
4

Metai XV.

. ‘KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LA1KRASTIS 

Lddžia J. G. Gegužis * Co.

Prenumerata meti
Amerikoje .....................
Kanadoj ir užrubežiuoso

Prenumerata pusei metu
Kanadoj ir užrubežiuoso ....
Amerikoje ..............................
Apgarsinimų kainos klauskit laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite:

“Keleivis,** S. Boston, Mass.

“KELEIVIS”*
LITHUANIAN WEEKLY

Published by J. G. Gegužis * C*.
Every Wednesday in Bostoa, Mus*.

Represents over 4,000 Lithuanians 
in thė City of Boston, 50,000. in 
N«w England and about 500,000 

in the United Statės.
M

The Best Advertising Mediori.
Advertising rates on applicatioh.

Ali communications should be
ĮĮ addressed to:I “Keleivis,” S. Boston, Mass.

SO. BOSTON, MASS. 29 RUGSĖJO-SEPT., 1920 M.
•Entered as Second Class Matter" February 23, 1905, at the Post Offt<* at Boston, Mm. gnder tht o£ M<rch , lg7f

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on Sept.
29, 1920, as required by the Act ofOctober 6, 1917.

Lenkai pertrauke Derybas

IR TUOJAUS UŽPUOLĖ 
LIETUVĄ.

Dabar jie plėšia gyventojų 
turtą ir skerdžia žydus.
Varšuva. — Lenkų-Lietu-

'ith J?SS’darbininkų ------hv GR>S1NA streiku
126,000 darbininkų mes 

darbą ir visoj West Virgini
jos valstijoj bus apskelbtas 
’generalis streikas, jeigu fe- 
deralė kariumenė bus varto
jama ne konstitucinėms pi

liečių teisėms ginti, bet kai
po įrankis streikams laužyt, 
pasakė 17-to Angliakasių 

: Unijos Distrikto pirminin
kas Keeney savo pranešime, 
kurį jis paskelbė Charlesto- 
ne pereitą ketvergą.

Tečiaus pirma, negu imtis 
tokio griežto žingsnio, uni
ja reikalausianti, kad kasy
klų savininkų assosiacija 
pasirūpintų geruoju kariu
menę iš West Virginijos iš
kraustyt.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on Sept.
29, 1920, as required by the Act of October 6, 1917.

True translation filed w 
master at Boston, Mass., _  .
29, 1920, as reęuired by the Act of 
October 6, 1917.

DEBSAS IR WALL STRE- 
1 ETO EKSPLIOZIJĄ.

Socialistų Partijos kandi
datas į prezidentus E. Deb- 
sas, kuris dabar sėdi Atlan
tos kalėjime, išgirdęs apie 
baisią eksplioziją ant Wall 
streeto, pasakė: ”Kaip sau 
norit, bet kalėjime sėdėti 
kartais irgi būna naudos. 
Jeigu prieš tą eksplioziją aš 
bučiau sakęs New Yorke 
prakalbą, tai taip ir žinokit, 
kad šiandien jie mane už ją 
kaltintų. Bet dabar aš turiu 
puikų prirodymą, kad tą 
dieną aš negalėjau New 
Yorke būti.”

i

29, 1920, as reųuired by the Act g 
October 6, 1917.

Kynai išvijo rusų 
juodašimčius.

Italijos miestuose eina kruvi
na kova; daug užmuštų.

IR UŽDARĖ JŲ ATSTO
VYBĘ.i tiko palikti nei Seinų, nei 

• Punsko neutralėj zonoj, ir 
iš Kalvarijos išsidangino 
grąsindami,kad nuo 6 v. ry
to rugsėjo 19 d. pradėsią sa
vo antpuolius. Ir rugsėjo 19 

ied Press agentūra jau skel
bia pasigirdama, kad mūšiai 
prasidėję. Gautosios žinios 
iš Kauno patvirtino, jog len
kų žvalgyba į pietus nuo Sei
nų praclėjo žygiuoti pirmyn, 
bet lietuvių kareivių ugni- 
.mi buvo atmušta. Reiškia n ix *1*1-1 
lenkai išpildė savo grąsini- D01Š6V1K31 u3VC 1CI1" 
mus Kalvarijoj ir pirmuti
niai užpuolė ant Lietuvos. I

Be to da tvirtinama, buk 
lietuviai atsisakę tartis Tau
tų Lygoj, buk jie ”užkimšę 
ausis” ir nebenori atiduoti 
Tautų Lygai rišti klausimą 
apie sieną tarp Lietuvos ir 
Lenkijos.

Kad visa tai yra prama- 5^,3^ j Baltgudijoj tu- 
nyta neteisybe, patvirtina įKk
gautasis Lietuvos Atstovy- H .v. *
bes Amerikoje nuo vicepir
mininko Klimo kable’gra-1 Ryga. — Sovietų atstovas 
mas, kuris sako: "Užvakar Joffe įteikė lenkų delegacr 
ir vakar (rugsėjo 20 ir 21) jai rusų valdžios paliaubų 
lenkai didelėmis pajėgomis išlygas ir davė jai 10 dienų 
užpuolė mus, perėjo 8 gruo- laiko duoti atsakymą. Jei 
džio liniją ir prasiveržė ligi per tą laiką lenkai su tom iš- 
ežero Galatos, Kapčiamies- lygom nesutiks, rusai reng
ėjo upės ir Baltosios Ančios, sis prie karės per visą žie- 
Protestuokit prieš tuos nau- mą.
jus užpuolimus ir skubiai da1 Trumpai suglaudus rusų 
rykite viską sustabdymui, išlygos yra tokios: 
nes Lietuvos vyriausybė su
tinka taikai rišti f ": r____ ,
klausimus betarpiai, arba priimti Rusijos ir Ukrainos 
kad ir Tautų Lygoj. ’ i pirmutinių išlygų, o ypatin-

Tokia tat yra, bendra pa- gaj ji nesutinka sumažinti 
dėtis. . Lenkijos armiją, demobili-

Visus tuos faktus Lietu- zuoti karės darbus ir paves
tos Atstovybė Amerikoje ti Rusijos reikalams Volko- 
įteikė Valstybės Departa- viškio-Grajevo geležinkeli, 
mentui ir pareiškė, jog Lie- tai Rusijos valdžia šitas są- 
tuyos vyriausybė sutinka iygas atsiima ir kreipsis Į 
taikai rišti ginčų klausimą Ukrainos respubliką, prašy- 
kaip su pačiais lenkais, taipdama> kad ji taip pat sutik- 
ir Tautų Lygoj, ir protes- jas atsiimti, 
tuoja prieš naują lenkų ant-: 
puolį ant Lietuvos. Podraug 
buvo atremtos ir visos netei
singos žinios apie pramany
tus lietuvių siekimus.

Liet. Informacijų Biuras.

vių derybos KaRa^r^; Assocte-
pertrauktos praėjusį ket- 
vergą. Lenkai reikalavo, 
kad lietuviai, atitrauktų sa
vo kariumenę už tos linijos, 
kurią Vyriausioji Sąjungi
ninkų Taryba yra nustačius 
8-gruodžio 1919 metų ir kad 
Lietuva užsilaikvtu neutra- 
Hai lenkų karėj su rusais.

Po trijų dienų derybų lie
tuviai sutiko savo kariume
nę atitraukti, bet pareikala
vo, kad lenkai ir savo kariu
menę tiek pat nuo tos linijos 
atitrauktų.

Lenkai šitą reikalavimą 
atmetė, aiškindami, kad tai 
butų laužymas Lenkijos sa- 
vvstovybės teisių ir trukdy
tų jai karę su rusais. Todėl 
lenkų delegatai pametę de
rybas ir sugrįžo į Varšuvą.

kams 10 dienų per- 
traukt karę.

JIE REIKALAUJA PRI
PAŽINIMO LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS.

KALVARIJOS KONFE
RENCIJA.

Šiomis dienomis Lenkijos 
agentų ir jos pritarėjų ru
pesniu Amerikos spaudoj 
pasipylė daugybė melagingų 
Žinių. Ten rašoma, buk lie
tuviai po tarybų Kalvarijoj 
pirmutiniai pradėję šaudyti 
j lenkus, ir buk tik delei tos 
priežasties lenkai pradėję 
savo užpuolimą ant lietuvių 
fronto. Dar priduriama, buk 
musu užsienio ministeris 
Dr. Puryckis pasiuntęs tele
gramą lenkų ministeriui Lu- 
bomirskiui, atsiprašydamas 
delei to šaudymo, ir daug ki
tų nesąmonių, paeinančių iš 
Varšuvos.

Be to, delei paskutinių 
įvykių lenkų-lietuvių fronte 
ir rimtoji, galima sakyt, ofi- 
cialė spauda daro visai ne- 

' tinkamų išvadų.
Kaip žinoma, lietuvių de

legacija Kalvarijoj buvo pa
reiškusi, jog ji sutinka ati
traukti savo kariumenę iki 
tos linijos, kurią buvo nu
statęs 8 gruodžio anglų už
sienio ministeris Curzon, tik 
pasiūlė lenkams, kad ir jie 
atsitrauktų nuo tos linijos ir 
sudarytų neutralę zoną, kad 
miestus Seinus ir Punską 
palikus toj neutralėj zonoj. 
To buvo reikalaujama vien 
delei tos priežasties, jog Sei
nuos ir Punske 8 ir 9 rugsė
jo lenkų kariumenė yra pa
dariusi žydų ir šiaip gyven
tojų plėšimą, stačiai bjau
riausias skerdynes, ir todėl 
sutinkant su gyventojų rei
kalavimu, kad jie vėl nebūtų 
ienkų globai pavedami, ir 
buvo reikalauta, kad šie 
miestai liktųsi neutralėj zo
noj.

Tuo tarpu duodama kai 
kurių laikraščių interpreta
cija, buk lietuviai reikalavę 
tos zonos tik tuo tikslu, kad 
sustiprinus bolševikų padėtį 
arba kad praleidus per ją in
ternuotus Prūsuose apie 40,- 
BOŪ rusu kareivių. :
. Kaip žinoma, lenkai nesu- <

■| Kadangi lenkų delegacija 
ginčų pareiškė, jog ji negalinti

Toliaus, rusai sutinka 
pravesti Lenkijos rubežių 
daug toliau į rytus nuo Cur- 
zono linijos, kas reiškia, jog 
dėl rubežių klausimo ginču 
su sovietų valdžia nebus 
Nurodžius, kad rusų valdžia 
padarė viską, kas tik gali
ma, kad taika kuogreičiau 
šia įvyktų, nota sako:

"Visos Rusijos centralis 
komitetas, skaito reikalingu 

mas turi galios tik per 10 
dienų; jeigu į tą laiką prie 
taikos nebus prieita, liau
dies komisarų taryba turės 
teisės tą pasiulvma pakeis
ti.”

Šitie pasiūlymai duoda 
vilties, kad taika greitai 
i vyks. Joffe sako, kad rusai

LENKAI PAĖMĖ SEINUS 
KAPČIAVA IR 1,000 LIE

TUVIŲ.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad tarp Suvalkų ir Gardi
no-Vilniaus t
ienkai sumušė lietuvius, pa
ėmė Senų ir Kapčiavo mies
tus. 1,000 belaisvių dvi bata
rėjas lauko artilerijos, vie
ną batarėją sunkiųjų ka- 
nuolių ir 26 kulkasvaidžius; 
Ir tuo pačiu laiku lenkai 
skelbia, buk pirmutiniai už
puolimą pradėję lietuviai.

GENEROLAS PRIĖMĖ . iabai nenori vesti karės p^r 
KUNIGYSTĘ.

Italų generolas Alfonso 
Fusco, kuris dalydavo karė
je su austrais ir buvo ke
liuose mūšiuose, dabar išėjo 
į kunigus.

DIDELIKARŠČIAI.
Šiomis dienomis apie Bos- džios/ taip kaip dabar vra 

toną užėjo dideli karščiai. Lietuvos valdžios nenrimd 
Springfieide karštis užmti- T —i-*-- "
šė vieną moterį.

Eran?ti- j»g,?itas. pasiuly

žiemą.
Galicijos klausimą Joffe 

reikalauja pavesti išspręsti 
patiems gyventojams (n* 
vienam proletariatui, kaip 
pirma buvo reikalaujama) 
o Ukrainoj ir Baltgudijoj 
turi pasilikti sovietų vai-

mybę Lenkija taip pat turi 
pripažinti.

Washingtono diplomatai la
bai tuo susirūpinę.

Į • Iš Pekino pranešama, kad 
Kynų valdžia uždarė tenai 
rusų juodašimčių "valdžios" 
atstovybę, pertraukė su jais 
visus santikius ir liepė jų, 
atstovui išsikraustyti.

Dėl šito atsitikimo labai 
susirūpino Washingtono di
plomatai, nes jie mano, kad: 
Kynų valdžia busianti užda
rius tą atstovybę Maskvos; 
valdžiai to reikalaujant, o 
tas jau reikštų, kad sovietų 
valdžia turi daug įtekmės 
Kvnuose. Tarp Pekino ir 
Maskvos ’ _
kelių mėnesių ėjo derybos.' dirbtuves, 
ir galimas esąs daiktas, kad ---------------
tarp jų buvo padaryta su- suėmė 3 POLICMANUS 
tartis.

Bolševikų valdžia siūlė 
Kynams tokią sutartį, sulyg 
kurios visos seniau padaly
tos sutartįs tarp Kynų ir 
Rusijos butų panaikintos, o 
Kynų valdžia užtąi turėtų 
uždaryti tekine rusų reak
cininkų legaciją ir pripažint 
-ovietų valdžią. Panaikini
mas senos Rusų-Kynų su
tarties pakeistų Rusijos pi
liečių (kapitalistų) padėtį 
Kynuose. atimdamas jiems 
speciales teises, ir pakeis
tų Kynų Rytų geležinkelio 
'■tovį.'

Todėl dalyku žinovai M a- 
<hingtone sako, kad jeigu 
Kynai tokią sutarti su bol
ševikais padarė, tai didžio
sios Europos valstybės tu- 
'ės i tai įsikišti ir nuspręsti, 
ir Kynai gali taip elgtis, ar 
Te. Kas dėl išvarymo iš Pe
kino rusų juodašimčių, tai 
?sąs vidujinis Kynų yalsty- 
’ -ės dalykas. į kurį kitos ša- 
įs neturi teisės kištis; bet 
oanaikinimas senos sutar
ties su Rusija sudarąs pavo- 
iingą precedentą visų vals
tybių ”extra- teritorialėms 
eisėms Kynuose.

• J •] i > Todėl labai galimas daik- 
tas, kad Europos impenans- 
ai dabar bandys prie K>nų 
irisikabint ir užpuolę ant jų 
’šgrobti jų žemę.

LENKAI PAĖMĖ GARDI
NA. . .

Iš Varšuvos pranešama, kėlė . Vokietijoj labai juodų 
kad po smarkiu mušiu, len- minčių. Visa Vokietjjoe 
kų kariumenė paėmusi Gar-; spauda sako, kad . is Milte- 
iino miestą, kuris stov ne- rand’o negalima mekp dau 
toli T ietūvos rubežiaus. giau tikėtis, kaip tik Vokie- 
Kartu su Gardinu lenkai sa- <ijos sunaikinimo, 
rosi paėmė daug belaisv ių 
ir karinės medžiagos. Gen- 
tai dirbo keliolika dienų, 
’iakol apsupo Gardiną

56 DIRBTUVIŲ STREI
KAS ROCHESTERYJE.

Rochesteryje mašinistų uni
ja apskelbė streiką prieš A- 
imerican Can Co. Streikas 

valdžių jau nuoįpaliečia 56 tos kompanijos

Bostone suimta trįs polic- 
manai už isilaužymus ir va
gystes. Jie išlaužė ir ižplėšė 
dvi krautuves. Tai bent 
"tvarkdariai 1”

M RANGELIS PAĖMĘS 
10,000 BOLŠEVIKŲ.

Iš Sevastopolio praneša
ma, kad juodašimčių vadas 
generolas Wrangelis pietų 
Rusijoj keliais pasekmin
gais žygiais sunaikinęs arba 
naėmęs nelaisvėn beveik vi
sas svarbesnes 13-tos sovie
tų armijos dalis. Bolševikų 
liekanos bėgančios Ekateri- 
noslavo linkui arba kiton 
pusėn Dniepro. Wrangelis 
sakosi Į šešias dienas paė
męs daugiau kaip 10,000 be
laisvių.

FRANCUZIJA TURI 
NAUJA PREZIDENTĄ.
Francuzų respublikos pre

zidentu tapo išrinktas Alek
sandras Millerand’as. Iš 786 
parliamento balsų, jisai ga
vo 695. Socialistai už jį ne
balsavo. 69 socialistų depu
tatai mėtė savo balsus už 
kandidatą Delorv. Be to da 
buvo atrasta 100 visai baltų 

l odei labai balsavimo blankų. Kiti kan
tas, kad Europos didatai gavo 22 balsu.

J

VOKIEČIAI MATO PA
VOJŲ.

Išrinkimas Millerand’o į 
Francuzijos prezidentus su-

416,000,000,000 MARKIŲ 
SKOLOS.

___ i Berlino "Tageblatt” sako 
Au pushi. Maskva prisipažįs- |<acj finansinių ekspertų ap- 
♦■a kad sovietu kariumenė skaitymu, Vokietijos skola 
įasitraukusi iš Gardino už kartu su karės kontribuci- 
Nemuno. ! jomis, dabar siekia 416 bilio-

_____ nų markių.
BARUCH DAVĖ DEMO- —----------------

KRATAMS $87.000. ATMETĖ TREČIĄJĮ IN- 
ir TERNACI0NAL4.W«ill <treeto rneklens ir,

artimas prezidento AVilsono Šveicarijos Socialistu 
oAhro/Banich prisipažino, Partija galutinai nutarė ne- 
tad ji- 
kimam

TURINE 12 ŽMONIŲ UŽ
MUŠTA IR 100 SUŽEISTA.

Jums būtinai reikia nuvers
ti buržuaziją, suorganizuoti 
savo valdžią ir apskelbt pro
letariato diktatūrą. Tiktai 
tame yra jūsų išganymas. 
Kitaip sunaikinimas puikiai 
pradėto jūsų judėjimo bus 
neišvengiamas.’’

Milano Darbininkų Butas 
išleido manifestą, pareikš
damas savo nepasitenkini
mą delei padarytos Romoj 
sutarties. Manifestas sako, 
kad toji sutartis pertraukia 
kovą ir pataria darbinin
kams nusiginkluoti. Bet at
eis valanda, sako manifes
tas, kuomet darbininkams 
reikės stoti Į galutiną kovą. 
Todėl ginklai mums reika
lingi ir mes jų nepadėsime, 
sako Milano darbininkai.

Maskva ragina darbininkus 
imti valdžią į savo rankas.

Roma. — Sumišimai Tu
rine nesiliauja šaudymas iš 
karabinų kartais priima tik
ros karės pobūdį. Apie 100 
žmonių jau sužeista ir 12 
užmušta, tų tarpe ir nacio
nalistų vadas Santini.

Ant San Carlo aikštės ties 
policijos nuovada buvo mes
ta bomba, bet nieko neužga
vo, tik apgriovė kaikurias 
triobas. Policija ir kariume
nė areštavo daugiau kaip 
200 žmonių.

Darbininkų Sąjunga išlei
do rezoliuciją, kviesdama 
žmones užsilaikyti ramiai ir 
prievarta neardyti derybų, 
kurios dabar eina dėl metalo 
darbininkų ginčo. Rezoliuci 
ją atspausdino socialistų or
ganas "Avariti." Išrodo, 
kad agitaciją Turine veda 
kraštutiniai kairieji ele
mentai, kurie visuomenės 
pritarimo neturi. Vieną sy
kį ant gatvių pasirodė gat- 
vekariai apkabinti plaka
tais, ant kurių buvo rašo
ma: ”Lai gyvuoja Leninas,” 
"Mirtis karaliui,” "Mirtis 
karališkai gvardijai,” ir tt. 
Bet kaip tik tie gatvekariai 
atėjo į miesto vidurį, žmo
nės juos apsupo, kondukto
rius nutraukė, sumušė, o 
plakatus suplėšė į skutus.

Tečiaus tuo pačiu laiku 
spaustuvninkai dirbantieji 
orie laikraščio ”Nazione” 
(tauta) paskelbė, kad jie 
oaėmė jį į savo rankas ir pa
tįs jį leis. Laikraščio reika
lams į vieną banką padėta 
1,000,000 lirų. Sakoma, kad 
tie pinigai atėję iš Rusijos.

Ant karališkos gvardijos 
įmonės buvo padarę užpuo- 
imą. Kada ant gatvių pasi- 
odė kariumenė, tuojaus 
)rasidėjo šaudymas. Darbi- 
rinkai vartojo daugiausia 
•ankines bombas. Darbinin- 
<ai išėjo iš dirbtuvių didelė
ms spėkomis ir per dvi va- 
andas ėjo kruviniausią ko- 
za. į kariumenės trokus nuo 
atos pylėsi šūviai. Didžiau- 
ds susirėmimas buvo apie 
ą vietą, kur buvo užmuštas 
/ienas gvardiečių. Paskui 
iribuvo daugiau kariume- 
įės ir gatvės buvo nuvaly
tos.

Vėliaus kova prasidėjo 
įpie Ports Palazzo ir vėl 
tulkasvaidžiai tarškėjo per 
zalandą laiko. Vėliau vaka- 
•e tvarka buvo įvykinta, bet 
krautuvės ir hoteliai visi už- 
;idarė. Visose strategiškose 
/ietose tapo sustatyti kul- 
kasvaidžiai ir abidvi pusi 
/ėl pasirengusios į kovą.

Trečiojo Internacionalo 
rildomasai komitetas pa
siuntė streikuojantiem dar
bininkams patarimų, kur 
arp kitako sakoma:

"Jus negalit tikėtis laimė- 
i užimdami vien tik dirbtu-!ant jokio laivo, "kuriuo bus 
es. Buržuazija neduos jum .siunčiami kareiviai prieš “ “ ............. n

DARBININKAI UŽIMA 
PALOCIUS.

Iš Romos pranešama, kad 
beturčiai žmonės tenai so
cialistams patariant pradė
jo imti miesto pakraščiuose 
turčių namus, kurie per va
sarą stovi tušti. Paskutinė
mis dienomis bėdini darbi
ninkai užėmę jau kelis palo
vius. Tarp kitų buvo užimta 
ir kunigaikščio Torlonijos 
pagarsėjusi vilią Albani. 
Žmonės susinešė tenai savo 
daiktus ir apsigyveno, bet 
nepoilgam |tėjo policija ir 
išvijo juos.

ANGLŲ ŽVĖRIŠKUMAI 
AIRIJOJ.

Anglų policija Airijoj pe
reitą sąvaitę užpuolė Balb- 
rigano miestelį netoli Dulbi- 
no ir beveik visą jį sunaiki
no, keršydama jo gyvento
jams už užmušimą inspek- 
tiriaus Burke’o ir pašovi- 
mą jo brolio.

Du žmogų policija užmu
šė ant vietos, o keliolika su
žeidė. Daug namų4 buvo pa
degta ir viena mezginių dir
btuvė sunaikinta.

Miestelyje užviešpatavo 
tikras teroras ir gyventojai 
pradėjo bėgti į visas puses 
pėsti ir važiuoti, palikdami 
savo mantą ir namus.

Policija užpuolė ant mies
telio pačiam vidurnaktyje ir 
tuojaus pradėjo pustymo 
darbą. Ji pradėjo laužtis į 
visuomenės įstaigas ir pri
vatinius namus ir deginti 
juos, neduodama žmonėms 
laiko nei apsirengti. 28 gy
venami namai tapo sudegin
ti iki pamatų. Iš mezginių 
fabrikos, kuri buvo didžiau
sia visoj Airijoj, taipgi tik 
pelenai teliko, šitą darbą at
liko 50 ginkluotų policiantų.

ATSISAKĖ VEŽTI KA
RIUMENĘ.

Italijos jurininkai atsisa
kė dirbti ant laivo ”Kob- 
lenz,” nes atėjus jam iš Bom 
bajaus į Triestą, tenai įsėdo 
ant jo 500 kareiviu, siunčia
mų į Veneciją. Jurininkai 
pareiškė, kad jie nedirbsią

sdavė demokratų rin- sidėti prie Trečiojo Interna :______  „
išviso ?87.000. jcionalo, kurį valdo Maskva, žalios medžiagos nei rinkų, darbininkus.viso $87,000.
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APŽVALGA 0
IŠTVIRKIMAS LIETU

VOS VALDŽIOJE.
Atėję iš Lietuvos laikraš

čiai praneša baisių dalykų. 
Karės stovio įvedimas tenai 
tiek davė komendantams 
nepažabotos sauvalės, tiek 
juos ištvirkino, kad begir
tuokliaudami jie pradėjo 
šaudyt vieni kitus už mer
gas. Taip Kauno komendan
tas Mikuckis iš keršto dėl 
kokios ten moteriškės už
mušė fabrikantą Dirsę, o ki
ti tris generolai, siunčiami 
karės frontan. sustojo pa
kelėj ir pradėjo taip girtuo
kliauti, kad rodėsi, jog jie 
nusilaks miltinai.

Dėl šito vaidininkų ištvil
kimo ’-’Socialdemokratas" 
26 rugpiučio numeryje sa
ko:

"Svarstant karo padėties 
klausimą. socialdemokratų 
frakcija Seime pareiškė, kad ji 
yra priešinga karo padėties 
įvedimui. Ji sakė, kad karo pa
dėtis tik tvirkina komendan
tus ir miliciją, leisdama jiems 
daugiau sauvaliauti....”
Ir kad prie to priėjo. "So

cialdemokratas" nurodo pa
vyzdį:

"Šit, kad ir garsusis Kauno 
komendantas Mikuckis, kurs 
buvo laikomas kaipo 'smarkus' 
ir ’mokąs suvaldyt,' iš keršto 
ant gatvės nušovė žmogų, jau
ną fabrikantą Dirsę, supykęs 
ant jo dėl kokios tai moteriš
kės.”
Prie kokių aplinkybių ši

tą kriminališką darbą Kau
no galva atliko, tai plačiau 
papasakoja Yčo-Smetonos 
partijos organas "Tauta". 
Girdi:

"šeštadienio vakarą Metro
polio bufete; kuri išnuomuoja 
kažinkam Inteligentu Kliubas. 
Kauno komendantas Juozas 
Mikuckis kėlė vakarienę. Sta- 
lan sodino bet ką pažįstamą. 
Apie vidurnakti jis pakilo nuo 
stalo, paprašė A. Dirsę, kad 
užmokėtų sąskaitą ir jo ’soder- 
žanką' Balandienę palydėtų j«. 
naman, 
kalais, 
kliube.
giau. negu 
padaręs skandalą — viešai pa
reikalavęs jam palikt dailią pa
nelę, ir gerai po 12 išėjo. Apie 
pirmą ties savo namais šuviu Į 
pakaušį nudėjo A. Dirsę.”

0 tečiaus šitas paleistuvis 
ir žmogžudys netik nesuim
tas, sako "Tauta,” bet dar— 

"...viršininko Merkio apsta
tytas kareiviais, kad jo negalė
tų suimti ir kaip įstatymai rei
kalauja, pasodinti Į kalėjimą.

‘ Tardymo vis nėra.”
Piktadaris, kaipo kari

ninkas, turėt būt teisiamas 
karės teismo ir už toki pra
sižengimą nubaustas mirti
mi. Tečiaus vyriausybė šitą 
niekadėją aiškiai užtaria ir 
karės teismas nusprendęs, 
kad Mikuckis pavartojęs 
savo ginklą žmogžudystei 
"ne kaipo komendantas,” 
o tik kaipo "privatinis as
muo,” ir esąs teistinas civi
lio teismo, iš kurio tegalįs 
gauti apie porą savaičių 
arešto.

Bet visuomenė šiuo skan
dalu esanti baisiai pasipikti
nusi, o ypač, kad tuo pačiu 
laiku išėjo aikštėn da trijų 
generolų beprotiškas gir
tuokliavimas. "Tauta” rašo:

"Visuomenė žmogžudžiui ka
ro padėties žvilgsniu reikalau
ja lauko teismo, lygiai, taip ir 
savališkai apleidusiems gene- 
ralio štabo pareigas girtuok
liams generolams: Katchei, 
Nastopkai, ir Jakaičiui, Apae 
kad jie kelyje į frontą savališ-l 
kai sustoję kelioms dienoms 
purtinai gerti. Paskalai apie tą 
generolų paskyrimą vadais į 
frontą baimė perima visą vi
suomenę.

"Protekcija, ypač komendan
te. sakoma, nebepavyksianti, 
kaip pavyko proteguoti kitus 
užmušėjus delko kartkarčiais 
Seime skundės Soc.-demokra- 
tai.”

Kalbėdamos apie šituos 
ištvirkėlius. Chicagos "Nau 
jienos" sako:

"Tai stambus asmens Lietu
vos valstybėje. Vienas— laiki
nosios sostinės galva: kiti tris 
— Lietuvos kariumenės vadai.

"Pirmasis, pasirodo, yra pa
leistuvis ir žmogžudys, o šie 
tris— girtuokliai, nepaisantis 
savo pareigų.” *

"Naujienos” nurodo, kad 
apie Lietuvos valdininkų 
tvirkimą senai jau buvo ži
nių. tečiaus krikščionių-de
mokratų valdžia nesirūpina 
tuos blogumus prašalinti.— 

"Net socialdemokratų prote
stai negalėdavo priversti ja 
prie to. Valdžia ir jos rėmėjai 
turėjo svarbesnių darbų. Rei
kia kovot su darbininkų judė
jimų: reikėjo gaudyt 'bolševi
kus.’

"Taigi tie blogumai, kaip ko
kia votis ant valstybės kūno, 
augo ir augo — kol truko. Įvy
ko skandalas. Visuomenė suju
do. Ir patys atžagareiviar tapo 
priversti 'pasipiktinti.' ”

Šitą apsireiškimą "Nau
jienos" vadina tiesiog Lie
tuvos valdžios supuvimu. 
Jos sako:

"Lietuvos valstybė iš pat 
pradžių buvo tveriama, kaipo 
įrankis viešpataujančioms kle 
soms pavergti ekonominiai 
silpnąsias klesas. darbinin
kus.

"Tokią pradžią jai darė kai
zerinės okupacijos laikais’ įsi- 
kurusioji Valstybės Taryba, 
vadovaujama kunigų ir dvari
ninkų. Tokia ji buvo ir smeto
ninės valdžios laikais. Ir tokia 
pat ją stengiasi palaikyti da-

♦

’ ŽMONĖS BOIKOTUOJA 
LIETUVOS LAIKRAŠ

ČIUS.
^Lietuvos* laikraščiai nusi

skundžia. kad prieš karę, 
į kuomet Lietuva buvo po ca
ro valdžia, žmonės daug 
daugiau skaitydavo laikraš
čius. negu dabar. "Lietuvos 
Ūkininkas" 33-eiu savo nu
meriu sako:

"Prieš didijį karą, nežiūrint meryje prisieina pranešti 
į musų valdžios nepalankumą 
lietuvių spaudai, žmonės kas 
kart ėmė plačiau skaityti laik
raščius. žiurėjo į juos, kaip į 
savo patarėjus.

“Po karo visų laikraštininkų 
pastebėta yra. kad dabar žmo
nės daug mažiau skaito. Todėl 
žmonėse platinasi visokios ne
sąmonės. visoki apgavikai turi 
galimybės prigaudinėti. Visoki 
baisus gandai platinasi žaibo 
greitumu, erzina sunervuotus 
žmones. Tuo tarpu iš laikraš
čių butų galima sužinoti tikrą 
teisybę.

"Antra vertus, mes statonjc 
iš naujo savo gyvenimą. Kaip 
mes jį pastatysime, jei žinių eikvoti 
neturėsime? Tuomet darysime j " 
taip, kaip mano tėvas taip pa- talistai neleidžia užimti vie- 
darė ir gyveno ir aš taip dary
siu.”

šitokiu budu "Liet. Uk." 
nori įtikinti žmones, kad jie 
turi jį būtinai skaityt. Ki
taip. jie gali pražūti.

Bet jeigu žmonėms kas 
nepatinka, tai jau sunku 
jiems įgirti.

Kodėl gi Lietuvos laikra
ščiai žmonėms dabar nepa
tinka? Kodėl, daleiskime, 
"Lietuvos Ūkininką” žmo
nės taip mėgdavo caro lai
kais. o dabar jau nebenori 
jį skaityt?

Mums šita paslaptis aiš
ki. Žmonės tuomet buvo 
sunkiai prispausti caro val
džios letena. Iš jų lupo dide
lius mokesčius, o duot jiems 
nieko neduodavo. Caro val
džia neleido jiems nei orga
nizuotis. nei susirinkimų 
laikyt. "Lietuvos Ūkinin
kas” prieš tą valdžią tuo-

ŽMONĖS BOIKOTUOJA VĖL PR Ai \ LINO SOCIA- 
LISTt: ATSTOVUS.

Pereitam "Keleivio” nu
meryje rašėm, kad specia
liuose rinkimuose Nevv Yor
ko žmonės vėl išrinko savo 
atstovais legislaturon tuos 
penkis socialistus, kuriuos 
plutokratai buvo anuomet 
prašalinę.

Gi šiame "Keleivio” nu- 
inci v |C piieicma yiaurod, 
kad legislaturos reakcinin
kai ir vėl nutarė socialistų 
neįsileisti. Tiesa, šį kartą jie 
tik tris socialistus nutarė 
prašalinti, o dviem leido sa
vo vietas užimti; bet tiedu 
negalėjo eiti legislaturon, 
kuomet kiti jų draugai, taip 
pat piliečių išrinkti, metami 
laukan. Todėl visi penki so
cialistai apleido legislaturą.

Kai kuriem gali išrodyt, 
kad šitaip dalykams stovint, 
socialistams visai neapsimo
ka dalyvauti rinkimuose 
Ypač taip sakys komunistai. 
Kokiems galams — jie sa
kys— gaišinti da laikas ir 

1 energiją, jeigu iŠ 
rinktiems socialistams kapi-

t

bartinė valdžia, išėjusi iš kleri-1 met kovojo, ir dėlto žmonės 
kalų kontroliuojamo Steigiame • jj mvlėjo.

i

o pats išėjo neva rei- 
bet pasirodė kareiviu 
čia pavelijęs žaisti il- 

Įstaiyinai leidžia.

Seimo.
”Ir dėlto tai Lietuvos valsty

bėje turėjo progos susisukti 
lizdus tokie gaivalai, kaip ko
mendantas Mikuckis arba ge
nerolai Katche. Nastopka ir 
Jakaitis.”

Tai ve, kas darosi krikš
čionių demokratų valdžioje! 
Bet su savo šalies darbinin
kais ji nuolat veda karę.

DEL LSS. ORGANO.
Lietuvių Socialistų Sąjun

goj dabar svarstoma organo 
klausimas. Tūli draugai pa
taria Sąjungai leisti laikraš
ti prenumeratos keliu (pir
ma LSS. nariams organas 
buvo duodamas už mėnesi
nes mokestis).

Kad organas butų Sąjun
gai geras daiktas, apie tai 
niekas nesiginčys; bet klau
simas. ar prie dabartinių są- 
ygų Sąjunga išgalės ji pa- 
aikyti?

Mums rodos, kad ne. Mu
sų organizacija da nespėjo 
sustiprėti po '’komunizmo” 
ligos. Atsikėlusių kuopų da 
nedaug, ir tos pačios labai 
praretėjo. Tuo tarpu išlaidų 
yra labai daug ir mokestis 
Partijai pakilo. Pirma są- 
jungietis mokėdavo apie 33 
centus mėnesiui ir da gau
davo už tai ”Kovą.” Dabar 
jis turi mokėti 50 centų or
ganizacijai., o jeigu da uždėt 
ant jo "ekstra” mokestį laik
raščio palaikymui, tai jam 
pareis mokėti apie $1 į mė
nesį. irkažin da ar to užteks.

Šitaip narius apsimkinus, 
Sąjunga negalėti! augti, nes 
darbininkams butų persun- 
ku prie jos prigulėti. Taigi 
musų nuomonė, kalbėti apie 
nuosava organą da peranks- 

Iti.

Lietuvos valdžia dabar 
elgiasi su darbininkais taip 
pat, kaip ir caro valdžia elg
davosi. Ji uždarinėja, jų lai
kraščius. ji draudžia jų or
ganizacijas, ji areštuoja jų 
vadus ir ardo suvažiavimus. 
Bet "Lietuvos Ūkininkas” 
šitų valdžios darbų nesmer
kia ir skriaudžiamų darbi
ninkų jau nebeužtaria. 
Priešingai, jisai stoja už 
valdžią, jisai palaiko prie
spaudos pusę.

Tai ve, kodėl žmonės me
ta "Lietuvos Ūkininką" 
skaitę. Tegul jį skaito ko
mendantai Mikuckiai ir to
kie generolai, kaip Katchę, 
nes jis palaiko jų pusę ir gi
na karės stovį. Jisai pasida
rė tikras reakcijos šalinin
kas. Darbininkams nėra 
kas "Lietuvos Ūkininke" 
skaityt.

Su kitais Lietuvos laikra
ščiais da blogiau. Krikščio
nių demokratų leidžiami or
ganai dabar visai sujuoda* 
šimtėjo. Tik vienas "Social
demokratas” kovoja su re
akcija.

DĖBSO PRANEŠIMAS.
Socialistų Partijos Centro 

Komitetas gavo nuo drau
go Dėbso iš kalėjimo sekan
ti pranešimą, kuri jis prašo 
paskelbti visiems Amerikos 
socialistams:

"Pasakykit draugams, jog 
aš einu su jais žingsnis i žing
snį ir matau vien tik laimėji
mą musų idėjai.”

Tikri socialistai priims ši
tą pranešimą kaipo paskati
nimą da daugiau įtempti sa
vo jėgas, idant ateinančiais 
rinkimais šita idėja, dėl ku
rios senelis Debsas sėdi ka
lėjime, ištikrujų įgytų kuo- 
didžiausius laimėjimus.

tų?
Bet kada pirmu syk dar

bininkai pareikalavo 8 va
landų darbo, kapitalistai jų 
reikalavimą irgi atmetė. I) 
atmetė ne vieną sykį, o vis 
dėlto darbininkai nepasakė. 
"Kokiems galams gaišinti 
laikas ir statyti tuos reika
lavimus, jeigu kariralistai 
juos atmeta." Ne: kuo dau 
giau kapitalistai priešinosi, 
tuo smarkiau darbininkai 
kovojo. Ir šiandien jau be
veik visur dirbama 8 valan
das.

Taip yra ir su rinkimais: 
kapitalistai išmetė penkis 
socialistus vieną sykį: dar
bininkai vėl juos išrinko, ii 
išrinko daug didesne balsų 
didžiuma, negu pirma. Kapi
talistai išmetė juos ir antru 
kartu. Darbininkai išrinks 
juos trečią ir ketvirtų kartą 
Kova kas kartas eis aštrvr 
ir galų gale darbininkai iš
rinks tiek socialistų, jog ka
pitalistams reikės apsižiū
rėti, kad jie patįs nebūtų iš 
mesti laukan.

Taigi paskutinis 
Yorko legislaturos t 
kratų pasielgimas 
nusiminimą 
kelti, o tik daugiau jiems 
energij’os priduoti.

NC'A 
ploto- 

turi n. 
darbininkuos*

ATSIRADO ’EKSPER 
į ; TAI."

Kaip ilgai gali gyventi ne 
valgęs?

Tai klausimas, į kuri me
dicinos mokslas aiškaus at 
sakymo da nėra radęs. Vie 
ras italas Bostone anais me
tais už pinigus apsiėmė duo
ti save išbandyt Daktara 
uždarė jį ir išlaikė be maist* 
31 dieną. Nėra abejonės 
kad jis ir ilgiau butų galėjęs 
be maisto gyventi, tečiaus 
kaip ilgai, niekas nežino, nes 
baigiant 31-mą dieną badėt 
jisai pabėgo ir įpuolęs resto- 
ranan privalgę.

Dabar Londono kalėjime 
jau antrą mėnesį badėjr 
McSvviney. Airijos revoliu 
cionierius. Taigi tarp moky
tų žmonių ir vėl keliamas 
klausimas: kaip ilgai žmo
gus gali gyventi nevalgęs?

Daktarai, medicinos auto
ritetai, aiškiai į tai atsakyt 
negali.

Bet kas kita su komunistų 
"Laisve". Jai ant visų ban
dymų ir mokslo patyrimu 
lik nusispiaut. Ji rėžia ko
munistiškai :

"Kapitalistų spauda diena 
dienon rašo po kelias skiltis apie 
airio McSwiney (miesto Cork 
mayoro) badavimą. Ir jis badau- 

j ja jau čielas mėnuo. Ar tai ne 
mulkių mulkiams pasaka ? Ii 

' Kas gali tikėti, kad žmogus, ap
skelbęs kalėjime bado streiką, 
gali išgyventi čielą mėnesį ir dar

pajiegti vesti su administracija 
derybas? Stipriausias žmogus 
gali išgyventi vienuolika dienų.” 

Tai matot, kur išmintis! 
Trumpai ir aiškiai: "žmogus 
gali išgyvent tik 11 dienų” 
—ir that’s all!

Tik kažin, iš kur tie "eks- j 
pertai sėmė savo žinoji- į mokratiją, apie pavergtųjų 
!n$ • paliuosavimą, apie darbi

ninkų būvio pagerinimą iš- 
. sisklaidė kartu su miglomis. 

Iš karės turtų prisikrovė 
liktai visoki spekuliantai iš 
turčių klesos. Pasaulio dar
bininkai pasijuto apvilti. 
Karė netik neatnešė darbi
ninkams jokios naudos, bet 
nugramzdino juos į dešimts 
kartų didesnį vargą, negu 
kad buvo prieš karę.

Darbininkai, matydami 
lokį biaurų apgavimą iš val
donų ir turčių klesos pusės, 
nutarė ant žut-but apskelbti 
jiems karę, kad paėmus pa
saulio tvarkymą į savo ran
kas. Kiekvienas darbinin
kas dega neapykantoj prieš 
išnaudotojus ir pasirengęs 
prie kovos iki galutinos per
galės.

Bet kaip suorganizuoti 
palaidas darbininkų spėkas, 
kaip pradėti kovą, kad ji at
neštų darbininkams laimėji
mą — tai svarbiausias klau
simas.

Kiekvienoj kovoj būtinai 
yra reikalinga tris svar
biausi dalykai: sumanumas, 
atsargumas ir ištvermė. 
Kiekvienas geras strategas, 
pirm negu pradėti kovą, bū
tinai atsižvelgia į aplinky
bes, kuriose jisai rąndasi, 
tirinėja kovos lauką. Vieno
kia taktika, vienokis užsi
mojimas kiekviename kovos 
lauke nėra pritaikomi. Gy-t 
venimas jau parodė, kad 
vienos šalies darbininkai, 
vartodami tam tikrą takti
ką išlaimi, kitoje gi šalyje 
su tokia p.a t taktika 
pralaimi. Kas buvo lai
mėjimu Rusijoj, tas buvo 
pralaimėjimu ^Vokietijoj ir. 
Vengrijoj.

Kalbant apie Amerikos 
darbininkų revoliucinį judė
jimą, reikia pripažinti, kad 
jisai apsireiškė pavidale pa
laidų barščių. Šiame judėji
me nebuvo ganėtinai nei su
manumo, nei atsargumo. 
Jausmai paėmė viršų ant 
proto. Juo daugiau kuris 
vadovas, isterijos apimtas, 
keikėsi, juo daugiau plūdo
si ir koliojosi, tuo kairesniu 
ir ištikimesnių 
klesai jis buvo 
Labai tankiai 
atskirti.

Kairumo Liga
Pasaulinės karės našta vi

su savo sunkumu užgulė ant 
darbo žmonių klesos. Visos 
tos kalbos apie pasaulio de-

STILSONAS IR PILĖNAS.
Kas yra Stilsonas? Tai 

buvęs Amerikos lietuvių 
’ kairiasparnių” vadas.

O kas yra Pilėnas? Tai 
buvęs tarp Amerikos lietu
vių labai neaiškus asmuo, o 
dabar Lietuvos šnipų ”na~ 
čalninkas.”

Rodos, tarp vieno ir kito 
negali būti nieko bendra, o 
tečiaus žinios iš Lietuvos sa
ko, jog Stilsonas gali likti 
Pilėno pageJbininku. Sako
ma, kad per Pilėno užtari
mą jis buvęs ir iš kalėjimo 
paliuosuotas.

Kauno darbininkai ir so
cialistai Stilsonu nepasitiki 
ir į savo judėjimą jo neįsi
leidžia.

Taip rašo žmogus, kuris 
nesenai sugrįžo iš Amerikos 
Lietuvon, kuris dirba dabar 
Lietuvos valdžios įstaigoje 
ir, matyt, gerai tuos "veikė
jus" pažįsta. Jo laiškas telpa 
šiame "Keleivio” numeryje. 
Patartina jį perskaityt.

PRANAŠAUJA BEDAR
BĘ.

Tūli laikraščiai pranašau
ja, kad šią žiemą Amerikoje 
busią daug žmonių be darbo.

Ką-gi šituo žvilgsniu ma
no daryti valdžia? Nieko. Ji 
gali paimti milionus vyrų 
kariumenėn, gali visus juos 
gerai aprėdyti, pavalgydinti 
ir mokėti algą kuomet jie 
nedirba jokio produktyvio 
darbo.

Kodėl tad ji negalėtų pa
imti tokią pat bedarbių ar
miją, pristatyti ją prie nau
dingo darbo ir duoti jai tokį 
nat užlaikymą, kaip karei
vių armijai?

Ji galėtų, bet darbininkų 
reikalai jai nerupi. Darbi
ninkai tiktai tuomet bus ap
saugoti nuo bedarbės, kuo
met jie išsirinks socialistų 
valdžią. Valstybė darbų turi 
visuomet. Jai reikia gerų 
kelių, reikia kanalų, laukti 
laistymo priemonių ir daug 
kitokių pagerinimų. Ir jeigu 
i gali išeikvoti bilionus vi

suomenės pinigų pragaištin
gos karės reikalams, tai tūk
stantis sykių jai geriau ap
simokėtų išleisti tuos pini
gus naudingiems valstybės 
darbams ir tuo pačiu laiku 
apsaugoti darbininkus nuo 
bedarbės.

Bet to nepadarys nei re- 
nublikonai, nei demokratai. 
Tą padarys tik socialistai. 
Taigi, atėjus prezidento rin
kimams, kiekvienas darbi
ninkas tegul balsuoja už 
Debsą.

KAINOS KRINTA.
Kainos Amerikoje prade- 

la kristi visomis pusėmis. 
Atpigo cukrus, audeklai, 
avalinės, automobiliai 
tarbininkų algos.

Kainos pradėjo -kristi ne 
Įeito, kad kas norėtų nupo
rinti gyvenimą. Ne. jos pra
lojo kristi dėlto, kad gami
nimas pradėjo viršyti reika
lavimą, kitaip sakant, daik- 
ai pinga dėlto, kad jų jau 
iaugiau padaroma, negu iš
perkama.

BROOKLYNO KRIAUČIŲ 
PROTESTAS.

Brooklyno rubsiuviai iš
nešė protesto rezoliuciją 
orieš šios šalies gaspado- 
rius, kurie remia lenkus ir 
kitus reakcionierius prieš 
Rusijos darbininkus. Rub- 
uuviai pareiškia, kad jie ne- 
larysią jokių drapanų ka- 
riumenei.

ir

darbininkų 
skaitomas, 

sunku buvo 
kur pasibaigia 

kraštutinis kairumas, o kur 
prasideda tikras kvailumas. 
Tik Rusijos bolševikų takti
ka buvo priimta kaipo kai
riausia ir tinkamiausia tak
tika ir po prievarta, tiesiog 
sakant, gvoltu toji taktika 
buvo bandoma pavartoti 
Amerikos darbininkų judė
jime. Kas iš sumanesnių 
darbininkų vadovų bandė 
nurodyt tos taktikos pra
gaištingumą, tas karštagal
vių buvo apšauktas darbi
ninkų reikalų išdaviku.

Darbo žmonių klesos 
priešai, matydajmi tokias 
silpnas darbininkų judėjime 
pusės, nutarė parblokšti tž 
judėjimą, nedavus jam pla
čiau nei išsivystyt. Tuojaus 
liko nusamdyti visokie Frai- 
nos ir jiems likosi pavesk 
sugriaut patį centrą darbi 
ninku revoliucijinįo judėji
mo — Socialistų Partiją.

Dabar mes matom pasek 
mes. Kapitalistų sumanu 
mas lengvu budu nuveiki 
paiką darbininkų kairumą. 
Revoliucinio judėjimo tvir
tovė — Socialistų Partija— 
sugriauta. Darbininkų va- ( 
dai kemšami į kalėjimus. ’ 
kapitalistai dabar veikia 
drąsiai, nes jie žino, kad šios 
šalies darbininkų judėjimui 
likosi užduotas. skaudus ; 
smūgis. Socialistų Partija, i 
kuri metas iš meto gręsė ka-

I pitalistams pavojum laike 
rinkimų, dabar nepavojin
ga.

Didžiuma Amerikos dar
bininkų, jų tarpe ir lietu
viai, pamatė, kad jie buvo 
susirgdinti vadinamo kairu
mo liga ir jau po truputį 
pradeda taisytis. Tik gaila, 

’ kad daugelis nusivylusių 
draugų pakratė ' rankas ir 
pasitraukė iš darbininkų ju
dėjimo. Vienok aš tikiuosi, 
jog ateitis vėl privers juos 
stot į organizuotų darbinin
kų eiles ir vesti kovą iki ga
lutinam laimėjimui.

Senos klaidos iš praeities 
tegul būna mums pamokini
mu atetyje.

Darbininkas.

Skaitytų? pastabos.
Jeigu kas žinote naujų 

keiksmažodžių, tai greitai 
prisiųskit "Laisvei”, nes to 
keikūnų organo redaktorė- 
liai jau nebeturi kuom keik
ti socialistus. Visi ligi šiol 
ant gatvių ir saliunuose 
vartojami keiksmažodžiai 
jau tilpo "Laisvėje” po de
šimts kartų.

Prirodymui, kad mokslas 
yra "buržuazijos išmislas" 
ir kad jis darbininkų judėji
me nieko nereiškia, Chica- 
gos komunistų "Vilnis” pa
sisamdė sau už administra
torių žmogų, nemokantį ra
šyt.

Visgi J. Šukys turėjo ge
rus išrokavimus skverbda
masis administratoriauti 
prie "Kovos.” Ten buvo ne
maža sąjungiečių sudėta 
turto ir reikėjo jį kaip nors 
"apsaugoti” nuo ."socialpa- 
triotų". "Kovą” jau senai 
"apsaugojo,” o turtą dar 
"saugoja.”

—Ar tu pats tiki į tai, ką 
savo prakalbose skelbi? — 
užklausė pereitais metais 
"draugą” Jukelį valdžios ti- 
rinėtojas Scranton. Pa.

—Ne, —atsakė Jukelis,— 
aš pats į tai netikiu.

—Tai kodėl savo "spyčiuo 
se” tu skelbi žmonėms to
kius dalykus į kuriuos pats 
netiki ?

—Tai yra mano amatas, 
—atsakė Jukelis.—Aš su to
kiais spyčiais pagarsėjau ir 
iš to duoną valgau. Gyveni
mas mane verčia prie to, nes 
kitokio amato aš nemoku.

Man buvo neaišku, kodėl 
musų komunistai, per tiek 
laiko tylėję, vienu tarpu 
nradėjo taip smarkiai rinkt 
aukas Škotijos "Rankpel
niui.” Dabar ta paslaptis 
paaiškėjo. Mat, ten kokiu 
tai stebuklingu budu atsi
dūrė ”surpaipės” mučelnin- 
kas "draugas” Stalioraitis. 
Kas yra jį matęs, žino, kad 
:ai didelis vyras ir jo užlai
kymui reikia nemaža aukų.

Sąjungietis.

—Kada gi mes gausime 
sėmės? —klausia Lietuvos 
bežemiai. —Juk laike rinki- 
nų žadėjot duoti...

—Gausite, gausite I Kai 
įumirsite, mes pilnas duo
bes jums žemės pripilsime! 
—atsako jiems Seiman įš
aukti krikščionis demokra- 
ai.

Lietuvos Steigiamas Sei
mas paleistas "atastogoms." 
Atstovai pailso — aiškina 
Lietuvos laikraščiai Pailso 

’nuo ko? "Frorn doing not- 
hing’’ —atsakytų ameriko
nas.

Ištikro, jie pailso per tris 
mėnesius bepilstydami iš tu
ščio į sausą.

Grinorius.

I
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

PHILADEPHIA, PA. 
Lietuvių paroda.

Nedėlioj, 12 rugsėjo įvy
ko didelė lietuvių paroda, 
išreiškimui protesto prieš 
lenkų veržimąsi Į Lietuvą. 
Jau nuo 12 vai. dieną pradė
jo žmonės būriais traukti 
prie Lietuvių Svetainės ant 
Moyamensing avė., kur bu
vo pagarsinta visiems susi
rinkti. Apie 2 vai. tiek daug 
žmonių buvo prisigrūdę 
apie svetainę, kad negalima 
buvo praeiti. Čionai susi
grupavę su trimis benais pa
sileido eiti. Paroda užėmė 
kelis blokus. Automobilių 
buvo 92. Taipgi dalyvavo 
120 lietuvių kareivių, tarna
vusių Suv. Vaist. armijoj 
po vadovyste kapitono Ma
čiūno:

Ši paroda Philadelphijos 
lietuviams yra nusisekus 
geriausia. Kiek seniau bū
davo parodų, tai daugybės 
visokių nesusipratimų ir 
trukumų būdavo ir tos pa
rodos atrodydavo nekaip. 
Ši paroda atrodė labai ener
ginga. Joje dalyvavo viso
kių pažiūrų žmonės, nors 
daugybė seniau būdavo 
principališkai priešingi vi
sokioms parodoms. Šiuom 
laiku beveik visi yra pasi
piktinę lenkais ir jų godžiu 
besiveržimu Lietuvon, ir to
dėl kiekvienas ėjo prisidėti 
išreiškimui protesto prieš 
"prošepanus."

Parodai einant miesto 
gatvėmis, Petras Mikonis, 
vienas iš progresyvių lietu
vių biznierių Philadelphijoj, 
skraidė savo orlaiviu ir 
metė po miestą atsišauki
mus, protestuojančius prieš 
lenkus.

Sugrįžus parodai į svetai
nę, buvo šiokios tokios pra
kalbos ir buvo skaityta ir 
priimta rezoliucijos prieš' 
lenkus.

Reikia pastebėti, kad kas 
ta parodą ar kitus susirinki- į 
mus nerengtų, turėtų turėti I 
tokiai dideliai miniai gėrės-! 
nių kalbėtojų. Svetainė pil
niausi prisigrudus ir laukia 
kuomet čia pasirodys iš ki
tur kalbėtojai, nes buvo pir
miau aiškinta, kad bus iš ki- 
tur kalbėtojų. Pasikėlus už
dangai, ant scenos tupi kaip • 
juodvarniai 4 kunigai ir Dr. j 
Stankus, kuris čionai nepri
sideda nei prie jokio darbo. 
Dabar ir tas užtujidytas ant 
scenos. Publika tuojaus pra
dėjo skirstytis ir juoktis. 
Pasiliko tik bobelės ir prita
rianti kunigams ir tie, kurie 
žingeidavo ką tie kunigai 
pasakys. _.

Pirmiausia kalbėjo kun. 
Karalius. Tas da neblogai 
kalbėjo, nes gali išrėkti, mo
ka atsišaukti į žmonių jaus
mus ir neužgauliojo kitų 
partijų. Antras kalbėjo ne 
va adv. Šlikas ir rezoliucijas 
skaitė. Bet jis neturi jokių 
oratoriškų gabumų ir jo kai 
ba buvo bergždžia. Trečias 
kalbėjo kun. Kiaulakis. JĮ 
visi žino, kad jis neiškalbus 
ir nieko iš jo negalima lauk
ti. Pasakė, kad jam būnant 
kunigų federacijos seime, 
prisiuntę iš Lietuvos tele
gramą, kad protestuoti 
prieš lenkus. Šią dieną esą 
visur rengiamos prakalbos 
ir parodos. Padėkavojo vi
siems dalyvavusiems paro
doj, džiaugdamos, kad per 
28 metus jam gyvenant Phi- ,įose prakalbose K. J. Gele- 
ladelphijoj jis nėra matęs kalbėtojas iš jo
tokio didelio buno “®tuvių ^koks,. o vienok publikos 
kaip šiandien. Kalbėdamas susjrjnk0 labai daug ir pra- 
neužgavo nei bolševikų, nėr kalbos jai patiko. Aukų 
kitų. Matyt, nenorėjo pra- -mon^s sumetg $32.05.

triukšmo. indomauja, nes jos būna
Kas tą parodą rengė? J daugiau pamokinančios ir 

Sugrįžus kunigams iš fe- indomios.
deracijos seimo, 5 rugsėjo Elizabetho Senelis.

buvo sušaukę katalikų susi
rinkimą • po bažnytiniam 
skiepe ir nutarė rengti pa
rodą 12 rugsėjo ir sušaukti 
mass-mitingą S rugsėjo, kad 
išnešti protestą prieš lenkų 
veržimąsi į Lietuvą. 9 rūgs, 
į Lietuvių Svetainę susirin
ko daug žmonių. Čia aiškino 
kam ta paroda ir šis mitin
gas yra rengiamas. A pa f t 
kunigų kalbėjo Chimes. 
Paskui Chimes skaitė paga
mintą rezoliuciją ir ką tik 
nesukėlė triukšmo. Kažko- 
kis žmogus paprašė balso, 
tai Chimes pavadino jį len
ku. Tai katalikai pradėjo 
kaip vilkai ant to žmogaus 
kaukti. Kiti žmonės pakam
piais pradėjo ant kalbėtojo 
rėkt kaip jis taip žmones 
įžeidinėja. Paskui kun. Ka
ralius vos numalšino susi
rinkusius.

Tautininkai nedalyvavo 
parodoj.

Tautininkai aiškinos, kad 
jie prie šios parodos nei prie 
protesto mitingų rengimo 
neprisideda. Kaip matėsi, 
i ai nekurie iš tautininkų ly
derių vaikščiojo ausis nu
leidę apie svetainę. Nekurie 
ant prakalbų buvo Įėję, o 
nekurie daktarai saliunin- 
kes susisodinę nuvažiavo. 
Žiūrint Į tuos Philadelphi- 
jos tautininkus kvailas juo
kas ima. Seniau jie aiškino
si, kad be klerikalu atskirai 
negalį veikti. Ir iki pat šiam 
laikui viską rengdavo su 
klerikalais. ‘ Dabar neprisi
dėjo. Sako kreipęsi į Lietu 
vos Atstovybę ir pastaroji 
pasakius, kad ji oficiališkai 
nėra gavus iš Lietuvos val
džios jokio įsakymo rengti 
tuos protestus.

Jeigu tas dalykas butų 
paleistas per draugijas ir 
geriau išgarsintas, kad vis? 
butų susidėję, ta paroda bu
tų buvus daug didesnė 
Priegtam rengėjai čia nesu
sitaria su amerikonų laik
raščiais. Norima, kad visi 
žinotų apie lietuviu veikimą 
ir parodą, o vietiniuos ame
rikonų laikraščiuose nieko 
nesimato, o jeigu kartais ir 
atrandi, tai kur tai kampe 
užkišta kelios eilutės. Ir iš 
tokių didelių parengimų 
svetimtaučiai nemato nieko.

T. D.

ELIZABETH, NT. J.
LSS. kuopa jau pradeda 

veikti.
Po 10 mėnesių pertraukos

LSS. 147 kuopa ‘vėl pradeda 
veikti. Rugsėjo 5 d. buvo jos 
susirinkimas ir draugai už
sibrėžė platų savo veikimui 
pieną. Nutarta parengti vi; 
są eilę prakalbų ir pakviesti 
"Keleivio'’ redaktorių Mi- 
chelsoną kalbėt. Pirmos 
prakalbos, kaip rodos, bus 
Elizabethe, Nevarke ir 
Brooklyne 9 ir 10 spalių. 
Tuo tikslu nutarta paragin
ti LSS. 11 kuopą Nevyarke. 
Bet nereikėtų ir raginti — 
susipratę draugai turėtų pa
tįs žinoti savo pareigas ir 
visuose miesteliuose organi
zuoti tarp darbininkų LSS. 
kuopas.

Noro organizuotis ir vei
kti darbininkuose nestinga, 
štai, šiomis dienomis kalbė
jo čia pramoniečii] sureng-

deracijos seimo, 5 rugsėjo

WATERBURY, CONN. navo Suvienytų Valstijų ie
vyne kaipo muzikantas, py. 

šviesos Draugijos susirin- išturiu laiku gyveno Der
kite ir prigulėjo prie L. D. 

T n 19 klinnos altv
kimas.

Rugsėjo 5 d. buvo šviesos
Draugijos Su&n uin.iiinao. - ------------------------- --- , - . i • ;

Prieš tą susirinkimą fra.ini-1 jo, bet kadangi v u 5u vi
štai labai organizavosi, kad rais draugiškas, iiuviaiiKus, 
sudarius didžiuma ir atšau-Įtad nemaža n įaugu turė- 
kus šitos draugijos atstovus'jo, kurie apdovanojo velionį j 
iš Liet. Prog. Draugijų Są-įgyy1?^ osli
ryšio. Jie agitavo užtai ir jpui<**uv«‘y 
per Brooklyno keikūnų ,or-j kapinių be baznj.. ir.ių cere-! 
ganą, visose pakampėse. 
Bet nieko nelaimėjo. Fraini- 
stas J. Kemėšis pradėjo rei
kalauti. kad butų perskaity
tas raportas iš Sąryšio po
sėdžio. Draugijos atstovai 
paaiškino, kad jokio rapor
to nėra, nes pereitą mėnesį 
Sanryšio posėdžio visai ne
buvo. Bet kad ir nėra rapor
to, frainistas Kemėšis vis
tiek reikalauja, kad jis bu
tų perskaitytas. Mat, jis 
matęs liepos mėnesyje pa
skelbtą kokią rezoliuciją, 
kurią Sanryšio posėdis buvo 
priėmęs. Bet jam paaiškin
ta, kad šiandien yra rugsė
jo mėnuo, o tarp rugsėjo ir 
liepos buvo da rugpiutis mė
nuo, ir per rugpiutį jokio 
posėdžio nebuvo. Tas žmo
gus taip nusikomunistavęs, 
kad’ir mėnesių nesuvokia.

Su tuo užbaigus, kilo 
klausimas apie dalyvavimą 
parodoj, kuri buvo rengia
ma dėl Vilniaus paliuosavi- 
mo. Atsistojo kitas frainis
tas, J. Vabalas, ir sako, kad 
mes negalime tokioj paro
doj dalyvauti, nes Lietuvos 
valdžia uždarinėjanti dar
bininkų laikraščius. T. Ma
tas pastebi, kad jis gaunąs : 
iš Lietuvos "Socialdemokra
tą tas laikraštis ginąs dar < 
bininkų reikalus, o tečiaus j 
jis neuždarytas. Frainistas ; 
L V. ginčijas, kad "Sočiai- < 
demokratas’’ esąs "buržu- : 
:ių’’ laikraštis, ne darbinin
kų. Kįla didelės diskusijos. 
Paskui tas pats frainistas 
Įneša; jeigu jau parodoj da- 
Ivvausim, tai turim reika
lauti, kad visa svetima ka-j 
riumenė butų iš Lietuvos iš
traukta.

Pasirodė, kad tas žmoge
lis nežino ką kalbąs, nes Lie
tuvoj dabar jokios kitos ka
riumenės nėra, išskyrus tik 
rusų kariumenę, bet sulvg 
sutarties ir šita tuojaus pa
sitrauks, kaip tik jai leis 
strategijos reikalai. Visi 
pradėjo iš to.žmogaus juok
tis.

Buvo išrinkta komisija 
parodai rengti, ir užgirta 
visas Prog. Draug. Sanryšio 
veikimas. Taigi frainistai 
nieko nepešė.

Domuko Sūnūs.

j
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susirinkimas? viu veikimu jis neatsižymė-;
, . . i • VoHanon n v..

L. D. 52 kuopos. Nors akty

palaidotas ant Ever Greeni

monijų. Į kapus palydėjo di- 
jdelis būrelis draugų. Prie 
grabo namie ir ant kapų 
draugai pasakė graudingas 
prakalbas. Laidojimu rūpi
nosi brolis Mykolas iš (’am- 
bridge, Mass. Kiti giminės 
nepribųvo.

Ilsėkis mylimas drauge! 
Tegul būna tau rami sveti 
mos šalies žemelė!

» Žemaitukas.

??<

DETROIT, MICH.
Nelaimingas atsitikimas.
31 d. rugpiučio Fordo dir

btuvėje tapo mirtinai su
žeistas Izidorius Norkus. 
Nuvežtas ligonbutin 9 d. 
rugsėjo persiskyrė su drau
gais ir giminėms ant visa
dos.

Kokiu budu velionis Nor
kus buvo sužeistas, kol kas 
da tikrai nepatirta, vienok 
spėjama, kad kranas (ke
liamoji svirtis) jį užgavo. 
Sakoma, kad kambarys, ku
riame kranas vaikščiojo, 
buvo neganėtinai apšvies
tas ir sunku buvo .jį pamaty
ti. Vis, mat, taupymas pini
gų, kad Fordui daugiau lik 
tų«ant jo parazitiško gyve
nimo.

Izidorius Norkus paėjo iš 
Kauno rėdybos. Gimė Erž- 
vilkio miestely 1892. Į šią ša
lį atvyko 1905 m. Buvo lais
vų pažiūrų vaikinas. Per tū
lą laiką prigulėjo prie LSS 
71 kuopos, Cambridge’ 
Mass., nes ten ilgesnį laika 
gyveno. Apie du metu tar-

NORMOOD, MASS. 
Įvairumai.

Rugpiučio 29 d. čia atsi
buvo viešos diskusijos, te
moje: "Ar yra ko džiaugtis 
dabartine Lietuvos val
džia?" Diskusijas parengė 
D. L. K. Keistučio D-stė. 
Buvo pakviesti žymesnieji 
’ietos klerikalų ir tautinin

kų politikieriai, kad nuro
dytų Lietuvos valdžios nuo
pelnus. Bet tautininkų poli
tikieriai diskusijų dienoje 
susirankioję savo pasekėjus 
išsivežė į krumus, o klerika
lai ant diskusijų pribuvo su 
"ultimatumu,” kam diskusi

jos parengtos be jų juozapi- 
nės kuopos mandato: užtai 
jie ir nediskusavo. Publikos 
buvo vidutiniškai. Socialis
tai vienas po kitam pakriti
kavo Lietuvos valdžią už 
kaikuriuos jos žiaurumus ir 
už persekiojimą darbininkų. 
Ant galo buvo išnešta tam 
tikra rezoliucija ir, pagal 
rengėjų norą, pasiųsta Į 
"Laisvę.” bet "L.” tą darbi
ninkų išreikštą minti priva- 
tiškai nudėjo.

Rugsėjo 12 d. tai jiačiai 
draugystei kalbėjo M. Ple
pys iš So. Bostono. Aiškino 
jis pašalpinių draugijų nau-

HARRISON, N .L

Reikalauja pripažinimo 
Lietuvos.

Pas mus atsibuvo prakal
bos (Kada?—Red.i su liks
iu sutverti lietuvių valstybi
nį fondą. Pirmu kalbėtojum 
buvo Walter M. Chandler. 
New Yorko kongresmanas. 
Reikia pripažinti, kad jis .............
nors trumpai, bet aiškiai i^a ir Lietuvos valdžios ne
nurodė Lietuvos padėjimą atsakomvbes.
ir išreiškė nepasitenkinimą nutarusi pakviesti kalbėto- 
vVilsono administracija, ku- -:a. kuris nurodytų Lietuvos 
ri atsisako pripažinti Lietu
vą. Iš visko matyt, kad p.■ 
Chandler prijaučiu Lietuvos 
reikalams.

Antras kalbėjo p. Liut- 
kauskas, karštai smerkda
mas Lenkijos aristokratiš
kus plėšikus. Buvo dar ir 
daugiau kalbėtojų, liet jie 
nieko svarbaus nepasakė. 
Abelnai, šios prakalbos pa
darė gero’ įspūdžio i harri-, 
soniečius.

1

C. K. R.

NORWOOD. MAS<. 
Nesulaukė.

Pas mus dabai- viešpai 
ja neišpasakyti smuikai. 
Laukėm, laukėm ii’ nesulau
kėm! Ar žinot ko? Nugi 
Lietuvos atstovo Vileišio. 
Ant 19 d. rugsėjo jisai žadė
jo atsilankyti pas mus su 
prakalboms ir neatsilankė. 
O kiek mes darbo padėjom 
besirengdami ji pavaisinti. 
Pešėm, kirtom, deginom, 
malėm, rauginom. špatu lėni, 
sunkėm —viskas buvo O. K. 
Ir vištos buvo “ready ir 
skystimas priruoštas — ir 
visas tas triūsas veltui - Be
veik jau nei tautiečiu nesi
nori būti delei šitokio šuva- i -v • •• -r • ... 4-LolTI

I •

džiojimo. 
seksis, tai 
tapti.

1

Jei ir toliau taip 
reikės bolševiku

Reporteris.

NEW BRITAIS. CONN.
Prakalbos ir teatras.

19 d. rugsėjo vietinė Hetu-j 
" ivių dailės draugija Vilija 

buvo parengus prakalbas su 
perstatymu. Kalbėjo J. Nę- 
viackas iš M orcesterio apie 
dailę ir apie Lietuvos reika 
rus Jo kalba publikai 
ko.’ Po prakalbų buvo pers
tatytas veikalėlis Dėdė at
važiavo’’. Aktoriai sav 0 ro- 
les atliko gana gerai, nk 
gaila, kad publikos nedaug 
atsilankė. Mat. tą dieną bu
vo "paskutinis piknikas, o 
kadangi diena pasitaikė ga
na graži, tai dalis publikos 
ten nuvažiavo.

Prisiminęs apie piknikus 
noriu pastebėti, kad tūluose 
piknikuose kartais nei per
daug būna privežta moon- 
išhine” arba kaip tūli vadina 
'"samodielkos . Net tu i 
"nroo'resvviai’’ užsiima tuo 
bizniu. Šitaip "prosresuot. 

yra laba,

D-stė buvo

•S 
valdžios nuopelnus, bet ko
misijai negavus Lietuvos 
valdžios gynėjo, prisiėjo kai 
būti tiktai vienam M. Ple 
piui, kuris iškalno buvo ap
siėmęs "stoti į debatus bŠe 
su kokiu Lietuvos valdžios 
gynėju.’’ Kažin, kaip butų 
išėję, jei minėtas M. Plepys 
butų susilaukęs sau oponen
tą. bet kaip vienas, tai nela
bai ką svarbaus tepasakė.

Rugsėjo 19 d. LDLD. kuo
pai kalbėjo kokis ten Burė

■ iš Bridgewater. Šis kal
bėtojas visai nenuosakus. 
Pajudina jisai daug opių 
dalykų, bet neužbaigęs me
ta ir kitko griebiasi. Bet 
su klausimais, kurių jisai la
bai geidavo, tas Buriutė da 
labiau susikompromitavo. 
Panašus kalbėtojai kaip Bu
rė. netinka net ir šitai frak
cijai, kuri jį kvietė.

Nepersenai sandariečių 
moteris paraukė Lietuvos 
vėliavą ir pakabino Liet. So
cialistų Salėj ant sienos. Iš- 

i karto bendrovės nariai leido 
tą vėliavą pakabinti, bet 

' kaip jau pakabino, tai pa-
■ matė, kad. toji vėliava "apš
lakstyta darbininkų krau
ju” ir koveikiausia Įsakė 
sandarietėms ją atsiimti.

ŠĮ mėnesį pas mus atpigo 
duonelė. Mat, lietuvis Bičiū
nas čia atidarė savo naują 

i kepyklą ir duoną papigino, 
i tai dabar jau ir senasis mu
kų duonkepis Jurėnas duo- 
' ną gerina ir pigina.

Čionais gyvuoja L. L. Ra
telio choras, kuris gali ne
blogai padainuot ir paren
gia neblogų koncertų, tai 
svarbiausias šiuom syk ju
dėjimas pirmeivių tar]>e.

Rugsėjo 5 d. D. L. K. Kei
stučio susirinkime tautinin
kai buvo įnešę, kad nusipir
ktų Lietuvos paskolos bonų. 
l>et kadangi pagal draugys
tės įstatus judinant išdą 
privalo žinot visi nariai, to- 
delei nutarta ant ateinančio 
susirinkimo sušaukti visus 
narius. Beto da yra paduo
tas Įnešimas, kad dr-stė 
nors kiek paaukautų ser
gančiam draugui J. Perkū
nui, New Yorke. Mat pava
sari "kairieji” iš draugystės 
išsiprašė 25 dol. deportuoja
mų pagalbai, nors, rodos, to
kia pagalba nebuvo reika
linga (juk ir be musų pagel
ios darbininkus deportuo
ja), tai dabar tuomi remda-

Įmiesi tautininkai, nori iš-• 
gaut pinigų iš draugystės 
bonams. Išrodo, kad dr-stės 
iždas reiks padalinti pagal 
narių pažiūras ir uždaryti 
draugystės firmą. Bet taip 
neturėtų būti. Nariai turi 
apie tai pagalvoti ir kaip 
nors užkirsti kelią tam be
galiniam d-stės pinigų eik-, 
vojimui. Pater.

P1TTSBURGH, PA.
Delei Dr. šliupo prakalbos.

12 d. rugsėjo atsibuvo 
Lietuvių .Mokslo Draugijos 
mėnesinis susirinkimas. Ta
me susirinkime buvo paduo
tas sumanymas neimti nie
ko už svetainę Dr. Šliupo 
prakalboms, kurios įvyko 
26 d. rugpiučio. Sumanymas 
buvo pamatuojamas štai 
kuomi: kadangi Dr. šliupas 
laike savo prakalbų rinko 
aukas delei Vilniaus univer-

WORCESTER, MASS.
Reikia atgaivint socialistų 

kuopą.
Atvėsus orui prasidėjo 

šiokis-tokis veikimas ir pas 
mus. Seniau musų kolonija 
savo veikimu buvo garsiau
sia visoje apielinkėj, bet da- 
dar lygir apsnūdo. Mat, ki
tais metais daugiausia veik
davo LSS. 40 kuopa, dabar 
gi jos nėra. Ji tapo palaido
ta Frainos pasekėjų.

Iš visų organizacijų šiek- 
tiek platesnį veikimą yra , 
užsibliežusios Suvienytos 
Draugijos ir SLA 57 kuopa. 
Žadama rengti visą eilę pra
kalbų ir teatrų.

Suvienytų Draugijų akto
riai, atvėsus orui, jau pers
tatė pirmą veikalą "Pirmi 
Žingsniai." Perstatymas at
sibuvo net dviem vakarais 
9 ir 16 rugsėjo ir abudu kar-

siteto ir kadangi musu dr-ja tu losimai pavyko labai ge~
nešioja Lietuvių Mokslo 
Draugijos vardą, tai butų 
lyg ir negražu imti 10 dole
rių raudos už svetainę delei 
prakalbų, kurios buvo ren
giamos parėmimui mokslo 
Įstaigos Lietuvoje, šitam 
sumanymui musų komunis
tai priešinosi kiek tik išga 
lėdami. Jie riksmu norėjo 
paimti viršų ir gana. Bet 
balsavimas parodė, kad tik 
6 rėksniai norėjo užrėkt net 
60 narių. Mat, musų komu
nistai smarkiai supyko ant 
Dr. Šliuno, kuris savo pra
kalboje lietuviškus bolševi
kus pavadino kurmiais. ką 
knisasi po žeme ir viską ga-

rai. Ir kurgi nepavyks, kad 
lošė žymiausi ir daugiausia 
prasilavinę aktoriai, kaip 
tai F.Tumosa, J. Streimikiu 
t,ė, M. Rutkauskienė, S. Ba- 
kanauskas, J. Neviackas, 
Mugianienė, K. Bušas ir ki
ti. O jau tas Tumosa, tai tik
ras Worcesterio Chaplinas! 
Kaip tik jis pasirodo ant 
scenos, tai publika ir kvato
ja pilvus susiėmusį. Reikia 
pasakyti, kad lošimą labai 
pagražina naujos sceneri- 
jos, kurias nesenai nupiešė 
■J. B. Smelstorius. Worceste- 
riečiai ilgai neužmuš drau
gą Smelstorių už jo puikiai 
atliktą darbą.

.SLA 57 kuopa irgi jau 
rengiasi prie perstatymo 
puikaus veikalo "žmogžu
džiai." Aktoriai parinkti ge
riausi.

Už vieną tik dalyką Wor- 
cesterio draugus reikėtų pa
peikti — tai už tai, kad jie 
taip ilgai neatgaivina LSS. 
40 kuopos. Norinčių prisidė
ti prie kuopos, ant kiek man 
teko patirti, yra labai daug, 
tik nėra kas pradeda orga
nizuoti. Pasiskubinkit, nes 
tiek daug svarbaus darbo, o 
nėra kam veikti.

Dėdes švogeris.
WOR( ESTER, MASS.

Kaip kunigai veikia
Apie septynios Worceste- 

rio lietuvių draugijos suren
gė prakalbas, kurios įvyko 
5 d. rugsėjo. Tose prakalbo- 
bose buvo išneštas reikala
vimas, kad Suvienytų Vals
tijų valdžia pripažintų Lie- 
ruvą. Kalbėtojais buvo adv. 
Bagočius iš Bostono, advo
katai Mileris ir McGrath iš 
Worcesterio, p-lė Puišiutė 
ir valstijos senatorius Nel- 
son. Laike šių prakalbų adv. 
Bagočius paragino tverti 
Lietuvių Piliečių Sąjungą ir 
prie tos sąjungos dėtis vi
siems lietuviams be skirtu
mo pažiūrų ir tikėjimo. Vi
sa publika tam darbui prita
rė pakeldama rankas ir da
bar jau prie tos sąjungos 
prisirašė suvirs 300 narių, 
užsimokėdami po 3 dol. kiek 
vienas.

Vietos kun. Čaplikas, da- 
girdęs apie šį sumanymą, 
nedėldieny, 19 rugsėjo, pa
šventė apie pusę valandos 
savo pamokslo išniekinimui 
to sumanymo. Girdi, laisva
manis sumislino tą darbą ir 
todėl nesirašykit prie tos 
organizacijos, nesą tie pini
gai neis ant Lietuvos, ale 
teks laisvamaniams.

Tai matot, skaitytojai, 
s yra: 

kad ir geriausis dėl Lietu
vos labo butų sumanymas, 
bet jeigu jį ne kunigai su
manė ir mato, kad jiems iš 
to į kišenių nebus, tai jie 
griežtai priešingi tokįgm 
sumanymui.

dina.
Reikia pasakyti, kad ta

sai Dr. Šliupo prilyginimas 
labai tinka Pittsburgo bol- 
ševikėliams. Tik pasižiūrė
kim, ką jų veikimas padarė. 
Kol buvo LSS. 6 kuopia, tai 
užlaikė savo kliubelį, kuria
me mokinosi aritmetikos ir 
kitko lavinosi. Ten ir "Aido’ 
choras turėdavo savo pamo
kas. Bet kada komunistėliai 
nuo LSS. atsimetė ir susidė
jo su tokio pat plauko ru
sais, tai prasidėjo griovimo 
darbas. Tuojaus tą kliubelį 
panaikino, "Aido" chorą su
griovė. taipgi bandė sugriau 
ti ir "Birutės" chorą, bet 
neįstengė. Jie pradėjo varyt 
griovimo darbą visose drau
gijose. Lietuvių Mokslo Dr- 
jai jie taip pat nesmagumų 
padarė. Jie ant L. M. I). var
do buvo išėmę iš valdžios 
"permitą” daryti rusams 
apvaikščiojimą dviejų metų 
Rusijos revoliucijos sukak
tuvių. Delei to apvaikščioji- 
mo valdžia buvo suspenda
vus L. M. D. čarterį ant ke
lių mėnesių. Ir daug pana
šių darbelių jie yra atlikę. 
Vienu žodžiu sakant, jųjų 
darbai veda prie išgriovimo 
lietuvių organizacijų ir su
ardymo vienybės lietuvių 
darbininkų tarpe. Narys.

CINCINNATI, O1I1O.
Gegužės mėnesy čia buvo 

išėję į streiką apie 8,000 ma
šinistų, reikalaudami pakė
limo algų ir pripažinimo 
unijos. Streikas tęsėsi gana 
ilgai, net apie 18 sąvaičių. 
Suprantama, per toki ilgą 
laiką streikieriai nuilso ir 
daugumas pradėjo grįžti į 
darbą arba jieškoti užsiėmi
mo kitur. Ir taip į pabaigą 
iš 8,000 streikierių paliko 
tik apie 800. Pagalios ir tie 
nutarė grįžti prie darbo. 
Sugrįžusiems darbininkams 
fabrikantai algas pakėlė, 
bet unijos nepripažino. Dar- "kaip su musų kunigais j 
bininkai nutarė slaptai lai
kytis prie unijos ir pasitai
kius progai vėl sustreikuoti 
ir priversti ponus pripažinti 
uniją. Kuriuos bosai nužiū
ri esant unijos nariais, tuo 
jaus tokius išvaro iš darbo.

J. Šidlauskas.
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vo ir lietuvių kareiviai, visai
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Dumblinas šaltinis.

T,

Toliaus "Komunistas" ba
ra Lietuvos valdžią už engi-

dninkas” išsigelbėjo ir ma- gaudė visus, 
ydamas da kur nekur ky-

Lietuvos Ūkininkas ir

vo armijos) pasiėmę keletą darbininkų, už draudi- 
bombų ir nuvažiavę j Lapac ina susirinkimų.bus, jo užeigos vietas, "šal

tinio” gi globėjai, regėdami

visi pirmeiviški. Susipurvinom. 
savo drabužius, 
kojas ir rankas 
akmenis!". vis

reikia. Neišaugs iš jų laukų daivo kalbėti ir sunku būda-’Įiadarė, 
nei vienas česnakas, turės vo jį pažinti.
badu pastipti.” • 1 ”” - - ’

O "Lietuvos Ūkininkas” . ____
ir • Keleivis” tik mąstė, kas pamačius.

MMMbtMMiJ
♦

raus- gyvūno. Primityvia 
plėšrusis gyvūnas, primity-

JžANGA.
Antroji devyniolikto šimt

mečio pusė yra labai pasižy
mėjusi dideliais mokslinin-

i

Į

Taip tam šaldrai ir kad jis visai mažai begalė-'ten buvo

' Lietuvą” pranešė, kad
Vienok žmoneliai vistiek munistų kareiviai apiplėšė!

u..~;— _..i____ - . • 1kad tik jį kunigą ir sukapojo altorių; 
ar neprabils jis o kad tame plėšime dalvva- 

. . J 1 _ , _
(kaipo į inkvizicijos kankin- neužsiminė. Reikia pasaky- 
tinį. ti, kad tą padarė ne kornu-

- - - - --------- ------------- ;------- - Nė-' Daug vandens nubėgo į nistai, bet tikri plėšikai, ku-
Tokiu budu "Lietuvos L- ra, nebėra daugiau, jau iš- jūres nuo tu laiku, kuriuos Irių ir Lietuvos karivmenėj 
................................. J= čia aprašiau. Ir ve, F“ ’ ’ * '

_______  _______ Pradėta teirautis, kas bu- dien galima jau drąsiai 
kančias kupstų viršūnes pa- vo laimingas, kam teko lai- kyti, kad "F.T 
siekė šiokią tokią sausumą, 
eur buvo galima prisiglaus- 
i. Musų miestelyje jis sura- 
lo tik dvi prieglaudos vie- 
as: vieną pas mane, kitą 
>as krautuvininką. Šios dvi 
rietos buvo tiesiog atramos 
rietos kiekvienai blaivesnei 
ninčiai. Čia užsukdavo ir 
sustodavo 
aikraščiai: atkeliaudavo ir 
nalonų priėmimą rasdavo 
•ia ir "Keleivis."

Tai regėdami šaltiniečiai 
ledrįso prisiartinti. Jie sa
lė: ”-Jų neįveiksi, nes jiems 
•elnias gelbsti, ir ot akimir- 
tsnyj gali dievas pražvelgti, 
ikti bedieviu. Ot ir tuščia 
rietą "Šaltinyje.”

Taip jie ištolo purvais 
Irabstė ir koliojos. Girdi, 
jus ne gudresni, jei tokius 
^aukščius užlaikot. Girdi, 
kokis jis "Lietuvos Ūkinin
kas", jei nei žydbernio ne
vertas. O kuomet pamatė 
"Keleivį,” tai ėmė šaukti: 
*’Iš jo veido matyt, kad yra 
artimas to "Ūkininko” sėb
ras! Gal kokis arkliavagis 
ar šnipas, gal nei pasporto 
neturi. Tokiu du susitarę da 
gal musų bažnytėlę išbom- 
barduoti, arba musų šventą
jį "šaltinį” išbiaurioti. tuo
met negalėsim nei gerti, nei 
maudytis.

"Lietuvos Ūkininkas” per 
daug nenuliudo. nes, apart 
miestelio, jam da liko šešios 
vietos apielinkės kaimynuo
se: dvi tvirtos ir keturios 
į silpnesnėm. Ir jose slapstėsi 
"Lietuvos Ūkininkas" ir kiti 
pirmeiviški laikraščiai, lyg 
zuikiai po kadagiu audrai 
užėjus. Ir maža viltis buvo 
išlikti gyvais. O "šaltinio” 
klampumo garbintojai šoki
nėjo iš džiaugsmo, juokės 
pilvus susiėmę, kad jų "šal
tinis” puikiai siūbuojąs.

Vienok nieko nėra amži
no. Laikui bėgant viskas 
mainosi. Gerumui galo ne
rasi: jeigu gerai, tai reikia 
da geriau. Taip ir su "šalti
niu*’ atsitiko. "Šaltinio" 
lankytojai patėmijo, kad ne
simaudo da jame daugybė 
samdininkų, dvarų darbi
ninkų ir šiaip visokių skur
džių, kurių gyvenimas ne
glostė. Tai matydami, šalti- 
niečiai sugalvojo labai gud
rų pieną. Jie išgarsino buk 

' priveisę "Šaltinyje" daugy
bę kokių labai gražiu ir ste
buklingų vabalų. Jie sakė.’ 

i jog vieną vabalą sugavęs 
tapsi laimingu.

"Lietuvos Ūkininkas’’ da 
i kartą mėgino perspėti skur- j 
džius sakydamas: "Vaike-j 

i liai. laiką veltui gaišinai ir ‘ 
drabužius teršiate, nes tokių; 
gyvūnų tame "šaltinyje*’ vi-1 
sai nėra."

Bet kas tau klausys! Gir- 
' di, tasai žmonių priešas 
i mums laimės pavydi, jis su
sigės pamatęs, kaid mes ste
buklingus vabalus susigau
dę nešame juos namo. Girdi, 
tokios šventos ypatos, kaip 

į "Šaltinio” globėjai, neme
luos.

Na. ir suklimpo žmone
liai į tą "Šaltinį”. Visi, net 
pasinerdami graibė dumbly-— ... .

lekia, tik lekia. Mažai buvo j tuo tarpu pakilo ir apsėmė 
vilties išsigelbėti. Tik ačiū ■ ne tik žalius "Lietuvos Uki- 
pačiu šaltiniečiu žioplumui,' ninko*’ laukus, bet ir jo trio- 
atsilikimui. jie neįstengė bas, jo užeigos vietas, "šal- 
"Lietuvos ūkininką” pavyti tinio” gi globėjai, regėdami 
nei purvais i akis pataikvti. jų sugalvoto pieno pasiseki- 
Mat. tame šventame purvv- ’mą, netrivojo juokais.. Jie dėjo pastoti kelią pragaro altorių. L 
ne buvo lengva tik rankomis savo pilvus glostydami ty- cenzūra. Tr taip baisiai sėto- Lietuvos valdžia, 
veikti bei šlykščiais žodžiais čiojos iš "Lietuvos Ukinin- no nagai

Gerbiama Redakcija:—
Turiu garbės pranešt Tams
toms. kad šiuo siunčiu $3 ii 
meldžiu leisti "Keleivį” ke
liauti į mano prigimtąjį kra
štą — Kauno rėdybą. Telšių 
apskritį, miestelį Luokės 
Klebonijos gatvė. Franciškc 
Vasiliausko namus.

Aš manau, kad "Keleivis* 
bus ten maloniai priimta; 
nakvynei, ir namiškiai aty 
džiai išklausys, ką jis jiem; 
papasakos iš savo patyrimų 
Nes tame kampelyje žmonės 
įdomauja plačiuoju pasau
liu, nes jau gyvudja tena: 
jaunimo skyrius, turįs dt 
knygynu, kuriuos jaunimai 
įkūrė dideliu vargu: ba sto
ka ten pinigų, nėra knygų, c 
labiausia stoka inteligentiš
kų žmonių.
'Meldžiu atsiųskit mar 

"Keleivio” knygyno katalio- 
gą ir paaiškinimą, kaip rei 
kia knygas į Lietuvą siųsti 
ne» aš turiu jų nemažai. G- 
kurias aprinksiu katalioge 
tai tas išsiųskite, meldžiu 
tiesiog į Luokės miestelį 
Smagu labai man darosi 
kad tas kampelis pradeda 
šviestis. Malonu kuo nors 
prisidėti.

Pirm devynių metų, da 
pirm mano išvažiavimo A- 
merikon. jau ir tuomet ėjo 
šioki toki kova už apšvietą. 
ir aš pats įsigijau ' bedievio* 
arba bažnyčios šventos grio
viko vardą.................... .

Pradžioje lietuviški laik
raščiai visi buvo vienas ki
tam draugiški. Todėl ir 
mums, skaitytojams, nerū
pėjo jieškoti jų skirtumų, 
tiktai pirkome juos ir skai
tėme džiaugdamies.

Vienok ne ilgai taip buvo. I 
Ijaikraščiai pradėjo užsiva- 
rinėti, kritikuoti kits kita ir 
į trumpą laiką Seinų Šal
tinis”. rasdamas klebonijo
se ir špitolėse daug piršlių, 
visą musų apiėlinkę pavertė 
į nebeišbrendamą šaltinį-- 
klamnyną. žmoneliai. kaip 
muselės į parūgas, klimpo į 

riais vienas kitą traukdami, 
ir maudėsi ten su visais dra
bužiais.

"Lietuvos Ūkininkas,*’ re
gėdamas tai, bandė perspėti 
protiškai įkaitusius žmones 
sakydamas: 'Negerai daro
te. gaila jūsų drabužių, su- 
purvinsit juos. sušaLit patįs 
purvyne, susižeisit, sirgsit, 
o kaikurie ir visai toj mau
dynėj pražusit.

Bet jam atsakė jie: Ką 
tu išmanai, niekše: juk Šal
tinio’ vanduo y”a sveikiau- 
sis maudymuisi. ’

"Lietuvos Ūkininkas” bet 
gi stengėsi sulaikyti įkaitu
siuos žmones r.no pavojaus. 
"Bet kad čia vandens visai 
nematyti,” aiškino jis, čia, 
tik šaltas purvynas.” d 

O kad suklegėjo šaltime-j 
čiai: "Ka. ?r jis musų šven
tai! ^Šaltini’ biauros! Nu- 
galabinkim jį ’Šalitiny!’ Ir 
pradėjo iie "Lietuvos I k1-; 
ninką” "Šaltinio” purvais 
drabstyti.
* "Lietuvos Ūkininkas’ tu
rėjo bėgti. F>et jam ir vietos 
buvo mažai kur bebėgti. Vi
sa anielinkė patvino dvo
kiančiu. srutingu. išmauro-j 
tu "Šaltinio” dumblynu: kur 
tiktai koją dedi... čia klimpi, 
kur tiktai žengi, čia klympi, 
grimzdi. O čia iš visų pusių a 
"Šaltinio” purvai ant jo tik no mauruose. O "Šaltinis 
L*’ - -------- -----------i-:i~
vilties išsigelbėti.

spaudėsi krūvon.
---y — —<-*A ——  ’ j—- 

tai butų— argi jau visuoti- keletą žodeliu, ir žiurėjo į ji 
nas tvanas prasidėjo.

plūsti, bet nei greitai žengti. Bet tuo tarpu pasigirsta tinį
nei paplaukti pirmyn. iš dumblyno šauksmai: "F ‘ “

mvkis. Ir pasirodė... kokis 
tai pralotas sugavęs vieną, 
bet ir tas pats buvo papras
tas dumblyno vabalas. O 
daugiau jau nieko nerasta.

"Tai- kokiems paraliams 
mus apgauliojat?” šaukė 
žmonės. "Kas atlygins už 
nuostolius, laiko eikvojimą?

.... —*----- , sudraskėm 
sužeidėm 

į šukes ir 
smarkiau 

šaukė tužbos pagauti žmo
nės.

Tai matydami "šaltinio" 
piršliai sulindo, kaip vėžiai 
nuo perkūno. į urvus, o 
"Šaltinio" globėjai veidmai
ningai teisinos: girdi, kitaip 
mes negalėjom priversti 
juos nusimaudyti. O jau 
kaną paragavę geros šalti
nio maudynės, mes tikim, jie 
ir toliau visuomet norės 
maudytis.

O "Lietuvos Ūkininkas” 
su "Keleiviu" tik stebisi, ir 
pagalios prabilo: "O ką, vai
kučiai, ar ne tiesą mes 
sakėm, kad tokių burtinin
kų laimės davėjų čia negalė
jo būti?”

"Vai. dėdelė.” šaukė žmo
neliai. "įmeski čia ir varlę ir 

dtoji nustips. Tiktai atleiski, 
kad mes niekinom tamstos 
patarimus ir gelbėki mus iš 
tos balos išbristi, nes jau ne 
turim spėkų patįs, nuvargę 
esame.

"Liet. Ūkininkas.” pilnas 
patyrimų, pašaukia savo 
šeimynos darbininkus ir ge
rus kaimynus, kurie atne
šė visus reikalingus gelbėji
mui įrankius, ėmė teikti pa
gelbą visiems, kurie tik jos 
reikalavo. Gi ištrauktieji ir- 

’ gi nuolė gelbėti kitus. Vieni 
oerkasus kasė, kad srutos 
nubėgtu, kiti lieptus tiesė 
idant daugiau žmonių išgel- 
’ -ėjus.

Gelbėiimo darbas jau bu
vo baigiamas, ir ant "Lietu
vos Ūkininko" saulės nu- 

i degto ir prakaituoto veido 
j matosi šypsą. O žmonių ne- 
■ apykanta prieš "Šaltinį” vis 
didinasi. Pagalios visi pra
bilo: "Gerasis diedati, leiski 

į mums kad ir malduobėj šiek 
tiek purvus nusiplauti/ ba į 
nrudą negalima juk tiek 
daug purvo prinešt, ką gera 

j r galvijai nebegers vandens 
j ’š io. O dar karosai gali už- 

J trokšti.”
F Tai nieko neužkenks pru- 
i dui. atsakė "Ūkininkas.” 
i Galvijus girdome iš šulinio 
j ir upelio, kurs štai teka per 
; mano lauką. Gi karosai, tai 
j jie mėgsta srutas. O jei 
i nerdaug purvo prinešit, tai 
išvesiu į lauką. Taigi maudy 

I kitės i sveikatą prūde, o už-

čia aprašiau. I r ve, šian- labai d 
’ I sa-

1 "šaltinio" bala ne
paliaujamai džiūsta, o pir
meivių laukai žaliuoja vis 
labiau ir labiau.

F. N — viekas.

-“IMARKSIZMAS ir 
DARVINIZMAS

Pagal A. Pannekoek'ą parašė Margeris.

vunų karaliją padalinti pa-
1 gal tam tikrą, t. y. origina- 
Į lę sistemą, pagal kurios tai
sykles gyvūnai savaimi da
lijosi. Mokslininkams tik 
reikėjo tokias taisykles pa
stebėti ir pažymėti jas tam

------ daug yra.
Tai plėšikų gaujos, o ne 

kareiviai.
Gal ne kuriems bus keis

ta, kad aš Lietuvos karei-

’kais ir naujomis jų idėjo
mis. Tuomet dirbo Darvinas

  ........ ir Marksas. Jie savo naujo-!tikrais vardais< šito darbo 
vius plėšiku gauja pavadin- mls idėjomis labiausiai uz- pjrmiausiai pasiėmė švedų 
- 12 ' ’ _______ . interesavo žmonių protą. Jų ............

mokinimai visiškai perkei- 
F (revoliuci jonizavo) di
džiųjų žmonių pasaulio- 
žvalgą.

Per kelis desėtkus metų 
žmonės tik ir kalbėjo apie 
Darviną ir Marksą. Visi in- 
domavo jų naujais mokini
mais. Vieni rado juose di
džiausi pasitenkinimą, —tai 
laisvi mokslininkai ir susi
pratę darbininkai; gi kiti 
matė juose dabartinę ir po
mirtinę pražūtį, — tai kapi
talistai. kunigai ir tamsio
sios minios.

Kaip visur, taip ir čia. vuną yra panašių žymių ki- 
žmonės pasidalijo į dvi grtr to gyvūno žymėms, tuo ar- 
pi: darvinizmo ir marksiz-čiau jie yra vięnas prie kito 
mo draugų grupė ir. su- padalinomo sistemoj stato- 
prantama, jų priešų grupė. 
Kaip vienų, taip ir kitų pro
tinė kova tik ir sukosi apie 
fa vienintelį punktą —Dar
vino ir Markso naujas idė
jas.

I Evoliucijos teorija tuo
met jau buvo gana plačiai 
pakilusi. Pamatas evoliuci
jos teorijos rumui, kurį taip 
augštai išbudavojo ir išpuo
šė Darvinas, jau buvo nuo 
senai tiesiamas mokslinin
kų, gyvenusių desėtkus ir 
šimtus metu prieš Darviną. 
Reikia pasakyti, kad po ply
telę tokiam pamatui padėjo 
šie mokslininkai: HarveV, 
Malpighi. Bonnet. HaJler. 
Cuvier. Buffon, Wolff, Lin- 
neus. De Maillet; o po dau
geli tokių plytelių padėjo šie 
mokslininkai: Erasmus,
Darvin, Treviranus. La- 
marck. Geoffrev St. Hilaire, 
Goethe ir Wallace, kuris, 
regis, mažne tiek prisidėjo 
prie evoliucijos teorijos 
mo išbudavojimo, kaip 
pats Charles Darvin.

Mokslinė marksizmo 
darvinizmo svarba guli jų 
išvestoj evoliucijos teorijoj: 
Darvinas organinio pasdu- Ihj (moluskų) gyvūnų, 
lio klausimais, gi Marksas - 
draugijos klausimais. Taigi

siu, bet ką daryti, kad jie to
kiais yra. Liepos 18 d. š. m. 
Lietuvos kariumenės tre- 

ičias pulkas buvo perkeltas į 
i naują vietą. Keldamiesi iš 
I savo senos buveinės į naują, 
kareiviai turėjo važiuoti 
per musų Mikališkės kaimą. 
Tą dieną, kada jie keliavo 
per musų kaimą, namie bu- 

įvo vien tik maži vaikai, nes 
tuo tarpu buvo pats rugių 
kirtimas, tai žmonės buvo 
išėję į laukus prie rugių. 
Nieko neradę namuose, ka
reiviai paliko kaimo viešpa
čiais. Atplėšė nuo namų 
spynas ir išvogė viską, ką 
tik jie sugriebė. Net ir mo
terų sijonus išvogė. Kada 
žmonės pargrįžo nuo darbo 
i namus, tai. kaime pakilo di
delis riksmas. Vieni keikė 
kareivius, kiti valdžią, treti 
skundėsi, kad neteko lašinių 
ir tt. Matydamas tokį elgi
mąsi. turi pasakyti, kad tai 
ne kareiviai, ne šalies gynė
jai, bet valkatos, plėšikai.

Dvarų darbininkų gyveni
mas.

Kiek teko patirti, tai tuo
se Lietuvos dvaruose, iš ku
rių savininkai pabėgo į Len
kiją ir dabar da nesugrįžta, 
darbininkų gyvenimas kiek 

‘geresnis, nes jie patįs tuos 
dvarus apdirba ir veik jų 
savininkais yra. Žinoma,

mokslininkaa Linnaeus, o 
paskui ir kiti gamtininkai. 
Suprantama, iškarto buvo 
labai toli klajojama nuo ori- 
ginalės gyvūnų padalinomo 
sistemos, tečiaus laikui bė
gant vis artintasi prie tik- 
rumos, iki pagalios nepriei
ta prie ios taip arti, kaip 
šiandien kad yra. O šian
dien gyvūnai dalinama pir
miausia i didžiuosius sky
rius, gi skyriai dalinama i 
klases, klasės Į padermes, 
padermės i šeimynas, šeimy 
nos i veisles.

Juo daugiau pas koki gy

KAS GIRDĖT LIETUVOJ
(Rašyta "Keleiviui.”)

Jau ir Lietuvos žmonės 
pradeda atbusti, ir ima nu
sikratyti klerikalizmo pan
čius nuo savo pečiu. Laisvą
ją mintį jau galimh drąsiai 
skleisti tarpe Lietuvos kai
miečių ir pasipriešinimo 
niekur nesutiksi. Nors 
"dvasiški tėveliai" ir baido 
pekla, bet žmonės jau nela
bai nusigąsta ir. galima sa
kyti, drąsiai žengia pirmyn.

Bolševikai Lietuvoje.
Liepos 20 d. atsilankė pas 

mumis bolševikai. Jų atsi
lankymas nekuriems Lietu
vos gyventojams daug bai
mės padarė. Labiausia nusi
minė kunigėliai ir jų davat
kos, nes manė, kad bolševi
kai išardys bažnyčias ir iš
plaus kunigus. Daugiau 
protaujantis žmonės turėjo; 
daug juoko iš "dvasiškų tė
velių” nusiminimo. .

Kada inėjo bolševikai i 
Kapčiamiesti, tai žmonės ir 
"šventas mišias" pamėtė bė- 
go pažiūrėti Rusijos karei
vių, apie kuriuos musų ku
nigėliai tiek daug buvo pri
kalbėję butų ir nebūtų daly
kų. Sustoję Kapčiamiestyje, 
bolševikai nareiškė Lietu- "aidžia iš dalies prižiūri ir 
vos žmonėms, kad jie atėmė' pasiima sau tam tikrą dalį 
iš lenkų Vilnių ir Druski- javais, bet viskas darbinin-

- kams patiem priklauso. Bet 
tuose dvaruose, kur savinin
kai ant vietos pasiliko, tai 
jau apsaugok viešpatie! 
(Taip tikinti žmonės sako.) 
Tuose dvaruose netik ponas 
engia darbininkus, bet jiems 
į pagelbą ateina ir Lietuvos 
kariuomenė. Kartais tuose 
dvaruose būna ir kraujo 
praliejimo. Na, o ką gi sako 
Lietuvos valdžia apie tai? 
Nieko. Tyli ir gėrisi krauge
rių darbais. ■ Kaip caro lai
kuose Lietuvoje laisvę turė- 

ten, kur žmonės su jo tik kunigai ir ponai, taip 
nesutinka. Jie sakė, ir dabar, kada Lietuva likos čia mums ir rupi sužinoti, 

kraštą/ kaip tik įveiks len- turi tik kunigai, ponai ir ki- riš^ šituos klausimus7 
’-.us; o Lietuvos žmones pa- ti darbo žmonių siurbikai.
iks ramybėj ir nesikiš i jų 
vidujinius šalies reikalus. 
Išvydę lietuviai tokį bolševi 
ku oareiškimą, dar daugiau 
įudžiugo ir nusiėmė kepu- . ..................
ves pagerbė Rusijos raudo- FjmeriUS- 1 j lse-|Pslus 
tą vėliavą, saukdami ir ran- ! 
koms plodami: "Lai gyvuo
ja laisva Rusija!!’"

Bolševikai pamatę, kad 
Lietuvos žmonės juos ger
bia, iškė’ė raudoną vėliavą 
augštyn, ant kurios buvo 
oarašvta: "Rusijos Komu- 
įistiška Sovietų Respublika 
r Trečias Internacionalas," 
ir taip nujojo tolyn dainuo
dami Rusijos himną.

Žmonės pasilikę dar ilgai 
žiopsojo ir tarp savęs kalbė
jo apie kunigų melus ant 
bolševikų.

Pasitraukus bolševikams __
už Lapackienės . tolyn, pra- tUVoj vajd^ia pereis į darbi- 
dėjo atsirasti ir piešimų. njnku jr mažažemių ran- 
Liepes 24 d. tns bolševikų ir kas - 
tris lietuvių kareiviai (bol
ševikai buvo pabėgę nuo sa-

vos žmonėms, kad jie atėmė pasiima sau tam 
Jo
linkus, o dabar per Kapela 
miešti plentu eisią Į Lapac- 
kienę (Gudijos kraštas te
nai) ir paims Gardiną. Taip 
gi bolševikai sakė, kad jie 
išpėrė skaudžiai lenkams 
kaili ir paėmė kelis tuksian
čius belaisvių. Dar nepabai
gė bolševikai kalbėti, kaip 
žmonės suriko: "Valio bro
liai ! Garbė Jums už tai. kad 
šlupote kailį lenkams!" Po
liaus bolševikai pareiškė, 
kad jie Lietuvoje visai ne
mano būti ir neturi noro pa
silikti 1 
jais
taip greit apleis Lietuvos

1,

1

kitės i sveikatą prūde, o už- 
baigkit upely j.

"Keleivis” irgi vikriai 
darbavos žmonių gelbėjimo" 
laiku. Paskui iis sukurė di
delę ugnį, prie kurios ansi- 
valę žmoneliai šildėsi, džio
vinos!. stebėjos tos ugnies 
malonia šviesa ir jos galybe, 
nes joje net primirkę "šalti
nyje" pagaikščiai degė ir 
tirpo be durnu. Ir visi go
džiai klausėsi "Keleivio” iš
mintingos ir prityrimo pil
nos kalbos. O "Keleivis" ga
lėjo pasakyti neišsemiamą 
daugybę dalykų, apie ku
riuos žmoneliai nei sapne 
nesapnavo.

Tik gaila, kad tuo laiku ir kiene apiplėšė kunigą Že- 
i' Keleiviui" vis dažniau pra- maiti ir sukapojo bažnyčios 

i. Po šito atsitikimo, 
_______ ____ , dar nciš- 

subraižydavo, tyrusi dalyko kaip ištikrujų

neprigulminga, joje _ laisvę kajp Darvjnas • jr Marksas 
rišo šituos klausimus.

Kaimo Vaidyla. j DARVINIZMAS.

Teorija, kad augmens ir gy
vūnai išsivystė iš vienas ki
to, pažymėtini ausia pradė
jo tvirtėti devynioliktame 
šimtmetyje. Mat, kuomet 
pirm to laiko kildavo klau
simas, "Iš kur paeina dau
gybė visokių augmenų ir 
gyvūnų?,” tai atsakymas 
būdavo toks: "Dievas pa
saulį tverdamas, viską su- 

„ A ... . . tvėrė." Reiškia, buvo laiko-
Lietuvai; kad toji tuojaus masi primityvės teorijos, 
galėtų kasti duobę Raudo- kuri sutikdavo su tų laikų 
najai armijai. Bet Raudono- patyrimais ir su seniausiais 
ji armija negali atiduoti jį nurodymais bei padavimais, 
baltagvardiečiams, kol r 
pabaigtas karas su lenkų mų buvo manama, 
ponais... Vilnius bus Lietu-' 
vai atiduotas tik tuomet, 
kada bus galutinai sumušti 
lenkų ponai, arba kada Lie-• v •• 1_1 •

Ketino Vilniaus dabartinei 
Lietuvos valdžiai neduot.
Gavau 3 ir 4 "Komunisto”

liepos 25 ir 27 dd. Tame 
"Komuniste” rašoma: "Lie
tuvos baltagvardiečiai ren
gėsi raudonosios armijos 
rankomis žarijas žarstyti; 
jie manė, kad Raudonoji ar
mija užkariaus Vilnių ir 
tuoj padovanos jį baltajai 
Lietuvai; I

už varžy
mą spaudos, žodžio, streikų, 
už tarnavimą Antantos im
perializmui ir už daug, daug 
visokių netobulybių.

Svečias.

mi. Visi žinduoliai turi tas 
pačias svarbiausias žymes 
savo kūno subudavojime. 
Pienžindžiai paskui dalijasi 
i klesas: žolėdžius, mėsaė- 
džius, beždžiones ir tt. 
Kiekviena klesa skirstoma j 
padermes. Pavyzdžiui, meš
kos. šunis ir katės —tai vis 
plėšrieji gyvūnai: jie savo 
kūno subudavojimu yra 
daug panašesni tarp savęs, 
negu su arkliais ar beždžio
nėmis. Tečiaus panašumas 
yra da raiškesnis. kada ty
rinėjama jų veislė. Štai ka
tė. tigras ir levas panėši i 
vienas kitą daugelyje at
žvilgių. kuriais jie skiriasi 
nuo šunų ir meškų. Jeigu 
mes paliktume žinduolių 
klesą ir nueitume prie pauk 
ščių ar 'žuvų klesos, tai su
rastume te?i didesnių skir
tumų, negu kitose klesose. 
Kūno subudavojime šitie 
gyvūnai, kad ir nedaug, bet 
visgi turi panašumo: juk 
jie turi grobią ir nervų sis
temą. šitos ypatybės tečiaus 
prapuola, kada mes palieka
me didįjį skyrių, kuris api
ma. visus nugarkaulius, o 
pereinam prie minkštakau-

Visąs, kaip matome, gy
vūnų pasaulis gali būti pa
dalytas Į didesnius ir mažes
nius skyrius. Bet jeigu kiek
viena gyvūnų rųšis butų 
sutverta visai nepriklauso^ 
mai nuo kitų, tai aišku, jog 
visai nebūtų priežasties, ku
rios delei mes turėtume gy
vūnus klasifikuoti. Nebūtų 
priežasties sakyti, kodėl ne
gali būti žinduolių su šešiais 
nagais (konopomis). Mes 
tada turėtume laikytis nuo
monės, kad laike tvėrimo, 
Dievas paėmė Linnaeus’o 
sistemą, kaipo planą, ir su
tvėrė viską pagal to plano. 
Ant laimės, betgi, mes turi
me kitokių priežasčių ir be 
Dievo tvėrimo lengvai gali
me apsieiti. Kūno subudavo- 
jimo panašumas gali paeiti 
nuo šeimyninio ryšio. Kačių 
veislė, be abejo, paėjo iš pri- 

savo mityvės katės, kuri drauge* ... __• ■* • • • •

ne- Lai k anties tų laikų patvri- 
'1'" , jog'gy

vūnų veislės skiriasi viena 
nuo kitos dėlto, kad tėvai, 
perduoda vaikams :-----
ypatingas žymės. Tuomet su primityviu šunimi ir pri
buvo manoma, buk. visi aug-'mityve meška vra ainiais 
mens ir gyvūnai buvo tokie, kokio nors primftyvio 
jau nuo pat pradžios svie-’ * J v
to.”

Kaip pas augmenis, taip1 vis kanopinis (naginis) gy- 
IŽ tat™5 ir primit^ do
rumai! O šie įvairumai ir ,ne; pranta™, paėjo nuo

' paakstino nekurtuos moks-j okl° nors žinduolio gyvu- 
l liniukus pagalvoti, žinoma, (no- 
pirmiausiai reikėjo visą gy- (Toliaus bus.)

t
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SAKO, AMERIKA PADE
DA LENKAMS SKERSTI 

ŽYDUS.
Rašytojas Arthur Brisba

ne, kalbėdamas 26 rugsėjo 
”Boston American’e” apie 
lenkų žvėriškumus, sako:

„Lenkų kariumenė, kuri 
užima rusų apleistus mies
tus, varo nemielaširdingą 
kampaniją prieš žydus, žu
dydama vyrus ir žagindama 
moteris.

„Tai vėliausios žinios iš 
Lenkijos vedamos karės, ku 
ri yra vedama ačiū Tautų 
Lygai ir Suvienytų Valstijų 
pagalbai.

„Ir šitos žinios yra teisin
gos, nes pats lenkų kariu- 
menės vadas yra išleidęs sa
vo armijai įsakymą, draus
damas ’žudyti žydus urmu? 
Bet tas įsakymas nieko ne
gelbėjo.

„0 juk tai buvo Tautų Ly
ga. kuri remdama Lenkiją 
nadrąsino lenkus užpulti 
Rusiją ir grobti rusų žemes. 
-Juk dėl tos Tautu Lygos ir 
Amerika davė lenkams gin
klų, lokomotivų, vagonų, 
amunicijos ir galybe pinigų, 
priimdama už tą viską notų, 
kurios neką daugiau vertos, 
kaip pati popiera, ant ku
rios jos atspausdintos.”

Maloniai šviečia

Pa išau brolio Antano Baitkaus, 
11,1 3 metų jis gyveno St Louis, Mo. 

tmygalos parapijos, Kauno gub. Lai 
■-■saukia arba kas apie jį žino malo- 

pranešti. (40)
Rapolas Bartkuš

P. O. Bok 423, Thomas, W. Va.

ADA mes apšviečiame 
nakties tamsą, mes ati

taisome U nesmagumą, ka-

BOSTONO RUBSIUVIŲ 
STREIKAS.

Rugsėjo 15 d. Talboto 
kompanijos rubsiuviai aps
kelbė streiką, reikalaudami, 
kad darbo butų duodama vi
soms toms kompanijos dirb
tuvėms. Mat, Talboto kom
panija sumanė dviem savo 
dirbtuvėm darbo neduoti, 
aiškindama, buk nesą kas
sako: jeigu nėra užtektinai I“ p '. P«tm-
darbo, tai turi būt sutrom- skųst1 dėl bilų arba patai 
pintos dienos, galima dirbti namo. ‘ 
po 5 arba net ir po 3 dienas 
sąvaitėje, bet darbas turi] - _ Sg;teu -
būt dalinamas visoms dirb- 
tuvėms lygiai. Talboto kom-l 
panija atsisakė tai padaryti.
todėl visi jos darbininkai|Tik£JLMAS YRA PAVO

JUS, SAKO TEISĖJ As.
Teisėjas Long Springfiel-

pirklio Roberto 0. Alek
sandro pačiai atsiskyrimą 
dėlto, kad jos vyras per- 
j___

5

Pa j ieškojimai

I’ajieskau dėdės Jurgio Radamskio. 
’irniiau gyveno So. VVillmington, III. 
uvalkų gub., Liudvinavo parapijos, 
ra -vai bus reikalas. (41)

1‘eter Berzinis
*80 Hollovvav St., Akron, Ohio.

Pajieškau savo vyro Antano Ger- 
dausko, kuris išvažiavo palikęs mane 
su trimis mažais vaikučiais dideliame 
varge. Jis pabėgo su svetima motere 
Kašte Dambrauskiene (moteris dik- 
ta). Jis yra menkos išveizdos, su aki
niais. Kas pirmas praneš apie juodu, 
gaus 50 dolerių atlyginimo.

Kristina Gerdauskienė (39) 
57 Third st., Waterbury, Conn.

Pajieškau pažįstamų Jono Prancke- 
vičiaus ir jo sesers Uršulės, po vyru 
Kurėinskienės. Jiedu paeina iš Kauno 
eub., Ukmergės apskr., Raguvos vals., 
Šilų parapijos. Meldžiu atsišaukti ar
ia kas žinote pranešti.

Petras Kabuosis (40) 
Box 502, Kempton, W Va.

Paj es. au brolių Pranciškaus i» 
Adomo Kačinskių, Telšių apškr., Peli- 
nų kaimo. Aš išvažiuoju į Lietuvy. 
Meldžiu pačių atsišaukti arba kas ži
no pranešti, už ką iškalno tariu širdin
gą ačiū. (39)

Benediktas Kačinskas
630 Benton st., Jviiet, III.

APS1 VEDIMAI
Pajieškau apsivedimui laisvos mer

ginos arba našlės nuo .35 iki 40 metų. 
Meldžiu atsišaukti.

J. Tamulis (40)
028 Moyamensing Avė 

Philadelphia, Pa.

i
k<i

ps

talonus

kau brolio sunaus Stepono 
tino. Kauno gub., Tauragės 
Kalniškių sodos; gyveno Chi- 

l.ai atsišaukia

pranešti.
Ona Jonikienė

i.ochgelly. W. Va.

arba žinantieji
(42)

_ Pajieškau brolio Stanislovo Gaučio, 
Kauno apskričio, Krakių parapijos,1 
Aukštuoliukų sodžiaus.Dvylika metų 
Amerikoj. Gyveno Watesbury. Conn. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinot pra- 
neškit šiuo adresu: (40)

Pranciškus Gaučis
P. O. Box 1313, Struthers, Ohio.

Seinuose lenkai su
rengė žydą skerdynes
' Lietuvos Atstovybė Ame

rikoje yra gavusi žinias apie 
lenkų kariumenės padarytą
sias žydų skerdynes Seinuo
se, kuomet ji laikinai buvo 
tą miestą užėmusi Lietuvos 
valdžia buvo pasiuntus rug
sėjo 13 dieną tam tikrą ko
misiją lenkų, darbams ištirti. 
.Surinktos tos komisijos ži
nios atėjo nuo Lietuves val
džios rugsėjo- 21, ir tą pačią 
dieną buvo įteiktos atskiroj 
notoj Suvienytų Valstijų 
valstybės sekretoriui B. CoV 
bv. šitokioj formoj:

Gerbiamas Tamista:
Mano vyriausybės įsaky

mu aš turiu garbės pristatyt 
Tamistai pranešimą apie 
biaurų elgimąsi lenkų ka- 

. riumenės, kuri išnaujo buvo 
užėmusi Lietuvoje Seinų ir 
Punsko miestus. Lietuvos 
valdžia turi garbės kreipti 
Suvienytų Valstijų domę į 
sekamus faktus, kurie tapo 
patvirtinti tam tikros tyri
nėjimo komisijos. Rugsėjo 8. 
dieną, 5 vai. po pietų, pirmos 
ir antros lenkų divizijos ka- 

- reikiai inėjo į Seinų miestą 
ir 1 
krautuves, 
skriausti moteris. Buvo is-; ----- . — . _ •
plėštos 25 krautuvės ir ap- ^10S ^?.v0 J?11?1 ^ares- ^rie 
grobta 150 atskiru butų; to verčianti abelna piamo- 
nuostolių padaryta iki 2 mi-Įn®s padėtis.______
lionų markių. Dvidešimts j Bostone taip vidinamas 
dvi moteris buvo išžagintos. į Kubos ir Parto Ric0 cukrus 
Rugsėjo 9 dieną lenkų karei- krautuvėse parsiduoda jau 
viai įsiveržė į sinagogą pa- 15 centų svarui. Kitos 
maldų laiku ir užpuolę ant fukra.us rušįs laikosi da 16 
rabino ir kitų, kurie melde- ir 17 centu jaučiama, kad 
si,nutraukė nuo jų užvilki- cukraus kainos da labiau 
mus ir visaip juos niekinę ir nujg 
daužę.
Seinų, Punsko ir kitų mies-

SUKČIAI PADARĖ $20,- 
000,000.

New Yorke tapo areštuo
ti „Tuxpan Star” aliejaus 
korporacijos" viršininkai ir 
kaikurie biržos mekleriai už 
apgaudinėjimą visuomenės. 
Paaiškėjo, kad pardavinė-. 
darni nieko nevertus šėrus, 
tie sukčiai Dasidarė apie 
$20,000,000. ”Tuxpan’’ alie
jaus korporacijos pirminin
kas Louis Roumagnac pa
statytas po $35,000 kauci
jos, o jos sekretorius Imand 
po $20,000. Brokeriai, kurie 
pardavinėjo tos korporaci
jos šėrus. pastatyti po $2,- 
000 iki $7,500 kaucijos.

PRAGYVENIMAS AT
PINGA.

E'khart, Ind.
Elkhart automobilių korpo-

Crow

tuojaus pradėjo plėšti irac^a čia paskelbė, kad 1 ji 
utuves, "gyventojus, ant visų savo automobilių 

mnfpris Rnvn iš-' grąžinanti tas kainas, ko-

Elmore Le- 
kompanija, di- 
•t v > • < 1 _ _ 1_

New York. 
telių gyventojai yra pasiun- ‘ ffingwell 
tę prie Lietuvos valdžios de- džiausią minkštųjų apykak- 
ieĮsaciją, maldaudami, kad lių firma visoj Amerikoje, 
jie išnaujo nebūtų atiduoti praneša, kad nuo 7 spalių 
po lenku karinės valdžios minkštos apykaklės atpigs 
globa. Delei šių priežasčių nuo 10 iki 30 procentų. 
Lietuvos valdžia turi garbės 
prašyti Suv. Valstį. valdžios 
pavartoti visą savo įtaką.

Washmgton. — Cukrus, 
bulvės ir kitos daržovės čia

džios, idant panašus uspuo- 
limai, kuomet daromos yra 
pastangos sudaryti tarp 
Lenkijos ir Lietuvos taikos 
s^mtikiai nebeparikartotų 
Re to, turiu garbės pabriež- 
ti, jog visi šie biaurųs lenkų 

, kareivių antpuoliai ant ra
mių gyventoju yra atsikar
tojimas tų pačių įvykių, ku
rie jau yra buvę, kuomet 
jternai Seinai ir Punskas bu-

, kiaušiniai ir pienas kila. 
Drapanų kainos taipgi pra
dėjo kristi.

Chicago. — Dėl abelno 
reikalavimo žemesnių kai
nų, kviečių kaina čia krito 
12 centų ant bušelio ir be
veik sudemoralizavo visą 
rinką.

Toledo, Ohio, —Visos me- 
____________ džio firmos čia paskelbė, 

vo lenkų kariumenės užimti, kad nuo šiol statomos me- 
• ir kad atkaklus šios Lietu- džiagos kainos bus 20 nuo- 
. vos dalies gyventoju pasi- šimčių pigesnės, 
priešinimas prieš lenku oku
paciją gali būti prašalintas 
ne kitaip, kaip tik jeigu ji 
bus pavesta Lietuvos val
džios žinion, kuriai ji ir tei
sės žvilgsniu turėtų priderė
ti*______________u .Reikšdamas pagarbos zen 
klus.

f

metė darbą.
Visi sustreikavusieji rub- 

siunai atėjo priįrašyti prieU^”“^^ 
A.C.W.of A. unijos irstei- irt[Ho Roberto o. 
kas eina pasekmingai. Vie- y . 
nybė tarp darbininkų didelė 1 
ir skebų nesimato Rubshi-K - "Kuomet tikė
jai turi tik laikytis toliau « •■
taip kaip iki šiol laikėsi, o
kova bus laimėta. sidaro pavojingas žmonių

Presos komisija: gyvybei ir namų ramybei."
J. J. Peldžius, Teisėjas nusperndė. kad
J. A. Žardeckas, motina turi ir vaikus pasi-

J. Lukauskis. Įimti su savim, nes tikintis 
_ _____ tėvas negalįs tinkamai iuos

MAINERIAMS PERSPĖ- aukfeti. Jis turės mokėti ,iu
JIMAS. užlaikymui po $500 i mėne-
------- si-„Keleivyje” pasirodė an- —— --------- :----------7

dai pranešimas iš Windber, Patarmės Merginoms Apie 
Pa., buk tenai minkštų ang- Lyties Dalykus. Parašė Mar
lių kasyklose esą geri uždar garet H. Sanger. Išleido F. -J. 
biai, gražios stubos darbi- Stropienė. Antra pagerinta 
ninkams, dideli daržai ir tt. laida. Su paveikslais. Knyga 
Taigi, sustojus kietosios an- turi neapsakomai didelę ver- 
glies darbams, parašiau vie-Įtę dėl merginų ir moterų, 
nai kompanijai laišką įWin- 
dberą klausdamas platesnių 
informacijų. Tuojaus atra
šė, kad atvažiuok ir darbo 
bo gausi._____________

Taigi, nuvykau į Johns- 
town, Pa., o iš tenai gatve- 
kariu į Windberą—kainuo
ja 30 centų. Lietuvių radau 
tik dvi šeimynas, ir tos prie 
klerikalų priklauso. Žmonės 
visi susikuprenę, susilenkę, 
išrodo labai suvargę — tai 
ne kietų anglių maineriai I

Ant rytojaus nuėjau į 
kompanijos ofisą. Iš tenai 
nuvežė mane parodyt kasy
klas. Kasyklos žemos, nuo B 
1 -j. iki 4 pėdų; kitaip negali
ma ineit, kaip klupščiom, ir 
klupsčiam dirbti. Žmonės, 
kurie ilgai tenai dirba, jau 
net į kupras suaugę ; ant ke
lių turi po 20 lopų, ir visi jie 
praplyšę. Anglis brangi, bet 
labai sunku kasti.

Stubos, tiesa, neblogos, 
turi po šešis kambarius, bet 
žemės daržams nedaug. 
Krautuvės priklauso kom
panijai. Darbininkų unijos 
nėra.

Apie Scalp Levelį sąlygos 
truputį geresnės, bet anglis 
nečysta, daug šleito, sunkiai 
reikia dirbti ir šleitą išrink
ti. Apsukau da kitas vietas 
toj apielinkėj, ir beveik vi
sur tas pats.

Taigi patariu lietuviams 
angliakasiams: Neklausykit 
skelbimų ir nevažiuokit nei 
į Johntowną, nei į South 
Forką, nei į Windberą. Vi
soj toj Summerset pavieto 
apielinkėj anglies klodas la
bai plonas ir kasyklos že
mos.

Negana to, kompanijų 
krautuvės labai išnaudoja 
darbininkus.* Jeigu nusi- ' 
pirksi iš miesto krautuvės 
100 svarų miltų, tai kompa
nija atveš tau ir įmes 200 
svarų (?—Rd.), mat tuo 
budu nubaudžia tave.

Fr. Lavinškas.

Spauda graži. Galima gaut 
pas F. J/Stropienę, 30 Rro- 
adway, So. Boston. Mass. 
Kaina $1.

Aš Jonas Stasiukaitis šiuomi pra
nešu visiems kurie negavot nuo manys 
atsakymo, kurie rašėt man laiškus, 
malonėkit parašyt iš naujo, aaoir at- 
sakynėsiu visiems. ;39)

Jonas Stasiukaitis
P. O. Box 478, Bay City. Mieli.

j

J. Vileišis. 
Lietuvos Atst. Amerikoj.

Cleveland. — Vilnų audy- 
klos čia paskelbė, kad jos 
nupigina audeklus nuo 15 
iki 30 nuošimčių, nes žalioji 
medžiaga atpigusi..

0ttawa, Kanada. — Visos 
Kanados cukraus refineri- 
jos nuo šio panedėlio nupigi
na cukrų.

Užsidarė 75 čeverykų dirb-| 
vės.

Lynno čeveryku darbi
ninkai nesusitaikė su darb
daviais ir šie uždarė beveik 
visas dirbtuves, kurių tenai 
yra apie 75, išmesdami iš 
darbo apie 15.000 darbinin-l 
kų. ' |

liAššau Antano Mizirioko. Vilniaus 
ii.. Lydos apskričio, Kriokšlio kai- 
>. > metai atjral sryveno Trenton, N. 
’ieMžiu atsišaukti arba kas žinot 

ešti. Norėčiau susirašyti.
Jonas Pigaga

1 River st., Paterson, N. J.

. M 
r ai h

Pajieškau Julionos Žasiniutės-Šin- 
unienės. 2 metai atgal gyveno Park 
’ity. l’tach. Aš gavau iš Lietuvos nuo 
■s tėvų laiškh. Taipgi Antano Vaup- 

(40) 
George Bush 

los Elgevvood avė., Watesbury, Ct.

Pajieškau Jono Gabraičio, kuris gy- 
• So. Bostone. Jam yra laiškas ir 
•: ke!is iš Lietuvos. Lai jis pats atsi- 

- tukia arba kas žino pranešti tuojau.
M. Masis (40)

255 Broadtvay, So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Vincento Vasiliaus 
malonės tuoj atsišaukti ar kas žinote 
raneškite; turiu svarbų reikalą. (41) 

Gondruta Brasienė
1 744 S. \Vatere st., Philadelphia, Pa

Pajieškau brolio Juozapo K'apusto. 
Pabaisko parapijos, Ulyčninkų sodos. 
Kauno gub. Kas apie jį žino malonės 
■iranešt: arba pats lai atsišaukia, ne.- 
v ra svarbus reikalas. (39)

Kastose Genčauskienė.
23 River st., N. IVavmouth, Mass.

Pajieškau brolio Nikodemo Dubaus
ko ir Jurgio Andzikričio. Abu paeina 
- Kauro rėdybos, Sartininkų vaisė, 
Vugštupių kaimo. Girdėjau gyveno 

Tllirois valstijoj. Malonėkite greitai 
įsišaukti, nes turiu svarbių reikalų iš 

’/etuvos. Taipgi žinančių meldžiu 
pranešti. (40)

P. Dubauskis
49 Ten Eyck st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Ar.tosės Baulutienės-Ju- 
Tenės, paeina iš Kauno apskričio, Ve- 
lėnosios valsčiaus. Pamelavo kaimo. 
Turiu labai svarbų reikalą, meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu: (39)

Simonas Pavalkis
22 Star st., Ansonia, Conn.

Pajieškom savo motinos Marijonos 
Slautarienės, po tėvais Ruzgiutės, 
Tryškių valsčiaus, Leilėnų kaimo. 2 
netai atgal ji išvažiavo nežinia kur ir 
>u kuom, palikdama munis siratas. 
kts'šauk, miela motinėlė, norėtumėm 
aasikalbėti paskutinį sykį, nes mes 
tuoj išvažiuosim į Lietuvą. Jeigu kas 
inot apie musų motiną, praneškit
Johar.a ir Amilija Slautaraitės (40) 
3323 Lowe Avė, Chicago, III.

Pajieškau draugų Kazimiero Mike- 
iuno iš Butkunų kaimo, Vaškų parap? 
''irmiau gyveno Kanadoj; taipgi Juo- 
apo ir Jono Nakvos, gyveno Chicago. 

lie patįs lai atsišaukia arba kas apie 
iuos žino malonės pranešt (40)

Antanas Nakvas 
1316 Madison st. Butte, Mont.

Pajieškau J. Dezulio, lai atsišaukia 
■iuo adresu • ,

S. Balchun
Gen. Delivery, Wheeling, W. Va.

Pa.iieškau brolio Jono Ambrose, 
Suvalkų gub, Mariampolės pav, Vei- 
erių gmino, Kazliškių kaimo; gyve

no Bentlevville, Pa, girdėjau buvo 
tarėje. Kas apie jį žino malonėkite 
ranešt arba pats lai atsišaukia. (41) 

Petras' Ambrose
Bos 795, Johnston City, III

Pajieškau savo pažįstamų Aleksan- 
lros Rumbučio* Pranciškaus, Antano 
r Jono Vaitekūnų ir brolio Julijono 
-iriaus. Visi pąeina iš Kauno rėdyboš, 
Luokės parapijos. Patumšalių kaimo; 
Taipgi Jono ir Juozapo Paulauskių iš 
Kuprių ir Povylo Taurinskio iš Telšių 
miesto. Visų meldžiu greitai atsišauk- 
i arba kas žinote pranešti; yra svar

bių žinių iš Lietuvos. - - j-t
Adolph Lingis (39) ’

1385 E. 26th st., Cleveland, Ohio.

Pajieškau draugo Juozapo Vaitie
kaus. iš Kartinos dvaro. Kretingos 
•pskričio. 4 metai, aįgal gyveno Mdnt- 
•■eal. Canada. vėliaus išvažiavo j Wa- 
rerbury, Conn. Meldžiu atsišaukti ar
ka kas žino pranešti; yra svarbus rei
kalas iš .Lietuvos nuo jo moters. ' 

Jbkimas Paulauskas (39) 
51a Laprarie st, Montreal Canada.

LIETUVIŠKI REKORDAI

Šok, o su Jums šoks visas svietas.
- 10 Inch—$1.00

l GYVENIMO DŽIAUGSMAI. Polka. f VISUR ŽALIUOJA. Polka.
E'4675 ( ryTO GP. Ižl MAI. šocas. E-4094 KAIMO KERMOŠIUS, šokis.

Kada žmones linksmus jie sueina Į savo draugų namus ir pasišoka, ir linksmai pra
leidžia laiką. štai, čionai yra toji proga kad padaryti jūsų namus viena iš tų po- 
puliariškiausių vietų visoje jūsų kaimynystėje. Ant pirmojo paminėto rekordo 
Klemetu orchestra griežia "Gyvenimo džiaugsmus," gražią polką, pritaikytą prie 
senoviu narsumų, ir "Ryto Gražumai,” smagus šocas. su labai dalikatniu tempu. 
Ant antro nurodyto viršuje rekordo pasižymėjusi Ūkininkų Orchestra, griežia ma
loniai valcą "Kaimo Kermošius,” kaip tik tokiu bodu, kaip jauni žmones myli šokt, 
ir visados populiariška polką "Visur žaliuoja.” Įsigykit tuos Rekordus, o jus per
sitikrinsite. kad jūsų namai visados bus p’lni linksmų svečių.

Čia yra garsus Choras kad užb avinti Jūsų Draugus.
fAnt kalno karklai siūbavo. Mikas 

Petrauskas. Tenoras.
E-3840 -j* na|jte|ę per naktelę. Mikas E-3906'

Petrauskas. Tenoras. I

j Gerkit šaltyšiai. Mišrus choras. 
E-409S ' Qj Į<as sodai do sodeliai. Mišrus choras.

Važiavom dieną.
Mišrus choras.

Bijūnėlis žalias. 
Mišrus choras.

>

Paprašyk jusu pardavėjų naujo Kataliogo Tarptaatišku lnstrumentalių Rekordų

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 22 ik 28 metų. Butų geistina, kad 

i atsišauktų kiek pamokyta ir laisvų 
pažiūrų mergina, ir nemažesnė kaip 
5 pėdų ir 8 colių. Aš esu 5 pėdų ir 10c. 
augščio, geltonų, šviesių plaukų, čysto 
baltai raudono veido, 28 metų am
žiaus, jaunas atvažiavęs Amerikon, 
moku lietuviškai rašyt ir truputį ang
liškai. Mergina, kuri norėtų arčiau su- 

1 sipažinti, malonės parašyt laišką ir 
sykiu prisiust savo paveikslą. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką. (41) 

Samy Chernocky
1918 Hamilton avė, Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, gali būt ir su vienu vai
ku. nesenesnės 28 metų, sutinkančios 
imt civilį šliubą. Aš esu 27 metų vai
kinas, dirbu už duonkepį, gerai uždir
bu ir ant visados darbą turiu. Meldžiu 
atsišaukti ir su pirmu laišku prisiųsti 
paveikslą, kurį reikalaujant grąžin 
siu, Vyrai te nerašo.

x J. Vaitkus
38 Oakland Sq, Pittsburgh, Pa.

Noriu susipažinti su pagyvenusia 
motere jnuo 45 metų amžiaus ir se
nesne. Butų gerai, jei turėtų, kiek pini
gų, kurie reikalingi dėl biznio. Duosiu 
visoms atsakymą, kurios prisius laiš
ką kartu su paveikslu. (39)

J. Wr—ch
255 Broadway, So. Boston, Mass.*

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 24 iki 34.metų, laisvų 
pažiūrų, kuri savo protu galėtų guven 
ti ir gerą nuo blogo atskirti; Man bu
tų malonu, kad ne iš toli atsišauktų.

B. F. J. (ta)
114 N. Phelps st, Yourigstown, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 20 iki 35 metų. Aš 
esu 28 metų vaikinas, turiu gerą dar
bą. Kurios norėtumėt susipažinti atsi- 
šaukit prisiųsdamos paveikslą. Atsa
kymą duosiu kiekvienai. Vyrų meldžiu 
nerašinėti. J. W.

P. O. Box 254, Batavia, III.

i

Pajieškau merginos arba našlės pri
žiūrėt 2 vaiku ir-stubą. Vaikai jau lan 
ko mokyklą. Gerai moterei darbas ant 
ilgo laiko. Aš esu našlys. Mokestis 20 
dolerių j mėnesį, maistas ir kambarys. 
Ekstra darbo nėra. Meldžiu atsisaukt.

A. Latonis (40)
2019 N 17th st, Springfield-, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 35 m. 
Esu vaikinas 35 m, meęlžio amatnin- 
kas, gerai uždirbu ir bedarbės nebijau 
Mergina turi būt laisvų pažiūrų, pro- 
t’.nę? ’r mylinti dorų gyvenimą. No
rinčios su manim arčiau susipažinti 
malonės parašyti laišką ir prisiųsti 
savo paveikslą, kurį pareikalavus 
grąžinsiu. (40)

W. A. J.. 101 S. Popleton st, 
Baltimore, Md.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 30 metų, kuri mylėtų ra
ntų gyvenimą. Esu 27 metų vaikinas. 
Su pirmu laišku malonės prisiust pa
keiksią kjirį ant pareikalavimo grą
žinsiu. Atsakymą duosiu kiekvienai.

J. Urbonas. (39)
112 Grand st, Brooklyn, N. Y.

REIKALĄ VIMAL
REIKALINGA MOTERIS.

Laisva ir iškalbi, mokanti kelias 
kalbas. Gabi moteris gali -uždirbt 10 
doleriu į dieną. Platesnių žinių klaus
kit laiškais, įdėdami už 2 centu štam
pą atsakymui. Atsišaukti galit iš vi
sų valstijų. Amatas kožnam mieste.

M r. Arlovas
44 Byron st, tVorcester, Mass.

REIKALINGAS BUČERIS.
Brightono Lietuvių Kooperacijoje, tu
ri mokėt gerai darbą. Darbas ant vi
sados, mokestis gera. Pvleldžiu atsi
šaukti tuojaus. (41}

Brightono Lietuvių Kooperacija 
24 Linicoln st, Brighton, Mass.

Reikalingas Švarus Ruimas.
Su valgiu arba be valgio. Geistina 

pietinėj miesto dalyj. Užmokestis su- 
lyg pareikalavimo. Turintis tokį rui 
mą malonės parašyt šiuo adresu: 

B. Walančiunas
390 Reed st., Milwaukee, Wis.

REIKALINGAS PUSININKAS su 
mažais pinigais į restorano biznį. Vie
nas neįstengiu apsidirbti. Platesnes 
žinias suteiksiu laišku. (40)

A. Petrauskis
200 Chestnut st, Lawrence, Mass.

REIKALINGAS PARTNERIS arba 
geras darbininkas, kuris gerai supra
stų bučernės ir grosernės biznį. Biznis 
eina gerai ir vienas neišgaliu vesti.

487 Main st, Charlestown, Mass.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA UKg.

Į 15 akrų žemės, visos reikalingos 
I triobos ir viena karvė. Tik 10 minutų 
eit iki ^>at vidurio miestuko. Atsišau- 
kit greitai. Kaina labai pigi. Parduo
du todėl, kad esu vienas be gaspadi- 
nės. Mane galit matyt dirbamom die
nom nuo 5 iki 9 vakare ir šventadie
niais bile laiku. (40)

Povilas Balčiūnas
262 E. River st., Orange, Mass.

PARSIDUODA VALGYKLA, lie
tuviais apgyventoje apielinkėje; savi
ninkas išvažiuoja i Lietuvą ir nori 
greitai parduot. Biznis gera. Pasi
naudokite proga. (41)

V. P. 2 Arthur st, Montello. Mass.

s Columbia Rekordą pardavėjis Suv. Vaisi. ar Kanadoje mielai sutiks 
vieną tų Rekordų be jokio atlyginimo. Jis taipgi duos jums 

Kataliogą Columbia lietuviškų Rekordų. Paprašykite jo.

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius.

Žiūrėk kad toks Vaizhaženklis 
butą ant kiekvieno Rekordo.

COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Bile vienas ----------
pagrajinti jums bile

f olunthia
Rekordai skamba 
gražiausiai ant 

Columbia 
Grafonola^

Kaina. $32.50 
iki $2100

PARSIDUODA DUONOS KEPYK
LA. Pigiai ir greitai. Biznis išdirbtas 
plačiai tarp lietuvių, lenkų 
Savininkas apleidžia šią šąli, 
tesnių žinių kreipkitės pas.

P. Vasvlius
106 Centrai st., Ansonia,

ir rdsą. 
bei pla-

t
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KAIP ŠV. ANTANAS 
SUGRAŽINO ARKLĮ 

ŽYDELIUI.
Kas tai pavogė žydelio 

arklį. Verkdamas eina jieš- 
koti arklio žydelis ir pasi
tinka kunigą. Kunigas pa
tarė jam duoti ant mišių, 
prie šv. Antano altoriaus. 
Žydelis taip ir padarė. Ir f 
patsai atėjo paklausyti, ką 
šventasis pasakys.

Ir ve, prasidėjo 
Kunigas užgiedojo: 
minus vobiscum!”

mišios.
”Do-

Išsipildė jo troškimai.
"Kuomet aš pradėjau gy

venti, aš norėjau būti juok
darys," pasakojo vienas 
daktaras, "bet mano namiš
kiai užsispyrė, kad aš ei- 

"čiau į daktarus.”
”Ir aš pasakysiu, kad tam 

i stos troškiniai išsipildė." pa
stebėjo vienas jo pacientų, 

' "nes tie receptai, ką tamsta 
man rašai, yra tikri juokai. 
Kada tik aš tamstos recep
tą aptieken nunešu, aš vi
suomet gaunu paimti snap
so.” 

I 
{ 

i
Per trumpas pamokslas.
”Na, o kaip gi tau patiko 

musų naujo kunigėlio pa
mokslas?” teiravosi gaspa- 

■uinė uas savo burdingierių. 
! "Niekai; pertrunipas!” 
atsakė tasai. "Nebuvo kada 
ir išsimiegoti; vos užsnū
dau — ir pasibaigė!”

Klaidingas žodis.
—Ar tu pažįsti tą moterį, 

, su
V VI V. Ltlll • "1 • —•

Žvdelis, nieko nebelauk-, a eina ana puse gatvės, 
damas, kuogreičiausia pas 
Domininką Vobicką. čia 
jis ir užtiko savo arklį.

Nuo to laiko šventas An-' 
tanas ir pagarsėjo.

J. Morkūnas.

raudona skrybėle?
—Pažįstu; tai gyvanašlė, 
—O tą antrąją?
—Ir tą žinau. Ji yra naš 

lė.
—Ar ta našlė ne gyva

» 
t 
i 
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Kuris specializuoja gydyme 
chroniškų ir abeinų ligų, lan
kysis Norvooue sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir

PĖDNYČIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS A 1*1'1 EK OJE

ar.t Antrų lubų, 
ligoninė ir didisis ofisas:
401 MARLBOROIGH ST,

BOSTON, MASS.

Jo

LIETUVIS DENT1STAM

Dr. M. V. Casperi
Į 

SO. BOSTON
Boatoa 17

(KASPARAVIČIUS)
451 BKOADtVAY, 

Tel. So
Ofiso valandos:

Nuo 9:30 iki » J M
" 6:30 "

12
B
9

EL1HU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
provas civyliškas irVeda 

kri minai iškas.
G6—67 Jvurnal Building 

262 \VASH1NGTON Sl'REET, 
BOSTON, MASS.
Tel. Main 3334

Jam nereikės.
Žydelis atvedė arklį par

davimui į jomarką. Priei
na prie jo pirkėjai ir klau
sia:

Pirkėjas: —Kiek tu 
už šitą gyvulį?

Žyd. —Šimtą rublių.
Pirk. —Tavo arklys 

las.
Žyd. —Ui, jam skaityt 

reikalinga.

Vaikas atsakė.
Vienas katalikas dakta

ras, kuris buvo nedideliam 
miestelyje mokyklos perdė- 
tiniu. pastatė vienam vaikui

nori klausimą:
i —Pasakyk, Jonuk, ką rei
kia daryti, kad į dangų nu- 

ak_ eiti?
—Reikia numirti — sako 

ne_ vaikas.
į —Labai gerai — pagyrė' 

Pirk. —Kad jis ir šlubas. — Bet pasakyk.
Žyd. —Jam kariumenėn rei^ia daryti prieš nnr-j 

stot nereikės.
Pirk. —Kiek jis metų tu

ri?
Žyd. —Ui, dvyliką.
Pirkėjas žiuri 

dantis ir sako:
—Taip, senas, bet jis juk

nė liežuvio neturi.
Žyd. —Ui. jam advokatu

būt nereikės.
J. Morkūnas.

su Pa- į 
reikšta iš' i

o *■ !Pirmu
Kartu '

Lietuviu
~ t

Kalbate

• V' 'P~

Dabar ką ūk išėjo iš po zpaud^s

Nauja Lietuviška

BIBLIJAI
SATYROJE

5%x8 colius, turi 382 
ir 379 pu v tiksleli ur. Labai

v palai, 
ią Biblija ir tė- 

(kurie per
su C vėriciu Svieto 

užaiirš vi- 
vargus ir džiaugeis jogiai to

jam bes trumui xic-
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Siuskit Pinigus 
į Lietuva

PER

J. Sekio, J. L'rbšo ir Ko. Banką 
KOL MARKES—AUKSINAI DA PIGUS.

Mes galutinai nustatėme tikrus kelius kuriais
SIUNČIAME PINIGUS Į LIEVU-VĄ

ir taipgi nuo lenku paliuosuotas vietas. į visą Kauno, Vil
niaus ir Suvaiką gubernijas. Prusą Lietuvą, ir si\^£ kitas 
pasaulio dalis

SL'LYG PIGIAUSIO DIENOS KURSO.

*

CUNARD LINE

ATYDAI

i

KREIPKITĖS PRIE ARTYM1AUSIŲ ”CUNARD” 
AGENTŲ.

Ceverykai j Lietuvą!

SIŲSKITE SAVIEMS ANT ŽIEMOS 
GERĄ DOVANĄ.

Negalint musų Korporacijos prezidentui, adv. 
Bagočiui nuvažiuoti i Lietuvą, nuvažiavo sekreto
rius Stasys A. Milčius, ir jau veikia Kaune.

Visupirmu mes sutvarkėme siuntimą čeverykų 
Lietuvos žmonėms. Jeigu norite parsiųsti saviš
kiams brangią dovaną—ČEVERYKUS—nes Lie
tuvoje nė už pinigus negali gauti, tai priduokite 
niums pi.’ną vardą ir adresą iš Lietuvos, o mes tuo
jaus pasiųsime net iki paskutiniai paštai. Visi 
siuntiniai pilnai apdrausti.

Prekės su persiuntimu: $12.50, $10.50 ir 8.50.
Yra tai geriausi ceverykai. Yra ir pigesnių, bet 

į Lietuvą jų siųst nepatariam.
ČEVERYKAI AMERIKOJE!

Pirkite Lietuvių Bendrovės čeverykus mus pa
čių krautuvėse, kurias rasite sekančiose vietose:

VVORCESTER, MASS„ 2 Lafayette st. 
NASHUA, N. H., 10 High street. 
CHICAGO, ILL.. 1932 So. Halsted st. 
CHICAGO, ILL, 763 Mihvaukee avė. 
NEW HAVEN, CONN\ 894 Grand avenue 
SO. BOSTON, MASS., 377 Broadwav. 
BROOKLYN, N. Y. 197 Grand street 
BALTLMORE, MI)„ 702 W. Baltimore st.

Jeigu Jūsų mieste nėra musų krautuvės, pri- 
siųskite savo užsakymą mums tiesiog į fabriką, o 
mes orderį išpildysime prisiųsdami Jums geriau
sius Čeverykus, padarytus lietuvių dirbtuvėje, per 
lietuvius unijos darbininkus, ir gvarantuojam kad 
pas mus gausite porą dviem-trimis doleriais pi
giau, ar pirksite krautuvėje ar tiesiog iš fabrikos, 
negu kad kitur. Jeigu nežinote savo kojos numa- 
rą, tai padėkite basą koją ant popieros, apibrėžkit 
su alavėliu ir prisiųskite mums pažymėdami ar no
rite smailais galais, ar vidutiniais, ar bukais; ar 
juodos skuros ar tamsiai rudus.

Prekės su persiurdimu vra sekančios: $12.00, 
$11.00, §10.00, $8.00 ir $6.50. '

Prekės išspaustos ant čeverykų padų.
Remkite savo Įstaigą, kurios savininkais yra 

700 lietuvių. Darbas yra varomas kad kuogrei- 
čiausiai atidaryti dirbtuvę Lietuvoje.

PIRKITE ŠERAS: Common Stock po $125.00. 
Preferred Stock po $100.

Už "Preferred Šeras yra gvarantuojama 7C< 
ant metų, "Common”—gauna visą likusį pelną už
mokėjus procentus ant "Preferred.”

MES DIRBAME DIDELI DARBĄ- 
PAGELBEKITE MUMS TAME DARBE!

Kreipenties su bent kokiu reikalu adresuokite ■ 

Progress Shoe Mnfg. Corp 
88—92 SPARK ST., BROCKTON, MASS.

KURIE NORITE VAŽIUOT Į LIETUVĄ,
Parūpiname geriausi Laivą ir laiką. Mes visados turime 

vietos dėl važiuojančių į Lietuvą ir kelionėje musų pa- 
sažieriai būna nuo 15 iU 18 dienų ir visoje kelionėje be jo
kiu didelių kliūčių.

Parduodame Laivakortes iš Lietuvos ir visų kitų dalių 
svieto. Pasus išrūpiname greitai.

J. SEKYS, J. URBŠO & C0.
IOI OAK ST., kampas Oak ir Short 

LAWRENCE, MASS.

♦ 
į4

mitra Biblijos 
puslapius 
jduini ir naudinga kickv tenai 
Žmogus skaitydamas 
mydamas į paveikslėlius, 
statu kas buvo pirm 
ir iki užgimimui Kristaus), 
8U8 savo 
kią knigą įgijo, 
mus vakarai.

KAINA
Norinti gaut __

sivskit Exprcso ar Pačiu 
arba registruotame laiške

"KELEIVIS”
255 Broadvvy,
Boston, Mass.

tį?
—Reikia apsirgti ir tams

tą pašaukti! — paaiškino 
vaikas.

arkliui i —-------- :----------
RINKIMŲ MENA ARTI.

Šalies rinkimai dabar vir
šija viską. Jus gaunat dau
gybę politiškų apskelbimų 
ir kortelių, ir jus neišmanot 
nei už ką balsuot, todėl kad 
perdaug visokiu skelbimu ir I 
tūli jų negana 'aiškus. Visai r)„uf„ Oficai 
kitas dalykas su pasirinki- {LFclKlttrU Vllbcll « • •»•••■» •« • I»
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KVAILI DALYKAI.
Kodėl?

Kodėl Airijoj gaidys ne- mu gyduolių dėl pilvo ligų, 
gieda? Kodėl nugaišta gy- Jus tikrai žinote, kad tokia- 
vatės ir kiti šliaužiojantis me atvėjuje geriausia gy- 
sutverimai atvežti į Airiją? duolė už visas Trinerio A- 
Kodel baltasis dobilas atvež- merikoniškas Elixiras Kar
tas iš Airijos į Škotiją nu- čiojo Vyno. Kiekvienas, ku- 
džiusta? >

Yra airių, kurie tam tiki, 
bet tai yra kvailystė.

I

II
rru.

TIK Sl.OO
šią Bibliją, pinigusMote y Ordo-

adrc-sta:

■
I
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I
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MEDICAL OFFICES
22 TRE.MONT RWO, Scoliy Są. 

BOSTON, MASS.
Kalbame Ruskai ir Lenkiškai

Gydo vyrų ir moterų slaptas 
ligas, kraujo ligas ir nusilpnė
jimų.
__ Primą egzeminaciją ir kraujo 
išbandymų esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo » iš ryto iki 
9 vakare.

LAIVAS SAX0NIA
Išplauks

30 Spalių-October
TIESIOG Į HAMBURGĄ

Kaina $1.25. Karės taksų $5.00.

ris išbandys jį vieną kartą, ♦ 
nenorės imt kitokių 
symų, todėl, kad jis jausis 
taip kaip p. George Ivcick, 
kuris štai ką parašė mums 
iš St. Louis, Mo. 1 d. rugsė
jo, 1920 m.: "Trinerio Ame
rikoniškas Elixiras Karčio
jo Vyno tikrai man pagel- 
bingas.” —Trinerio Angeli- 
ca Kartusis Tonikas — tai 1 
kita puiki gyduolė. Tasai 
gerasis tonikas yra reikalin 
gas dėl atsigavimo nuo di
delio nuvargimo, dėl prida-

Kvailas tikėjimas.
Konstantinopolyje, 29 

gūžės 1453 m., kuomet gre
tiškas vyskupas laikė mi
šias, į bažnyčią įpuolę turkai 
tikslu užmušti vyskupą. Pa
starasis, norėdamas pasi
slėpti puolęs šen ir ten ir pa
galios pribėgęs prie sienos. 
Muro siena prasivėrus ir___  _
kuomet vyskupas įlindęs vimo gyvybės ir sudrutini 
skylėn, siena vėl užsidarius.__ _
Grekai tiki, ka'd kuomet baž- Pardavėjas tikrai turi

£e-

mo nervų. Jūsų gyduolių 
uaiuavej<*& un.iai Šias

nyčia vėl teks krikščionims gyduoles dėl jūsų. —JosephJ 
i Triner Company, 1333-45 S.

Ashland Avė., Chicago, III.
kunigams, tai senasis vys
kupas vėl išlysiąs iš sienos 
gyvas.

Ar tai ne kvailystė?

Kvailas gėrimas. •
Deda kavos, kad butų juo

da ir pila pieno, kad butų 
balta; deda cikorijos, kad 
butu kartu ir deda cukraus, 
kad butų saldu; verda, kad 
butų karšta ir pučia, kad 
butų kartu ir deda cukraus 
"laukan.”

Kr
Gydytojas ir
Chirurgas.

Gydo užsenėjusias 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAM ST. 
CHICAGO, ILL. .

TEL. BULEVARD 2160.

Ant 2 i 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeitavais vir- 
šais. Labai tei- 

1 ... ... singas, ypatingai
| gelzkeliu važiuojantiems žmonėms, 
I kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinotu Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad-! 
reso už$9.75 C. O. D. ir persiuntimo • 
kastus, su teise jums viską peržiūrėt, i 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu-: 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25 00 1 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo-! 
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO. 
$06 Athenaeum Bdr. CHICAGO. ILL.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKšLĖ $2.45.

ligas

Kvailys.

Buvo tam priežastis.
”As pažįstų vieną vyrą, 

kuris jau 30 metų kaip ve-! 
dęs, bet nei vieno vakaro

i

eeMMMee

Bitą čir kėlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plaujv vi
sas dalis vietos. Prisinsk $2.45 
vo * ’ ___
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLE1GH & CO.. Dept. 914, 
CHICAGO, ILL

. ------------e-------------- SU 38-
antrasu. Taipgi mes turi-

«-------
Rašykit tuojaus.

KARDAS
Laisvamanių mėnesinis laikraš

tis — Žurnalas. Su daugybe gra
žių paveikslų ir žingeidžių pasi
skaitymų. Apart moksliškų raštų 
ir dailiosios literatūros taipgi Į 
kiekvieną Kardo numerį kunigas 
Bimba pasako pamokslą apie ri
šo pasaulio nuotikius.

“Kardo” prenumerata 
tams $2.50

“Kardo” pr. Lietuvoje 
užrubežyj $3.00

“Kardo” pavienis numeris 25c
Kas nori gauti vieną “Kardo” 

numerį dėl pažiūros — meldžiam 
prisiųsti 25 centus — invinioję po- 
pieron ir indėję konvertan. “Kar
das”, dykai dėl pažiūros nėra siun
čiamas. Visi laisvų idėjų lietuviai 
yra kviečiami užsirašyti “Kardą” 

Lietuvių Laisvamanių 
Amerikoje. Užrašykit 
savo gentims bei pažį. 
Lietuvoje, nes tuomi pa- 
Lietuvos žmonėms nai-

vienintelį 
žurnalą 
“Kardą” 
stamiems 
gelbėsite 
kint kunigų įtekmę miniose.

Pinigus siųskit “Kardo” antrašu.
3 SVARBIOS “KARDO” KNYGOS 

“TIKĖJIMŲ ISTORIJA”.
Šita garsią knygą parašė prof. 

P. D. Chantelpe de la Sausaye. 
Yra tai milžiniškas veikalas suda
rąs net 10S6 puslapius. Knyga 
yra papuošta daugybe paveikslų 
visokių tikėjimų dievu, dievaičių, 
relikvijų, šventenybių, šventųjų, 
bažnyčių, šventnamių ir tt.

Šitoje knygoje skaitytojas_ .ras 
pilną apžvalgą visų tautų tikėjimų 
— religijų, jų'pradžią, augimą, vy- 
stimąsi, puolimą ir platinimąsij— 
pradedant nuo seniausių . amžių, 
baigant dabartiniais laikais.. Čia 
aprašomi visi tikėjimai, tikslai, ap
eigos, jų dievai, jų supratimai, apie 
dangų, pragarą, sielos, nemirtingu
mą ir tt. Knyga yra didelio forma
to, puikiais apdarais — aukso ti
tulas ant nugaros.

Knygos “Tikėjimų Istorijos ’ 
kaina $7.00.

Pinigus siųskit "Kardo” antrašu.

hlioštorius ir Jėzuitai arba 
Barbora Vbryka.

. Vienas iš žingeidžiausių romanų 
lietuvių kalboje. Tikras nuotikis. 
iš Barboros Vbrykos gyvenimo 
Karmelitų klioštoriuj, Krakuvoj. 
Lietuvių kalbon išguldė Dr. A. Ka
ralius. šitos knygos kaina tik 
$1.00.

Pinigus siųskit “Kardo” antrašu.
16 KRISTŲ

Svarbi knyga kurioj aprašoma 
apie Įvairių tautų Kristus—Kristi
na, Thulis, Crite, Heus, Thammuz, 
Indra ir tt. Taipgi, šitoje knygoj 
randasi sąrašas 27 garsiausių Bi-. 
blijų. Ir, apie 16 panelių Šven
čiausių. šitai knygai medžiaga 
imta iš Encvclopedia Britanica ir 
knygos Nature.

Sutaisė T. J. Kučinskas, B. S., 
šitos knygos kaina tik 50 centų.

Pinigus siųskit “Kardo” antrašu. 
Pasarga: Kas užsirašys visas 3 

virš paminėtas knygas 
ir laikraštį, "Kardą”,, 
tam nuleidžiama už $10.

Pinigus meldžiam siųsti sekan
čiu antrašu:

KARDAS
1443 N. Paulina St. Chicago, III.

Dept. 1
—

LIETUVIŲ ATYIJĄI
DTKAI

Suteikiame paaiškinimus kaip geriau važiuot tėvynėn, 
ir išdirbame pasportus trumpiausiam laike.

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus.

LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR Iš KRAJAUS; 
SIUNTIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PI
NIGUS ANT PAČEDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.

HENRY C. ZARO
3 AVE^ Cor. 6 ST. Dept. L. 3. NEW YORS, N. Y.

ATYDAI LIETUVIŲ!
Jei norite gaut tikrai Lietuvišką Paspirtą į keletą dieną, 
Jei norite važiuot pigiai ant geriausią laivą tiesiog Lietu
von. Jei norite siąsti Pinigą savo giminėms, ir Jei norite 
gimines parsitraukt Amerikon, tai tuojaus kreipkitės į di
džiausią Lietuvišką įstaigą, adresuodami: 

INTERNATIONAL SS Ine.
136 East 42-nd St., NEW YORK, N. Y.

•
Speciališką atydą atkreipiant ant keliaujančių Lietuvių ir Lietuvai
čių. Parduodame Laivakortes į Liepojų, Hamburgą, Klaipėdą ir ki
tur. Siunčiame pinigus į Lietuvą ir kitas šalis. Jei norite kad jūsų pi
nigai nueitų į 4 savaites, tai tuojaus klauskite pas mus žemiausio 
auksinų kurso. Patarimus duodame dykai.

u



t

Ką žmonės rašo iš Lietuvos.
A Rakauskas, Jersey CL, mokyklos. Užtat labai daug^\ I rvnvri .-.-v L... . . _ • * rra v» - 'ty, N. J., gavo nuo savo bro

lio sekantį laišką: 
Mielas Adomai!

Jau antrą laišką tau ra
šau. Nuo tavęs dar iki kol- 
kas laiškų negavau. Aš su 
gyvenamąją vieta, taipgi ir 
darbu nusistačiau. Dirbu 
prie Lietuvos kariumenės 
raštinėj, kaipo civilis. Kaipo 
Am. pilietis, kolkas "sveti
mos" šalies armijon nestoju. 
Alga 700 auksinų į mėnesi. 
Pavieniui galima gerai pra
gyventi, bet su šeimyna bu
tų sunkoka, su tokia alga.

Mačiau daug amerikiečių 
jau Kaune. Jų čia yra viso
kių, ’ pradedant klerikalų 
Rutkausku, baigiant bolše
vikų Stasiulevičium, čia vi
si jie sau darbą surado. 
Rutkauskas "daktaras," su 
Tautos Fondo pinigais da
vatkas ir jų vaikus peni ar
ba kaip kiti sako "peri.” Ba
lutis dirba ministerijos raš
tinėj. Alytienė -Pilieniene 
taipgi dirba valdiškoj rašti
nėj už vertėją. Pilėnas yra 
vienu iš žvalgybos skyriaus 
"načalninkų." Nabagas Sta
siulevičius, nežinia ko grįžo 
į Lietuvą. Baimė Amerikos 
valdžios, kuri buvo jį Į tei
smą patraukus, privertė jį 
tą kelionę padaryti. O gaL 
pesimizman patekęs, nega- į 
lėdamas "Naujienas" ir Gri! 
gaitį su kitais sunaikinti, .iš 
sarmatos pasišalino nuo sce
nos Amerikoje. Čia iš jo tik 
"buvęs žmogus"... Turėjo 
nelaimę — buvo areštuotas, 
kaip pasirodė Kaune, 
kinksojo kiek kalėjime ir ta
po paleistas, sakoma, pei nema^a nuostolio. Jei butu 
Pilėno protekciją. Kad Pilė
nas jį savo žvalgybos sky
riaus darbininku turėti su
tiktų, tai niekas daug ne
abejoja, be‘t kad toks smar-

priešų. Tačiaus miBų jauni
mas dirba ir kruta, kiek iš
gali. Parodo tai ir lęidimas 
laikrašteiio. Tautiškasis su
sipratimas berods dar ne 
toks didis, bet nuolat stiprė
ja. Ir pinigiškai mes dar la
bai silpni. Kreipiajnės todėl 
i savo sesers ir brolius Did. 
Lietuvos ir Amerikos, pra
šydami mus pašelpti. Įsitai
sėm "Lietuvių Banke", 
Klaipėdoje, fondą dėl leidi
mo jaunųjų lailcraščio. Už 
aukas, ir menkiausias, sa
kom jau dabar širdingą 
ačiū. "Darželis" kainuoja su 
prisiuntimu viens numeris 
Maž. Lietuvai 60 skatikų. 
Didž. Lietuvai 1 auksiną, 
Amerikai 20 centų. Visoms 
korespondencijoms antra
šas toks-’ Mažoji Lietuva, 
Martinas Glažė, Klaipėda 
(Memel) Hospitalstr. 15, II.

Lietuvoj nyksta pinigai
_ Be viešpat audami vokie

čiai Lietuvoj teikė mums sa
vo laidos pinigų., -Ners vo
kiečiai senai jau išsikraustė 
iš Lietuvos, bet jų pinigai 
pasiliko ir iki šiol vaikščioja 
po žmones.

į Buvo jau daug kieno sa- 
i kvta, kad reikia išleisti savo 
tikri, lietuvių pinigai, bet 
laikinoji ir dabartinė val
džia neleido jų. Ir gerai da
rė, neleisdama lietuvių pi- 
jiiigų. Leidimas, tiesa, būt 

p tikęs lietuvių patriotiniam 
a‘ jausmui, bet ekonominiu at- 
' žvilgiu Lietuvai butų buvę 

išleisti Lietuvos pinigai, ne 
laiduoti auksu ar kita pat
varia valiuta ir tai dar koi 
Lietuva nėra pripažinta de aoejoja, net kuo voks smar-.jure> tokių pinigų kursas 

kus, nesukalbamas rev o įu ^ymiaj kritęs, kas atsi-
sv įeto pereju- gu ]aįvju esty jr jenku 

no iranKiu iintu, tai — keis- ‘ ‘
ta, ■ bet gali būt kad nusibo- 
dus vieną valdžią griauti, 
žmonės eina kitai valdžiai 
"naudingą darbą” dirbti... 
Šiaip ar taip, jis vietos val
džios . pavojingu neskaito
mas, ir kalėjime dėl to nėra 
laikomas. Kauno socialistai 
ir darbininkai žiuri į jį su 
nepasitikėjimu ir darbinin
kų veikiman įeiti nevyksta.

Lenkų atstovai vieši Kau
ne ir veda taikos derybas. 
Apie pasekmes, kaip suži
nosim, tai pasidalysim žinio 
mis.

Buvau namon į tėviškę 
nuvykęs. Visi sveiki.

Su godone
Jonas R—kas.

kalingu daiktų. Ir vienaip 
negera, ir kitaip bloga.

Gerai buvo elgtasi pir
miau, neišleidžiant lietuvių 
pinigų, bet ilgiau taip nega- ’ 
ii būt. Tai dabar jau tik vor 
kiečiams gera daro ir ardo; 
Lietuvos prekybą. Jei taip 
pasitęs dar pusmetį, mes vi
sai liksim be smulkių pinigų 
ir priversti busim uždarinėt 
smulkiąsias krautuves.

Mano išmanymu, dabar 
turėtų būt išleisti lietuvių 
pinigai, kurie kursuotų tarp 
žmonių vokiečių pinigų vie
toje. Tuos pinigus galima 
būt paremt vokiečių pini
gais, kuriuos galima su
kraut valstybės iždinėj. Ta
da, viena, jei ir plyštų, jei ir 
susinaikytų kur pinigai, tai 
jau vokiečiai tuo nesinaudo
tų, o antra — turėtume 
smulkių pinigų, būtinai rei
kalingų prekybai. Be to vi
so, nereikėtų visad rizikuot 
imant sudriskusius pinigus.

Jei jau visų pinigų nega
lima išleist, tai valdžia pri
valėtų bent smulkių pinigu 
išleist. Taip, kaip dabar yra, 
ilgiau negali būt, be smulkių 
pinigu mes nužengsim at
gal į primitinguosius laikus.

XX.
Redakcijos prierašas. P. 

XX kelia gan svarbų Lietu
vos valiutos klausimą, kuris į 
reikalingas plačiai svarstyt. 
Mes nuo savęs pridėsim 
tiek, kad, kaip mum tenka 
girdėt iš pasitikimų šalti
nių, Lietuvos valdžia ruo-į 
šiasi išleist lietuvių smulkių 
jinigų, kurie pakeistų da- 
>ar nykstančius vokiečių iš- 
eistus pinigus. Valiutos 

klausimą laikom svarbiu ir 
kviečiam finansininkus ir 
valiutos žinovus reikšti tuo 
klausimu savo nuomonių.

"Lietuva."
Dusėtat Ežerėnu apskričio.

Padustėliu kaime buvo 
žmogžudystė, kilusi iš mei
lės dalykų. Mat, vienos žmo
nos vyras karo metu buvo 
išbėgęs Į Rusiją. Likusi vie
na moteris ėmė mylėtis su 
kitu vyru: Kai tikrasis vy- 

1 — kilo • nesusi
pratimų. Taigi naktį parė
jusį iš Rusijos vyrą nukovė 

kirviu miegantį. 

cionierius", ( 
no Įrankiu liktų, tai — keis- Valstybės pinigų

kurso puolimas — tai nesu
skaitomas valstybei nuosto
lis. Tada veltui ar pusvel
čiui prekės gabenamos sve
tur, šalis bėdnėja. Ir šią va
sarą linų spekuliacija liovės 
tiktai to dėl, kad markės 
kursas pakilo du kart neg 
buvo pereitą žiemą, žodžiu, 
neišleidžiant pinigų buvo 
pasielgta labai atsargiai ir 
gerai.

Bet dabar sutinkam blo
gumų iš kito galo. Skaičius 
esamų apyvartoj pinigų 
mažta, vokiečiai suplyšusius 
pinigus nenoroms kričiei. 
Aišku, kad vokiečiai tai da- P—- - - ’
ro norėdami, kad jų išleisti 
Lietuvai pinigai išnyktų,1 
zutų. Y ra patirta, kad ra-neverta įjggg polemi- 

kas vesti.

ras sugrįžo

MAŽOSIOS* LIETUVOS 
JAUNIMAS ORGANI

ZUOJASI.
(Prisiųsta "Keleiviui,”)
Mažosios Lietuvos jauni

mas, kuris nebepakeldamas 
vergovės pančių jau pirm 
karės pradėjo pabusti ir or
ganizuotis, karui pasibai
gus pradėjo pertrauktą dar
bą išnaujo ir ligšiol įsisteigė 
apie 10 jaunųjų draugijų, 
šitos draugijos, kurių pro
gramas visokiu budu šelpti 
ir auklėti lietuviškumą, su 
si tvėrė pernai rudenį į vie
ną centrą, draugijų "Santa
rą.” Šioji savo konferencijo
je nutarė leisti kas antrą sa
vaitę jaunųjų laikraštėlį 
"Darželis." Ligšiol išėjo jau 
du numeriu. Musų jaunųjų 
draugijos nėra dar tokios 
stiprios kaip Did. Lietuvos 
arba Amerikos draugijos. 
Trūksta musų draugijoms 
moksleivijos. . Neturėjome 
nei vienos lietuviškos moky
klos. Ir šiandien, jau esant 
Lietuvai kaip grynai lietu
viškam kraštui nuo Vokieti
jos atskirtam, neturim dar 
nei vienintelės lietuviškos

.. Duoti Jums

Colgate’s

Prašyk Aptkkoje

U. s. MAIL STEAMSHIP COMPANY, i-

Šis dantų valyrojas už
ganėdina “mane labai 
nes Colgate’s” padaro 
dantis švarius ir baltus, 
Šalip to jo skonis yra 
malonus.

Vardas ’COLGATE’ ant toi- 
ieto daiktų garantija tyrumo 

tikrumu ir puikios rūšies, 
įsteigta 1806 m.

j

i

Redakcijos Atsakymai
D. Januliui, Ęridgeport, 

Conn. Jūsų žinutes apie mu
štynes su nigeriais netalpin
sime. Nesvarbu.

M. L. Manoms. Nauga- 
tuck, Conn. Tamsta vienas 
biznio' įstaigas peikiat, o ki
tas giriat ir raginat darbi- 
ninl<us pirkt jų šėrus. Tai 

keičia^ iyra, M korespondencija, bet

Elizabeth’o Senukui. Jūsų 
korespondenciją žymiai su- 
trumpinom. Su tokiais žmo-

apie penktą nuošimtį, o da
bar jų nyksta daugiau. Pini
gai žmonių rankose plyšta, 
sudega, susinaikina. Vokie
čiai tai supranta ir džiau
gias. kad už kiekvieną su
naikintą markę jiem neteks 
atsakyt savo valiuta.

Dar blogiau yra su smul
kiais pinigais, — jų jau sun
ku gaut. Iki šiol buvusių 
apyvartoj markių, pusmar- 
kių ir dvidešimties kapeikų 
vertės banknotų jau dabar 
kaikuriose vietose nelabai 
tegalima gaut, jau ir dvi* 
markių sunku gaut. Ir jei 
gauni, tai jau tikrai suply
šusį, sulipintą pinigą, kuri 
valstybės iždines jau nebe
nori imti, nes, kaip esu gir
dėjęs, nuo iždinės nepriima 
vokiečiai.

Be smulkių pinigų negali
ma prekyba; nykstant smuį 
pinigams, žmogus visur už 
mažus daiktus turi permo
kėti, arba pirkt daiktų tiek, 
kiek jam nereikia. Permoka 
žmonės geležinkeliui bi
lietų pirkdami, permoka vi
sur, arba prisiperka nerei-

SALDTARAS
ATGAUS JUMS t—

APETITĄ,
PATAISYS VIDURIUS 
SUDRUTINS JUSU 
SVEIKATA.

Mes išdirbame daug Lie- 
k ars tu pagal Europos (se
no krajaus) metodos, per
tai musų lekarstos yra 
geresnės negu kitų. 
Musų ŽOLIŲ ir ŠAKNŲ ! 
sandelis yra turtingiausia 
visoj Amerikoj, nes mes 
taupome apie 500 Įvairiu 
šaknų ir žolių. 
Reikalaukite nuo musų 
tam tikrų aprašymu apie 
įvairias lekarsta^siun- 
čiame persitikrinimui dv. 
kai.

SALUTARAS DRUG 
CHEM. CO.

Prof. J. Baltrėnas
1707 S. Habted st., 

CHTCAGO, 1LL.

m
Skausmus ir gėlimus nutildo

! 4* 
PAIN-EXPELLER

Vaiabažeuklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

DRAUOAS REIKALE

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS

Minėtas paveikslas parodo , kaip 
nuginkluoja carą ir kaip jis turi p*- 
sitrsukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 
riai aplinkui apsupą su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS”
255 Broadvvay,

So. Boston, Mass.

r
šokių Drapanų Dirbtuvė

LAIVAS ”SUSQUEHANNA"
Plaukia iš NEW YORKO tiesiog į

BREMENĄ ir DANCIGĄ
LAPKRIČI0-N0V EMBER 17-tą DIENĄ

Kabina iki Bremeno $175—820(1. iki Dancigo §200—$225
Trečia kliasa iki Bremeno 8125 iki Dancigo $135

Karės mokesčiu $5.00

Kreipkitės tiesiog prie

45 Broadvvay, New York City
. arba prie vietiniu agentų.

r t

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- 
sokių ligų, kaip Ui: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daKtarus per telefoną už- 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite į APTIEK Ą po numeriu

100 SALĖM ST BOSTON, MASS.

:a

MAGDE. “Ak, kaip man niežti gal
vą .’ Išbandžiau visokius mazgoji m mjl. 
trinkimus, muilacimus — ir riskas tas 
„'■•ko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi F' C

MARE. “Na. f ai kam tau kęst b^- 
reikalingai! Žiūrėk, kokie meno plau
kai gražus. st‘- !n-:s ir cysti. O tai 
todėl* kad aš vartoju REEFLES !’’

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
ta: gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
nčitrs. švelnius plaukus? Kas gal būt 

nemezinčią galvos odą?

l-e GF FLK as
.! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
rijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
;jke ų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar- 
ir.is užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ♦ 

k: RlFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
e. kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai

■ '•—-s. ’Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
;c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu t

F. AO. RICHTER 6 CO.. 326-330 Broadway, New York“——

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

ti;

| kuri- frigelbi ga 
| būt gražesnio nž 
Į smagesnio už čy

| panaikina pie-sk:
| trynimo: dviejų a
! pleiskanas, o sav 

čiais suvilgant gah
» Nusipirkte šiąr:

6tc., bet jus saky>:
pridėti prie kiekvienos bonknte; 

; atsiųskite mums 75< . ‘ ' ’
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DUOKIT’PASIUT “ MUMS.

Mes užtikrinant, kad Jus sučėdyslt ptain 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
■nes imam materiją iš gerųjų firasą ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl atusą 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IB OVEB- 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR G ERA L
TAIPGI IfiVALOM IR I4PROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Markas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jašą brolis Hatavls

Ant. Januška
222 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Bostoa—fltl*

i

Teisinius išpildymas, 11- 
sargumas ir PasitiUjia as

Tie tris stulpai ant kurių mu
sų Bunka paremta.

PISTOR1NO irYUNES 
BANKA

22- Hanover st.. Boston. Mass.
Mes pilnai ir užtikrinančiai 
galime nusiųsti dabar pinigus 
į LIETUVA. LATVIJA, LEN
KIJA, GALICIJA ir kitas vie
tas Europos greitai ir saugiai; 
siunčiam PAŠTA, TELEGRA
MŲ. ir ten išmoka vietiniais 
pinigais arba Amerikoniškais 
doleriais. .Mes turime sąryšį su 
didžiausiomis Rankoms Euro
poje.

Mes galime partraukti jūsų 
gimines ir šeimynas.
Musų Taupomam skyriui mo
ka po 5 nuošimtį už įdėlius.
Ypatingų atydų atkreipiame 
sandeliams, vidutiniams ir 
mažiems pirkliams.
Musų Banka yra po priežiūra 
Bankų konrdsioriieriaus. Mes 
parduodame vokiškas markes, 
rublius ir visokios rūšies obli
gacijas.
Kreipkitės laišku arba ypatiš- 
kai.

. PiSTORIRO & YUNES
BANKIER1AI

222 Ilanover St., 
BOSTON, MASS.
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Kaip tai Itainkočių, vyrams.ir 
moterims ir vaikams; dėl vyrų 
darome ir "Overcoats” ir siu
tus. Visas drapanas darome 
ant orderio užsakymo. Darbas 
yra gvarantuojamas.
Norėdami įgyti musų išdirbys- 
tės drapanas kreipkitės ypa- 
tiškai arba laišku į mumis, o 
musų ingaliocinis pribus su vi
som informacijom ir viską iš
aiškins. kas tik bus reikalinga 
jums žinoti.
Toliau.?, mums yra reikalingi 
kriaučiai, kurie gerai mokaJvi
są savo amatą. ; _ 
nes musų bendrovė 
atidarymo verauzės (Ware- 
house) ir uždėjimo savo krau- 

. tuvių.
Mums yra reikalingi agentai 
visose lietuviškose kolionijose 
pardavinėti musų .išdirbystės 
tavorą. Uždarbis yrą geras. 
Su visais reikaiais kreipkitės 
musų bendrovės vardu:

Progress Clothing 
Mfg. Corporation

343 Broadvvay, 
South Boston, Mass.

:s<

LIETUVA 
ir AMERIKA

Reikalauja šoferių ir Me
chanikų.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą: išardymą, pataisy
mų, sustatymą, važinėjimą, visokių 
pienų; taipgi duodame lekcijas ąpie 
elektriką. Mokiname uz prieinamą 
kainą. Gvarantuojame išmokinti kiek-

I
I

I

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygų-’ 
tėję aprašoma visokias vaistiškas žo
les, šaknis, žiedai ir tt., nuo kokią Ii- i 
gų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas šauti bile kptiekoje. Apart to, 
yra daugybė gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
kožnam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽUKA1TIS (35)
451 Hudson avė., Rochester, N. Y.

vieną ypatą — jauną, seną, vyrą ar 
moteriškę. Užlaikome grynai lietuviš
ką kursą ir angliškai lietuvišką kur
są Po pabaigos mokslo išduodame 
diplomas ir rekomenduojame šoferiui 
mechanikui darbą nuo 35 iki 50 dole
rių sąvaitėje. Mokiname dienomis ir 
vakarais. Mokykla atdara nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai vakaro. Nedėliomis nuo 
1 iki 3 po pietų. Gvarantuojame dip
lomus ir laisnius. Platesnių informa
cijų reikalaukit pas prof. (28)

Tychnevich Auto Schoel
601 E. 17 St.. And 293 Avė. B. 

NEVY YORK CITY, N. Y.
Telephone Styvesant 5406.

r ♦ t » » 
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GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUčERNE.
Visus tavorus parduadame 

pigiau negu kitur. Salyklos 100 
svaru $11.00; apynių po 90c. ir 
prisiunčiu visur.

K. Grigas
238 D st., So. Boston, Mass.

r 
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NUSIPIRK NOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją Išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu balta. 
Toji mostis išima piėtmus raudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
ir štampomis

J. RIMKUS.
P. O. BOX 36, HOLBROOK. MASS.

sitiiiiiiijinniiiiitiiiioiiinimtiinninmmiamiimHHOHimiiimnminEititnniHHitmūintmuiiianimBmnmimnmnHBtiB
MEILĖ “MEILĖ IR ŠEIMYNA ’ DAILĖ

Mėnraštis, kuriame telpa Įdomiau, 
si straipsniai apie MEILį, ŠEI
MYNĄ, DAILĘ, MOKSLĄ, ir 
SVEIKATA; ŽAVĖJANTI DAI
LĖS PAVEIKSLAI; .JUOKŲ ir 
JUOKINGŲ PAVEIKSLŲ tiek, 
kiek dabar yra sausoje Amerikoje 
“munšaino”; JAUNŲJŲ SUSI
PAŽINIMĄ ir PAJIEŠKOJIMAI; 
TRAUKIMAS PER KRIUKI dar
bininku išnaudotoju, — šitas laik- 

g rastis dabar NAUJIEMS SKAI-
|tYTOJAMS EUODAMA UŽDYKĄ!!! Kaina $2.00 

užsirašys DABAR, tas gaus UŽ
DYKĄ, nes gaus vieną iš šitų do
vanų: (1) dvi artistiškų paveikslu 
sansiuvas, vertės $2.00; (2) dvi 
knygas: “Portugalii Minyškos Mei
liški Laiškai”, “Meilė ir Dailė” ver
tės $2.00. Musų adresas: “MEILĖ 
ir ŠEIMYNA,” 2023 Saint Paul 
Avė., Chicago, III.

metams, bet kas
■*•0

MOKSLAS
■HIIIIOHUIIHtMlOI

JUOKAI
wio«iiiiiiiiinaiHiHiHH0Hiaw
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į "Keleivį” aplankė buvęs

Vietines Žinios Odesoj lietuvis.
Pereitą sąvaitę "Keleivio’’ 

redakciją aplankė lietuvis 
jurininkas, kuris tarnauja 
ant Amerikos valdžios tran
sporto. Jisai papasakojo 
daug įdomių dalykų. Jisai 
buvo Odesoje ir kelis kartus 
Dancige. Dabar jo laivas ir
gi plaukė į Dancigą su val
gomais daiktais ir amunici- 
ja lenkų armijai, bet plauk
damas pagedo, tai sugrįžo 
Bostono uostan pataisyt 
kas reikia.

Kuomet musų lietuvis bu
vo nuvykęs Odeson, tuomet 
tenai ėjo mušis tarp bolševi
ku ir Denikino spėkų. Du 
milžiniški Amerikos garlai-j 
viai, po 18,000 tonų įtalpos, 
atėjo prikrauti visokių ge
rybių Denikinui. Pradedant 
nuo armotų ir automobilių, 
ir baigiant adata, tenai bu
vę visko: ir valgomųjų daik
tų. ir drapanų, ir avalinės ir 

! armonikų. ir kazyrų, ii 
"beizbolių,” ir pataliniu, ir 

' lovų, ir karabinų, ir kulka- j 
‘ svaidžių. ir rašomųjų prie- j 
taisų. ir tabako — vienu žo- 

i džių, ko tik žmogui gali pri
reikti. Visi tie daiktai buvo 

i paimti iš Francuzijos. kur: 
■ buvo atlikę nuo amerikiečių i 
i kariumenės. Denikino juo-Į 
' dašimčiai butų turėję gerui 
laikų, tuos daiktus pasiėmę. 
Bet jie buvo sumušti ir tu- 

Į rėjo iš Odesos bėgti. Ameri- 
Įkos laivus su visomis gery
bėmis tuomet pasiėmė t>ol- ■ 

! šėrikai. Pradėjus krauti 
prekes ant kranto, subėgę 

; pavargėliai ir pradėję nešti 
įkas kam patiko. Laivo per
sonalas pamatęs, kad ats
kaitos nereikės niekam duo
ti, taipgi pradėjo vogti kas , 

degti-1įpuolė. Vogė visi: netik

Bankai užsidaro.
Pereitoj subatoj Bostone 

užsidarė dar vienas milžini
škas bankas — Cosmopoli- 
tan Trust Company. Tai jau 
penktas bankas uždarytas 
l»ėgyje kelių pastarųjų sa
vaičių. Cosmopolitan Trust 
Co. banke buvo padėta dau
giau kaip $12.000,000 žmo
nių ir $500.000 Massachu* 
setts valstijos pinigų.

Išgąsdinti žmonės tuojaus i 
puolėsi į kitus bankus imti 
savo pinigus laukan. Iš tos 
priežasties šį panedėlĮ tris- 
bankai atsisakė pinigus mo
kėti be 90 dienų. Tas dau
giau baimės žmonėse sukė
lė. Susidarė toks keblus pa
dėjimas. kad gubernatorius 
šį panedėlį sušaukė finansi- 
stų konferenciją.

Nuteisė 4 lietuvius.
Pereitą subatą So. Bosto

no -teismas nuteisė keturis 
‘lietuvius. Juozas Dusevčius, 
Stepas Čižius ir Juozas Do
bilas gavo po 3 mėnesius ka
lėjimo už apvogimą Prano 
Dovydaičio iš Atholio. Do
vydaitis sako, kad visiems 
jiems kaziruojant jam buvo 
"pavogta $310. Kaziravo jie 
pas S. Gižių, kuris yra dide
lis katalikas.

Ketvirtas buvo nuteistas 
Kastantas Kalaušas, bet jis 
sakosi patekęs Į "trobelį” vi
sai be reikalo. Jis papasako
jo savo prietikį šitaip: "Aš 
susitikau Praną Dovydaitį 
Motuzo restorane. Jis pa
prašė paskolinti jam pinigų. 
Aš paskolinau jam S5. -Jis 
tuoj drėbė tą penkinę ant 
barb ir pareikalavo '’ 
nes; Aš matydamas, kad jis'laivo darbininkai, bet ii ka- 
pralaks visus pinigus, išsive- pitonai vogę. A isi prisidėję 
džiau ji laukan. Paskui mu-‘savą skrynias čeverykų yil- 
du nuėjova pas Gižiu, nes nonių sveterių *** -
jis sakė, kad jis turis pas brandų daiktų. 
Cižių pasidėjęs savo $300.

"Nuėję pas Cižių radome padavę viską, 
kaziruojant kelis vyrus. Do
vydaitis tuojaus pareikala
vo savo trijų šimtų dolerių, 
ir Gižius jam atidavė. Gavės 
pinigus, Davydaitis mėtė 
šimtadolerine ant stalo, kad 
kazirninkai jam iškeistų ją. 
Jie tuojaus jam išmainė iri
_____________  2 . 1 » lietuvis jurininkas, 

aš visus juos pas Cižių pali- Paklausk mažo vaiko, kas 
kad jis 

l bolševikas.’’
Musų svečias sakosi ma

tės ir užmuštus bolševikus 
kareivius laidojant. Iškasę 
ilga griovį, sustatė grabus, 
kalbėtojai pasakę prakalbų, 
kareiviai iššovę oran, mer- 

?ięs visus pinigus Dovydai- ginos primėčiusios gėlių.

du nuėjova pas Cižių, nes nonių sveterių ir kitokių 
o paskui, 

i nuvažiavę i Solonikus, iš-

I Odesos uoste grobimas 
pi°s kelias dienas ir naktis. 
Vieną vakarą prikrovę .pil
na vagoną čeverykų. bet ne- 
sr-ėie nuvežti. Iš ryto vago
nas buvęs jau tuščias, tik 
suplėšyti baksai gulėję. 

! "Odesoj visi bolševikai,” 
jis man atidavė $5. Tuomet -įrico 

kau ir kas ten toliau buvo J esi-ir tas atsakys 
nieko nežinau.

"Bet štai vėliau išgirstu, 
kad tie kazirninkai ir pats 
Čižius jau areštuoti. Dovy
daitis kaltina juos apvogi
me. Gižius paprašė mane į 
liudininkus, kad jis prie ma-
■»

čiui yra atidavęs, 
miau šitą paliudyt. Bet kaip 
tik aš pasakiau, kad aš bu
vau Cižiaus namuose, tesė
jas ir mane sykiu nuteisė. 
O aš visai nekaltas.’

Nuteistėji visi keturi ape
liavo. Kalaušas pasiėmė ats
kira advokatą ir tikisi, kad 
augštesnis teismas išteisin
siąs jį.____________

"Keleivio” Bendrovės 
susirinkimas.

Ateinančio ketvergo va
karą, 8 vai., 30 rugsėjo, "Ke
leivio” redakcijoj bus ^Ke
leivio” Bendrovės steigia
mas susirinkimas. Todėl visi 
Bendrovės nariai, kaip ly
giai ir tie, kurie da nėra pri
sidėję bet norėtų prie "Ke
leivio’’ Bendrovės prigulėti, 
yra kviečiami į Šį susirinki
mą ateti.
Gavo grąsinančių laiškų.

Bostono majoras Peters 
gavo net tris grasinančius 
laiškus, kurių paskutinis 
skamba šitaip. "Majorui Pe
le rš. Tu busi nušautas pet- 
nycios naktį kai 12.” Po laiš
ku pa&irašo ”Reds’’ (Raudo
nieji).

Bea’bejonės, tai yra dar
bas ne raudonųjų, bet kokių 
nors bepročių arba provoka
torių.

ir
paskui griovį užkasę.

K. Šidlauskas sugrįžo.
K. Šidlauskas, plačiai ži

nomas So. Bostonu aptieko- 
rius, ir jo žmona M. Šidlaus
kiene laimingai sugrįžo iš 
Lietuvos. Jiedu jaučiasi la
bai gerai;

Daugiau žinių iš jų kelio
nės ir Įspūdžių Lietuvoje, 
tilps sekančiams "Keleivio" 
numeryje.

Saužudystė.
William Richardson, 41 m. 

amžiaus, gyvenąs po num. 
72 Bowdoin st., likosi atras
tas paplukęs kraujuose su 
perpjauta gerkle. Šalę jo gu
lėjo skustuvas. Manoma, jog 
nervų liga, kuria jisai ilgą 
laiką sirgo, privedė jį prie 
saužudystės.
PARSIDUODA 3 šeimynų mū
rinis namas, 823 Albany st., ir 
& kambarių rėmų narnas aptak- 
suota $6000; jeigu $744 per me-

! tus, Dasižinot pas L. A.' John-! 
son. 133 Eustin st., RosburyJ 
Mass;

PARSIDUODA 7 sėdynių Hud- 
son touring automobilius, visa 
mašinerija naujai pertaisyta. 

\ Geras bargenas tam kuris par- 
samdG vežimus dėl biznio. Klau- 

. skite "Keleivio" Red. smulkme-

K ELEI VIS
Policmanai vagia. !( parsidi "D \ n\m \s. .

Tris Bostono policmanai, <;
\Vebster. Martin ir Lahorn, hfbųSilver st • ' 
likosi atstatyti nuo tarnys-1 
tės ir patraukti teisman už 
vagystę. Sakoma, jie yra iš
plėšę keliatą Bostono krau
tuvių ir išvogę daug daiktų.

—r-------------- —
parsiduoda g 

Vieta išdirbi... 
pasidaryti gei <.

J. A

I
turiu išvažiuoti 

natyt bile laiku, 
stone, ant 2-rą

vietoj barbernė
, vemmą galima
.iri. įduoda pigiai

. .......... (38)
311 —- Fourth >t . rio. Boston, .Vlass

LIETUVIŲ BENDROVES BANKA

Studentu kliubo susirnki- 
mas.I - II

Mus prašoma pranešti,, 
kad 3 spalių. 2 vai. po pietų"1 
yra šaukiamas Lietuvių 
Studentų Kliubo susirinki
mas po Xr. 769 E. Broad- 
way. Visi kliubo nariai ir 
tie, kurie prie jo da nepri
guli. bet stoja į mokyklas, 
kviečiami atsilankyti.

LSS 60 kuopos susirinkimas
Ateinantį nedėldienį,' 3 

spalių. 10 vai ryto bus lietu
vių socialistų susirinkimas 
taujame socialistų bute po 
Nr. 409 Broadvvay. Room 15 
Visi nariai malonės susirin
kti laiku.

Kuopos sekretorius.

Suvienytų Valst. pilietybė.
Suvienytų Valstijų pilie- 

.is yra tas, kuris yra šios ša* 
ies pavaldinis ir nepriguli 
okiam kitam kraštui.

Kad tapus šios šalies pi- 
iečiu. reikia išsižadėti to 
trašto arba valdono, kurio 
pavaldiniu pirma žmogus 
Raitėsi, ir prisiekti ištiki- 
nvbę Suvienytoms Valsti

jomis.
Jeigu svetimtautė mote- 

.-is išteka už Suvienytų Val- 
tiju piliečio, tai ji tampa ir

gi pilietė neišsiimdama jo
kių popierų; bet jeigu pilie- 
ė moteris išteka už nepilie- 

?io vyro, tai Ji savo piliety
bės tuomet netenka. Tečiaus 
netekėjusi svetimtautė mo
teris gali išsiimti pilietiškas 
’jopieras ir tapti piliete to
kiu pat budu, kaip ir nepi- 
’ietis vyras kad tampa pilie
čiu.
. Jeigu jus atvažiavote Į 
Ją šalį ir ketinate čia visuo
met pasilikti, tai jus turėtu
mėt nieko nelaukdami išsi
imti pilietiškas popieras ir 
tapti šios šalies piliečiu, nes 
Suvienytos Valstijos gina 
savo piliečius, jų šeimynas 
ir turtą kur jie nebūtų, net 
ir svetimoj šalyje.

Pirmutines pilietiškas po* 
oieras galit išsiimti tuojaus. 
Jei norėtumėt daugiau in
formacijų. tai kreipkitės 
arba rašykit į: City Commi- 
tee for Americanism, Room 
30-5,-City Hali Annex, Bos
ton.

REIKALINGI DARBININKAI 
vlaine’o valstijoj, galima uždirbti nuo 
i0 iki 45 doleriu į savaitę. Klauskite 
■nformacijų laišku. įdėdami štampą 
atsakymui.

Stanley Ponius.
985 Washinjrton st, Boston. Mass.

"PROLETARAS”
Pasaulio Pramonės Darbininkų Uni

jos mėnesinis laikraštis. Kaina 1 dol. 
netams. Adresuokit sekamai.

"Proletaras” (39)
1<X)1 W. Madison st.. Chicago. III.

PARSIDUODA dvieju šeimynų 
muro namas Roxbūryje, 10 kam
bariu su intaisymais, už $4,200; 
mažai reikia imokėt. Klauskite 
.315 Broadvvay. So. Bostone.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Tyliai kenčiančios.
Daugelis moterų ir jaunų merginų 
kenčia tyliai visokias negales ingim- 
tas savo lyčiai. Tokios negalės pa
prastai apsireiškia skausmais strė
nose. šonuose, klubuose, šlaunyse ir 
žemutinėje pilvo dalyje, dažnais 
galvos skaudėjimais; jas meta 
karšt: n ir šaltin.

Severas
Regulator

(Severos Regulatorius) yra tikras 
vaistas nuo tokių ligų, sutaisantis 
nereguliarumus, nuo kuriu moterys 
ir merginos serga. Per ilgus metus 
jis buvo geriausia dovana ir nešė 
kuogenausias pasekmes Gauk jį 
pas savo aptiekininką. Žiūrėk, kad 
butų "Severos”. Kaina $1.25 ir 5c 
mokesčių.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS. IOWA

PARSIDUODt M lOMoBH.ll'S 
Su žieminiu vii> geras vežimą! 
parduodu pigiai. V . ’ galima nuo 6 
vakarais.

J. S. Štai kus.
493 7th st.. S B 't<>n, Mass.

PARDUODI 1. \IV.y—33 pė
dų ilgas ir 81, pi.3i.is.; 12 arkliu 
spėkos. Kuris pi:'" galiu išmo
kyt ir važiuot. A įsišauk it šiuo 
adresu bile sutata nuo 4:30 vak.

Petras Pilipas (40)
10 City Point Ct, So. Boston.

Reikalingas Vargonininkas
Aušros Vartų Liet .v;ų parapija jieš 

ko atsakančio varę — 
tčs šiuo adresu;

Rev. Jąsinssas
516 Island avė.. f K

REIKALINGI MEDŽIU
KIRTĖJAI.

dirbti- prie Great N : therr
Maine valstijoj; nu - r.eimam 
rodymą darbo. Da: : ei Kalingi
urie New York C -• "ri 
kelionė dykai. At.-:-

NORTHERN I.ABOR AGENCY
43 Portland st

Pa per Co. 
už pa- 

eirvoiiugl 
žinkelio, 

(?)

Boston. Mass.

KAS NORI BŪT 
BAGOTAS

TEGUL PERKA ŠĮ BIZNĮ!
Parsiduoda stora ■ algomų daiktu, 

du namai ir garadz:_< už piirt kainą 
■mt lengvų išlygų ir -:: mažu įmoKėji- 
'nu. Savininkas turi kitą biznį toli 
nuo to ir du negali vesti. Vieta apgy
venta lietuviais, uždarbis yra geras, 
kurie manytų pirkt; ateikit bent pa
matyti. Biznio vieta randasi: (4i>i

..68 Hovendon avė..
MONTELLO.MASS.

Jonas Bartkevičia. laikinis gaspa- 
dorius, parodyt jums biznį ir paduos 
savininko adresą.

ei. Haymarket 4154 
rvvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL HDERK1EW1CZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų. 
BALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

I

E Offi)RP()RATIOW

Bndrovė inkorporuota ant S HM),000.00 Mass. Valstijoje. Iš tų, parduota šė
lų už $80,000.00. Likuisius Šerus, už $20,000.00, mes kviečiam Amerikos lie
tuvius tuojaus išpirkti po $100.00; nors tikroji šėros vertė jau yra pasiekusi 
$150.00. Užsisakykite tuojaus.
Bendrovė turi visą bloką namų geriausioje vietoje visame South Bostone: 
tarpe Broadway, E, Silver ir Church gatvių.

NUO 1 D. SPALIV -OCTOBER, 1920,
Įiersikelia j vieną naujai bankiniai Įstaigai tinkamai paruoštų namų,po num.

357—361 BROADVVAY, SOUTH BOSTONE.

BENDROVE PATARNAUJA AMERIKOS LIETUVIAMS SEKANČIUOSE 
REIKALUOSE:

Priima pinigus i taupomąjį skyrių ir mokės po 5 D.
Persiunčia pinigus į Lietuvą žemiausiu dienos kursu. Musų atstovas 

Kaune, K. N. Norkus, buvęs "Sandaros’’ redaktorius prižiūrės pinigų išmo
kėjimą. Pinigai pasieks vietą į 4—5 savaites. Visi keblumai ir užvilkimai 
Lietuvos bankų padaryti praeityje, bus ištaisyti ir ateityje visiškai išvengti.

LAIVAKORTES J LIETUVA VAŽIUOJANTIEMS, PARDUODAME ANT 
GERIAUSIŲ LAIVŲ ir išrūpiname pasportus ir reikalingus konsulių visus.
LAIVAKORTES IŠ LIETUVOS ATVAŽIUOTI jau galima siųsti. Musų 
Bendrovė parūpins reikalingus popierius, paliudymus ir leidimus.

PARDUODAME ŠERUS:
Baltic Statės Banko, New Yorke, po $130.00. 
Progress Shoe Mnfg. Co., po $125.00 ”Common.” ir $100 "Pref. 
Boston Instrument Mnfg. Company po $110.00. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės, po $10.00.

MAINOM PINIGUS visų šalių žemiausiu kursu.
Visais reikalais kreipkitės pas

Baltic Statės Finance Corp
361 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone: Sc. Boston 1061.
L........r.. (

Tel. So. Boston 506-W j
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS:

i

!
i
•į
»

• LIETUVYS DENT1STAS.
iuo 9 iki 12 dieną.

. Nwo 1 iki • vai

NKDtLIOMIS
IH 1 T. »• >i«tų į

j VALANDOS N

♦
«
« 
t j
4 
»
I
♦ _ _____ _______
{ 251 Broadsay, tarpe C ir D Sta.
i
♦

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name

80. BOSTON, MASB.

• Tel. Beach 6933

: DR. R. M. FRIECMAN
♦ SPECIALISTAS VENERIŠKV

*
I
*i■♦»

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ- 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST. 

BOSTON, MASS.
 »

i 
i 
i 
i 
i 
♦ 
i 
i 
i
i 
i 
t 
i 
t 
t 
i i

iT^S®®®®®®®®®®®®**®®®®**®^ :

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS. 

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

iki 9 vai. vakare.
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) 

69 CHAMBER ST, BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

X

i
1

Telephone. Malden 3061-W. CHELSEA 1691-W.

f DAKTARAS S. C. PAVLO
Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Per.zos gu
bernijos ligonbučio ir Odesos ligonines. Specialistas-chirurgas ir 
veneriškų ligų.
CHELSEA. MASS, 142 BROADVVAY.

f MALDEN, MASS- 356 FERRY ST.
į* Priėmimo valandos: nuo 10-11 ryte, nuo 6-8 vakare.
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į Tel.: Richmond 2957-M. )

Dr. David W. Rosen
; Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir į;

Rusiškai. >
' GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- i

PTAS LIGAS. J
j VALANDOS: ~ .

Nuo 8 iki 10 ryto. ;
Nuo 2 iki 3 dieną. ;
Nuo 7 iki 8 vakaro. ;

j 21 HANOVER ST. 1'
BOSTON, MASS. L

Tel.: Richmond 2957-M. Kur Geriau?

Parsiduoda Savastis su Namu.
257—263 Broadvvay, 

So. Boston. Mass.
Atviras pamatymui kiekvieną dieną išskiriant subatas nuo 8 iš ryto iki 4 

po pietų.
Jeigu patiks parašyk dėl pasikalbėjimo .pas:

JOSEPHC. PHELAN,
411 BROAD ST., LYNN, MASS.

Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pi* 
nigus ant padėlio

Ir da reikia išlaikyt pinigus pilnai šešis mė
nesius kad gaut pilną nuošimtį;
ARBA SAVO BANKE GAUTI Už*PADĖ
TUS PINIGUS ANT PADĖLIO

<5%

u

Ir kur mokama už kiekvieną mėnesį tuojau 
nuo' dienos padėjimo.
Tas reiškia kad galite išimti pinigus kada 
tiktai norite, nepražudydami nuošimčio nė 
už vieną mėnesĮ.
Pinigus ant padėlio galite padėti ypatiškai 
arba per laiškus.

« »

PER 60 METŲ

Vedama per patyru 
sius Bankierius

PADEKIT SAVO PINIGUS Į

Franklin Savings Banka
BOSTONO MIESTE

6 PARK SQUARE
Depasitę 

$21,000,000
Perviršis

$1,400,000
Pinigus yra sunku sutaupyti, bet lengva pražudyti. 

Buk užtikrintu kad tie žmones, kurie in ves tina jūsų pi' 
nigus yra saugus, ištikimi ir patyrę bankieriai.

DIREKTORIAI:
Adomas Kalasunas. 
Providence, R. I.

Domininkas Petkevičius, 
East Saugus, Mass.

Jonas Trainavičius, 
Brighton, Mass.

Antanas J. Gotautas, 
South Boston. Mass.

DIREKTORIAI:
Simonas Kudzma, 
Nashua, N. H.

Jokūbas Lapenas, 
Norwood, Mass.

Jonas Kazlauskas, 
Haverhill. Mass.

Jokūbas Sirvydas, 
LoweH, Mass.

CENTRAMS BENDRAS

LIETDVIO BANKAS
Prez., JUOZAP. KAVALIAUSKAS.

CENTRAS:
32-31 CROSSST., BOSTON, MASS.

SKYRIUS:
366 BROADVV AY, SO. BOSTON.


