt.

Rupūžės yra naudingos tuomi, kad jos išgaudo daug 
blėdingų daržams ir javams gyvių. Katram darže apsi
gyvena bent kelios rupūžės, tas daržas bus jau liuesas 
nuo negeistinų vabalų ir kirmėlių.

Rupūžės veisiasi vandenyje. Tas būna pavasaryje, 
kuomet jos gieda. Pataitės deda kiaušinius, kurie panė
ši i ilgą, juodą košelinini šniūreli. Kiaušinius jos prade
da dėti būdamos 4 metų amžiaus ir sudeda nuo 6,000 iki 
10,000 kiaušinėlių i vieną pavasari. Kiaušinėliai pasilie
ka po vandeniu per kokias tris-keturias savaites ir iš jų 
išsivysto lėliukės (liarvos), o paskui pasidaro buožgalviai 
ir ant galo rupužiukės. Laike didelio lietaus jos visur is- 
ropoja, o tamsus žmonės sako, kad "rupūžėmis lijo.”

Bet iš pat savo jaunų dienų rupūžės jau susitinka daug 
priešų: paukščiai, gyvatės, žalčiai, želviai — visi jas nai
kina. Todėl nedaug jų ir užauga. Bet ir užaugusios jos 
neturi draugų. Tuomet jas ganabija tamsus žmonės, o 
giriose — gyvatės.

Šalčiui užėjus rupūžės Įsikasa Į žemę arba pasisliepia 
tarp akmenų ir apmirusios guli tenai per visą žiemą.

D-ras Buckland darė bandymus ir patyrė, kad užmū
rijus rupužę Į akmenis, kurie praleidžia drėgnumą, ir 
užkasus tuos akmenis drėgna žeme, rupužė gali išgyventi 
be jokio maisto 18 mėnesių. Prielankiose aplinkybėse 
rupužė susilaukia gana žilo amžiaus, nes išgyvena iki 30 
metų.

Tečiaus nežiūrint to, kad rupūžės gyvenimas yra toks 
nekaltas ir dagi naudingas, ji yra labai šmeižiama. Pas 
lietuvius žodis rupužė reiškia stačiai koliojimosi žodi.

Tarp tamsių žmonių apie rupužę yra daug prietarų. 
Sakoma, buk ji savo kvapu užnuodijanti kūdikius; buk 
rupūžės dasilytėjus ant rankų išauga karpos; buk rupū
žės užveda lietų nelaiku; sakoma da ir tokia kvailystė, ' 
buk jos, kaipo bastunės, niekad negali pastipti, nors bu
tų Įmūrytos per tūkstanti metų; buk jos turi savo galvoje, 
raganišką akmenėli, su kurio pagalba galima stebuklin
gai ligas gydyt.

D-ras Brewer savo "Dictionary of Phrases and Fab- 
les” cituoja vieną senovės rašytoją, kuris sako: ”Senų 
ir didelių rupūžių galvose galima rasti akmenėli, kuris 
vadinasi borax arba stelon, ir jei kas ji turi Įsidėjęs į, 
žiedą, tai tą nuodai neįveikia.”

Sakoma, kad tie pasakiški rupūžės akmenėliai visuo-, 
met turi savyje rupūžės paveikslą ir tamsus žmonės tiki, • 
buk to akmenėlio palietimu galima išgydyt vodingiau- 
sios gyvatės Įgilimą. Kiti da pasakoja, buk tie akmenė
liai prakaituoja ir permaino savo spalvą, kaip tik kas- 
nors prineša artyn nuodus. Suprantama, visa tai yra 
pasakos, tamsių žmonių prasimanytos, ir neturi jokio 
pamato. Mokslas ir tyrinėjimas to visai nepripažįsta.

Tamsus Lietuvos kaimiečiai kartais sugrūda rupužę 
Į bonką ir užpylę degtine duoda gyvuliams kaipo vais
tą, o kartais net ir patįs vartoja. Suprantama, kad nuo 
tokių ”vaistų” greičiau galima užsinuodvt, negu ligą iš
gydyt. Bet kas tamsų kaimietį pertikrins?

Reikia da pasakyti, kad rupūžės labai mėgsta namus. 
Kur sykį rupužė apsigyveno, tai ten jau ir pasiliks, jeigu 
niekas jos neužmuš. Didis rupūžių mėgėjas ir tyrinėto
jas, p. A. H. Kirkland iš Bostono, sako, kad ,fis sykį už- 
ženklinęs dvi rupuži. Ir viena jų išgyveno prie vienų du
rų 12 metų, o kita prie kitų durų net 23 metus, visuomet 

. būdamos ant sargybos ir naikindamos kiekvieną vodingą 
žmogui kirmėlę bei vabalą.

Iš viso to aišku, kad rupužė yra persekiojama visai be 
reikalo. Ji nepadaro žmogui nieko blogo, o gero padaro 
daug. Taigi nereikia ją niekinti, nereikia jos vardą nau
doti koliojimui kitų.

Rupūžės garbes apgynime.
”kas yra di- 

mes gautume šimtus Įvairių 
atsakymų. Vieni nurodinėtų- ligas, kiti nešvarumą, tre
ti tamsybę, dar kiti kalbėtų apie draskančius žvėrius, 
nuodingus šliaužunus, arba primintų tvanus, gaisrus, 
žemės drebėjimus ir t.t. Retas katras atmintų, jog di
džiausiu žmogaus priešu, baisiausiu žmogaus gyvasties 
naikintoju-razbaininku yra niekuo nenužiuroma, visų už 
nekaltą laikoma, visiem pažįstama — musė. Ji yra dau-•r

įgiau žmonių, suaugusių ir vaikų, iš šio svieto išvarius iri 
kasdien vis daugiau išvaro, negu visos nuodingos gyva- 

, tės, visi draskantieji žvėris, audros, žemės drebėjimai ar
ba net ir cholera.

DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugų,
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KROONLAND
šis didelis K»d Star Linijos lai
vas specialiai atplauks i Bostoną 
Rugsėjo 18, kad paimt lietuvius 
pasazienus. Daugybė lietuvių jau 
užsisakė sau vietas ant šio laivo 
keliavimui j tėvynę. Speciali.* at
plaukimas šie laivo i Bostonų su
teiks jums didelį palankumą ke
liavimui j Lietuvą. Kruotdand jau 
nuvežė į Lietuvą ir atvežė is 
tūkstančius jūsų brolių. Aut 
laivo labai pčraaku keliauti, 
jis turi didelį dėką, visokius
rankamus ir daugybę gero mais
to. Užsisakyk:t sau vietas tuo
jau*.

ten 
Šio 

nes 
pa-

Bostono Ofisas: 84 Statė St. arba 
pas vietos agentus.

Trans - A tlantiko
Keleiviams

TEISMO Įsakymu, visi laivai, plaukianti po vėliava 
U. S. Mail Steamship’Companv, yra atiduoti Suvienytų 
Valstijų Laivų Boardui ir jie dabar plaukioja vardu 
United Statės Lines — sujungta organizacija trijų 
kompanijų: Moore << McCormaek, Ine.; Roosevelt 
Steamship Company, Ine., ir United American Lines.

Permainos yra padarytos užtikrinimui tolesnio vei
kimo šiaurės Atlantiko patarnavime.

Visos laivakortės, išleistos United Statės Mail Line, 
nepaisant ar jos pilnai apmokėtos ar dalinai, bus pripa
žintos naujų vedėjų. «

Agentai U. S. Mail Line bus agentais naujų vedėjų.
Nebus jokių permainų išplaukimo dienose, kurios 

buvo skelbiamos. Laivai išplauks:

Iš NEW YORKO J EUROPA 
Ply mouth-Cherbuurg-Bremen: 
GEORGE WASH1NGTON

Spaljų 1. Lapkričio 8
AM ERIŲ A Rugsėjo 28. Lapkričio 1 

Lapkričio 29

z BREMEN.DANZIG: 
PRINCESS MATO1KA
Rugsėjo 15, Spalių 22, Gruodžio 10 
POTOMAC
Rugsėjo 22, Lapkričio 5. Gruodžio 24 
IIUDSON Spalių 15, Gruodžio S.

šis pranešimas yra paskelbtas
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t 45 Broadway, New York.

MOORE & McCORMACK COMPANY
ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY
UNITED AMERICAN LINES

(V edėjai-Operuotojai)
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UNITED STATĖS LINES
Gese raliai Agentai dėl CENTE A LINES ir RYTŲ EUROPOS 

NORIU - GEKMAN Lt-OVl) BREMEN.

iš NEVY YORKO-TIESIAI |

BREMENĄ, DANCIGĄ IR UEPOJŲ
Laivai plaukia tiesiai į LIEPOJŲ per Dancigą. Tiesus persimainy- 

mas nuo laivo ant laivo.
PRINCESS M.Vl'OlKA Rugsėjo 15. Spalių 22, Gruodžiu 10 
POTOMAC Rugsėjo 22. .Spalių 5, Gruogžio 24 
Ht'DSON Spalių 15, Gruodžio 3

Iš NEW YORKO J CilERBOl PGĄ IR BREMENĄ TIESIAI 
Greičiausiais ir didžiausiais laivais, 
liava:

AMERICA Rugsėjo 28, Lapkričio 1 ir Lapkričio 29 
GEORGE VVASHINGTON Spalių 4, Lapkričio 8 ir Gruodžio 8. į 

Kreipkitės prie agentų

UNITED STATĖS LINES
99 Statė Street. Boston. Mass.

United American Lines
Roosevelt Steamship Company 
Moore & McCormaek Company

Vedėjai ir Operuotojai dėl U. S. Shipping Board.

T

BALIMOS AMERIKOS LINIJA
________ O ‘ Nt vs VORA M >

TIESI KELIONE J LIETUVA PER PILI AVA
(Karaliaučio prieplauka)

Arba per LIBAV A-H AMB t'KG A-E1DK t NŪS
Žinomi iinks.r.a mums pranešti, kad nes pasidarbavom idant 
musų pasažieriai, O YPATINGAI LIETUVIAI. gelėtų keliauti 
STAČIAI J PILIAVA.
Lietuviai, važiuojanti į Eiliavę, aplenkia leracų koridorį ir pri
valo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinėsimas su Piliava ‘.ai yra šaka musų reguliariško susinėsi
mo 
pas

s. s.

su Hamburgu, Danzijru ir Liepojuni, o dėl Lietuvių tai truni- 
ir parankus kebas namon dasiįrauti.

Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:—
LATVI A Rugsėjo 21 S. S. POLONI A Spalių 12
ESTON'lA Spalių 5 S. S. LITUAN1A Spalių 26

s.
s.
Visi laivai turi puikius kamba rius trečios kiesos keleiviams. 
Taipgi nauja tiesi Kelionė tarpe LIEKOJ AUS- DANCIGO IR 

HALU AX. CANADA—-- -------- - - - - - - ■ ■ ■ i r -ir—r > i-------—

UNITED AMERICAN CHO
TARP NEW YORIO IR HAMBURGO

Trumpiausias susisiekimas su Centraline Europa.
S. S. "Mount Claj” Rugsėjo 15
S. S. "Mount Ca.-rol" (.naujas) Rugsėjo 29.

Ruimai su 2, 4, ir 6 lovom ant šių visų garlaivių. Soe- 
cialiai valgomieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui 
ruimai ir pasivaikščiojimui deniai, visas tas patvarky 
mas trečios kiesos pasažierianis.

Specialiai traukiniai laukia Cuxhaven su lietuvių 
perkalbę tojum.

275 svarus bagažo veža dykai iki rubežiui.
Naujosios Anglijos Generalis Pasažierinis Agentas 

____  JULIUS ROTTENBERG. INU.
AVTTH 2G0 Hanover St.. Boston. Mass.

JOINT JOINT
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HAMBdRG AMERICAN CINE
PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS LIETI VOS IR 
LENKIJOS su augščiausiu išmokamu kursu.

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visų geriausių linijų.

SVARBU ŽINOTI
Musų atstovai išvažiuoja Į Lietuvą begiu keliu savaičių. .lie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Just. draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS ROTTENBERG. ine.
260 HANOVER ST.. BOSTON. MASS.

Keliaujančiu Lietuvon Domei!
Jeigu norite smagiai ir geriausiais laivais parkeliauti j Lietuvą 

kurie parveš jumis tiesiog Į Lietuvos žemėje priedaukas, kaip tai: 
i Piliau, Karaliaučių ir Liepojų, ap
silenkiant lenkų Danzigo juostą ir 
išvengiant daugel išlaidų ir nema
lonumo, tai kreipkitės pas mus ypa
tiškai ar per laiškus užsisakymui 
sau vietos ant geriausių ir grei
čiausių laivų, išplaukiančių is New 

M Yorko šiuose vasaros mėnesiuose į 
“ virš minėtus portus.

LAIVAKORTES PARDUODAME KOMPANIJŲ NUSTATYTO
MIS KAINOMIS. Padarome pasportus trumpame laike ir žemiau
siomis kainomis. Užlaikome du viešbučiu parankumo delei iškeliau
jančių ir atkeliaujančių.

Kadangi esame didžiausiame pasaulio porte, kurio nei vienas 
atkeliaujantis ar iškeliaujantis neapsilenkia: ir kadangi čionai vi
sokie parankumai ant vietos: įvairiausios valdiškos įstaigos, o net 
ir patys laivai po pat musų durimis, suteiks jums daugel paran
kumo ir sutaupys nemažai žygių ir pinigų.

Jei nori pasiųsti pinigų-pagalbos saviems Lietuvoje ar pasidėti 
juos į Lietuvos Valdiškas Bankas ant gerų nuošimčių ir tuomi pa
stūmėti savo tėvynę prie gerovės, tai be atidėliojimo kreipkitės 
pas mus, o mes greitai, teisingai ir pigiausiai darbą atliksime ir 
jums reikalingus liudijimus pristatysime be jokio laiko gaišinimo. 
Reikalaukite musų dieninio Lietuvos auksinų kurso, surašo iš
plaukiančių laivų ir pasažieriams reikalingos informacijos pridė
dami 2c. štampą.

Atvažiavę New Yorkan pašaukite mus ant telefono, o mes su 
automobiliu pribusime jumis ir jūsų bagažo parvežti.
Telephone: Spring 9537.

George J. Bartašius Immigraat Service Cor
498 Washington St., (Cor. Spring St.) NewYork, N. Y.

i

su leidimu ir autoritetu

The United Statės

i

Shipping Board
«

Laika
Jeigu žmonės butų atsargus, niekuomet neturėtų bėdų nė ligų. Vasaros laiku gavot progą pakvėpuot tyru 
oru, kas daug davė pagalbos jūsų sveikatai. Kad ir ant toliau jūsų kratjas, o ypatingai jusą skilvis veiktų 
gerai, vartokit Salutaras Biteris. Kaina 8L25.

Dauguma moterų yra labai silpnos, neturi ambicijos, pajiegų, pageltę, kas kankina jų sveikatą ir jos ne
žino kaip save pagydyt ir reikalauja išlaukinės pagelbos; todėl mes rekomenduojam moterims vartoti Re
guliatorių, kas prašalins visus negerumus ir sugrąžins sveikatą. Reguliatorius dėl moterų kaštuoja $1.00.

Taipgi pas mus galima gauti Salutaro Linimento nuo kaulų gėlimo; Gumbo Lašų, kurie kalba patįs už sa
ve; Širdies Lašų, tai yra vieną išsvarbiausių tiems, kurie turi širdies nesveikumų; Gumbo Lašai ir širdies 
Lašai kainuoja po 50c.; Plotkelės nuo šalčio yra labai gera gyduolė tiems, kurie daug kenčia nuo šalčio. Kai

na 30 centų-
Nei viena stuba negali būti be Salutaro Trajankos, Salutaro Arbatos; mes taipgi turim mosties nuo Ek- 

zemos, spuogų ir tt., tą visą bloguma prašalins Salutaro Mostis nuo Ekzemos. Kaina $1.00.
Reikalauk musų gyduolių pas savo aptiekorių, ir kitokių neimk; jeigu negali gaut, kreipkis pas mus. 

Reikalauk žolių ir gyduolių surašo — siunčiam dykai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL C0.
1707 S. HALSTED STR., Dept. 107. CHICAGO, ILL.
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• Į s . ¥ • . • cijantas.” Apžiurėjau "mili-1įkas Cfirdet LlPtllVOl eijantą : jokio miikijantO; 1 O*1 U ženklo ant jo, tik šautuvas!
į kertėje pastatytas. Vargais- 
Į negalais patenkinęs "mili- 
cijantą" ir išaiškinęs.su do
kumentais rankose, kas aš, 
galėjau toliau eiti.

Ir sakyk po to, kad musų 
milicija neakyla. O kaip bu
tų šaukęs, kad vagį butų pa
matęs? Ponai nuovados ir 
apskrities viršininkai, ku
rie taip dažnai užpuolate 
milicijantus už jų nesugebė
jimą ir nerangumą, ką jus 
pasakysite Į tai?

Joniškėlietis. 
C’S.-d.")

Mosėdis, Kretingos apsk. 
Darbininkų judėjimas kad 
ir visokiais budais gniuži- 
namas, tečiaus laike rinki
mų Į valsčiaus tarybą, dar
bininkai, nežiūrint visų ku
nigų ir krikščionių demo
kratų grąsinimų, pravedė 
savo atstovų daugumą. Vir
šaičiu tapo išrinktas K. 
Bružas, žmogus blaivus ir 
sąžiningas. Susirūpino vie
tiniai šmuklininkai, kad vir
šaitis su jais jokių reikalų 
turėt nenori ir ką tik never
kia iš gailesčio. Mat, viršai
tis negeria, tai piliečiai ne
galėdami "ponui" "užfun- 
dyti” ir patys mažiau geria, 
kurių priežasčių dėlei ma
žiau eina apyvarton vokiško 
"spirito."

Krikšč.-dem. matyt pa-i 
gailo žydelių ašarų ir jie 
pradėjo per savo šulus Šiau
dini ir Jurgutį rinkti para-

Į Išsigando Ukmergės žval
gybininkai ir jų ištikimieji 
tarnai, 'kunigai, matydami 
susipratusius darbo žmo
nes.

Nekuriuose valsčiuose ku
nigai > su davatkomis rašė 
skundus žvalgybai ant tų, 

{kurie buvo pirmutiniai dar
bininkų sąrašuose, Įrodyda
mi juos kom-istais, buk jie 
bažnyčioje nesimeldžia, ne
pasninkauja, mišių niekad 
neužperka ir tt. Todėl li
esą komunistai.

Žvalgybai to ir reikėjo. 
Birželio mėn. 24 d. š. m. pa
plūdo žvalgybininkų gaujos 
po visą Ukmergės apskritį 
bekratvdami, bejieškodami 
komunistų ir areštavo į šim
tą žmonių. Areštuotieji ne- 
ituri mažiausio supratimo už 
ką juos sukimšo i kalėjimą.

Betardant būtinai reika
lavo prisipažinti komunis
tais. Kai kuriuos neprisipa- 

šalinus nuo viršaičio parei- žinus mušė kumščiais ir ko- 
gų. Jiem, kr.-dem., tur būt jomis spardė.
patogiau butų, kad viišaitis' Ukmergėj tardymas tę- 
reikalus atliktų pas Niūkę sėsi 17 dienų. Ištardę dalį 
ar Berkį, kaip kad buvusis paliuosavo, o apie 32 žm. iš- 
viršaitis darydavo. siuntė Į Kauno kalėjimą.

Pažiūrėsime keno viršus Ukmergietis,
bus, kr.-dem., Niukės su 
Berkiu, ar susipratusių dar
bininkų daugumos.

Pilietis Kazys.

i
!
ii

šus prieš Bružą, kad ji pa-1 #
x_i.-—, nuo viršaičio parei- žinus mušė kumščiais ir ko-

žem. Kalvarija (Telšių 
ansk.). Nevisi musų pilie
čiai žino, kas tai yra provo
kacija, bet nuo jos jiem tan
kiai prisieina ' nukentėti. 
Štai nors ir Žem. Kalvari
jos atsitikimas. Liepos 16 d. 
Telšių milicijos Įsakymu su
imta valsčiaus savivaldybės 
raštvedys .Jokubauskas — 
žmogus kultūringas, sąmo
ningas ir retas musų kąimo 
darbuotojas. Telšių milicija 
senai apskelbė karą švieses- 
niem žmonėm, taigi ir Jo- 
kubauską reikėjo kokiu 
nors budu nukariauti. Su
imtasis nugabenta j Telšius 
ir sugalvota kaltinimas, kad 
Jokubauskas paleidęs iš val
sčiaus šaltosios pabėgusi 
kareivi. Sugalvota gudriai, 
tik provokacija aiški kaip 
diena. Antrą vertus, už de
zertyrus atsako ne savival
dybės darbuotojai, bet pati 
milicija. Kalvarijos milicis- 
tas nelabai senai su pagalba tai pavyks, 
šaulių sumušė porą žmonių. 
Ir šitoj® byloje buvo provo
kacijos. Sugalvotas užpuo
limas ant milicijos, papirk
ta porą vaikėzų liudininkais 
ir t.t. Šitokie darbai tai ne- 
pirmi Telšių apskr. Kada 
gi milicija žmoniškai pradės 
eiti savo pareigas ir mes 
provokacijų fabrikaciją ? 
Turime žinių, kad su Joku- 
bausk'u žiauriai elgtasi.

X.

Kybartai. Savivaldybių 
rinkimai Kybartų valsčiuje 
visiškai kitaip, negu mieste. 
Nežiūrint trukdymų, perse
kiojimų ir tt., darbininkam 
ir mažažemiam pavyko pra
vesti savo daugumą: vals
čiaus tarybon išrinkta 7 
ūkininkai ir 9 darbininkai. 
Tokiu budu ir valdyba susi
darė iš darbininkų ir maža
žemių daugumos; pirminin
kas — darbininkas, jo padė
jėjas — mažažemis, atsto
vas apskrities* valdybon — 
darbininkas, iždininkas — 
mažažemis ir tt. Baigiantis 
valdybos rinkimam, ūkinin
kai net sudejavo. Vięno dar
bininkų atstovo užklausti, 
ar neserga, jie atsakė, kad 
greit pasitaisysią; sako, a}> 
skrities viršininkas duos 
vaistų. Mat, kam reikalingi 
apskrities viršininkai! Tai 
tam, kad paremti viešpata
vimą tų, kurie nustoja pasi
tikėjimo vietos gyventojų 
tarpe. Bet pažiūrėsime,: kaip 
jisai rems musų ūkininkus; 
man matos, kad vargu jam

Į

Ten buvęs s.-dem.

Mažeikiai. Liepos 22 die
ną suimta Ant. Taurinskas. 
Jokiu kaltinimų

Pilviškiai. šių metų liepos 
12 dieną 3 žvalgų punktas 
areštavo Pilviškių valsčiaus 
tarybos narį Simoną Bla- 
žait.Į. Jis priklausė darbi
ninkų frakcijai. Areštavimo 
priežastys iki šiam laikui da 
nežinomos. Suimtasai taip 
pat nežino, už ką sėdi. Tai 
tau ir musų "demokratybė" 
'—grūda žmones kalėjiman 
ir nepasako, už ką.

Subačius. Vietos milicija 
J jam nepa- padarė kratą pas vieną kal- 

reikšta, visa tai daroma ka- vj Sulyg milicijos žinių, tas 
'kalvis bolševikams ginklus 
įdirbąs, tat jieškojo ginklų. 
Nieko nesurasdami, ėmė 
mušti kalvi. Galų gale pa
reikalavo 100 auksinų ir. 
gavus juos išsinešdino. Kas 
reikia daryt su tokia mili- 
ciJa? __ _

A. Taurins-ro stovio delei.
kas priklauso L. S.-D. P. or
ganizacijai ir kaipo toks ir 
sąžiningas žmogus yra vie
tos juodųjų gaivalų neken
čiamas. Prieš rinkimus i sa
vivaldybes Taurinską buvo 
iškrėtę, jis vis tik tapo iš
rinktas i miesto tarybą. Ne
senai mes spėjome, kad žval
gyba is didelės bedarbės 
kibs prie savivaldybių,— 
musų spėjimai pasitikrino. 
Taurinsko ir Jokubausko 
suėmimai yra pradžia tos 
akcijos, kuri pradėta savi
valdybėse. Prieš tokius mili
cijos ir žvalgybos žygius sa
vivaldybės turi protestuot, 
nes tokie darbai žemina sa
vivaldybes ir griauna jų pa
matą.

f A'

Kupiškio Davatka.

Linkuva. Sako, kad musų 
milicija esanti nelyginant 
koks kelmas: ji nieko nemo
kanti, nieko nedaranti. Ne 
visai teisybė.

Einu aš sau per miestelį 
pro alines. Girdžiu neapsa
komą šauksmą: "Palauk, 
palauk’’! Atsigręžęs žiuriu: 
pusiau persisvėręs pro ali
nės duris kaži kok$ žmogus 
moja man su ranka ir šau
kia: "Kas esi ir kur eini"?— 
klausia jis mane. "0 tamsta 
kas esi" ? — užpykęs at- 
klausiau jo. "Aš... — svy-

Ukmergė. Ukmergės aps
krityje savivaldybių rinki
muose jei ne visai, tai bent ______ ___ _.v
dalinai laimėjo darbo žmo- ruodamas ir remdamas sau 
nes. ________  ___ ranka r krutinę — aš... mili-

BRANGINK SAVO 
DANTIS.

Nušveisk savo dantis še- 
patuku su Colgate’s Ribbon 
Dental Cream, nes tai ge- 
riausis dantų valytojas ir 
burną užlaiko šviežią. Col
gate’s kremas turi toki ma
lonų kvapsni, kad net vaikai 
ii mėgsta.

Jeigu jus paisot nors kiek 
apie savo sveikatą, jus turit 
šveisti savo dantis, nes kas 
savo dantis apleidžia, tam 
jie išpūva. Sugedę dantis 
netiktai skauda, bet ir nak
timis neduoda ramiai už
migti.

Sugedusiais dantimis ne
galima gerai sukranityt 
maistą ir nuo to paeina vi
durių nesveikumai. Sugedę 
dantis pagimdo nemaža 
nuodų, kurie dasigavę i vi
durius užnuodija visą sis
temą.

Tas pats žmogus išrodo 
daug geriau, kuomet jo 
dantis švarus, o jus galit tu
rėti švarius dantis, tik rei
kia juos gerai kas diena nu
šveisti iš ryto ir vakare su 
Colgate’s Ribbon Dental 
Cream. Jo galima gauti ap
tiekose, bet reikia paprašyti 
jo tikru jo vardu: "Colga
te’s Ribbon Dental Cream."

Tel. So. Boston 506-M’
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų.

Seredomis^iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name i

251 Broadwav. tarpe C ir D st. J
SO. BOSTON. MASS. ‘

• 
I 
I 
» 
I

Tel. Havmarket 4154
Gyvenimo Tek: Cambridge 6993.

DR. AL nDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

Nuo l iki 3, nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo Ių iki l.

81 GANA L ST.. BOSTON.
Room 215 ir 2i6.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą
SO. BOSTON TeL So. Bastos 82.>

Ofiso valandos:
Nuo 9:39 iki I2

Nuo l iki 5 Nuo 6:30 iki
Subatomis nuo 9:30 iki 12 ir 
nuo l iki 5 vakare.
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SIUNČIA IR MAINO PINIGUS.
Markių kursas pigus, užsakymai išpildomi greitai ir teisingai, 

šitas lankas turi tiesioginius ryšius su Lietuva per Direktion der 
Diskonto Geselschaft Kaune ir per Litauisehe liauk fur Baudei und 
Indestrie, taip pat Kaune.

Lietuviai, temykit!
Jus žinot, kaip paskutiniais laikais sunkiai nukentėjo tūkstan

čiai žmonių, netekdami daugelio metų sutaupytų pinigų, kuriuos jie 
buvo sudėję j neatsakorningas rankas. Kiek iš to būna nuliudimo, 
vargo ir Šeimynų nelaimių. Mes manom, jog šita sunki pamoka vel
tui nepraėjo, jog jus įsitikinot, kad savo pinigus reiiiia dėti i tokias 
įstaigas, kurios visuomet randasi po valdžios priežiūra. Tokia įstai
ga yra "Boston Nailonai Bank."

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka 'į

Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite » 
ant IGO Salėm st., kur rasite visokiu naminių vaistų, šaknų nuo X 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio K 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo įi 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- 
tingu ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo y 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. į) 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus y 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEK.) po numeriu J 
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. |

LIETUVIŲ SUBMARINŲ KORPORACIJA
Jau atidarė užpatentuotą naują išradimą Submarinų Dirbtuvę. 

Su tais submarinais galima bus pasiekti Europos rybas į 24 valan
das. Tas yra praktikoj ištirta.

Gerbiamieji vyrai ir merginos, malonėkite nusipirkti keletą serų, 
tuomet jūsų nuosavybėj bus visa išdirbystė ir liksite turtingais. 
Vienas Šeras parsiduoda po $25. Galima pirkti šėrų ir daugiau ne
gu vieną. Siųskite monev orderi arba kreipkitės ypatiškai i tren- 

aus ofisą, o apturėsite Šerą ir visas informacijas. Kreipkitės šiuo 
antrašu:

LITHUANIAN SUBMARINE COKFORATION
Joseph Lapinskas, pres.

169 Bl’TLER ST.. BROOKLYN.

Ar Jus Kankina Pleiskanos '
NAUDOKITE
Ar Juma Galvos Oda Niešti 
NAUDOKITE 
Ar Jų.siį Plaukai -Slenka?
NAUDOKITE

Ar Jus Norite Apsaugo!
I

Užlailųonui savo plaukų gražiais ir tankiais

RufHea galima gauti visose aptiekose po 65c. bonkj, arba tiesio 
iš išdirbčju per paštą už 75c. bonką.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ava. A 35th St.

REZERVO SYSTEMOS

7 Boston Rational Bank
KURIS VISUOMET RANDASI PO VALDŽIOS 

PRIEŽIŪRA. STIPRUS KAIP UOLA.

TAUPYMO SKYRIUS
šitas bankas randasi po F. K. B. ir tvirtas kaip Gibraltaro uola. 

Randasi šis Bankas tokioj miesto dalyje, kur jus papratę vaikščiot. 
Kalba jūsų kalba. Moka metams 5 nuoš. Mes Kviečiame jti:. ateit 
pasižiūrėt.

BOSTON NATI0NAL BANK
HANOVER IR BLACKSTONE STREETS

BOSTON, MASS.

Padaro Namus 
Maloniais Namais

PARSIDUODA VISUOSE 
GERUOSE G ROSER1UOSE

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Garsus per daugiau kaip
50 metu.

Tėmyk Įkaro (Anchor) Vaizbazeuklį.

Dr.A.Christian
SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chroniškų ir abelnų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis:
SERE DOMIS h

PETNYCIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakaru.
BRŪZGOS APTIEKOJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGB ST,
BOSTON, MASS.

LIETUVYS GRABORIUS
Patarnauju prie numirusių 

kuogražiausiai: pigiai ir grei
tai. Viską padarau pagal žmo
nių norą. Aš galiu pribuc grei
čiau negu kiti, nes mano auto
mobilius visados stovi prie ofi
so ir namų durų. Todėl Bosto
no ir apielinkės lietuviai reika
lui esant kreipkitės pas mane 

e ypatiškai aiba per telefoną.

Petras Akimevi&is
(irisas: 258 BROADM'AY 

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 381
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th 
Tel. So. Boston 1891-M.

T T f 
T t T T
X f
XY -A la PAKE KOW. NEW YORK«S»

IŠRADĖJAI! ?
Prisiųskite man savo braiži- ė 

nius išradimo išegzaminavimui.%* 
Reikalaukite išradimų knygu-«Sa 
tės "Patarimai Išradėjams, 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo 
vokatui.

M VRTIN LABINER 
Reg. Palent Atty.

Xad-*>

T f— —-

St.

kui’
fijas gražiausiu merginų, taipgi ka- f 
talogą geriausiai padarytu laikro- J 

ir kitokiu daiktu, ę♦♦

H

Kiekvienam prisiusime 4 fotogra-

i Lietuvišką katalogą dykai
Jei manote atidaryti krautuvę, pirmiaus 
atsišaukit į musu Bendrovę, gausite in
formacijas.

Waterbury Mail Corporation
502 (Vilson St. \Vaterbury. (’»nn.

džių, fonografų
Rašyk tuojaus įdėdamas kelias štam
pas dėl persiuntimo. (Pd40) .

PRACTICAL SALES 
COMPANY 

1219 NORTH IRVINO AVĖ., 
DEPT. K. CHICAGO, ILL.

r
Iš HAMBURGO J 

DANCIGĄ ir VARšAVĄ 
Naujais laivais 

ORDUNA “ ‘ “
ORBITA 
OROPESA 
Uždaryti kambariai moterims 
ir šeimvnoms.

THE ROYAL MAIL 
STEAM P AUK ET CO.

26 Broadway. New York.
117 W. M’ashington st, Chicago 

arba pas vietos agentus.
------ ------ ---- S—■ -»■-■—

iki

Rugsėjo 10 
Rugsėjo 24.

Lapkr. 8.

RUSAS DAKTARAS

N. GLEB0W
ĖJO MOKSLUS EUROPOS 

UNIVERSITETUOSE
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

IR KRAUJO LIGŲ.
S84 MAIN STREET 

CAMBRIDGE. .MASS.
Priėmimo valandos: nuo l

2 po pietų ir nuo 5 iki 7 vak. 
Nedėldieniais ir šventadieniais 

tik nuo l iki 2 po pietų.
Kitas ofisas:

428 CENTRE STREET 
JAMAICA PLAIN. MASS.

Priėmimo valandos: nuo
10 vai. ryte. 

Telefonai:
Jamaica 3150
Cambridge 8175-J

9 iki

Ar nori susipažint su visų tautų Dievais? Jei nori, J 
perskaityk knygą 1

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO f
SENOVĖJE? |

Kaina $1.00; audimo apdarais $1.25. į
Gaunama "Keleivio” Redakcijoj |

255 Broadway, So. Boston, Mass. |

| DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ

i APTIEKA
k

i 
«

t 
i 

$1.50. N 
.-.n.- 5I

$5., $4., $3.. $2., $1.5 
.................    50c., 25c, 15c.. 10c. X

Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiamo pareikalavus. It 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvoj. Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” 

ir užlaikome visus jų preparatus. g
Klausiant ko nors, pridėkite pastos ženklelį atsakymui.

K. ŠIDLAUSKAS |
PROVIZORIUS

373 BR0ADWAY, Kampas e M. SO. BOSTON, MASS.

Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra Amerikos 
ar Europos daktarų, išpildomi teisingai.

Per daugelį metų praktikos, gerai susipažinome su lietuvių visuome
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip 
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms.

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo ♦> 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti 
Vaistai Kraujo Valymui, už bonką 
Lietuviška Trejanka, pakelis ...........
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų . 
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo ....
Perfumai
Muilai ..

. 50c. 
$1.25.

50c.

i%25c5%25a1ai%25c5%25a1kin%25c4%2599s.su
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Vietinės Žinios
Kanados ateivių, kurių čia 
esą 40,265. Italijos ateivių 
esą 158,000, Rusijos 37,000, 
Anglijos 12,000.

Springfielde baltveidžių 
ateivių esą 31,250. o Wor- 
cesteryje — 53,418.

Užsimokėjo po $15 už juokus
Septyni Noruoodo vaikė

zai turėjo labai gardžių juo
kų, kuomet jie aną nedėkite- Susekė pinigų dirbtuvę, 
nf erzino savo tnksu auto- §jomjs dienomis Roxbury 
mobihstus, bet užtai v įsai ki- pOfįejja susekė netikrų pi- 
taip jie^ jauteli, kuomet jie (dirbtuvę. Areštuota 

keturi žmonės ir da tikimasi 
10 areštuoti. Jie dirbo po
pierinius pinigus, vieni dir
bo, o kiti platino.

teismo varantą, reikia pri
rodymų, kad tame name 
yra daroma ar parduoda
ma degtinė.
PARSIDUODA PEKARNE su maši
nomis ir vienas trokas. Parduodam 
už pusę kainos todėl, kad turim gteit 
išvažiuoti į Lietuvą. (37)

R. Jankūnas
91 Bolton st, So. Boston. Mass.

turėjo Dedhamo teisme už
simokėti už tuos juokus po 
$15.

Šitie išdykėliai gavo ka
žin kur guminį automobi- 
liaus ratlanki ir pririšę prie 
jo1 šniūrą padėjo netoli 
Norvvoodo vidury kelio, kur 
važiuoja daug automobilių. 
Patįs gi, pasiėmę antrą ga
lą šniūro, pasislėpė į krumus 
šalia kelio.

Atvažiuoja didelis auto
mobilius ir, pamatęs ant ke
lio ratlankį, mano sau. kad 
tai geras radinys. Automo
bilius sustoja ir išlipęs iš jo 
žmogus eina pasiimti rat
lankį. Pasislėpę vaikėzai 
tuo tarpu pradeda traukti 
šniūrą ir ratlankis ima nuo 
žmogaus bėgti. Iš krūmų 
pasigirsta garsus juokai ir 
klegėsiš. Žmogus nusispiau- 
na ir sugrįžęs į automobilių 
važiuoja keikdamas toliau.

Vaikėzai vėl išneša rat
lankį ant kelio ir laukia, pa
kol atvažiuos kitas automo
bilius.

Ir taip tas kartojosi, pa
kol vienas automobilistų 
pranešė apie tai. policijai ir 
ši nuvykus tenai suėmė 7 
šelmius, kurie buvo uždary
ti belangėn ir per naktį tu
rėjo tenai nakvoti. Ant ry
tojaus visi jie buvo pastaty
ti prieš teismą ir teisėjas 
uždėjo jiems po $15 pabau
dos už trukdvmą judėjimo 
ant viešojo kelio.

Kazokijok įstatymas įnėjo
■ ’ . , galėn.
Šią sąvaitę Massachu- 

setts valstijoj įnėjo galėn 
taip vadinamas konstabu- 
lia rijos įstatymas, kuriuo 
šioj valstijoj sudaroma rai
ta policiia streikams slopin
ti- • _______

Neteko $800. šoko nuo tilto.
Iš New Hampshire girių 

atvažiavo Į Bostoną tūlas 
Job.n AVelsh ”good time” pa
matyt. Jis susipažino čia su 
degtindariais, o tie pamatę, 
kad pas jį yra storas pluoš
tas ninigu. suvedė jį su jau
na ”leide,” kuri buvo taip 
lipšni ir meili, kad Welsh 
visai nepaisė kur jinai vedė 
jį. Ji nuvedė jį ant nakvy
nės ir, rodėsi, viskas labai 
gerai, bet kada ant rytojaus 
pabudo prasiblaivinęs, prie 
jo nebuvo nei ”leidės,” nei 
pinigų. O jis turėjo su sa
vim daugiau kaip $800, ku
riuos jis buvo susitaupęs 
per pusantrų metų.

Pasilikęs be centu ir netu
rėdamas nei vieno draugo, 
kur butų galima gauti pa
galbom, vVelsh nutarė pada
ryti savo bėdai galą. Jis nu
ėjo ant Charles River tilto 
ir užsilipęs ant barjero, šo
ko stačia galva į vandenį. 
Bet ir čia nepasisekimas! 
Policmanas sugavo jį ir iš
gelbėjo. Tuomet jis buvo 
nugabentas i nuovadą ir pa
statytas prieš teismą dėl 
girtybės. Tečiaus teisėjas, 
išklausęs jo nelaimes, dova
nojo jam bausmę. Prie to 
jam buvo duota da nauja 
kepurė ir pranešta jo kom
panijai, kad priimtų ji at
gal Į darbą. Welsh išvažiavo 
vėl į Nevv Harmpshire gi
nas, sakydamas, kad Į mer
gas daugiau nežiūrėsiąs kol 
gyvas busiąs. Ir jam nela
bai jų reikia, nes jau 55 me
tu amžiau^.

Vienas apsidirbo su trimis 
plėšikais.

Steponą Jankauską už
puolė aną vakarą tris plėši
kai ant Second streeto. ne
toli F streeto. Iššokę iš už
kaborio, jie liepė jam pa
kelti rankas augštyn, bet 
kada jis nepaklausė, tai jie 
ir taip pradėjo kraustyt 
jam kišenius. Jankauskas 
pamislijo sau, kad už tokią 
drąsą verta per snuki duot. 
Ir jis traukė vienam bomui. 
Taš parvirto. Paskui vožė 
kitam, ir tas nusirito. Tuo
met trečias plėšikas išsi
traukė revolveri. .Jankaus
kas pagavo viena ranka už 
revolverio, kita ranka tvojo 
plėšikui i kakarinę, maga
ryčioms da Įspyrė i sėdynę 
ir atėmė revolveri. Su ban
ditais apsidirbęs, Jankaus
kas. užėjo policijos nuova- 
don papasakot apie savo at
sitikimą, ir paskui nuėjo 
sau namo.

Bažnyčioj areštavo vagi.
Katalikų saldžiausios šir

dies Jėzaus 
nedėldieni buvo 
vagis kraustant žmonėms ki 
šenius. Pašaukta policija 
areštavo jį ir nusivežė kur 
reikia.

bažnyčioj aną 
sugautas

Baltveidė susidėjo su 
juodveidžių.

Šiomis dienomis 
areštuotas juodveidis An- 
derson ir Hamiltono Hote- 
lio savininko Raucho pati, 
kuri pametus savo vyrą bu
vo susidėjus su tuo juodvei- 
fižiu ir krūvoj su juo gyve
no. Vyras dabar reikalauja 
atsiskyrimo.

būvi?

Policija saugoja degtin
darius.

Bostone ir South Bostone 
dabar ties kiekvienu namu, 
kur tik yra nužiūrima da
rant ar pardavinėjant deg
tinę, yra pastatytas polic- 
manas, kuris tėmija visus 
žmones, kurie tenai Įneina' 
‘r išeina. Šituo budu policija' 
^nri surinkti faktus, kad. 
jais pasiremiant butų gali-! 
ma gauti varantą padaryti 
tame name kratą. Mat da
bar be varanto kratos da
ryti nevalia, o kad gavus iš

Bostone yra 238,919 ateivių. X
Cenzo biuras praneša, X 

kad Bostone yra 238,919 ki- X 
tur gimusių žinomų. Is visu; X 
ateivių, airių yra daugiau- X 
bia, nes 56,oV0. Paskui seka

zinunių. Is visų; X

REIKALINGI 
DARBININKAI.

Atlaso Rūbų B-vė jieško 
darbininkų arba vedėjų sa
vo skyrių krautuvėse. Rei
kalinga piniginė kaucija. 
Norintis išsilavinti biznyje 
ir padalyti gerą gyvenimą, 
kreipkitės j B-vės ofisą:

Atlas Clothing Corp.
343 Broadvvay, 

So. Boston, Mass.
PARSIDUODA 1NDIAN 

MOTORbYCLE.
.915 modelio, 3 speeds, 3 sėdynės, 

iž $175. Galima pamatys, vakarais 
jsė po 5. Savininkas M. K., 44 W. 

ith st., So. Boston, Mass.
v •

SUPILK | KUBILĄ 
drungno vandens ir gerai 
išmaišyk. Pilk' soiiucijų, 
kol vanduo atrodys mui
luotas ir tirštas, net ir po 
to, kai drabužiai pus su
merkti.

KELEIVIS

J. L. PASAK ARNIS O. D.

TADA SUMERK SAVO DRA
BUŽIUS. Mirkyk vilandų, dvi 
valandas arba ir visą naktį, 
kiek jums parankiausia. Pirm 
pradėjimo skalbti dadėk dau
giau Rinso soliucijos.

į PARSIDUODA BIZNIS
Grocernė ir mėsos marketas, lietu

vių ir lenkų apgyventoj vietoj, biznis 
išdirbtas gerai, prie vietos arklys ir 
vežimas su visais pakinktais (arklį 

; galima ir skyrium pirkti, vertas 
t $400). Visas biznis galima gauti už 
i $2,000, nes savininkas išvažiuoja Į 
I-Lietuvą. Kreipkitės pas <Pu36) 

Vincą Tamulaitj

38 Union st, Cambridge. Mass.

ž Tel.: Richmond 2957-M. £

ii Dr. David W. Rosen |
ir©

ISTARPAK. Kiekvienam 
kubilui drabužiu ištarpvk 
pusę pakelio Rinso dvie
jose kvortose karšto van
dens. Jeigu vanduo kietas 
arba drabužiai perdaug 
purvini, vartok daugiau.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Pranešam. So. Bostono ir apielinkės 

ietuviams, kad Mechanikų Koopera- 
■ ja atidaro vakarinę Mokyklų po Nr. 
87 E. oth st., So. Bostone. Kursai 
>rasidės 6 rugsėjo 7 valandų vakare 
- tęsis visą žieme po tris vakarus: I 
anedėliais, utarninkais ir ketvertais, 
kerbiamieji ir brangus lietuviai, daug 
nusų yra apsipažinusių su mašinistų 
. mechanikų amatu, bet daug da nie- 
o apie tą amatą nežino, taigi dabar 
ra geriausia proga tatai atsiekti ar

ia ką nors išmokti. Visi žino, kad 
’arbai šiuo laiku eina prastai, bet vis • 
įeito mes gaunam nedidelių užsaky- 
nų ir tikimės mokinius užganėdinti. 
Taigi norinčius šio amato prasilavin- 
i. kviečiame atsilankyti paskirtu lai- 
<u. Liekame su didele pagarba Lietu- 

Mašinistų ir Mechanikų Koopera
cijos Komitetas. (Pd36)

Forničiuotas ruimas.
Lietuvių namuose su šilu

ma ir kitais parankumais.
So. Bosto- 

(Pd37)
■»
Ji «i

565 E. Sixth st,
ne.
t į
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MASS. AVĖ GARA6E, Ine.
J. MATHUS. TREAS.

PIRMUTINIS LIETUVIŲ 
GARAžIUS- 

Parsamctome automobilius 
uždengtus ir atvirus ant va
landų. dienų ir ant ilgesnio 
laiko, labai pigia kaina. 
Parduodame naujus ir pertai
sytus automobilius.

2353 MASS. A V E..
NO. CAMBRIDGE. MASS. 

Telephone: Camb. 2593.

v M
Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikata.

Nervoutos,. 
Sunaikintos 
Moterės

kentančios nuo skausmo nugaroi, 
strėnose, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei 
netvarką gamtiškos priedermę*, 
gal ap’aikyti pagelbą per vartojimo

Severa’s 
Regulator

(Severo Regulatoriu). Kuris yra 
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa- 
tingt| nusilpnėjimu, netvarkų ir ne- 
reguiariškumų. kuremis moterys 
kenčia. Gaukite pas sava Aptae- 
koriaus šianden.

Prekė $ 1.25.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS. IOWA

Vistiek ar jus vartojat 
skalbimo mašinas ar kubilus

Tie du žingsniai palengvins 
sunkų darbą skalbimo dienoj

LABIAUSIA įsigėrę plėtma1., purviniausios 
vietos, kurių nei skalbiamoji mašina neiš
tiria, būna išvalytos be trinimo, jeigu jus 
• artojat Rinso.

Rinso tokia kombinacija iš tyrų valymo 
medžiagų, kad paliuosuoja purvą nuo la
biausia idėvėtų drabužių, visiškai nepaken
kiant audiniams.

Po mirkinimui kelių minutu jūsų drabu
žių šitame muiluotame vandenyje, perlei- 
dus per mašiną jie paliks visiškai švarus.

Sek viršuj paduotus nurodymus. Išmir
kyk drabužius. Pirm pradėjimo skalbti da
dėk daugiau Rinso soliucijų, pilant tiek pat, 
kiek ir dėl mirkinimo. Kitoki muilai nerei
kalingi, kuomet vaitoji Rinso.

Vistiek, vartoji mašinas ar kubilus, Įsi
gyk Rinso šiandien jūsų grocernėj arba de
partamento krautuvėj. 
Cambridge, Mass.

Lever Eros. C’o

® Kalba Lietuviškai, Lenkiškai
7 Rusiškai.
$ GYDO CHRONIŠKAS IR 
g SLAPTAS
I VALANDOS:
"f. Nuo 8 iki
S Nuo 2 iki
® Nuo 7 iki
$ 321 HANOVER STi
| BOSTON. MĄŠS." *

LIGAS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakare.

I i ii

500 LIETUVIU
*

PENTYK SAVO KAMA.
Popieriuok, baltyk. plasteriuok ir 

cementuok — visą tai atliks kuoga- 
rlausia F. Benkis. Aš taipgi dirbu vi
sokį medžio dari>ų. Padarau geriau ir 
pigiau negu Kitataučiai. Imu darbą k 
toliau nuo Bostono. Platesnių žinių 
duosiu per laišką. (Pd36)

F. BENKIS
177 Bowen st., So. Boston, Mass.

Dr. J. C, Landžius Siynoir
LIETUVYS 

Gydytojas ir Chirurgas. 
506 Broadway & G st 

SO. BOSTON, MASS.

Tel. Beach 6933

DR. II. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakar*.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Vienintelis lietuvis Optometri

stas Naujoj Anglijoj.
Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius, žvairas ir ambiyopiš- 
kas akis (aklas akis, kurias 
dar yra galima) atitaisau. Su 
reikalais kreipkitės šiuo adre
su:

Ofisas ir gyvenimas
377a BROADWAY

SO. BOSTON. MASS.

Dr. L. J. Podder
Ii Petrogrado. 

GYDO SLAPTAS VYRŲ OI 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odo* Liga*. 
VALANDOS: Nuo 9 ii ryto 

iki 9 ral. vakar*.
Kalbu Ruskai ir LankiikaL (2) 

69 CHAMBER ST, BOSTON. 
Telephone: H*ymark*t 3390

X

I LIETUVA
• •

KAIP TIK PROGA TURĖT PASEKMINGA IR LINKSMA KELIONĘ LAIVU “KROONLAND” SU MŪSŲ SURENGTU BURIU 500 LIETUVIU.
JUS ŽINOT KIEK REIKIA NESMAGUMŲ NUKĘST KELIAUJANT PER NEW YORKĄ. TODĖL MUMS PRAŠANT, KOMPANIJA SUTIKO 
ATSIŲSTI LAIVĄ f SO. BOSTONĄ IR Iš ČIA PAIMT VISUS MUSŲ PASAžIERIUS. TAS JUMS SUTAUPYS TIKĖTĄ IKI NEW YORKO.

Laivas “KROONLAND” išplauks nedelioj, 18 Rugsėjo, 1921, S valandą po piety 
, iš SOUTH BOSTON, MASS

IR BE PERSĖDIMO KELIONĖ IKI ANTWERP(į
nuo

MUSU BERLINO SKYRIAUS ATSTOVAS PASITIKS ANTNVERPE, PADĖS SUŽIŪRĖTI BAGAŽUS. PARUPYS REIKALINGĄ NAKVYNĘ 
IR VIZUS IKI KAUNO.

VISI, KURIE NORITE VAŽIUOTI. KREIPKITĖS YPATIšKAI AR RAŠYKIT J

Baltic Statės
3S7 Broadvvay, South Boston, Mass


