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Lietuvos atsakymas 
Tautų Sąjungai.

ĮSIKŪRĖ PRAMONĖS 
BIURAS.

Kaunas, (Elta) Kaune Į- 
kurtas biuras vardu "Kūrė
jas". Biuro tikslas yra kon-

ATMETA LYGOS PASTA
TYTAS SĄLYGAS.

Reikalauja, kad lenkai pil
dytų Suvalkų sutarti.
Washington (Liet. Infor. soliduoti Lietuvos prekybą 

Biuras). Lietuvos vyriausy- ir pramonę, o ypač duoti 
be š. m. liepos m. 23 d. yra grįžtantiems Amerikos Lie- 
pasiuntusi Tautų Sąjungai tuviams dorą patarimą kaip 

atatinkamai sunaudoti savo 
kapitalą. Tarp steigėjų yra 
Petras Vileišis, buvusis Že
mės, Ūkio ir Valstybės Ta
rybos Ministeris Tūbelis, ir 
buvusis Valstybės Tarybos 
Pirmininkas (?) Šilingas.

KAPUCINAI MUŠASI SU 
DARBININKAIS.

Kapucinų klioštorius Vie
noje Įtaisė didelę procesiją 
pereitą sąvaitę paminėti 
Austrijos laivyno pergalės, 
kuomet 1866 metais 20 lie
pos austrų admirolas Te- 
gathoff sumušė Italijos lai
vyną Adrijos jūrėse.

Tai militarizmo pergalei 
pagerbti, "tėvai" kapucinai 
pridėjo daug vainikų ant 
Austrijos karalių kapų. Su
sirinkę darbininkai pradėjo ro krašto gyventojams nu-

Anglija susirėmė su

GINČAS EINA DĖL 
SILEZIJOS.

Francuzai palaiko lenkų pu
sę, o anglai vokiečių.

Tarp Anglijos ir Franci- 
jos pasidarė labai Įtempti 
santikiai. Nesutikimai dėl 
Silezijos. Kada buvo leista

RUBSIUVIŲ PIRMININ
KAS VAŽIUOJA 

LIETUVON.
"Darbas" praneša, kad 16 

liepos išvažiavęs Europon 
rubsiuvių amalgameitų uni
jos pirmininkas Sidney Hil- 
man. Jis išbusiąs anapus jū
rių apie du mėnesiu ir atlan
kysiąs Įvairias valstybes, 
kad susipažinus su darbi
ninkų judėjimu tenai. Važi
nėdamas po Europą, Hilma- 
nas apsilankysiąs ir Lietu
voje, kur jis yra gimęs ir

Amerika gelbes 
Rusiją nuo bado.

TARP WASHINGTONO 
IR SOVIETŲ EINA 
SUSIRAŠINĖJIMAI

sekanti atsakymą Į jos pri
imtą Ženevoje rezoliuciją:

(1) Lietuva niekuomet 
nebus atsisakiusi nuo Su
valkų sutarties. Sutikdama 
derėtis visais klausimais 
Briuselyje, specialiai re
zervavo sau teisę grįžti prie 
Suvalkų sutarties, jeigu 
bendros derybos, neduoda
mos pozityvių rezultatų nu
sitęstų.

(2) .Briuselio derybos po 
Šešių savaičių tarimosi ne
parodė lenkų noro susitarti 
net Hymanso projekto pa
matais. Derybos turėjo nu
trukti dėl lenkų reikaląvi: 
mo, kad lygiomis teisėmis 
derybose dalyvauti ir Vil
niaus atstovai, kas priešin
ga Tautų Sąjungos priim
tam Paryžiuje kovo m. 3 d. 
nutarimui, kaip tai ir buvo 
p. Hymanso pareikšta, todėl 
lietuviai grįžo prie rezervų 
tos teisės reikalaudami Su
valkų sutarties pildymo.

(3) Lietuva gailisi, kad 
Ženevos rezoliucija neėmė 
omenin šio lietuvių teisingo 
reikalavimo, vieton to pa
darė pasiūlymus gręsian
čius pavojumi Lietuvos ne
priklausomybei.

(4) Reikalaudama eva
kuoti Želigovskio kariuome
nę ir administraciją, Tautų 
Sąjunga palieka neliečia
mus vietos elementus, daly
vavusius avantiūroj. Kont
rolės komisijai siūloma su
daryti, bet nevaldyti vietos 
miliciją — visa tai yra toly
gu tolimesniam maskuotam 
Lenkijos viešpatavimui Vil
niuje.

(5) Tautų Sąjunga daro 
vienpusi, tordel nepriimtiną, 
pasiūlymą demobilizuoti 
Lietuvos kariuomenę. Lie
tuva nori demobilizuotis, 
bet praeities siurprizai ir 
Želigovskio avantiūra ver
čia budėti.

(6) Sąlyga, kad eventua- 
lę sutartį ratifikuotu Vil
niaus Seimas, nepriimtina 
nei tarptautinės teisės 
žvilgsniu, nei formalinai; 
beto, ginčijamos teritorijos 
gyventojai galėtų spręsti 
savo priklausomybės ten ar 
kitur klausima, bet neratifi
kuoti bendrą dviejų valsty
bių sutartį.

(7) Todėl Lietuvos Vy
riausybė gailisi negalinti 
tos rezoliucijos iiamatais 
tęsti derybų. Bet ji yra pa
sirengusi tartis dėl restitu
cijos Lenkų sulaužytos tei
sės, ir tuomi surasti būdą 
tolimesnėms vaisingoms de
ryboms.

DĖL LENKŲ LIETUVIŲ 
MUŠTYNIŲ TAUTŲ LY
GOS KONFERENCIJOJ.
Washingtonas. Pasklydu- 

si Amerikos spaudoje žinia, 
buk per Tautų Sąjungos 
Tarybos pasėdi Ženevoje 
Lietuvos ir Lenkijos delega
tai susimušė, nėra visai tik
ra. Buvo taip. Viename Ta
rybos posėdžių, svarstant 
lietuvių-lenkų ginčą, Lietu
vos delegatas p. Galvanaus
kas pareiškė, kad "lenkai 
nepildo Suvalkų sutarties, 
kurią jie patys pasirašė, tai 
kas mums gvarantuos, kad 
jie pildys kitokias sutartis, 
kurias jie dabar nori su mu
mis daryti."

Pasibaigus posėdžiui, len
kų delegatas Aškenaži to- 
kiuo brutalingumu puolėsi 
prie Lietuvos delegato, kad 
Tarybos nariai ištikrujų pa
manė, kad p. Aškenaži nori 
pavartoti fizinę spėką savo 
argumentams paremti.

Liet. Inf. Biuras.

KAUNAN PRIBŪVU VO
KIEČIŲ GINKLAI.

Varšuva praneša, kad šio
mis dienomis Kaunan atėję 
daug ginklų iš Vokietijos. 
Bet kada Į Varšuvą ateina 
iš Franci jos ginklai, tai to 
prošepanai neskelbia.

prieš tai protestuoti ir vi- balsuoti, kuriai pusei jie no- kur jo tėvai dabar tebegy- 
sus vainikus sunaikino, ri prigulėti, tai didžiuma vena.
Tarp monarchistų kapucinų balsavo už Vokietiją, bet 
ir darbininkų tuomet prasi- kai kurie kaimai padavė 
dėjo muštynės. Pribuvusi 
policija minią išvaikė.

LENINAS NORĮS PRIPA
ŽINTI SKOLAS.

Kadangi Rusiją dabar už
gulė nepakeliamas vargas 
ir jai būtinai reikalinga už
sienio pagalba, tai Leninas 
patariąs sovietams pripa
žinti senosios Rusijos sko
las, kurias po revoliucijos 
bolševikai buvo panaikinę.

Tokių žinių gavęs iš Re- 
velio Kopenhagos laikraštis 
"Politikėm” Sakoma, jog 
manoma sušaukti visų sko
lintojų valstybių konferen
ciją su sovietų valdžia, nus
tatyti tikrą sumą skolų ir 
tuojaus atnaujinti diplomą- ; 
linius santikius. Rusija ga- 
ėtų pradėt mokėti savo sko
las apie 1925 metus.

VOKIETIJA ATMOKĖJO 
JAU 275,376,000 MARKIŲ.

Aliantų komisija kontri
bucijai kolektuoti praneša, 
<ad šiomis dienomis Vokie
tija pristatė jai da 31,000,- 
000 aukso markių ir neužil
go dar 41,000,000 žada pri
statyti Tuo budu Vokietija 
bus jau atmokėjusi 275,376,- 
000 aukso markių alian- 
tams.

ITALIJOJ ŽEMĖ DREBA.
ŠĮ panedėlĮ Italijoj apie 

.eghorną buvo smarkus že
mės drebėjimas. Smulkes
nių žinių da nėra.

JAPONIJOJ DIDELĖS 
RIAUŠĖS.

Kobės uoste, Japonijoj, 
kur streikuoja Kavasaki 
laivų statymo dirbtuvių 
darbininkai, pereitą pėtny- 
čią buvo didelių riaušių, ku
riose dalyvavo apie 13,000 
streikuojančių darbininkų.

LENKAI UžMEGSIĄ 
SANTIKIUS SU RUSAIS.

Londone gauta iš Varšu
vos žinių, kad tarp Lenkijos 
ir Rusijos greitu laiku žada 
būt atnaujinti diplomatiniai 
santikiai. Varšuvos valdžia 
gavusi nuo bolševikų užsie
nio reikalų ministerio čiče- 
rino raštą, kame jisai aiški-;Su viršum 100 žmonių buvo 
nas, jog tarp Lenkijos ir'sužeista. Mieste apskelbta 
Rusijos butu galima išveng- karės stovis. Streikas prasi- 
ti visu nesusipratimu, jei dėjo apie trįs savaitės atgal, 
abidvi šalis apsimainytų at- kuomet darbininkai Įsteigė 
stovais. Nors taikos sutar- tarybas ir paėmė laivų sta- 
tis tarp tų dviejų šalių senai tymo fabrikas Į savo rankas, 
jau padaryta, bet savo ats
tovų jos viena kitai iki šiol 
da nenusiuntė. Dabar gi to
kie atstovai jau busią nu
siųsti. Lenkija siųsianti sa
vo atstovą ir Į Charkovą,

Abelnai, Japonija dabar 
pergyvena klesų kovą visoj 
savo istorijoj.

BEDARBIAI BADAUJA.
New Yorko "salaveišių” 

kur randasi Ukrainos sovie- armijos viršininkas pranę- 
tų valdžios sėdyba.

ŠAUKIASI I VISĄ 
PASAULĮ.

Buvusio Rusijos Steigia
mojo Seimo komitetas išlei
do iš Paryžiaus atsišauki
mą Į visą pasauli prašyda
mas pagalbos mirštančiai iš 
bado Rusijai. Atsišaukimas

daugiau balsų už Lenkiją. 
Tuo pasiremdama Lenkija 
pasiuntė generolą Korfan- 

, tą, kad jis užimtų Sileziją ir 
priskirtų ją prie Lenkijos. 
Vokiečiai ėmė ginkluotis ir 
gintis nuo lenkiškųjų gau
jų. Prasidėjo riaušės. Fran
cuzų kariumenė, kuri buvo 
nusiųsta tenai "tvarkai" da
boti, netik nieko lenkams 
nedarė, bet da padėjo jiems 
vokiečius mušti.

Anglijai tas nepatiko ir ji 
nusiuntė buri savo kareivių 
Silezijon. . Anglai tuojaus 
išvijo paliokus iš užimtų 
miestų ir Įvykdė tvarką. 
Mūšiai tarp lenkų ir vokie
čių buvo sustabdyti ir aps
kelbta paliauba.

Francuzai tuomet parei
kalavo, kad vokiečių apsi
gynimo būriai butų nugink
luoti ir paleisti. Vokiečiai 
atsisakė ginklą padėti, nes 
lenkai buvo apsiginklavę. 
Tuomet Francija nusiuntė 
Vokietijai notą, Įsakydama 
praleisti per Vokietiją dau
giau francuzų kariumenės 
Silezijon.

Anglija tuo dar labiau Įsi
žeidė ir pareikalavo, kad 
francuzų valdžia pasiaiš
kintų, kodėl ji šitaip elgiasi 
nepasitarus su kitom alian
tų valstybėm.

Anglijos nota Francijai 
labai aštri ir tūli yra linkę 
manyti, kad tarp Francijos 
ir Anglijos da gali kilti ka- 

del Silezijos.

KEROSINAS EKSPL1O- 
DAVO PEČIUJE.

Bostono dienraščiai rašo, 
kad Lo\vellyje tūla Geslaus- 
kienė, matyt lietuvė, norė
dama Įkurti pečių, užpylė 
kerosino ir pasidarė eksplio- 
zija, nuo kurios apdegė pati 
Geslauskienė ir jos Įnamis 
Mikolas Kavičia. Abudu nu
vežta ligonbutin.

BAŽNYČIOS JIEŠKO 
”KOSTUMERIŲ.”

Protestonų episkopalų 
bažnyčios New Yorke nuta
rė skelbti savo "biznį" laik
raščiuose, kad patraukus 
daugiau žmonių. Turbut ne
kaip eina "biznis," jeigu 
"kostumerių" reikia jieško
ti per laikraščius.

APIPLĖŠĖ TRAUKINI.
Apie 20 mylių nuo Johns- 

towno, Pa., pereitą sąvaitę 
buvo užpultas ir apiplėštas 
New Yorko traukinis. Plėši
kai nusinešė-kelis pašto mai
šus su siuntiniais.

Hooveris siunčia savo atsto
vą tartis su rusais.

Tarp Amerikos ir sovietų
Rusijos pirmu kartu prasi-. , . T-» i
dėjo oficialiai susirašinėji- ?a^0, ^a(? ^e. bado Pavolgy- 
mai. Visu pirma Gorkis, so- pradėjo siausti cholera ir 
vietų valdžios Įgaliotas, at- kitos limpamos ligos, kurios 
sišaukė į Ameriką, prašvda- J® OJįP 
mas pagalbos nuo bado ir 
maro, kurie dabar Rusijoj 
siaučia. Amerikos šelpimo 
administracijos vedėjas p. 
Hoover atsakė Gorkiui, kad 
Amerika sutinka ištiesti 
Rusij'ai pagalbos ranką, bet 
Rusija už tai turi paliuosuo
ti visus amerikiečius, kurie 
dabar sėdi tenai kalėjimuo
se.

Tuo pačiu laiku Amerikos 
valstybės sekretorius _ .. „
Hughes nusiuntė per savo badmetis, kuris buvo 1891 
1 ------t - ------ 1- metuose. Daugiau kaip 29,-

,000,000 žmonių badauja.
Daugiau kaip 6,000,000 ūki
ninkų bėga iš namų.

Taip rašo Gorkis iš Mas
kvos savo žmonai Berlyne.

Gorkienė, kuri kaipo ak- 
torka yra žinoma Marijos 
Andrejevos vardu, dabar

pa, jeigu nebus greitu laiku 
sulaikytos.

"PRAVDA” SAKO, 25,000,- 
000 BADAUJA.

Maskvos bolševikų orga
nas "Pravda” apskaito, kad 
dėl sausumos ir javų neuž- 
derėjimo, Rusijoj šiandien 
badauja apie 25,000,000 
žmonių.

Rusijos badas dabar yra 
daug didesnis, negu didysis

konsulĮ Revelyje formalį 
reikalavimą sovietų val
džiai, kad ji paliuosuotų 
amerikiečius belaisvius.

Ir pereito j subatoj valsty
bės departamentas Wash- 
ingtone jau gavo iš sovietų 
valdžios atsakymą. Nors 
Washingtono valdžia to at-;-------- — - ----- > —
sakymo viešai da nepaskel- 5rra Berlyne teatro reika- 
bė, bet jau nujaučiama, kad *ais- 
bolševikai sutinka amerikie
čius paliuosuoti.

Taigi nėra abejonės, kad 
Amerika tuojaus pradės

HOOVERIS SIUNČIA AT
STOVĄ RUSIJON.

Sekretorius Hooveris mu-

re

SUDEGĖ MEDŽIO 
DIRBTUVĖ.

Benis kempėj, Maine’o 
valstijoj, ši panedėlj sudegė 
didelė Cummingso ir Sūnų 
medžio dirbtuvė. Nuostoliai 
siekia $100,000.

SUGRĮŽO SUDUŽUSIO 
LAIVO JURININKAI.
Pereitą sąvaitę New Yor- 

kan atvyko 30 jurininkų ir 
kapitonas, kurių laivas aną 
dien sudužo ant uolų. Jie 
plaukė iš Norfolko į Seatlle 
su anglimis, kaip staiga už
klupo juos audra netoli sa
los Turks ir užvarė ant uo
los. Sudužęs laivas nuėjo 
jūrių dugnan, o žmones iš
gelbėjo kitas laivas.

REIKALAUJA RUSIJOS 
MILIONŲ.

New Yorko advokatas 
Charles Recht Įteikė ke
liems bankams sovietų val
džios vardu notą, kad jie ne
išmokėtų niekam tų milio
nų, kuriuos buvęs Kerens
kio valdžios atstovas Bach- 
metjevas yra čionai sudėjęs. 
Tų pinigų iš viso esą Į $179,- 
000,000. Jie esą sudėti Į Na- 
tional City Banką, The Gua- 
ranty Trust Company, The 
Bankers’ Trust Company ir 
Second National Banką 
New Yorke, ir Į Du Pont 
National Banką ir Riggs 
National Banką Washing- 
tone.

Advokatas Recht sako, 
kad tie pinigai priklauso 
Rusijos valstybei ir bankai 
neturi teisės niekam jų iš
mokėti be Rusijos valdžios 
Įgaliojimo.

šelpti badaujančius Rusijos fė telegramą savo atstovuiV I 11/ T 5 5 5 I ZS Z-J ZV
žmones.

Senatorius France, kuris 
ilgai po Rusiją važinėjosi ir 
dabar grįžta namo, pasakė 
Rygoje, jog jis agituosiąs, 
kad Amerika pripažintų so
vietų valdžią, paskolintų 
jai pinigų reikalingiems 
daiktams nusipirkti, ir tuo 
budu pastatytų tą sugriuvu
si kraštą ant kojų.

W. L. Brownui Londone, 
kad tas tuojaus važiuotų 
Rygon ir pradėtų tartis su 
sovietų valdžios Įgalioti
niais apie teikimą pašalpos 
Rusijai. Bet visų pirma 
Brownui Įsakoma žiūrėti, 

j kad iš Rusijos kalėjimų bu
tų paliuosuoti visi ameri
kiečiai.

i

I

PALEIDO 1.000 DARBI
NINKŲ.

Fore River laivų statymo 
dibtuvėse paleista iš darbo 
1,000 darbininkų, o kitiems 
sutrumpinta darbo laikas.

CHOLERA MAŽĖJA.
Gautas Rygoje Maskvos 

i bolševikų organas ”Pravda” 
! rašo, kad paskutinėmis die
nomis choleros atsitikimų 
Rusijoj buvo jau mažiau, 

į Nuo Naujų Metų cholera 
sirgusių žmonių esą užre
gistruota 35,000.

RUSAI ŠAUDO Į VOKIE
ČIŲ LAIVYNĄ.

Iš Berlino pranešama, kad 
Kolos pakrašty rusų artile
rija šaudė nuo sausžemio Į 
vokiečių laivyną, kuris gau
dė tenai minas iš jūrių. Vo
kiečių laivynas atsakė iš sa
vo kanuolių ir pasitraukė Į 
švedų uostą.

Išgaudyt tenai minas iŠ 
vokiečių reikalauja taikos 
sutartis. Vokiečiai pranešė 
apie tai sąjungininkams ir 
laukia nuo jų atsakymo.

SENATORIUS FRANCE 
NORI SUTARTIES SU 

RUSIJA.
Senatorius France atvy

kęs iš Rusijos Rygon pasa
kė: "Po trijų sąvaičių tyri
nėjimų ir pasitarimų sU 
Maskvos valdininkais, aš tu
riu pasakyti, kad Suvieny
tos Valstijos turėtų atnau
jinti prekybos santikius su 
Rusija. Aš neradau jokių 
ženklų, kad dalykai Rusijoj 
eitų blogyn; priešingai, tarp 
valdininkų matyt sutarimas 
ir jie dirba sumaningai, kad 
Įvedus tvarką ir pakėlus 
pramonę. Nei Anglija, nei 
Vokietija ne atsisako teikti 
pagalbą Rusijai, kodėl tad 
Amerika turėtų kratytis?

"Išvažiuodamas iš Rusi
jos aš susitikau netoli rube- 
žiaus speciali traukinį su 
miegamais vagonais ir plok
ščiais karais, ant kurių buvo 
vežami raudoni automobi
liai iš Anglijos. Tuo trauki
niu važiavo Anglijos preky
bos komisija Rusijon. Aš 
nematau priežasties, kodėl 
Amerikos aras bijotų skristi 
ren. kur Anglijos liūtas ne- 

Įsibijo eiti?”

Į

j

PRIEšINAS DĖBSO PA- 
LIUOSAVIMUI.

"Amerikos Legijonas’’ la
bai priešingas paliuosavi- 
niui iš kalėjimo senelio Dėb
so. regiono pirmininkas iš 
Indianapolio mušė preziden-

ša, kad kas diena pas juos 
kreipiasi daugybė bedarbių, 
prašydami pašalpos. "Perei
tą sąvaitę mes turėjome 
maitinti 83 šeimynas su vai-

BANKIERIUS PABĖGO.
Iš Chicagos pabėgo Mich- 

igan Avenue Trust Co. ban
ko prezidentas Spurgin. kais, kurie praktinai badau- 
Banke trūksta apie $1,000,- ja. Daug žmonių taipgi yra 

Plačiau išdėstyti Lietuvos 000. Valdžia jį uždarė. Da- išmesta iš namų ant gatvės, 
nusistatymą žodžių nuvyko bar jieškoma pabėgusio nes jie neturi iš ko užsimo- 
Briuselin Norus ir Milašius, bankieriaus. keti už kambarius.’’

I

PRIGĖRĖ SABAIčlŲ 
DUKTĖ.

Pereitą ketvergą Nepon- 
set upėj prigėrė 13 metų 
amžiaus Sabaičių dukraitė t ui Hardingui telegramą, 
iš Norvvoodo. Ji maudėsi pranešdamas, kad visas Le
tenai su kitais vaikais ir ne- gionas sukilsiąs, jei valdžia 
mokėdama plaukti per gi- paliuosuotų socialistų vadą, 
liai nuėjo. į kuris buvo priešingas karei.

VOKIEČIAI SIUNČIA 
SIDABRO.

Pereitą subatą vokiečiai 
atsiuntė New Yorkan $800.- 
000 vertės sidabro, kuris pa

rverstas Į dolerius ir atiduo
tas sąjungininkams už karės 
nuostolius. Kitu laivu ateina 
dar $10,000,000 vertės sidab
ro.



2 KELEIVI®

APŽVALGA D
šeniaus, kaip jo priešas pa-:nistais be atodairos kemša kiai pasisakyti, kuo jie esą. y UflltrAC i —
vadino jį melagium. šita ir socialdemokratus, ir net Nekalbant apie komunistus, JLjlvlllVOS KUlllgcll LalYlSy DOS

palaikytojai.
(Laisvamanio laiškas iš Lietuvos).

DĖL "DRAUGO" REPOR
TERIO SNUKIO.

Chicagos Taryba išmetė 
iš savo posėdžio klerikalų 
"Draugo" reporteri Dimšą, 
nes jis nedorai yra aplojęs 
pirmesnius jos posėdžius.

Klioštoriaus organas tuo 
labai susimąstė. Jis pama
tė, jog šmeiždamas kitų Įsi
tikinimų žmones jis nusigy
veno iki to, kad musų visuo
menės organizacijos nebeį
sileidžia jo reporterių i sa
vo susirinkimus. Negana to, 
kaip jis pats sako, "norėjo 
da ir per snuki duoti" jo re
porteriui, kada jisai bandė 
i mitingą ilisti.

šitas incidentas 
gavo klerikalų 
"Draugas" visaip 
už ką jo korespondentui no
rėta "per snuki duot." ir nu
duoda nagalįs nei kaip to 
suprasti.

j 
labai už- 
"unarą.”, 
galvoja,

AMERIKOS PAŠALPA 
RUSIJAI.

Žnios iš Rygos sako, kad 
tenai gauta nuo Amerikos 
šelpimo administracijos 
galvos Herberto Hooverio 
telegrama, kuri sako, jog 
Amerika yra pasirengusi 
gelbėt Rusijos žmones nuo 
bado. Telegrama buvusi per
duota sovietų atstovui Ry
goje, p. Ganeckiui, o tas 
tuojaus išsiuntęs ją Mas
kvon.

Washingtono žiniomis, 
tokią telegramą p. Hooveris 
nusiuntęs ir Gorkiui Retro
gradam Gorkis šaukėsi A- 
merikos pagalbos jau se
niau, bet iki šiol susirašinė
jimas tarp jo ir p. Hooverio 
ėjęs neoficialiais keliais.

Dabar Hooveris oficialiai 
pasakęs, jog Amerikos or
ganizacija Europoj šelpti 

•turi didelių išteklių ir gali 
badaujantiems Rusijos žmo
nėms pagelbėti, jei tik Rusi
ja sutiks su Amerikos išly
gomis, kurių svarbiausios 
yra tokios:

1. Paliuosuoti visus ame
rikiečius iš Rusijos kalėji
mų;

2. Duoti veltui Amerikos 
šelpimo organizacijai susi
siekimo Įmonių:

3. Duoti nemokamai rei
kalingų namų;

4. Duoti užtikrinimą, kad 
Amerikos šelpimo darbuoto
jai turės pilną laisvę ir kad 
valdžia jų darbo netrukdys.

Rygoje sovietų valdžios 
atstovai esą tos nuomonės, 
kad Maskva ant tokių sąly
gų sutiksianti.

Kiek amerikiečių dabar 
sėdi Rusijos kalėjimuose, ti
krai niekas nežino. Hoove
ris sako kad jų tenai esą 
nuo 9 iki 20.

eioti, o vaikščiojančius po tos 
valandos milicininkai gaudo ir 
veda nuovadom

"Kartu su manim buvo a- 
merikietis jau pusantrų metu 
išbuvęs Lietuvoj. Sakau jam. 
kad prisieis nuovadoj nakvoti, j 
Jis sako, kad su spektaklio ti- 
kietu praleisią. Jam nuo -salės 
buvo arti, o man la»>ai toli. Jis 

laimingai parėjo, o mane Lai
svės Alėjoj sulaiko ir kaman
tinėja. Rodau dokumentus ir 
spektaklio tikietą. To neužten
ka. reikalauja leidimo naktį 
vaikščioti. To neturėjau. Gau
nu du garbės sargu ir turiu ei
ti valdiškon nakvynėn. Nors 
iš dalies buvo indomu išbandy
ti lietuvišką areštą, bet nega
lėjau atsidyvvti spektaklio 
rengėjų liurbvste taip suvėlin
ti publiką. Nuovadoj besą jau 
arti pusantros desėtkos mano 
likimo žmonių, tarp kurių be
santi viena mergina. Toji pra
šosi paleisti, girdi, nuo 7 vai. 
reikėsią eiti darban, dirbanti 
spaustuvėj. Valdininkai man
dagiai paaiškina jai. kad jei ir 
paleis, tai vėl pakliusianti i 
milicininkų rankas ir vėl bu
sianti sugrąžinta. Kiti tyliai 
sėdi, snaudžia, atsidavę liki
mui.”

Taip Gudas rašo savo laiš
ke. tilpusiam "Darbininko" 
86-tam numery. Nors krikš
čioniška nakvynė policijos 
nuovadoj jam nelabai pati
ko, bet jis pyksta ne ant 
"tvarkdarių," o rengėjų 
"liurbystę" kaltina — kam 
jie suvėlavo vaidinimą.

Ištikrujų gi čia didžiausia 
'Tiurbvstė” matyt iš valdžios 
pusės. Jeigu ji neleidžia 
žmonėms po 12 vai. vaikš
čiot, tai ji turėtų žiūrėt, kad 
teatrai butų uždaromi to- 
kiuo laiku, kad žmonės ga
lėtų netrukdomi namo pa
reiti. Juk ir kvailys gali su
prasti, kad publika negali 
prieš 12 pareiti namo, jeigu 
teatre ji laikoma iki po 12.

Kad "tvarką" Lietuvoj 
daro žiopliai, tai parodo ir 
tas pats Gudo laiškas. Bu
vęs "Darbininko" plunksna- 
braižą sako, kad sėdint jam 
policijos nuovadoj, milici
ninkai atgabenę ir vidaus 
reikalų ministerį, kuri jie 
suėmė taip pat grįžtant iš 
teatro.

PASTABELES.
Skaitau laikraščiuose, kad 

paliokai moka po miiioną 
savo "panskų” markių už 
dėžutę degtukų. Bent syki 
"prošepanai" gali pasigirti, 
kad jie^milionierįai.

misterija darosi juo gilesnė, 
kad kongresmanas paeina iš 

i Kentucky valstijos, kuri yra 
! žinoma kaipo degtindarių 
j valstija.

Pasirodo, kad Amerikos 
laivynas negali sustabdyti 
degtinės šmugelio, kuris ei
na jūrėmis, nes blaivybės 
biuras neįstengia apmokėti 
laivyno lėšų. Klausimas, kas 
apmoka lėšas, kuomet tas 
laivynas keliauja aplink vi
są svietą, daro manievrus, 
arba stovi per ištisus mėne
sius visai nieko neveikda
mas ?

valstiečių sąjungos žmones, daugely vietų turėjo slėptis; 
žodžiu kiekvieną, kas "krik- socialdemokratai, turėjo su 
ščionių" tar|>e Įgijo blogą didele atodaira eiti i rinki- 
vardą.

Kova sa krerikalų reakci- kandidatai, 
ja ir jų pataikūnais yra di- kai jau pasibaigė rinkimai, 
dėlė kova. Ji yra musų vi- Žvalgyba daro rūpestingų 
suomėnėj plačiai pasireišku- pastangų "išimti" iš valsčių 
si: ji plačiai vystosi ir to- tarybų tuos išrinktųjų, kū
liau. Toje kovoje Lietuvos rie jai nepatinka, 
darbininkai ir tie sluogs-, Pati didįjį betgi maišnu-

į mus profesinių sąjungų
i—Xet jr ,jabar • Jeigu Lietuva yra demo- lenkams kad 

kratiška šalis, tai joje turi blogiau kūnui, 
būt leista kiekvienam žmo- hutų geriau, 
gui laisvai protauti. Jo poli
tiniai bei sanžinės Įsitikini
mai neturi būt varžomi. Vi
sokios draugijos, by tik jos

"DARBININKO" REDAK
TORIUS KAUNE AREŠ

TUOTAS.
So. Bostono klerikalų 

"Darbininko" redaktorėlis 
Gudas nesenai da Lietuvon 
išvažiavo, o jau gavo lietu
viškos "džėlos” paragauti. 
Žinoma, ne dėlto, kad jis bu
tų neištikimas klerikalų val
džiai, bet stačiai dėlto, kad 
kunigų valdomoj Lietuvoj 
dabar tokia jau "tvarka." 
Po 12 vai. naktį nevalia 
vaikščioti, bet teatras gali 
tęstis ir iki po 12. Išėjus tuo
met žmonėms laukan, mili
cija juos ima ir areštuoja.

Taip ir škaplerninkas Gu
das pateko bėdon. Jis buvo 
nuėjęs teatran ir vaidini
mas taip užsitęsė, jog—

''Bebaigiant užgeso elektros 
šviesos, reiškia išmušė nakties 
12 vai.,
elektros šviesos visame mies
te. Taigi imta graibytis 
kių, kaip šabasui atėjus, 
ne tame bėda. Dabar karo sto
vis. Valia tik iki 12 vai. vaikš- jjs angdien griebėsi už to ki-

o tada užgesinama

Telegramos sako, kad su
kako jau 10Q dienų, kaip 
Anglijoj nebuvo nei lašo lie
taus ir upėse baigia džiūti 
vanduo, bet alaus esą dau
giau negu kada nors. Jei 
taip, tai vanduo ir nereika
lingas.

Tūli sako, kad pėtnyčio- 
mis klerikalų laikraščiai ne
pravardžiuoja savo oponen
tų asilais dėlto, jog pėtny- 
čiomis mėsa pas katalikus 
nevartojama. Tas išaiškina, 
kodėl jų spaudoj pėtnyčio- 
mis yra daug krokodilių. 
Matyt, jie tuos gyvūnus pri
skaito prie žuvies.

Ant kai-kurių "byčių” 
dabar galima paskraidyti 
orlaiviu už $8. Iki šiol pi
giausia kaina už pakilimą 
orlaiviu būdavo $15. Išeina: 
kuo augščiau orlaiviai pra
deda kilti, tuo žemiau krin-Įsio kovos su komunistais, 
ta jų kaina.

žva-
Bet

Laikraščiai norėtų žinoti, 
ką kongresmanas Jolmson 
turėjo užpakaliniam savo 
kelinių kišeniuje, kuomet

ir butų kiek 
bet dusiai 

__  Bedievybės 
mokslui jie neduotų plėtotis 

! Lietuvoj."
Šitaip kalba Lietuvos ku

nigai —gudresnieji paslap
čiomis, o kvailesnieji viešai. 
Sukvailinti žmonės nors 
lenkų ir neapkenčia, bet 
prieštarauti kunigams bijo
si, kad "dūšelės nepražu
džius.”

Paklusniems savo parapi- 
, jonams kunigai žada viską, 
■ kas tik yra geriausia, tik ne 
gyviems, bet po smert. Tada 

į jie galėsią sėdėti su ponu 
dievu už vieno stalo ir gėrė
tis dangaus patogumais. 
Vienok patys kunigai savo 
žodžiams netiki. Jie nori 
dangiškai gyvent ant žemės. 
Pinigas — tai jų visagalin
tis dievas. Auksas —dievas-

- sūnūs die- 
” kdkia vo’ 0 popietiniai — dvasia 

šventa. Vienas pinigas tri
juose pavidaluose. Ir tą že
miškąjį dievą-pinigą jie vi
lioja iš žmonių, Įkalbėdami 
jiems, kad jie nesirūpintu 
žemiškais turtais, nes že- 

it_'miškas gyvenimas yra tik 
tuju gyvenimai, peklos kan- ^-thmas. Po smert gi busiąs 
čios, sapnininkai— tai ir vi-amžinas gyvemmas dangu- 
sas Lietuvos kunigų "moks--ie’ kur paklusnųjį kum- 
las,” kurį bruka tamsiems ^ai?ls. galėsią naudotis dan- 
Lietuvos žmonėms. j giakais turtais.

Šitokiu "mokslu” apsi- ,..Tam?Ms. zmoneliai sito- 
švietę kvailiai yra paklus- ki°ms kunigu pasakoms 11- 
niausi kunigu tarnai. jįe ki n viską, ką tik turi, atie- 
pildo visokius, kaa ir kvai
liausius. kunigų bei bažny- 

-c čios Įsakymus. Kunigams 
paliepus jie pasnikauja vi
sokias vilijas, pėtnyčias ir 
gavėnes. Tie pasninkai yra 
naudingi ne dievui, bet tur
tingiems ūkininkams, kurie , . . , ■
turi daug samdininkų. Jei-1 nu» ™oks °; sakydami, kad 
gu visi samdininkai norėtų i m°kslu pekla grista, 
užtektinai pavalgyti, pėtny-. Lietuvos kunigai, kaip 
čiomis lašiniu gauti, tai ūki-į tie tamsos apuokai, visur 
ninkai negalėtų turtų susi- • stengiasi pastoti progresui 
krauti ir su kunigais lėbauti. Į kelią. Jie leidžia neva laik- 
Daug dirbk, o mažai valgyk: raščius, bet ne tam, kad jais 

_ v v. - —tai Lietuvos kunigų įsaky-1 žmones švietus, o tam, kad
buvo pavertę bažnyčias po- mas kvailiams. '' ; atitraukus žmones nuo skai-
litfrie turgaviete; jie turėjo’ Ar galima tad norėti, kad j tymo geru laikraščių, 
savo agentų kiekvienoj pa-mitoki kunigų apkvailinti

.... , -5 j • ui aujįijvo, uy nn. jus
niai, kuriem tikrai rupi de- mą sudaro musų visuome-! nejna p^egajs vaistyb^g rgį.! 
mokratinės tvarkos įgyven- nes nesubrendimas. Ypatin- kalus< turibu\ legalizuotos, 
dinimas Lietuvoje, turi tik;—"' —— i—;—j-------
vieną kelią. Jiem reikia pla
čiai organizuotis, kelti savo 
apsišvietimą, tuo budu di
dinti savo jėgas ir masinėj 
kovoje gintis nuo savųjų 
juodašimčių kiekvienoj gy
venimo srity.

Bet Kauno kalėjimo Įvy
kiuose yra savų ypatybių. 
Kauno kalėjimo administra
cija matomai, skaito savo 
politine pareiga ir kuo gale-: 
dama prisidėti prie socialės' 
kovos, kuri vyksta pačiam 
krašte. Remiantis tomis ži
niomis. tenka pastebėti, kad 
kalėjimo agentai "veikia" Į 
savo kalinius, ypač kai kalė
jime susidaro opi padėtis.

Tokia padėtis yra visais 
atvejais neleistina. Ir jeigu 
musų prokuratūra ir iš viso 
Teisingumo Ministerija tik
rai nori dėtis prie teisėtumo 
palaikymo, nori stovėti įsta
tymų pildymo sargyboj, bu
tų labai pravartu, kad ji 
rimtai susidomėtų Kauno 
kalėjimo tvarka ir ypač tais 
asmenimis, kurių rankose 
yra kalėjimo valdymas. Ne
gi patogu kalbėti apie kultū
rą ir nuolatai turėti tokių 
baisių Įvykių, kaip badavi
mas šimtų žmonių ilgas, ii-' 
gas dienas. ' j

("Socialdemokratas.")

'gai musų kaimas dar nesu
geba pasirinkti, kuri parti
ja tinka jo reikalam ginti ir 

j tebeklaidžioja. Prisižiūrint 
| sąrašam, tenka pastebėti.

Domės Kauno kalėjimui!
Kauno kalėjime, ypač 

šiais metais, nuolatai vyks
ta skandalai ir sunkus susi
dūrimai tarp politinių kali
nių ir kalėjimo administra
cijos. Tuose susidurimuose 
kaliniai jau kelintas kartas 
stveriasi pavojingiausio ko
vos Įrankio — badavimo. 
Badavimas pasikartojo ir 
•pastaimoju laiku. Birželio 
25 diena atsisakė priiminėti 
valgį daugiau, kaip šimtas 
politinių kalinių. Šiuo kar
tu bado streikas tęsėsi bene 
8 dienas ir nors musų žinio
mis šeštadieni jau pabaig
tas, bet sunkios jo pesekmės 
skaudžiai atsilieps Į tuos, 
kurie badavimą pakėlė. De
šimčiai žmonių palydės svei
katą jei ne visam gyveni
mui. tai bent ilgam laikui.

Kame tų žiaurių susidūri
mų priežastis? Svarbiausia 
jų, — tai tas atkaklus, kru
vinomis aukomis pažymėtas 
režimas, kurį "krikščioniš
koji" musų valdžia ėmė tai
kinti savo kovoje su komu
nistais. Paskutinis badavi- ( 
rnas Kauno kalėjime taip i 
pat buvo sukurstytas kruvi
no Įvykio, — Varkalio su
šaudymu. Politiniai kaliniai 
pakėlė protestą jiem priei
namais budais, kad bent tuo i 
keliu paveiktų.

Politinių protestai davė 2—3 dienas po balsavimo.: kelio visus akmenukus, vi- 
piogos kalėjimo adminis- Rezultatai esti aiškus: tokia sus priešus. Krikščionys vėl 
tracijai pavartoti prieš juos partija tiek balsų gavo, to- 
visą eilę represijos priemo- ------ 
nių. Dalis kalinių pateko 
karcerio padėtin: juos iš
skirstyta ir pasodinta kartu 
su kriminalistais: atimta 
teisė matytis su giminėmis 
ir pažįstamais ir gauti iš jų 
maisto. Y ra visa eilė pasis
kundimų, kad kalėjimo ad- savo programą, ne tik bro- 
ministracija stveriasi kali
nių mušimo. Kuomet jau 
prasidėjo badavimas, kalėji
mo viršininkas, lankydamas 
kameras, reikalavo iš nusil
pusių badaujančių, kad 
prieš jį atsikeltų ir kai ku
rie kalinių, kaip mum pra
neša, buvo viršininko už tai 
mušami per veidą.

Sakoma, kad kalėjimo a- 
gentai Įsileidžia su politi
niais kaliniais Į ginčius ir 
prie tos progos, nesivaržy
dami žodžiais, stengiasi kuo 
galėdami įžeisti jų priežiū
rai pavestus kalinius.

Kalėjimo režimas sužiau- 
rėjo ne tik kaliniam. Kali
nių giminės, kurie lanko ka
lėjimą pasimatymui ir mai
stui paduoti. skundžiasi, 
kad kalėjimo administraci
ja įprato su jais apseiti, 
kaip su pačiais kaliniais. 
Apseina grobiai, nesivaržo 
žodžiais, arba visai nenori 
kalbėti ir paaiškinti papras
čiausių daiktų.

Mes suprantame, kad 
"krikščioniškoji" reakcija, 
pasijutusi galinti savo na
gus parodyti, kabins jais sa
vo priešus, kiek tik galės ir 
kol tik galės. Pasigavę obal-

j Vienok dabartinėj Lietu
voj yra visai kitaip. Kas ne 
katalikiška — tas nelegališ- 
ka. Kieno politiniai bei san- 

' kad jų tarpe vra daug tokiu. ’ ??ne? t ra Prle'
Kuriuos statė atskiri kai- ‘ 
mai. Kurie nors L —........
dar nenori žinoti jokios par- j 
tijos, nes jomis nepasitiki ir 1 
stato savo kaimo sąrašą, 
tokių Pabalių pilna 
Lietuvoje. 7 
metų, kol visuomenės klasės ! 
pačios Įsitrauks i viešąjį 

i krašto gyvenimą, pačios i- 
pras ginti savo reikalus, su
siorganizuos, sudarys tvar
kingas dideles partijas, ku
rios jungs vienodos padėties 
žmones visame krašte.

Dėl paskutinių savivaldy-

• - šingi kunigu įsitikinimams, 
Pabaliai !ie 5ira, ilariami persekio- 

jann kaipo valstybės prie- 
;r‘rai. šitokiai reakcijai siau- 

“ jr čiant valstybė negali sutvir- 
visoj 

Reikės dar ilgų
tėti.

Paimkime šalis, kuriose 
laisvai gyvuoja socialistų ir 

; laisvamanių organizacijos, 
: ten ir apšvieta bei kultūra 
kur kas augščiau stovi, ne- _ 
gu musų Lietuvoj. Krikščio- s,K_;*ra^7T
niškoji "apšvieta,' 
šiandien yra platinama Lie
tuvoj, netik kad žmonių ne
apšviečia, bet dar labiau jų

biu rinkimu tenka jau da-aptemtu. Foteliai, 
i bar pastebėti, kad rinkikai razancia! yisoktos brostvos 
dalyvavo juose daug veik- n'al<k>kny8*>>
liau, kaip pačioj kūrimosi i . salt!mo ’ kalendomi. sven- 
pradžioj. Nežiūrint visų su-i 
varžymų, nežiūrint to, kad 
agitacija darbininkų atsto
vam dažnai buvo visai nega
lima, kad valsčių valdybos 
dažnai tyčia neįtraukdavo 
darbininkų i sąrašus, vis gi * 
balsavo per rinkimus 40—5JJ 
nuoš. Tai jau pažanga. •

Kiek kuri partija laimėt 
jo? Bent kiek aiškiau atsa
kyti Į tą klausimą bus gali- 

----- - -------------- ma tik tuomet, kai susirinks 

Savivaldybių rinkimams MtTau 

pasibaigus.

ravoja dievui ant garbės, o 
> kunigui ant naudos. Jeigu 
jie butų apsišvietę, susipa
žinę su astronomija ir ki
tais gamtos mokslais, tai 
kunigų kvailoms pasakoms 
nebetikėtų. Užtad Lietuvos 
kunigai ir draudžia žmones

ima kai kas pastebėti. Savi- 
! valdybių rinkimai parodė 
j klerikalų pralaimėjimą. Mu- 

Vakarų Europoj, kad ir įsų "krikščionis" rūpestingai 
didžiausių rinkimų rezulta-: rėmė visas valstybinis apa- 
tai galutinai esti žinomi Į j ratas, šalindamas jiem iš

kia tiek. Remiantis tais re
zultatais kiekvienas sąmo
ningas visuomenės veikėjas 
gali teisingai išpranašauti, 
kuriuo budu bus vedamas 
išrinktosios Įstaigos darbas/________ ____
Gali, nes ten kiekviena vi- pradeda tinkamai Įvertinti giausia 
suomenės partija turi aiškią tuos mainelius.. • 1 -t I w •

šiuroj ar lapely išspausdin
tą, bet nuosakiai gyvendina
mą visose gyvenimo srity
se.

Pas mus jau dvi sąvaiti, 
kaip pasibaigė savivaldybių 
rinkimai, bet kas galima pa
sakyti apie rinkimų rezulta
tus? Nieko aiškaus. Teisy
bė, pamatinės musų krašto 
partijos daugely rietu daly
vavo rinkimuose, statyda- 
mos savus sąrašus. Bet stip
riausioji jų nepajėgė apimti 
viso krašto, pastatyti savo 
kandidatus kiekvienam val
sčiuje, kiekvienam mieste. 
Didžiausis mišinys ir neaiš
kumas. Tas neaiškumas 
daugely vietų buvo sudaro
mas sąmoningai. Sakysim 
musų krikščionys-demokra- 
tai, žinodami, kad jų firma 
yra netikusi darbo demo
kratijos pasitikėjimo, slaps
tės kaip galėdami. Rinkimų 
kompanijoj jie kur reikėjo 
apsisegdavo moteries-kata- 
iikės sijonu, kitoj vietoj ap
sivilkdavo ūkininko rudine, 
dar kitoj maudavos sulopy
tomis kaimo darbininko ke
linėmis, bet tik 
rinkikus.

Slapstėsi ir

paviliotų

kairiosios 
partijos, tik jau dėl kitų 
priežasčių. Kuomet krašte 
yra karo,padėtis, visur vieš
patauja ir sauvaliauja žval
gyba ir milicija, "krikščio
nių” padedama ir paragy-

musų klerikalai per žvalgy
bą kabins kiekvieną, ką jie 
skaito savo priešu. Paskuti
niai areštai Ukmergės ap
skrity parodė, kad žvalgy
bos agentai "progresuoja”, dama, darbininkų atstovai 
Jie vienan maišan su komu- nevisur turėjo drąsumo aiš-

savo agentų kiekvienoj pa-šitokį 1__ 2 _ _ 1_ J222 2
rupijoj. Jie uoliai "darbavo- įmonės butu naudingi patys 
si", kuomet kitiem teko ty-__  ' "72__
lėti. Ir vis gi rezultatai la- įa J žinoma, kad tose 
bai menki Lietuvos liaudis valstybėse, kur yra dau- 

i dvasiškų tėvelių, 
bažnyčių bei klioštoriu, ten 

Kai kuriose vietose kleri- žmonės tamsiausi ir ju dar- 
kalam pasisekė pagauti ant bajs niekas negali pasidi-

sau bei valstybei? Visiems

savo meškeries darbininkų džiuotL Įvairios rųšies pra-
ir smulkiųjų savininkų bal-' sižengimai turi sau gerą 
sus, prisidengus darbo fede- dirva tokių žmonių tarpe. 

Į ricijos vardu. Dėl musų tai 
tik Įrodymas, kad Lietuvos 
darbininkų susipratimas 
dar labai žemas. Bet gyve
nimas ir pačių "krikščionių" kunigai ir'jų bažnyčios ne- 
darbai bus jiem geriausis . ’ ” —
agitatorius pamatyti tikrąjį 
klerikalų veidą.

Apie musų Partiją turime čioj.” 
pasakyti, kad šiais rinki- Būti geru kataliku — tai 
mais ji pasirodė jau daug dar nereiškia būti geru 
stipresnė. Kur tik turėjome žmogum. Kaipo pavyzdi pa
savo organizacijas ar atski- imsime lenkus. Jie yra'geri 
rus veiklesnius _ draugus, katalikai, o vienok savo žvė- 
musų kandidatai surinko riškumu pereina ir rusus, ir 
apsčiai balsų. Jie praėjo Į ta- vokiečius ir visus kitus. Tą 
rybas arba kaipo Partijos labai gerai žino Lietuvos 
kandidatai, arba kartu su žmonės ir baltgudžiai, ir to- 
profesinėmis darbininkų są- i dėl jie lenkų taip neapken- 
jungomis. U * — - 1................... • • -
šie rinkimai aiškiai i 
parodė, kad be organizacijų 
ir nuolatinio darbo negali
me laukti netikėtų laimėji
mų. Reikia ir toliau vystyti, 
partines musų organizaci-Į 
jas, reikia visur dalyvauti 
profesinėse darbininkų są
jungose, reikia suderintai 
vesti partijos darbas visose 
gyvenimo srityse. Tuomet j 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partija metai po metų stip- čių, kaip kad bolševikai ar- 
rės, sutrauks Į savo eiles vi- ba šiaip visoki bedieviai. Ot 
sus klasiniai susipratusius ir Lietuvoj yra daug valdi- 
Lietuvos darbininkus ir virs ninku ir mokytojų bedievių, 
galinga ju reikalu gynėja.

Vab.
("Socialdemokratas.”)

-it. «- *. ’ I

Šalip bažnyčių smuklės, o į 
šalip smuklių — policijos' 
nuovados. Gerai Ingersolis 
yra pasakęs, kad "katalikų

sulaiko tikinčių parapijonų 
nuo blogų darbų, tik sulaiko 

; nuo mėsos valgymo pėtny-

Iš kitos pusės, čia. Vienok Lietuvos kuni- 
2 _72J_i mum gai, nors lupomis lenkus 

keikia, bet gilumoje savo 
| širdies juos užtaria. Daug 
kartų man teko girdėt ne- 
kuriuos kunigus į savo ave
les išsitariant: "Kad lenkai 
ateitų, tai nebūtų jau taip 
bloga, kaip jus manote. Ot, 
kad bolševikai ateitų, tada 
butų bloga visiems. Lenkai 
yra žmonės katalikai, jie 
n.egriauja tikėjimo ir bažny-

kurie nori bažnyčią atskirti 
nuo mokyklos, vaikus užau
ginti ne katalikais. Atėjus

i tveria ir draugijas, tik ne 
! žmonių, o savo naudai. Jie, 
•kaip tie šliaužiai numušto
mis strėnomis, seka kiek
vieną žmonių žingsni. Į lais
vų žmonių parengimus jie 
draudžia parapi jonams ei ii, 
išvadindami rengėjus ir pa
leistuviais, ir bedieviais ir 
bolševikais.

Tamsus Lietuvos žmone- 
Iiai persistato sau, kad be- 

į dieviai yra tie žmonės, kurio 
velniui savo dūšią pardavę, 
pasirašydami krauju. Anot 
jų protavimo, šitokie žmo
nės vistiek jau nesitiki susi
laukti dievo malonių ir to
dėl jie eina prieš kunigus ir 
tikėjimą. Daug yra ir tokių 
mieiaširdingų durnelių, ku
rie užperka mišias už vieno 
ar kito bedievio dūšią. To 
tik musų kunigams ir rei
kia.

Nepaisant, betgi, Lietu
vos kunigų stiprios organi
zacijos ir didžiausių pastan
gų laikyti žmones tamsybė
je, kasdien vis daugiau ir 
daugiau atsiranda laisvų 
žmonių, kurie drįsta stoti į 
kovą su klerikalizmo smaku 
ir blaško tamsybės rukus iš 
Lietuvos krašto. Daug Lie
tuvos liaudies mokytojų, ne
paisant persekiojimų iš ku
nigų pusės, stengiasi apva
lyti Lietuvos mokyklą nuo 
kunigų globos.

Amerikos laisvamaniai 
mums daug galėtų pagelbė
ti kovoje su juoduoju kleri
kalizmu, prisiunčiant į Lie
tuvą kuodaugiausia laisvų 
laikraščių ir knygų. Reikia 
bendrai padirbėti, kad iš
blaškius tamsybės rukus iš 
musų krašto, nes kitaip mu
sų šalis neprogresuos.

Jo-Eliozovas.
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Kas nieks neveikia 
To niekas nepeikia

PROV1DENCE, K. I.
Kunigas areštuotas už gir-' 

tuoklystę, ir "stebuklai."

jvo taip: tame pat name, kur liausiu duktė ištekėjus jau 
loriruonz, i—----------------- • ’ į už visiems ži

nomo inteligento lietuvio 
•mokytojaus Kazimiero Mek- 
šro, kuris gyvena Chester, 
Pa., o antroji dabar susižie
davo su Dr. A. Dambraus
ku. Sūnūs eina av.gštesnius 
mokslus, o jauniausia duktė 
dar prie matušės pasilieka. 
Smagu matyt, kad čion gi
musieji lietuvių vaikai nesu- 
amerikonėja, bet lietuviais 
pasilieka. Garbė tėvams už 
tok; vaikų išauklėjimą.

Vestuvės Dr. A. Damb
rausko atsibus bene rugsėjo 
mėnesy, kuomet jis gaus pa
vaduotoją ' savo plačiai iš-

BROOKLYN, N. Y. ,
L.S.S. 19 kp. išvažiavimas, darbininkų judėjimą. 
Kaip jau visi brooklynie

čiai žino, U *

kolonijų liutuvius ir abelnai 

Ambrozaitis gana vaizdžiai 
šiais metais pas ,

' mumis išvažiavimai į girias pabaj 
labai madoj. Tai yra geras 
dalykas, tiktai kad musų 
rengėjai nesuranda geres
nių vietų, kaip tik į tą nudė
vėtą Glendale girią. Ten 
rengia kas nedėldienis net 
po 3-4 išvažiavimus: rengia 
parapijonai, 1... __ vl-
r.inkai, o jau komunistai, tai 
ir lapus nuo medžių nurėkė 
prakalbas besakydami, ir 
jau aplinkinių ūkininkų ir 
karvės išmoko Arlaucko ir j 
kitų solistų balsais "dainuo- , 
ti.” Per tūlą laiką toji nu 
trūnijus vieta buvo vadina
ma Glendale, bet šiais lai
kais ji jau vadinama "Troc
kio giraitė." Ir žmonės sa
ko, jeigu Amerikoj kiltų re
voliucija, tai tikrai ji prasi
dėtų iš "Trockio girios."

Kadangi toji "Trockio gi
raitė” yra labai nešvari ir 
nuo seniau visiems žinoma, 
kaipo girtuokliavimo ir mu
štynių vieta, tad šiais me
tais LSS. 19 kuopa sumanė 
kitur jieškoti vietos išva- ; 
žiavimams. Ir jinai rado: 
vieną Pelham Bay parke, 
Nevv Yorke, kur vieta yra 
nepaprastai švari ir patogi 
išvažiavimams; antrą In- 
wood giraitėj, taipgi New 
Yorke. Pirmutinėj kuopa 
dar tiktai vieną išvažiavi
mą turėjo, bet pastarojoj, 
Inwood giraitėj, jau kelis.

Pradėjus rengti lnwood 
giraitėj išvažiavimus, žmo
nės nebuvo pripratę prie 
tos vietos, mažai atsilanky-; 
davo ir atsilankiusieji būda-j

Rūtinis išvažiavimas, kuris ,k?'.p h"TO“i «!raltes kalnas- 
Įvyko 24 d. liępos, jau buvo:; 
kitoniškas: ^sirinko pub- į , - 
lil.os jau daugiau, kaip išvažiavimo galėsite at-

lių ir dainavimai tęsėsi be 
veik be pertraukų, linksmu-

gyveno kunigėlis, gyveno ir apie 10 metų 
žydų rabinas. Jau nuo se-

js jam
Taigi kunigėlis
ir pradėjo rabi-

Nenorėdami melsties len-! K t**! įdėlis skųsdavo 
kų bažnyčiose, musu katuli-; 
kai nutarė steigti savo pa-į-.j ’
rupija su savu kunigu, ido- 
mu bus pažymėti, kad i>rfe|kj oIfcij- 
steigimo tos parapijos ir oe-; 
dievių nemaža prisidėjo. 
Vargais—bėdomis parapiją j 
įsteigė, pinigų biskį surin
ko. dabar reikia tiktai baž
nytėlės, kunigėlio — ir vis
kas eis kaip pamuilinta. 
Taigi kreipėsi "į vyskupą, 
kad duotų kunigą. Vysku
pas matydamas, kad lietu
viai katalikai silpnai stovi, 
nenori duoti nei kunigo, nei: 
bažnyčios. Bet šie nesiliau
ja vaikščioję ir beldę į vys
kupo duris. Pagaliaus, vys
kupas, matydamas, kad lie
tuviai jam gali numinti tro
lius ir išbelsti duris, sutiko 
duoti viską, ko jie reikalavo.
Atvažiavus "dvasiškam tė

veliui”, prasidėjo "pamoks
lai," pamaldos ir tt. Jo tik
slas buvo (kaip jis sakė) 
naikinti bedievybę. Bet vie-

New Yorke ir išlipt ant 
viršminėtos gatvės. Iš ten 
reikia eiti 207-ta gatve, po 
kairei į vakarus tiesiog ant 
girios kaino. Brooklyniečiai, 
kurie nežino kaip į ten nu
važiuoti, tai reikalingos in
formacijos bus suteikta ant 
Williamsburg Plaza. tarpe 
1 ir 2 valandų po pietų. 

Taigi nepamirškite 7-tą d. 
rugpiučio!

Pasvirkalnietis.
P. S. Jeigu 7 d. rugpiučio 

lytų, tai išvažiavimas įvyks 
kitą nedėldienį, t. y. 1-1 rug- ' 
piučio. Pas—tis. ;

HAVERH1LL, MASS.
P. Pečikonis Jonelio-durne-

lio rolėj.
Su durnu du turgų, su pli

ku nėr ko peštis — sako 
žmonių patarlė. Tas pats 
vra ir mano ginčuose su P. 
Pečikoniu. Jis, apsimetęs 
Joneliu-durneliu, bando už- 
ginčyt tai, ka visi taip gerai 
žino. Anot jo. Laisvės cho
ras esąs ne komunistiškas, 
jis pats irgi ne komunistas 
—vienu žodžiu, komunistų 
visai nesą. Turbut po val
džios ablavų komunistai pa
virto į kamparą ir išdilo. To
kių bailių, kurie delei men

nusės užsigintų ir savo var- Setal^Je’ i? Ra11
J_ •••!-. - -

PLYMOUTH, PA.
Lietuviai įsigyju laisvas 

kupinės.
Nors iš musų kolonijos 

laikraščiuose nesimato jo
kių žinių apie lietuvių dar
bus, vienok šis-tas yra vei
kiama. Vienas iš svarbiau
sių šios kolonijos lietuvių 
darbų yra įsigyjimas laisvų 
kapinių. Kad ir daug vargo 
laisvieji žmonės panešė, kol 
kapines nupirko, bet vistik 
ant savo pastatė ir gana. 
Šio sumanymo įvykinimui 
daugiausia kenkė Romos 
agentai. Laisvų kapinių įsi- 
gyjimo sumanymas pakel
tas jau nuo 1915 metų ir tik 
dabar įkūnytas. Tame rei
kale daugiausia pasidarba
vo Jonas Stoškevičius, Au
gustas Stravinskas ir An
tanas Juškevičius. Kapinės 
nupirktos gražioj ir paran
kioj vietoj West Vv’yoming 
priemiesty. Šiomis kapinė
mis galės naudotis netik 
Plymouth’o, bet ir apielin- 
kių laisvieji lietuviai.

Norintieji nusipirkti ant 
kapinių lotą, lai kreipiasi 
prie kapinių kooperacijos, 
kuri laiko savo susirinki
mus paskutiniam nedėldie- 
ny kiekvieno mėnesio, 2 va!, 
po pietų, Aug. Stravinsko

—------ ---- -*■ * * *

Road Sts., Plymouthe.
Jonas Stoškevičius.

papasakojo apie tai ir ma- 
’■ visiems labai patiko.

____ igus Ambrozaičiui pra
kalbą drg. Hermanas už- 

£ kvietė drg. Pošką, "Darbo" 
‘ iedaktorių pakalbėti. Drg. 

Poška pradėjęs kalbėti pasi
sakė, kad jis nekalbės šį 
kartą apie politiką, o kalbės 

.....apie unijų judėjimą, ir ji- 
rengia tauti- saj ajškino gana plačiai, ko

kią rolę lošia šiandieninis 
unijų judėjimas ir tt. Delei 
stokos vietos, jo kalbos ne
minėsiu, bet reikia pasakyti, 
kad drg. Poška yra gana 
plačiai apsipažinęs su abel- 
nu darbininkų judėjimu ir 
butų gerai, kad jis ir pla
čiau eitų su prakalbom i 
darbininkų minias. Pabai
goj drg. Herman papasako- 

’ jo apie Socialistų Partiją ir 
’ LSS., kaip ji buvo suskal

dyta ir tt. Pagalios Herma
nas labai faktiškai nurodė, 
kaip mūsiškiai komunistai 
yra lygus fanatikai akliems 
Romos katalikams.

Po programui vėl žaista 
įvairus rateliai iki vėlam va
karui. Vakarui sutemus lei
dosi visi nuo kalno šneku
čiuodami ir kartais gir
dėjosi dainų atbalsiai:

"Namo, 
namo” ir tt.

Tai taip užsibaigė šitas iš
važiavimas. Dabar LSS. ’ 9 
kuopa vėl rengia išvažiavi
mą ant 7 d. rugpiučio, nedė- 
lioj, toj pačioj giraitėj. Tad 
brooklyniečiai turėtų kuo- 
skaitlingiausia atsilankyti, 
nes linksmai ir draugiškai 
taiką praleisti beveik pui
kesnės vietos negali būti, 

T._ •* • - - -

Taip pat, tie, kurie per pa
skutinį išvažiavimą nusi- 
—1 , tai ant

’įsidrąsino”
ną štrumyt. Žydas liasišau
’ - “ ‘ ■ r-

-r
policmanam. nes

• sišką asabą" i 
' įeiti ir areštuoti.

gyvenantis 1‘
iškirto jam šposą, sakyda
mas per langą, kad "pas 
mus dabar .atėjo gražių 
merginų, ar kunigėlis neno
rėtum su jomis pasibovy- 
ti?” Musu jagamastis kaip ___
ant sprenžinų pašoko: "tuo- dirbtai praktikai, 
jaus ateisiu, tik kotą pasi- A. B. C.
imsiu!" Ir policmanai jį su
čiupo, kaip jis išėjo iš namo.'

Prie tokių aplinkybių ta
po areštuotas dvasiškas va-' 
dovas. Po teismo jis dingo 
nežinia kur. Laike teismo 
žmonės matę jį verkianti 
kaip kūdikį. Tur būt gailė
josi už "griekus."

Už gaspadinę pas ji buvo 
sena moteriškė, vargoninin
ko motina.

parapijonims ir 
ir vėl reikės 

i vyskupo trepai minti, duris
• • i l ‘ ' v.,

vadovą, bet ar jie gaus ge
resnį, pamatysim.

Vietinis.

Buvo bėdos ir 
pas ”dva- 

' netaip lengva 
Tad šalia 

lietuvvs, J. V.,
L
r*

Įauga

- .. . i n.v uiuuiia.toj eiti prie savo tikslo, jisai 1)abar pa 
pradėjo rodytu savo parapi-! ”smutkai, 
joninis savotiškus stebuk- vvcimnn
lūs, kurie lotvnu kalboj va- ki, 1 > } - . - , - ...i- • r • x „.Delsti, kad gauti dvasiškadmasi dolirium tremens ; - * •
(klejonė nuo pasigėrimo ai-■ 
koholio). Šitie ”cudai” pa-: 
rapi joninis tečiaus nekaip 
atrodė, o bedievybė ėjo 
"šuoliais” pirmyn. Kun. ma
tydamas, kad jo vardas šio
je kolonijoje pradėjo

PHILADELPHIA, PA.
Permainos 

je Koionijoje pradėjo že-1 Lietuvių 
mvn pulti, nusipirko už pa-! *° Kliubo 
rapijonų sudėtus pinigus tarta daug 
sau automobilių, i____ J .
visus "šventus” daiktus ir ^elle . paskyrimas 
išdūmė per plačias farmas dženitoriaus. 
kitur "stebuklų” daryti.

ir
įsivyravęs, kad 

kad par- neklausydavo.

Laisvės Kliube. 
Laisvės Tautiš- 
susirinkime nu- 
įvairių dalykų, 

susidėjo tarp kurių svarbiausis bus 
„, ’ * paskyrimas naujo

Buvęs per 
i pusantrų metų bolševikas 

Parapijonims ir vėl dženitorius buvo jau tiek 
"smutkai”, ir vėl reikia vys- įsivyravęs, kad ir vaidybos 
kupo duris belsti, kad par- neklausydavo. Atskaitas 
trauktų kitą mulkintoją, duodavo kaip jam patinka. 
Ilgai jiems nereikėjo laukti, o ne kaip reikia. Išnomavęs 
Vvkupas "susimylėjo” ant ' ’ 
savo 
kė jiems kitą "tėvelį,”

ir padorus, ir kad jo reikią jis vartodavo visokių prie- 
klausyti ir būti ištikimais jo monių: kartais įskųsdavo 
parapijonais. Tikrybėje, 
kaip vienas, taip ir antras, 
abu vienodai mulkino nesu
sipratusius žmonelius, ir 
vienodai traukė iš jų dęlmo- 
nų paskutinius centus, tik 
su tuo skirtumu, kad pasta
rasis pasirodė ne tiek išsila
vinęs ir daug žioplesnis už 
pirmąjį. Jis kurstė parapi- 
jonls, kad išvytų iš draugys
čių visus "bedievius,” kurie 
nepriguli jo parapijoj. Jis

nepatinkamiems sau žmo- 
viernujų” ir partrau- nėms svetainę, labai tankiai 

šaky- suardydavo jų susirinkimus 
damas, kad šis busiąs geras arba prakalbas. Tam tikslui

rengėjus policijai, o kartais 
tiesiog su pagalba savo sėb
rų bolševikų susirinkimą su- 
ardvdavo. i .

Negana to, r.usiskfmdi- 
mai liudyja, kad nepatinka
mus sau žmones jisai tan
kiai ir sumušdavo. Ir tokių 
nusiskundimų esą labai 
daug. Kaip tik nepatinka
mas jam asmuo ateidavo TV-" 111U1C 
kliuban. .jis tuojaus atrasda- 
vo priekabių, o kartais net

f

PHILADELPHIA, PA. 
Iš draugijų susirinkimų.
Švento Kazimiero Drau

gystės pusmetiniam susi
rinkime kilo nežmoniškas 
triukšmas. Mat kun. Kaula
kis užsimanė, kad surengto 
pikniko 6-šių draugysčių 
pelnas butų paskirtas para
pijai, o draugystės nariai to 
nenori. Kaip pernai kunigo 
rekomenduotas kasierius 
nunešė visas panašaus pik
niko įplaukas ir nuneštus 
tūkstančius draugystės tu
rėjo padengti iš savų iždų, 
tai kun. Kaulakis prie pa- > 

: dengimo tų nuostolių ne- j 
prisidėjo. Bet kuomet užuo- 

; dė, kad yra kiek skatiko, tai 
ir vėl jau suka aplinkui. 
Vienok šv. Kazimiero drau
gystės nariai, turėjo tiek 
drąsos, kad liepė savo "tė
veliui” altoriaus žiūrėti, o 
ne į piniginius reikalus nosį 
kišti. Klebonas baisiai užtai 
supyko ir ėmė grūmoti iš
brauksiąs draugiją iš para
pijos už neatlikimą "velyki
nės." Bet šita draugija jau 
tris metai kaip nuo tų prie
tarų atsikratė ir kun. Kau- i 
lakio grūmojimų nepabūgo. 
Ant galo, pribuvus kun. Ka
raliui, mitingas baigėsi iš- 
keikimu Philadelphijos in
teligentų, progresyvių žmo
nių ir daktaru. • „„.-E,””"

švento Domininko drau- ??t! aplIsus nu»?aidimu dr.

namo, broliukai,

savuose susirinkimuose pa
darė oficiali nutarimą ir 

užrekordavo 
boikotą prieš lietuvius dak
tarus, Dr. Dambrauską, Dr. 
-Klimą ir Dr. Stankų. Reiš
kia. jei nariai minėtų drau
gysčių šauksis ligoje bent 
katrą minėtų daktarų, tai

k 
šv. Domininko ir draugystė 
šv. Onos neišmokės ligoje 
pašalpos, o mirus neišmo- 

. , , - j -, kės pomirtinės, kam minėtiišmušdavo akis, apkuldavo: d k^ į nesikl kuniffu 
ir ^mesdavo laukan. Su-darbuojasi ljetu^ visdo: 
mustas teisvbes niekad ne- - •' u
P-a’ėdavo rasti nes tas bol-'menej’ įmones kalba, kad ga.edavo rasti, ne. ta. Dol ilokl5 nutarimas minėtu 
senkąs mušdavo kaip me-| draugvsgų padarvtaį

ŽriKT risuomTt S- S daktarui

ir idėjų — aš dar nesu 
matės. Jus, brolyčiai, esat 
zuikiai, o ne idėjiniai komu
nistai! Tikrieji komunistai 
dėl savo idėjų miršta, o vie
nok jų neišsižada.

P. Pečikonis nori įtikinti 
mane ir kitus Haverhillio 
lietuvius, kad didesnė Lais
vės choro pusė susideda iš 
tekių nariu, kurie nėra pri
klausė jokiai politinei parti
jai. Turiu nusakyti Pečiko- 
niui atvirai, kad šiandien vi
si progresyviai, bent šiek- 
tiek apsišvietę lietuviai pri
klauso arba pritaria kokiai- 
nors partijai. Tik Džiakiai. 
nuo kampu niekur nepri- 
1 !":so ir niekam nepritaria.

_ _____^ais-
vės choro susideda iš Džia- • ■ ■>

reikia pa-! Kad Laisvės choras, T,. D.
fv • —---

CAIRNBROOK. PA.
Apie vietos lietuvius.

Vietos lietuviai, išskyrus 
tik kelis, yra atsidavę gir
tuokliavimui. Prisigėrę vie
ni kitus pravardžiuoja, ko- 
iioja ir po teismus tąsosi. 
Vienu žodžiu sakant, šios 
kolonijos lietuviai nekokioj 
šviesoj pasirodo svetimtau
čių akyse.

Broliai, laikas jau butų 
pamesti tuos blogus įprati
mus, o pradėti dirbti nau
dingus darbus kaip sau, 
taip ir visai darbininkų kie- 
sai.

C. K. Nightingale.

I

siimti, nes jau bus gatavi. 
Beje, dar daugumas žmo-_ .— uauįį urnas zmo- nuomas ir draugiškumas matėsi nių *vis neranda tos vietos, klaus ____ r______

pas visus gana didelis. Tru- kur būna išvažiavimai. Išva- Nejaugi tad didžiuma Lai; 
nutį uniLnc žaidimų dr. žiavimo vieta randasi New vU-. U 

U1<U Herman paprašė publikos Yorke, gale West 207 gat-jkių?gystė ir sv. Onos draugyste suejtj į daiktą ir užkvietė vės. Važiuojant reikia pa-’ Kau naisves cnoras, L. D. 

svečią, drg. Ambrozaiti. pa-pmt Van Cortlandt ParklL. D. ir L. M. P. S. kuopos 
pasakoti apie kitų Amerikos Expressą, einantį 7-ta avė., j vra užsikrėtė komunizmo li-
svečią, drg. Ambrozaiti. pa-

i

■ .akė'Tšnaikinsias ir L.’ P. S. ir nugirdydavo o pasku
u____ 1...^- palpa per galvą m]

šmušdavo akis, apkuldavo; daį£rai , ■■ '■
v I------  ' j i • • 1* x

darbuojasi lietuvių 
bo|-[tokfe

• draugysčių ;
paliepimais vietinių kunigų.

kuopą, kuri taip esanti "be- plumpt! 
dieviška.” Nors pirmasis ir- 
gi tuo pat keliu važiavo, bet 
nepadarė tiek juoko, kiek 
pastarasis, kuomet jis su
rengė šv. Kazimiero dienos 
apvaikščiojimą. Jis susiries
damas rėkė visa gerkle, kad 
šv. Kazimiero diena, tai tau
tinė lietuvių šventė! O an- davo, kad dženitorius "nė
gių laikraščiams jisai pra- kaltas,” ir viskas, 
nešė apvaikščiojąs šv. Ka- _ Šitoks komunistų elgesys 
zimiero dieną kaipo Lenki- išvedė žmones iš kantrybės 
jos neprigulmybės šventę, ir dabar Kliubas turi *" jau 
Ir kada lietuviai pradėjo ' 
protestuoti prieš tokią ku
nigo kvailystę, tai buvo pri
verstas, kad ir nenorėdamas, 
atšaukti, ir tuomet ėmė ver
sti visą kaltę užtai ant "be
dievių.”

Pagalios musų jegamas- 
tis taip susikompromitavo, 
kad neišvijęs iš draugysčių 
bedievių, nesugriovęs L. P. 
Sąjungos kuopos, pradėjo 
sekti pirmojo pėdomis: ro
dyti savo parapijonims 
"stebuklus.” Prie tokių jo 
stebuklų parapijonįs bu
vo jau taip pripratę ir savo 
dvasiškam vadovui netik , 
nieko nesakydavo, bet dar vio.'Rdkirpa'žvmlti, kad‘p' 
pristatydavo materijo <x Ir Oželiai labai ' pavvidingfi 
to viso pasekme buvo tokia, patys ir
kad Šiomis dienomis jaga- vo vaikus išauklėjo Jie turi 
mastis tapo areštuotas. Bu- du sunu ir tris dukteris Vy tų

naują dženitorių— Geležiu-j 
ną. Senasis irgi statė savo ■ 
kandidatūrą ir, i 
"prafundinęs” L________
apie $500, kad tik jį remtų, 
liet nieko negelbėjo. Bolše
vikas gavo "kiką."

j. Oželis.

gali patraukti draugijas 
teisman, nes šios šalies Įsta
tymai draudžia boikotą. 
Red.)

Į Lietuvių Muzikalės Sve
tainės Bendrovės ir D.L.K. 
Gedemino Kliubo susirinki- 

"A0“'u j mus buvo apsilankę visiems 
’ i žinomi rėksniai, Stanislovas

PHILADELPHIA, PA. 
D-ras Dambrauskas ap

sivedė.
Liepos 2-1 d. 1921 m. susi- 

žiedojo Dr. A. Dambraus
kas su panele Katarina Ože- 
liute, duktere visiems žino
mo turtuolio ir gana pavyz
dingo Philadelphijos lietu-,

Bairunas ir Petras Jeneliu- 
nas, prašydami, kad jiems 
minėtos draugijos dovanotu 
prasikaltimą — suspendavi
mą, už pasirašymą po tilpu
siais klerikalų laikraščiuo
se šmeižtais prieš L. M. Sa
lės Bendrovę ir Gedemino 
Kliubą ir jų komitetus — 
veikėjus. Susirinkimas jų 
prašymą atmetė ir patvirti
no jiems uždėtą bausmę ant 
toliaus.

Kun. J. Kaulakis pasiren
gęs važiuot Lietuvon. Žmo
nės, ypač davatkos, labai 
susirūpinusios, kad jų pini
gai nežūtų, kurie yra pas 
"tėvelį” sudėti be jokių raš- 
", Juoduliukas.

JEIGU

JAM

GEROVĖ, kuri paaiškii
kūdiki sv)riku.

st rukcijas • just! kallx)i<*

Vardas

Adresas ...

Bordcn Buildin"

AR .TUSŲ KŪDIKIS VERKIA? JEI TAIP 
—GAL GREIČIAUSIA JO MAISTAS JAM
NETINKA. NEGALI ŽINDYT 
SAVO KŪDIKIO IR JEIGU JIS NETARP- 
STA ANT JUSI KRUTU PIENO —DUOK

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugina J
lūs tuksiančiu kūdikiu.

sim-
Lengvas prirengiami—tik

pridėk virinto vandens, kaip nurodyta. 
The Boi-den Company

Iškirpk šį kuponą DABAR —

Nfw York I

ir prisiųsk ŠIANDIEN 
ir Rausi DYKAI musu knygą, Kl'DIKIV

kaip užlaikyti
Kausi maitinimo m-

0105

Suvažiavimo 
klausimu.; ga, tas aiškiai pasirodę lai

ke Jukelio prakalbų. Kuo
met Jukelis, išpylęs kelis 
maišus žalčiukų ant socia
listų ir kitų, liepė pakelt, 
lankas tiems, kurie stoja 
už komunizmą, visi jus pa
kėlei Vadinasi per savo ir 
Jukelio žioplumą išdavėt sa
ve, kuomi esat: Ir po to vis
ko Pečikonis, kaip tasai šv. 
Petras, nori užsigint. Man 
rodos, kad jis tai daro zui- 
kiškos baimės apimtas, kad 
vėl nereiktų važiuot ant 
"Elnio" salos. Bereikalinga 
baimė! Laike ablavu valdžia . , x . . , . 7-
įsitikino, kad iš tokių zuikių gludi dide e
pusės negresia jokis pavo-
•_____ __  _ • —

Waterburio Progresyvių 
Draugijų Sanryšis pakėlė 
klausimą apie Amerikos lie
tuvių progresyvių organiza
cijų bei draugijų suvažiavi
mą. Tečiaus tas klausimas 
svarstomas visai siaurai, 
tartum jam mažai kas pri
taria. Dar iki šiol neteko 
pastebėti, kad nors viena 
progresvvė organizacija ar 
draugija būt tą sumanymą 
parėmus. Tai gana liūdna.

Bet aš esu linkęs manyti, J ‘ į
darbininkų jėga, kuri galėtų 

jus nei valdžiai, nei kapita- daug pagelbėt Lietuvos dar- 
listams. Visiems jau yra ži- pinkams kovot prieš ziau- 
noma, kad tuščios bačkos vi- 510s reakcijos puolimus. Tos 
suomet labiau barška už pi!- Jėgos galę sprendžiu sulyg 
nas įsiklausymo darbininkų kal-

Pečikonis man primeta, W'., Nežiūrint į tai, kokių 
buk aš norėjęs "pasigauti" įsitikinimų jie nebūtų, visi 
jo siūlomus 25 dol. Visai ne! }:ai ,vlena® -iie smerkia da- 
Aš, rašydamas, labai gerai bartinę Lietuvos valdžią uz 
žinojau’, kad Pečikonis yra persekiojimą darbininkų ir 
"sudegęs’’ ir 25 dol. neturi, -’d organizacijų. Taigi, tik 
o neturėdamas negali jų .re,kia £er? organizatorių 
niekam ir duoti, kad ir ant ir suvažiavimas įvyks, 
delno jam visą teisybę paro- O organizatoriais gali būt 
dvtum. visi, kurie tik neapkenčia

Pečikonis norėtų, kad aš Lietuvos reakcijos. O regis, 
pasirašyčiau savo tikru var- tokių yra nemaža. Todėl vi
dų. Nepasirašau, nes nema- si prie darbo, draugai! 
tau reikalo Polemikoje juk, r(Xlos, kiekvienas su- 
svarbu ne vardas, bet argu- supratęs darbininkas 

Įmentai. O argumentų pas tikrab reakcijos si. 
mane ne stoka. Jeigu Peci- nas nenusigąstą 
konis norės — bus jų dau- --
giau.

Skaitytojas.
Nuo Red. Polemiką tarp 

Skaitvtojaus ir Pečikonio 
šiuomi užbaigiame.

b.stams. Visiems jau yra ži-

. su
žino 

s siaubu- 
pavienio 

asmens žodžių ar išreikštos 
jo minties spaudoj. Tam rei
kia organizuoto veikimo. 0 
tokį veikimą organizuoti 
gali tik suvažiavimas.

Laisvės Mylėtojas.

<



Kaip Pennsylvanijos lietu
viai lankėsi pas senatorius.
Buvęs andai lietuvių su- tiko pasiteiraut, ar bus ga- 

važiarimas Washingtone Įima pakelt poną atstovą, 
nutarė, kad kiekvienos vals- Už valandėlės atsiliepė po- 
tijos lietuviai pasimatytų ’ nas atstovas ir pareiškė, 

’ ; su juo pasi-
I kalbėti, tai privalome ateit 
1 prie jo — į atstovybę. Pa- 
| reiškus, kad mums laikas 
1 apribuotas ir pas poną ats
tovą negalima suspėti pri- 

1 būt, nes suvėlintume vizitą 
prie senatorių, ponas atsto
vas pasiliko prie savo, kad 
visi nueitų pas jį vieną.

Kadangi laikas buvo la
bai trumpas ir už 5 minutų, 
pagal sutartį, reikėjo būti 
visiems kongreso name pas 
kongresmaną Roberį, tai 
apsilankymas pas Lietuvos 
Respublikos poną atstovą 
buvo apsoliučiai negalimas.

Nuvykus kongresmano 
Reber ofisan, ir pradėjus 
registrapiją delegatų, vėl 
buvo pašaukta telefonu Lie
tuvos Respublikos ponas at
stovas ir tiesiai pasakyta, 
kad jei ponas atstovas nori 
kokiais gerais patarimais 
prisidėt, lai tuojaus pribuna 
kongreso butan. Už geros 
valandos pribuvo ponas at
stovas V. Čarneckis su savo 
sekretorium M. J. Viniku ir 
buvo keliais žodžiais apsi
mainyta. Pakilus visiem eit 
į senato namą pas senatoriii 
B. Penrose, ponas atstovas 
V. Čarneckis užprašė visus 
delegatus apsilankyti atsto- 
vybėn, senatorius aplankius. 
Kadangi šis žingsnis prie 
Amerikos valdžios galvą 
yra daromas vien tik Betu
riu Amerikos piliečių, tad 
ponas atstovas ir jo sekre
torius išsiskyrė nuo delega
cijos.

Pas senatorių Penrose. 
senato name.

Kaip jau visiems yra ži
noma, senatorius B. Penro
se yra vienas seniausių se
natorių S. V. ir vienas di
džiausių republikonų parti
jos lyderių. —dešinėji ran
ka dabartinio prezidento 
Harding.—tad jau nereikia 
daug nei aiškinti, kad apsi
lankymas pas jį yra svarbus 
dalykas, nes jo žodis, tartas 
už pripažinimą Lietuvai ne
priklausomybės, gali daug 
reikšti.

Pribuvę senato butan su 
kongresmanu Reber priša- 
kyje, kuris prisidėjo labai 
daug išgavimui šios vizitos 
ir sutiko be jokio atlygini
mo būti kartu su lietuvių 
delegacija kaip supažmdin- 

mas, Ignas Liepa, K. Mik- tojas, turėjome geroką va
las, Dr. A. Dambrauskas, J. iandėlę palūkėt, nes prie se- 
Teleiša ir J. Brown (žydas natoriaus Penrose labai 
lietuviškos kilmės), dienraš-įdaug žmonių matėsi lankan- 

ties. Sulaukę savo eilės, suė- 
Ijome visi į gana didelę salę, 
kur apie ilgą stalą mus su
sodino ir kongresmanas Re-

. I -J ... .. .....

Chester. Ch. A.'prakalbą, perstatė už dele- 
iš Pittstono, Ta- gaciją prakalbėti ir

tijos lietuviai pasimatytų nas atstovas 
su savo senatoriais. Tam[ kad jei norime 
tikslui suvažiavimas pasky
rė iš delegatų po vieną iš 
kožnos valstijos kaipo pir
mininką tokiems pasimaty
mams organizuoti. Pennsyl- 
vanijai paskirta J. V. Gri
nius.

Kadangi Pennsylvanijos 
valstija yra ................. ’
gana tirštai 
gyventa, tai tokią reprezen
taciją suorganizuoti buvo 
nelabai lengvas darbas. 
Dargi nemaža sunkumų da
rė senatoriaus Boies Penn- 
rose senatvė ir sveikatos su- 
kliurimas, prie kurio reikė
jo taikytis, kaip sakoma, su 
minkštom pirštinaitėm.

Nors dar apie 20 d. birže
lio gauta žinia, kad senato
riai B. Penuose ir P. C. 
Knox mielai sutinka priim
ti lietuvių delegaciją, bet 
nelengva buvo sužinoti, ka
da jie laiką nuskirs. Todėl 
buvo pasitarta su J. V. Gri
nium ir nutarta, kad jau iš
kalno, nelaukiant paskuti
nės valandos, butų suorga
nizuota visas štabas iš in- 
tekmingiausių Pennsylvani
jos lietuvių piliečių, idant 
gavus žinią, kad ir telegra- 
mais butų galima visus rei- 
kalingon vieton pašaukt. 
Kaip manyta, taip ir atsiti
ko : laikas duota labai trum
pas. Nedėlioj 17 d. liepos 
gauta žinia, kad 19 dieną 
liepos visi pribūtume 10 vai. 
iš ryto Washingtonan į 
kongresmano Rebero ofisą, 
kongreso name. Nors laikas 
labai trumpas, dagi šventa
dienis ir patįs vasaros karš
čiai, kuomet veik kožnas 
kur nors išvažiavęs, vis dėl
to žaibo greitumu iš plačios 
Pennsylvanijos lietuviai pa
taikė paskirtą valandą pri
būti Washingtonan. Ar tai 
maža pasišventimo Lietuvai 
parodyta? I...

Idant nereikėtų klaidžio
ti ir vienas kito Washingto- 
ne jieškoti, pirmininkas 
Grinius telegramais nurodė 
delegatams susirinkti į Wa- 
shingtono Hotelį, Washmg- 
tone, 9 vai. ryto. Delegacija 
pribuvo gana skaitlinga ir 
pilnai į laiką. Jos sąstatas 

iš Shenandoah, 
A. P. Tabor,

labai didelė ir 
lietuviais ap-

buvo toks:
A. K. Klimas.
P. W. Birštonas ir A. Bri- 
dickas; iš Philadelphijos, J. 
V. Grinius, Dr. E. G. Kli-

čio ”Jewish World” redak
torius: iš Mahanov City, S. 
Gegužis; iš Tomaųua. J. Vil
kaitis; iš New Philadelphia, 
P. J. Narijauckas ir St. Bu-'ber. pasakęs supažindinimo 
iota; iš
Mekšras; iš Pittstono, Ta- gaciją prakalbėti ir savo 
mas Paukštis; iš Scrantono, reikalus išdėstyti pilietį P. 
F. žvvatas. Nespėjo atva- W. Birštoną iš Shenandoah. 
žinoti delei trumpumo laiko Kaipo senas Amerikos poli- 
advokatas J. Lopatto.
Wilkes Barre, 
dzevičia (Rice) iš 
ville, ir W. Zotauskis 
Frackville. Viso delegatų 
pribuvo 19.

Ponas Lietuvos atstovas 
miega.

Jau veik pusė po 10 naujo 
laiko, apkalbėjus nekuriuos 
reikalus su visais atvažia
vusiais. tajx) pašaukta tele
fonu Lietuvos Atstovybė, 
kad pasitarus su Lietuvos 
atstovai, ar jis nepatieks ką 
naujo bei svarbaus senato
riams įteikti. Kažin kas iš 
patarnautoju atsako telefo
ną. kad ponas atstovas dar 
miega ir negalįs kalbėti. Pa
sakius, kad labai svarbus 
reikalas ir būtinai norima 
poną atstovą prie telefono, 
tarnas, nors abejotinai, su-

stantial achievements of the Lithua
nian Governnient during its three 
and a h&lf years of existence, we beg 
to refer vou to the accompanying 
booklet, Lithuanian Recognition.

Very respectfully.

Žemiau seka ’ ’ 
čiau paminėtų delegatų pa
rašai.

Vien kart tapo įduota 
knyga, prirengta Lietuvos 
buvusio atstovo J. Vileišio, 
kurioje yra išdėstyta visi 
reikalingi prirodymai, ko
dėl Lietuva turi būt pripa
žinta.

Senatorius Penuose, iš
klausęs p. Birštono kalbos 
ir šios peticijos, dar pastatė 
keletą klausimų, kurie tin
kamai buvo atsakyti p. Bir-
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niaž

Klimas paaiškino, kad jau prompt recognition of Lith- 
yra padaryti žingsniai prie uania, 
prezidento ir prie premjero,. piumuvutu IX £71 Iv VlUjVl V*J 
kad yra įteikta S. V. prezi- 

. - dentui peticija su milionu
visų augs- Amerikos piliečiu parašu, loorom I ., 1 • ». ___  _ •

EILOZOFIJA.” ir tam panašiai.

Lietuvos atstovybėj 
pasiputimas.

Kadangi jau buvo arti 3- 
čia valanda po pietų, o dau
gelis delegatu buvo netik .• 
nemiegoję naktį ar dvi, bet žinojo, tariant biografo žo- liojimais ir spekuliacijomis 
ir be pusryčių, tad visu kar-lūžiais, kad nedaugelis jį'dažnai, atsiprašau, ”į lau- 
t u skubėjom užvalgyt, ra- skaĮtvs įr supras. "Medita- kus išeidavo”, bet vieną-ki- 
\algę pietų, koznas skube- eįiose” ųs nlačiau savo me- ta nauiienvbe visri inešė.

Dr. A. J. Karalius.
Į

(Tąsa) Gamtos moksluose Des-
Descartes savo "Meditaci-*eartes irgi darbuotojas; 

jas” rašė lotynų kalba, nes nors šioj srity jis savo spe-
reikalaujančių Lietuvos pri
pažinimo, ir kad preziden
tas yra jau prisižadėjęs Lie
tuvą pripažinti, o mes čionai 
atvykom tiktai prašyt Jūsų, 
kad panaudotuniet savo di
delę intaką ant egzekutyvio 
ofiso prašydami* S. ValsL 
prezidentui laišką ar maty
dami jį ypatiškai, idant pre
zidentas priskubėtų Lietu
vos pripažinimą.

P. J. Brown da pridūrė, 
kad yra įteikta senatui re
zoliucija delei Lietuvos ir 
Lenkijos nesutikimų, ir pra
šoma, kad toji rezoliucija 
butų paremta ir perleista.

Senatorius pareiškė, kad 
jis apie Lietuvą jau labai se
nai žinąs ir labai daug ži
nąs; jis žinąs, kad lietuvių 
vra Lietuvoje puspenkto mi- 
liono, kad lietuvių yra Penn 
sylvanijoj apie 250.000, kad 
lietuviai yra darbštus ir tei
singi žmonės, kad jis apie 
Lietuvą ir lietuvius jau tada 
žinojo labai gerai, kuomet 
daugelis net ir prakilnių 
žmonių išgirdę vairią Lietu
va. manydavo, kad tai kokio 
muzikališko instrumento 
vardas. Ir daug kitokių gra
žiu frazių senatorius pasa
ka

Dr. Klimas tuomet pasi
prašė, idant jam leistų per
skaityti ir įteikti senatoriui 
čion patiektą peticiją, ant 
ko senatorius malonia šyp
są ant veido sutiko. Čia pa
duodu tą peticiją:
Honorable Philander C. Kjiox, 

United Statės Senate:
Sir:

We. the undersigmed. cit’-ens of 
the United Statės and of thn Statė of 
Pennsylvania, knowing yo;’r synipathy 
with the strucling- young- demoera- 
cies which ha ve been bom in Europe 
out of the throes of the world war. 
and holding in hijrh repard your great 
knowledfte of foreirn affairs, res- 
pfctfully request your support of the 
netition for recognition of Lithuanian 
independence. sijrned by one miliioe 
American citizens. which was recen- 
tly presented to Pidsident Hardinę.

You are doubtless faniiiiar with the 
achievements of the Lithuanian Re- 
public dūrins: its three and a hab 
years cf independence, jts suecesful 
repulsion of Bolshevik invasion, its 
eleetion of a Constituent Assembly 
participated in by 90 per cent of th* 
voting population, its establishment 
of a fiscal system and restoration o: 
oraer in the territory uhich it con- 
trols. We do not wish to troub’.e you 
\vith details as to the merits of Lith- 
uania’s case, būt content ourst-lves 
with referrintr to the accompanyine- 
booklet. Lithuanian Recognation, m 
vvhich you will find full presentation 
of the pertinent facts and arguments.

May we add, however, that the 
?est interest of the United Statės 
\vhere a million people of Lithua
nian origin have their nomes (250,- 
>00 of them in the Statė of Pennsyl
vania) urgently require an earlv 
setlement of the relations between 
America and Lithuania, to which end 
oromt recognition of Lithuania by 
■he United Statė? would seem 
.-ssential. •

Very. respectfully, 
(seka parašai visų 19 delegatų).

Po draug buvo įteikta ir 
knyga antgalviu "Lithua
nian Recognition," prireng
ia dar buvusio Lietuvos res
publikos atstovo J. Vileišio.

Senatorius Knox labai 
maloniai atsakė delegatams, 
kad jis tuojaus ims viską 
domon reikale Lietuvos pri
pažinimo ir reikale įneštos 
rezoliucijos senatan, ir pra
šė delegatų laikytis artimų 
ryšių su kongresmanu Re
ber, kad reikalui esant, jis, 
senatorius, galėtų visas rei
kalingas informacijas gauti 
Lietuvos pripažinimo reika
lui ginti

Visi delegatai buvo labai 
linksmus ir reiškė senato
riui Knox’ui didelės padė
kos. Senatorius visą laiką, 
apie 45 minutas, išstovėjo 
stačias, ir išeinant delegaci
jai iš jo ofiso, priėjo arčiau 
durų, idant kiekvienas dele
gatas galėtų be kliūčių atsi
sveikinti, kiekvieną atsi
sveikindamas labai malo
niai ir karštai ranką pa
spaudė pratardamas, "I 

you, Gentlemen,

vijose” jis plačiau savo me- tą naujienybę visgi įnešė, 
todę išdėsto, štai pavvzdis: Alorell net sako, kad Des- 
”Jei aš negaliu manyti", sa- vartės daug ką ištyrė ir su
ko tas galvočius, "kad kai- tvarkė. Pascal pasinaudo- 
nas galėtų būti be lygumos, jęs (pats prisipažįsta) Dės
tai da nereiškia, jog kalnas (cartes’o tyrimais fizikoje, 
ir lyguma kur nors yra, tik- Descartes aprašė iš ko ir 
tai kad negalima atskirti kaip vaivarvkštė pasidaro; 
kalno nuo lygumos, jei jie- mechanikoj jis ir gi šį-tą 
du kur noi^ egzistuoja ar- nuveikė. Jis patobulino Ga- 
ba ne; ir dėlto, jei aš nega- Kleo teleskopą. Užmiršau, 
liu manyti apie Dievą kaipo kas labai gėrisi Descartes’o 
neegzistuojantį, tai reiškia rašteliu apie‘muziką; Des- 
egzistavimą nuo Dievo ne- vartės taipgi studijavęs a- 
galima atskirti, ir dėlto tai nątomiją ir chemiją. Mate- 
jis tikrai egzistuoja... nes matikoj Descartes taip pat 
aš negaliu įsivaizduoti Die- daug ką nuveikė, 
vą be egzistavimo, t. y. to
buliausią esybę be svar
biausios tobulybės...” Vie
nok, jeigu aš negaliu įsi
vaizduoti neegzistuojantį 
Dievą, tai ar tikrai reiškia, 
kad Dievas egzistuoja ly
ra)? Leiskim sau pripažin
ti, kad kas priklauso prie 

[idėjos, priklauso ir prie
atatinkamos tikrenybės, jei 
tokia butų,— ar tikrai žino
me, kad kiekvienam (arba 
kokiam nors) atsitikime y- 
ra tikrenybė, atatinkama 
musų nuovokai (suprati
mams) ? Tobuliausia esybė 
butų esybė, turinti tūlą y- 
patybę "a”; aš negaliu įsi
vaizduoti esybės be tos ypa
tybės : bet ar yra tokia esy
bė? Man rodos, neatsaky
tas klausimas... Ir. kita ver
tus, musų galvočius savo 
metode viską nori išrišti. 
Jis pareiškia: "Aš drįstu 
paduoti jas (protavimo me
todas — A. J. K.) net tik
riausioms ir aiškiausioms 
propozicijoms. Aš net pri
dursiu, kad jos yra tokios, 
jog aš nemanau, kad žmo
gaus išmintis galėtų kada 
nors geresnių rasti”

Atsiprašydamas gerbia
mojo galvočiaus as, papras
tas mirtininkas, pasakau: 
turime geresnių metodų ir 
nuoseklesnio protavimo. Jei 
Descartes šiandien butų gy
vas, tai beabejo, tuos žo
džius iš savo raštų išbrauk
tų.

Kokių įspūdžių šitas žmo
gus ir jo sistema paliko sa
vo ir vėlesniems amžiams? 
Sunkus klausimas. Aš no
rėčiau šitiek pasakyti:

Šitam vyrui priklauso 
garbė modernosios filosofi- laimėtai,“kaip iklirt^cFe“ 
.105 įkūrėjo. Škotų ir vokie- velando miestas.‘.Jo įkūrėjas 
cių filosofija išdygo iš Dės- bUVo generolas Moses Cle- 
carteso, kaip cėiiaus pama- veland. Nuo jo ir miesto 
tvsime. Jis išdrįso praskm- varcĮas pareina 
ti naują taką filosofijai. 
Bacon tai atliko fiziniuose. 
moksluose, Descartes — me- 
tofizikoj. Bacon ėjo į išlau
kinį pasaulį, tyrinėjo, jieš- 
kojo, tvarkė; Descartes gi 
įsibriovė į vidujinį pasaulį, 
į tą mažają, bet stebuklingą 
viešpatiją, žmogaus sielą, į 
pasaulį, kurio Bacon beveik 
visai nepalietė, — garsusis 
Descartes čia savo tyrinėji- ja, Serbija, Rumunija ir Kū
mus darė. Jis pirmas sura
do. ir davė pagrindo prin
cipui, kad žmogaus sąmo
ningumas, tai pradžia viso
kiems tyrinėjimams, kad 
analyzuojant sąmoningumo: 
faktus naudojama tikroji . Netoli Atholio, Mass., at-

jome i Lietuvos respublikos 
atstovo buveinę, kur, kaip 
augščiau minėta, buvom už
prašyti pono atst. V. Čar
neckio ateiti. Lietuvos res
publikos atstovo buveinėj 
jau nematėme tokių malo
numų, kaip pas senatorius; 
čion jau visai kitokia dva
sia. Atstovas sėdi atskiram 
kambary už gražaus rašo
mo stalo iždidžiai, mažai 
kreipdamas atydos i delega
cijos nu\ eiktą darbą, tik 
raštininkai lyg mandagiau 
tai vieno, tai kito delegatų 
klausinėja: ”Kaip atsitiko? 
Ar viskas gerai ? Ar pripa
žins Lietuvą?” ir tt.

Dar buvo pasiūlyta ponui 
Lietuvos respublikos atsto
vui, kad ponas atstovas pa
reikštų kongresm. Reberiui 
ir kitiems valdininkams pa
dėkos žodį už jų pasidarba
vimą. Ponas atstovas, V. 
Čaineckis, nesutiko su tuo 
ir atsisakė tą padaryt. Jam 
t as lyg ir nerupi.

Delegacijos korespond.

I

stono ir Dr. E. G. Klimo 
pagalios senatorius 
daug taip išsireiškė:

"Aš nelabai daug 
apie Lietuvą, 
simpatizuoju naujoms Eu
ropos respublikoms, kurių 
tarpe yra ir Lietuva. Aš pa
darysiu viską, kas tik bus 
galima, kad Lietuvos respu
blika butų Suvienytų Vals
tijų pripažinta. Aš pasitei
rausiu, kas įnešė rezoliuciją 
senatan Lietuvos reikalais 
ir aš balsuosiu už ją."

Dar paklausė delegacijos 
senatorius, kokios šalis bei 
valstybės jau pripažino Lie
tuvą. Ant to atsakė Dr. Kli
mas.

Nors senatorius Penrose 
labai skaitosi su menka sa
vo sveikata ir jam nelabai 
lengva tokios ceremonijos 
atlikinėt, tečiaus jis parodė 
musą delegacijai neišpasa
kyto mandagumo ir paguo- 
donės. Atsisveikinant, išei
nant iš jo kabineto, senato
rius taip atsistojo, kad kož
nas delegatas turėjo pro jį 
praeit, ir jis kožnam spau
dė ranką, linksmai kalbėda
mas, "Good-bye, gentlemen, 
’ am verv glad to see you,” 
ir tt.

Lietuvy. Lietuvos Respu
blikos pilietį. įsidomėk, ar 
tavo respublikos valdžios 
□onai taip su tavim apsiei
na? Ar musų ponai moka 
taip pagerbti savo piliečius?

Pas senatorių P.C. Knox’ą.
Apie 1-mą valandą visa 

lietuvių delegacija, su kong
resmanu Reber priešakyje, 
nuėjom į Kapitolių, kur ne- 
Igai laukus likom paprašy
ti pas senatorių P. C. Knoxą 
: jo privatinį, ne perdidelį 
ifisą. Senatorius matyda
mas, kad delegacija gana 
skaitlinga ir visiems nėra 
rietu susėst, pats pastūmė 
savo kėdę, idant delegatams 
butų daugiaus sėdynių, ir 
visą laiką pats stačias sto
vėjo, reikšdamas didelio 
mandagumo ir pagarbos lie
tuvių delegacijai. (Musų 
Lietuvos valdžios "ponai” 
turėtų pasimokyt nuo Ame
rikos augštų valdininkų 
mandagumo ir etikos.)

Kongresmanas Reber, 
kaip pas senatorių Penrose, 
taip ir pas senatorių P. C. 
Knox'ą pasakė gražią pers
tatymo prakalbėlę ir per
statė Dr. E. G. Klimą iš 
Philadelphijos. idant pa
reikštų savo reikalavimus. 
Senatorius paklausė: "Jus 
norite paramos nuo manęs 
Lietuvos pripažinimui?” 
Dr. Klimas atsakė, taip. 
"Kokia forma Lietuvos val
džios?” Dr. Klimas atsakė, 
kad Lietuva turi išsirinkus 
Steigiamąjį Seimą 90 nuoš. 
Lietuvos piliečių balsuotojų 
lygiomis teisėmis, ir taipgi 
turi ministerių kabinetą. 
Senatorius pridūrė: "Tai 
Lietuvoj respublikos for
mos valdžia?” Dr. Klimas 
atsakė, taip. Toliaus senato
rius pabrėžė, kad pripažini-

žinau 
bet aš pilnai

Skaitytoju Pastabos-
Lietuvos kunigai nepildo 

savo nutarimų.
Lietuvos kunigai buvo nu

tarę neturtėlius laidoti dy
kai. Vienok iš priežasties di
delio godumo ant pinigu to 
savo nutarimo nepildo. Kaip 
gyviems, taip ir numiru- 
siems kerpa vilnas kuopli- 
kiausiai. Mat, gaspadinėms 
kraičiai reikia krauti.

J. Gulbelė.

Didžiausi bedieviai.
Lietuvos klerikalai yra di

džiausi bedieviai, kokius tik 
galima įsivaizdinti. Iš Dievo 
prisakymų jie daro tikrus 
juokus. Penktąjį prisakymą 
"neužmušk” jie pakeitė "už
mušk,” ir dabar su didžiau
siu pamėgimu siurbia Lietu
vos darbininkų kraują. Jiem 
tinka vardas ne krikščionių, 
bet kraugerių.

Darbininkas.

iš tikierius, Birštonas tinka- 
Juozas Ra- mai prakalbėjo ir perskaitė 

musų jau iškalno prirengtą 
sekančią peticiją: 
Honorable Boies Penrose. 

United Statcs Senate.
Sir:

| We, the undersigr.ed, citizens of 
thc United Statės and of thc Stale of 
Pennsylvania. knowing your long ex- 
jerience and great kno^vledge of 
public affairs, and confiding in your 
sente of justice, respectfully reque< 
the benefit of your influence to aid 
in securing 
petition of one million 
the recognition of Lithuania. 
cently presented to 
Haiding.

The interests of American citizens 
of Lithuanian origin. having persona! 
and business relation with citizens of 
Lithuania. (250,000 such American 
citizens iive in the Stato- of Pennsyl- 
>ania) urgently demand a ] 
setlement < 
Lithuania. ,uu,mvj v, .— _. - , . , —, .
which mitrht comc to Ainericu are injiatVVlO OfiSO dalykas, todėl 
dar.ger of passmg to other countries 
because of thc deiay of the United 
Statės Governnient in announcin:' 
;.ny definite policy toward Lithuania.

As to the merits of Lithuanian’s 
claim to be recognized and the sub-

Frack-
iš

a favorablc answer to Ule 
citizens for 

re- 
President

....... ____  _ proindmas šalies neprigulmybės
opponuniuS11 oftatUtraĮiLvra egzekutyvio o ne legis- 

t primn tn AmAricn n ro iri I t W1 O OllSO H s) IV K 54 .Q f’OnPl

tas reikalas turi būti atlik
tas Suvienytų Valstijų pre
zidento 
toriaus

ir valstybės sekre-
(premjero). Dr. assure

Karščių aukos.
Šios vasaros nepaprasti 

karščiai pridarė nemažai 
nuostolių netik farmeriams, 
bet ir daugeliui profesiona
lų. Taip vienas Philadelphi- 
ios lietuvių daktarų nuo 
karščių taip įkaito, kad už
simanė pačios, o apsivedęs 
neteks "liuosybės saldžios." 
Dviem tautininkų redakto
riam žaibas nusvilino plau
kus. Dabar jų galvos atrodo 
kai švento Antano puodynė. 
"Špitolninko’’ redaktoriui 
išdžiuvo galvoje smegenis. 
Kad nebūtų "no body ho- 
me,” tad tuščias vietas jam 
užpildė "mišiaunu” skysti
mu. Kilęs iš priežasties kar
ščių perkūnas trenkė į ko
munistų štaba ir išmetė iš 
lizdo V. Paukštuką.

-Jei katalikų kunigai apsi
vestų. tad visos davatkos ir 
minvškos prieglaudos ne
tektų. Tos "nekaltai-kaltos 
panelės” turėtų naudingą 
darbą dirbti arba badu stip
ti.

I ---------------------

Taigi, Descartes’ą negali
ma vadinti grynu metafizi
ku. Thomas sako, kad Des
cartes visur, kur tik priei
damas, paliko gerų pėdsakų.

Kaip ir visi dideli žmonės, 
Descartes užgimė ne savo 
laiku — peranksti; už tat 
nedaugelis jį tesuprato. Pv., 
geometrijoj jis tiek nužengė 
pirmyn, kad tik keli su 
juom tegalėjo susikalbėti. 
Jis pats sako, kad ”vos aš- 
tuonį." Jo garbintojas Tho
mas sako: "Galime tiktai 
prie šių galvočių jį lyginti: 
Eacono. Leibuitzo, Newto- 
no. Bacon perbėgo visą pa
žintį... jis daug daugiau už
simojo, negu atliko. Jis pa
rodė kelius kitiems. Leib- 
nitz viską atliko, ko tik 
griebėsi. Filosofijoj jis pa
liko daug gyvumo... bet savo 
metodomis jisai 
žmonėms drąsą 
Newton pasinaudojo dar
bais Galileo. Keplerio, Huv- 
gens'o, Bacon’o, Descartes'o 
ir kitų.

(Bus daugiau.)

kartais 
atėmė.

TRUMPOS ŽINUTĖS.
Philadephijoj padaryta 

ginkluotas užpuolimas ant 
degtinės sandelio. Užpuoli
kų buvę iš viso 20 žmonių— 
12 baltveidžių ir 8 juodvei- 
džiai. Jie atvažiavo ketu
riais trokais ir prisikrovę 
juos degtinės ir vyno, pabė
go. Kuomet juodveidžiai ri
to į tuokus bačkas, tai balt- 
veidžiai stovėjo su revolve
riais. Pavogtos degtinės 
vertė apskaitoma į $50,000.

Šiomis dienomis sukako

Nuo jo ir miesto

Kentucky valstijoj blai
vybės agentai išėjo anądien 
į kalnus degtindarių jieškot. 
Degtindariai pasislėpę pra
dėjo šaudyt ir du valdininku 
užmušė, o trečią mirtinai 
sužeidė.

Anglija, Francija, Belgi-

ba atmokėjo Suvienytoms 
Valstijoms $70,000,000 sko
lų. Tąsumą šios šalies val
džia atmokėjo už savo Li- 
berty Bondsus.

metoda mokslinio tyrimo. ! rasta perkūno užmuštas
Bakoniškė filosofija vedė žmogus. Jo kūnas visas bu- 

prie materializmo. Iš jos iš- ,vo apdengtas raudonais 
dygo Hobbes’o ir Locke’s plėtmais, o veidas buvo vi- 
sensacializmas (apie tai bus sai suardytas, 
kitam straipsny), paskur ------------  .
aiškiausias materializmas t;Pc Atlantie Citv kur 
Hartley’o ir Puestlev’o An-1 tūkstančiai žmonių suva
gi! joj» Condiliac'o Franci- šluoja maudytis ir vasaroti, 

t blaivybės agentai suėmė

Anais metais vakarų vė
jas buvo atpūtęs į Bostoną 
visokio komunistiško plauko 
šveplių, vėplių ir kerėplių. joj, ir kitų. _ ____
Dabar tie gaivalai iš čia jau Deskartiškė filosofija vedė Anglijos laivą su degtinės 
išnyko. Turbut Bostono oras j prie idealizmo, kurį paskui šmugeliu. Sakoma, kad prie 

išvystė Spinoza *ir Malė- šmugelio priguli "dideli” 
branchc. žmonės.

jiems nepagiliavo.
Kipšuks.
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Glovackis, Pauža, K. Bieli-f 
nis leituvių kalba ir dr. Gri- 
španas— žydų kalba. Kal
bėjusieji plačiau nušvietė stijoj

jo ties ”darbo žmonių” iš 3 
Nr. sąrašu, kuriuo eina vi
sokio plauko krikščionių- 
dem. organizuotės. pabijo
jusios parodyt savo tikrąjį 
j veidą. Prieš musą draugus I o I irTlllIAO j stengėsi kalbėti krikščionys, | A I I f I H W II 01 bet susirinkusiųjų minia kė- 

4 w fcl"“,wwwwr|lė triukšmą ir nežiūrint pir- 
šianliai Reakcna ir čia mininko stabdymo, nenorė- Šiauliai. Reakcija n čia . d tį jiem kaJbėti Ru0_ 

kj a, kaip ant mielių Sumo-J sav0
hmzuotos visos .kriksc.0-kaJboje pasakV ka(f s ^ , 
nių garbes, jų pumoj] njeko darbininkam nedavė, 
žmonių tamsumas, su ku- 1
riuo jie toliausiai siekia.
Nesenai čia kelias .dienas;&i n a - • j
knkseionių komisionie- , ; iminimas krikJ.I
nai (taip kiti vauma buvu- a-onims ^olaus • inim0 
sius eia yienuohus-misionie-žva, Wninku jfaįa^polės 
nusi oaznyeioje buvo (taisę ivvk-iu(ise

- - - apie 4 valandas. X.
šakiai. Rinkimuose i savi-: 

valdybes L. S.-D. P. organi
zacijos ėjo drauge su vietos 
prof. sąjungomis. Krikščio
nys slapstėsi, Įvairių firmų

visos

IŠVIJO SOCIALISTŲ 
KALBĖTOJĄ. |

Boone miestely, Iowa vai- ^u’^XHiTdos' 
--v-----. i--------- ------------"Amerikos Legijono”(
tikslus ir siekimus visų kitų nariai užpuolė ant socialistų ’ _ 
partijų ir grupių, pastačiu- prakalbų ir apmėtė purvais 
šių savo kandidatus į miesto kalbėtoja Idą Crouch Hazlet į“XonsJer& 
savivaldybes. Ypač apsisto-1 iš New Yorko. Mat, ji kriti- ‘ 

kavo šios šalies valdžią, 
j Teismas liepė jai visai iš to 
miestelio išvažiuoti.

PRANEŠIMAS
Red Star Linija aplaikč 26 Liepos 

telegrama iš Antverpo ofiso, kur pra
nešama, kad Latvijos ir Lietuvos val
džios leido šiai linijai išvežt ir par
vežti pasažierius.

Red Star Linija turi gerus laivus, 
kurie plaukioja tarpe New Yorko ir 
Antwerpo. Iš New Yorko išplaukia 
laivai Laplar.d, Kroonland, Finland ir 
Zeeland. Laivai Sarmand ir Gothland 
populiariškiausi trečios kiesos pasa- 
žieriams, išplaukia iš New Yorko ir 
Philadelphijos į Dancigą ir Liepoją.

iš susirinkusių tarpo pasi
girdo šauksmų — ”jųs krik-

partijos kromelį: buvo mi
tinguota ir apie savivaldy-] 
bių rinkimus, apie partijas, 
ir apie mokyklas. Gavome 
net išgirsti, kad mokslas 
kenksmingas yra daiktas,
kaipo nesutinkąs su tikybą, ^5^ bįt ir jien;
taigi... bereikalingas. 1 f . ..........•>ne visai vyko. Plokščiuose 

rinkimuose bežemiai, maža
žemiai ir darbininkai laimė
jo pusę visų balsų. Krikš
čionys ūkininkai gavo tik 
vieną vietą. Šakių miesto 
rinkimuose soc.-dem. gavo 
dvi vieti. Balsų šių metų rin
kimuose paduota du kartu 
tiek, kaip prieš paskutiniais 
rinkimais. (”S.-d.”I

pamatų Profesinės Mokyto
ju Sąjungos, kad ją išar
džius ir bendrą profesini 
judėjimą suskaldžius ir su
silpninus Į partinius būre
lius. Pagaliau, neapsieita ir 
čia be "madnaus” protesto 
dėl Liet. Mokyt. Kongreso 
nustatymo sulyg pasaulinės 
mokyklos. Pasinaudota Tė
vų Tarybos šaukiamuoju su
sirinkimu, i kuri suvaryta 
visas būrys ''moterėlių’’. 
Viskas išanksto paruošta, 
akims gi iškeltas paklausi
mas ”iš visuomenės” laiške
lių, Į kuri prezidiumo ragi
namas paklausėjas nemoka 
paaiškinti. Ji išgelbi kape
lionas ir mobilizuotas tam 
tyčia gimnazistas-ateitinin- 
kas, Įgavęs tai dienai tėvo- 
globėjo teises. Visi tie 
triukšmai, vandens drumjį- 
dimas, be abejo yra taikina
mi prie savivaldybių rinki
mų. Jų tikslas — nukreipti 
žmonių domę nuo gyvųjų 
dienos klausimų, kam turi kiek laiko lenkai partizanai 
kliūti vietos valdžia ir išan- suorganizavo savo buri Ka- 
ksto ”suglušinti” žmones dišių kaime ir užpuolė Kap- 
”baisenybėmis”, ir sukiršin- čiamiesti, norėdami išvyti 
ti juos prieš kairiąsias sro- Lietuvos kareivius, bet tas 
ves. jiems nepavyko. Lietuvos

------------- kareiviai netik kad apgynė 
Vilkaviškis. Rinkimų i sa- Kapčiamiestį, bet nuvykę Į 

vivaldybes komisijos arba Kadišių kaimą išvaikė len- 
atskiri jos nariai sauvaliau- kų pertizanus, paėmė visą 
ja kiek tik tinkamos. Sauva- ju grobi ir visus ginklus, 
liaudami net nesilaiko Įsta- Nuo to laiko Kapčiamiesty 
tymų, kurie aiškiai sako, ramu. J. Gulbelė,
kad taip daryti negalima. 
Nuo Karalių dvaro kandi
datų Į savivaldybę pastaty
tas J. 
kiant, 
narys

Kapčiamiestis (Seinų ap 
skritis).
yra gana 
miesteli, 
kentėjęs laike rusų-vokiečių 
karės, didesnė pusė išdegus.

1919 metais, kuomet vo
kiečiai apleido Lietuvą, 
Kapčiamiestis pasiliko kaip 
ir be jokios valdžios. Kadan
gi jis randasi tik 8 verstų 
atstume nuo lenkų linijos, 
tai lenkai nuolatos ji užpul
dinėdavo ir apiplėšdavo gy
ventojus. Vėliaus, atėjus Į 
Kapčiamiesti Lietuvos ka
reiviams, lenkai jau nebe
drįso ant jo užpuldinėti. Už

Šis hažnytkiemis 
didelis, panašus i 

Jis daug yra nu-

Pajieškojimai
PERSPĖJIMAS. Adelija Krasaus
kienė. po tėvais vardu Gintaukiutė. 
kurios paveikslas čia yra pridėtas.

Pajieškau savo brolio Kazimiero iri CL1NTON. IND.
(sesers Julijonos Kiehčų, Kauno rėd.,! Pereitų metų gruodžio 15 d. tapo 
i Sulų valsčiaus, Ti^skių ] užii1usuj

Meldžiu aUišaukti BINAS. Kiek teko girdėti 
. 1^2) paėjo Kalvarijos parapijos,

Adomas Kintus ; apskričio, Kauno gub. Yra
P. O. Box 635, Lisbon Fahs, Me.

Pajieškau brolių Jurgio ir And- 
’ kiek laiko atgal jie 

gyveno So. Bostone, paskui jie per
sikėlė į Chelsea ir nuo to laiko nieko 
nežinau. Jie patįs lai atsišaukia arba 

. kas apie juos žino malonėkite praneš
ti. (32)

yra apleidus savo vytą ir palikus* .6 
metų mergaitę lapkričio mėnesyje, 
1920 m. Girdėjau ji buvo nuvažiavus 
į Lisbon Falls, Me. ir apsiskelbė, kad 
ji yra mergina, išnaudoja lengvati
kius vyrus. Iš Lietuvos paeina Lauk- 
meniskių kaimo. Panedėlio parapijos. 
Rokiškio apskričio. Apie tai perser
giu visus jos vyras. (32)

Vladislovas Krasauckas
99 Willow st.. I.awrence, Mass.

Pajieškau brolių Kazimiero. Juoza
po ir Mykolo Baricevičių. Girdėjau, 
Kazimieras pirmiau gyveno Boston, 
Mass.. o kitų dviejų nežinau kur jie 
randasi. Paeina iš Suvalkų rėdybos, 
Punsko parapijos. Mopgotrakiu sodos. 
Meldžiu atsišaukti, turiu svarbų rei
kalą. (32)

Antanas Bariseviče
Box 15, Windmg Golf, W. Va.

Pajieškau brolio Kazimiero Sama- 
lio, kuris pirmiau gyveno Rnmford. 
Me.. o iš ten išvažiavo į St. Ix>uis, 
Mo. Taipgi dr-go Juozapo Mockaus. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: (31) 

Jonas Samalius
27 La ne st.. Middleburo, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Sutkaus, po patėviu Miliausko, iš 
Lietuvos paeina Pajekališkės sodžiaus, 
Airiogalos parapijos, Kauno pavieto. 
Jis gyveno apie Boston, Mass. ir Wor- 
cester. Mass. Jeigu kas žinot meldžiu 
pianešti arba jis pats lai atsišaukia.

Aleksandra Ulinckis (31)
300 Front st., Hartford, Conn.

■ Paješkau sesers Karalinos, tėvų
- vardu Gezukevičiutės. Suvalkų rėd., 

Alytaus apskričio. Liškevos parapi
jos, Liepiškių kaimo. Malonėkit at- 
sišaukt ant šio adreso: (31)

Mateušas Gezukevičia
Box 68, Lawrence, Mass,

parapijos, Į užmuštas traukinio ANTANAS RU- 
velionis 

įelšių 
svarbią 

Įieikalų, t adei jo biolis arba kiti ar- 
■“ 11 m 1 1 rvi 1 tvžksz 101 ui cičoiibio t dai’o 11ctimi giminės iai atsišaukia tuojaus. 

JONAS SK1NDERIS (31) 
534 No. 7th st., Clinton, Ind.

PRAYE M S DETROITO 
LIETUVIAMS.

Darbininkų ir kapitalistų Sovietų 
Rusijos ir Bolševikų krutomi pa veik s - 

... lai bus rodomi paveikslų teatre 4031-
Norir.ti platesnių žinių kretp- į 4035 Dix ave„ Dix Theatre ant VVest 

kitės laiškais, duosiu atsakymų kiek-• $ide. Detroit, Mich. 5 d. Rugsėjo- 
vienai ypatai. (31) | September, Labor Day. Pirmas rody-

po pietų, antras 
trecias—6 vai.; 

Įžanga 10 ir 20c.

REIKALINGI Lietuviai ar l.iatuvai- 
I tos, norinti dirbt Studijoj prie pa
veikslų, turinti gerų praktikų ir mer
ginos mokančios aniateur darbų. Tu- ' 

; i i mokėti anglų kalba. Dai bas ant vi- 
< sados. 
h ;' .' 
j vienai ypatai.

Kirtiklis Studio
163 N. SVyoming st., Hazleton, Pa.

(31)

Jonas Šneideris
Cosmopolitan Hote), Paterson, N. J.

Pajieškau savo švogerio Juozo Ba- 
gušaucko, paeinančio is Vilkaviškio 
apskričio ir Onos Gutauskiutės, pa
einančio iš kaimo Pavištaičių, Višty
čio valsčiaus. Vilkaviškio apskričio. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
juos žinot, malonėkite man pranešti, 
nes turiu svarbių reikalų Aš paeinu 
iš kaimo Totorkiemio, Vištyčio vals
čiaus. (31)

Antanas Gutauskas
Kalnų gatvė No 2, Kaunas, Lithuania

Pajieškau dėdės Vincento Juknevi
čiaus, paeina iš Cigelnčs kaimo. Gau
rės vaisė., Tauragės apskr. Malonės 
atsišaukti. (32)

Wm. Shimkus
116 Cherrv st., Cambridge, Mass.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų, nuo 24 iki 30 
metų amžiaus. Mylėčiau, kad butų 
ruo Jurbarko arba iš Stukiu. Aš esu 
34 metų vaikinas. Katra mylėtų gy
vent sveikam klimate ir puikiam ro
žių mieste, tai malonėkite atsišaukti 
p risiu sda mos savo peveiksla. Atsa
kymą duosiu kiekvienai ir paveiksią 
pareikalavus gražinsiu atgal. (32) 

J. C. Mitchell
347 — 11-th St., Poitland, Orego.n.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku, tas 
nėra paisyta, senumo tarpe 37 ir 38 
m. Aš esu 39 m. našlys, turiu vienų 
vaikų. Kuri mylėtų gražų šeimyniška 
gyvenimų, meldžiu atsišaukti per lai
škų, o platesnes žinias suteiksiu. Gei
stina kad butų prasigyvenusi ir kai 
butu lietuvaitė. Meldžiu su pirmu 
laišku prisiųsti paveikslų. (31)

B. B.
1701 E. Matheny avė, Springfield, III

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
merginos, nuo 19 iki 30 metų senumo. 
Mylėčiau. kad butų susipažinusi nors 
kiek su anglų kalba. Aš esu 36 m. se
nume. ir turiu biznį. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti paveitsla. kuris bus 
grąžinamas ir kiekvienai duosiu at
sakymų. C. Raila

259 So. Grand av“.,
J.os Angeles, Calif.

Paiieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 metų senumo. As esu 
32 metu. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti paveikslų. Platesnių žinių 
suteiksiu laiškais. Vaikinus meldžiu 
nerašinčti.

An. Dangvall 
Boulder Junction. VVis.

Paiieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų. Aš esu vaikinas 
25 metų, nerūkau 
nančiu gėrimų, iš 
tas. Per laikraštį 
todėl, kad musų 
čiu nėra. Su pirmu laišku 
prisiųsti paveikslą, kurį ant 
lavimo grąžinsiu.

Mr. -J. Kazakovski
P. O. Box 34, Norma,

Digrys. Sąrašą įtei- 
Vilk. vai. rin. kom. 
J. Brazis pareiškė, 

kad nuo minėto dvaro jau 
esąs pastatytas kandidatas

“Keleivio” leidė jas i 
važiuoja Lietuvon

Su sekančiu laivu J. G. 
Gegužis išvažiuoja į Lietu- 
va.

Pajieškau pusbrolio Ipolito Šidlaus
ko, jis save vadina John Šidlauskas. 
Kas apie ji žino meldžiu pianešti ar
ba jis pats lai atsišaukia šiuo adresu: 

Kastantas-Š'dlauskas (31) 
699 Seventh st, So. Boston. Mass.

Juozapo Pava-
Rokiškio vals., 
Kuosių sodos. 

9 metai, la- 
_ - __ ___ ..... ma-

J1S palydės keliaujan- lonėkite pats atsišaukti arba kas jį

Pajieškau draugo 
rotniko, Kauno gub, 
Kamajų parapijos, 

•ena apie 
bai norėčiau susirašyti laiškais;

(nejaugi tas ponas neišma- čius per Baltic Statės Fi-jžinote MaineiŽresu:
no,.kad tos pačios vietos ga- nance Co. į Lietuvą žmones 1011 so. eth st„ cedar Rapids, Iowa 
Ii būti pastatyta ir daugiau iki pat Kauno. NuvažiaY'esi • z-* . 1 t • • TA. • • . 1 . . w

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

10 Inch—bac
šiame mėnesyje išgirskite jūsų numylėtinius: Buteįij, armoni
kų solo, komiškas trio, Plieniuną. Lušnakoji. Petrauską ir gė
las orkestras ant Columbia Rekordų. Nueikit pas jūsų Colum
bia pardavėja ir paprašykite, k.td pagrajitų jums naujus Lietu
viškus rekordus.

tenor.

tenor.

Pol.-maz.

E-4181
Pilviškių valcas. 
Columbios Benas.

Plaukė žąseli per Xcmun. 
Jonas Butėnas, basso.

Noriu miego, sald. miego.
Jonas Butėnas, basso.

Pakol jaunas ir linksmas. 
Polka.

Columbioj Benas.

kad aš augau. 
Petrauskas, tenor.
nedėlėlę.
Petrauskas, tenor.

Strazdelis.
.M. Petrauskas,

Spragilų daina.
M. Petrauskas,

Kur upelis teka.
Jonas Butėnas, basso.

Jaunikio išsirinkimas. 
Sidabriutė, Geležiūnas 
ir Bukšnaitis.

Pasakyk man mylinas 
krašte.

Jonas Butėnas, basso.

Alvito ež. bang.
•Joiu.iibios Oikestra

Jaunavedžio pasiskund.
Plieniunas ir Lušnakojis

Pas tardytoją.
Plieniunas ir Lušnakojis

I'iršlybos.
Sidabriutė, Geležiūnas 

ir Bukšnaitis.

mas prasidės 1 vai. 
lodymas 3:30 vai.; 
ketvirtas—8:30 vai. 
Meldžiu pribūti.

Aš rodau geriausius krutamus pa- 
veiksjus kožną dienų nuo 6:30 vaka
re, nedėliom nuo 1:30 iki 11 vai. nak
ties.

GER t PROG A pirkti arba investy- 
ti. Aš reikalauju pusmiiiko ipartnc- 
r:o), gero lietuvio, k*uris iuri ma
žiausia nors $10,000 pinigų ir . norėtų 
įstot į moving pieture biznį. Mano 
teatras yra geriausioj vietoj, kur ga
lima padaryt gerai pinigų. Aš teatrų 
ųaliu ■ parduot biie kada ir gaut .gerki 
uždarbio, bet aš žinau, kad kilų tokj 
sunku rasti. Todėl aš noriu pusę par
duoti, nes man reikia pagal kontrak
to 1 d. spalių išmokėti $4,000,. o aš 
daug pinigų išleidau ant pataisymo 
teatro ir kitų didelių bilų. Teatro kai
na, namas ir visi įtaisymai $40,000. 
O gal kas norėtų man paskolinu 
$4,000, aš mokėčiau 6 nuoš. ir išduo
biau savo notų pasižadėdamas pasko
lų atmokėti į vienų metų laiko arba 
greičiau. Šita ptoga tik lietuviams. 
Žydų ir kitokių tautų meldžiu nera
šyt. Šita proga yra gera iki 1 d. Rug- 
sėjo-Septembcr. (35)

Su pagal ba
ANT. W. BUTONAVIČE 

4031-4035 Dix avė.. l)ix Theatre 
Detroit. Mich.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo. neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

4a pain-expeller t
Lietuviška polka.

arm. Čigonų Mikas.
virvutę. Polka, 

ami. Čigonų Mikas.

Pavasario dainos.
Columbios Benas

J. šmikis keliauna namon.
Plieniunas ir I.usnakojis.

Maušaus kelionė.
Lušnakojis.

Vaizbažesklis užreg. S. V. Pat. Ofise.
Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor) 
VaizbaženklĮ.'

PRANEŠIMAS.

ir negeriu svaigi- 
amato esu masinis- 
pajiešKau merginos 
apielmkėj liet'ivai- 

meldžiu 
pareikš-

N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 25 ir 35 metu. Norinčios gauti 
daugiau informacijų, rašykite laiškų 
ir siuskite savo paveikslų, kuri ant 
pareikalavimo sugrąžinsiu.

W. P. Williams
2616 Market st., Galveston. Texas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ČEVERYKV 

KRAUTUVE.
Geroj vietoj, biznis išdirbtas per 7 

metus. Savininkas nori išvažiuoti 
Lietuvon. Gera proga! (34)

A S.MOLSK1S. K. MAČYS 
.1105 VVashington st.. Norvood. Mass

PARSIDUODA MAŽA DARBU 
SPAUSTUVĖ

-u "Garden” presu 9x12 ir įvairioms 
raidėms, kartu ir visi įrankiai dary
mui guminiu antspaudų.

Taipgi reikalingas pusininkas prie 
import ir cxport, laivakorčių ir siun- 
tino pinigu. (3:

NATIONAI. PRESS
8 Vine st.. Montello, Mass.

Paprašykit jūsų pardavėjo DYKAI kataliogo ir dailėjimu.
Š:uomi pranešu gerb. 

apielinkės 
aš atidarau fotografijų studijų, 
imu fotografijas gerai ir už 
prieinama kaina. Tad vietos ir 
linkės lietuvius kviečiu užeiti i 
studija. kad prisižiūrėjus 
darbui.

J. A. MOTIEJŪNAS.
677 No. Main st., Montello, Mass.

Montello ir 
lietuviu visuomenei, kad 

Nu- 
labai 
apie- 
mano 
mano 
(32)

Ant Išbandymo.

žiūrėkit 
Columbia 
ženklis ir 
numerius
Rekordų—

kad butu 
Vaizba- 

paminėk 
Columbia

Columbia Lietuviš
ki rekordai yra ste
bėtini. Lietuviški 
Recordai, padaryti 
Lietuviškų artistų.

PRANEŠIMAS.
Spalio, lapkričio ir gruodžio 

mėn. drg. P. Dubickas, vienas iš 
Įžymiausių lietuvių laisvamanių 
kalbėtojų aplankys su prakalbo
mis sekamas valstijas: N. Y., 
Conn., Mass., Pa. Progresyvės 
draugijos bei kuopos, kurios da 
iki šiol neturėjo progos pasi
kviesti drg. Dubicką su prakal
boms meldžiam pasiskubint, 
nes iš anksto reikia žinoti- kur 
Įvyks prakalbos.

Reikale prakalbų kreipkitės 
sekamu adresu:

J. Mickevičius,
1443 N. Paulina St.,

Chicago, III.
PARSIDUODA PAVEIKSLU 

G ALERIJA.
Labai puikioj vietoj, pačiam vidu

ry miesto. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. Vestuvių atsibuna gana 
daug. Lietuvių randasi 4 tūkstančiai 
su viršum. Biznio vieta žemai su sto
ru iš fronto, savininkas išvažiuoja į 
Lietuvą. Sužinojimo reikale kreipki
tės ypatiškai ar laišku. (32)

Jonas A. A ndrušis
134 E. Main st., Amsterdam, N. Y’.

Pirmasis ir Vienintelis Tik tai Lietuviu Bankas 
Rytinėse Valstijose

BALTIC STATĖS BANK
š, Kazimieras Klbartas. p;>jieš- 
savo brolio Franciškaus Kibarto, 

3 metai atgal jis gyveno North Man- 
chester, Conn.. dabar nežinau kur jis 

Meldžiu atsi.-aukti arba kas 
apie jį žinot man praneškit, už kų 

. busiu labai dėkingas. (32)
Charles Kabartas

132 Macdougal st.. New York City.

kandidatų?) todėl jis Digrj Lietuvon, tuojaus išmokės kau 
išbrauksiąs. Gegužės 29 die- visiems pinigus, kurie šiose įj 

dienose pasiųs per musų randasi. 
Banką.

Laivakortę nuo Bostono 
iki Havre, važiuojant per 
Baltic Statės Finance Co.1 crulima £rauti 117 £90 Va. lecko, Sviraičių kaimo. Tryškių vals- gaiima faun uz va -i;nis Tp,.ju Pnskričio Medžiu atsi-
ZlUOjant kitoms linijoms hi- šaukti arba jei kas jį pažįsta man 

• * * * | | pranešti. Yra svarbių aal>kų iš Lie
tuvos.

Antanas Taleikis 
R. L. 1, Box 77 % Weaves

Herrin. Iii.

na minėtas ponas pareiškė 
d.arbinikam, kad Digrys e- 
sąs išbrauktas iš sąrašo, nes 
jis sėdėjęs kalėjime. Tepasi- 
skaito p. Brazis Sav. Rink. 
Įst. 4 § ir jis supras, kad iš
braukti iš sąrašo galima tik 
tuos asmenis, kuriem teis
mo keliu yra atimtos teisės. 
Jei to nėra šitame atsitiki
me. tai tokie Brazio darbai 
vadinasi sauvaliavimas, už 
kuri taip pat teismo keliu 
galima susilaukti pabaudos.

Darbininkų ir paties Di- 
grio yra Įteiktas tuo reikalu 
protestas.

Pajieškau savo kaimyno Petro Bc-
PARSIDUODA AUTOMOBILIUS.
5 sėdynių, mažai važinėtas, parsi

duoda pigiai. Kam reikalingas gali 
pirkt pigiai. A. K. (31)
27 Colton St., Worcester, Mass.

Mariampolė. Birželio 18 
d. vietos L. S.-D. P. organi
zacijos buvo suruoštas rin
kimam Į savivaldybes mi
tingas. Žmonių prisirinko 
pilnutėlė miesto sodno salė. 
Kalbėjo dr. Markauskas,.I

ski brangiau,
PINIGŲ KURSAS DA

BAR PIGUS! Už $14.25 iš- 
mokėsim Lietuvoj 1000 auk
sinu.

Bet už dienos kitos pini
gai vėl kils. Todėl pataria
me šia proga pasinaudoti ir 
kurie mano siųsti pinigu Į 
Lietuvą, patariame siųst 
tuojaus, nes pinigai Lietu-j 
voje bus išmokėti labai grei- 
•ai ir tuomi suėėdysit keletą “ui
doleriu.

BALTIC STATĖS 
FINANCE CO.

357 Broadway,
So. Boston, Mass.

Pajieškau savo vyro Jono Reima- 
1 rio, paeina iš Kauno rėdybos. Rasei
nių apskričio. Titarvėnų miestelio, ke
turi metai kaip persiskyrėme. Pir- 
miaus gyveno Passaie, N. J. Manau 
važiuoti L’etuvon ir norėčiau apie jį 
dasižinoti. Jis pats lai atsišaukia, ar
ba kas apie iį žino, malonės pranešti. 
Kas pirmas praneš gaus 10 dol. 132) 

Mrs. Katrina Relmarienė
258 Oak st., Passaie, N. J.

> pa
eina iš Pasvalio miestelio. 1910 me
tais atvažiavom Amerikon. Girdėjau 
kad jis gyveno Nortvood, Mass., bet 
neturiu tikro adreso. Kas žinote, 
malonėkite pranešti arba jis pats lai 
atsišaukia. _ (31)

PARSIDUODA PIEKARNĖ su ma
šinomis ir vienas trekas. Parsiduoda 
greitai, nes turim išvažiuoti j Lietu
va. Kreipkitės pas R. J.

255 Broadwav, So. Boston. Mass.

K AS NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
savo Namus ar Karmų tegul atsišau
kia pas mane. Pirkėjai farrnų atva
žiuoja na* mane iš visų salių Ameri
kos ir Kanados.
Conn, valsti jose yra 
tai. kad
Gromatas 
lenkiškai.

Karmos Ma.s.,., ir 
geriausios už 

randasi daugybė fabrikų, 
prašau rašyti lietuviškai ar 

(42) 
J. F. RICHARD

33 ,Ganai st., So. Hadley Falls, Mass

LieturiSką katalogą dykai
Jei manote atidaryti krautuvę, pirmiaus 
atsišaukit į musij Bendrovę, gausite in
formacijas.

John Sadauskas ( VVaterbury MaH Corporation
305 Prospect St., Binghamton, N. Y. 502 IVilson St. VVaterbury, Conn.

KAS MANO KELIAUT LIETUVON, ir nori turėti gerą 
kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant 
laivo ir Lietuvoje, LAI KREIPIASI I BALTIC STATĖS 
BANKĄ.

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

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

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

PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS 
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

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

Kiekvienas, kuris tik prisius 2 dol., 
as siunčiu ant išbandymo 4 dol. ver
tes barberiška britvą. Naudokite per 
2 nedėlias ir jeigu tinka, tuomet pn- 
siųskite likusius 2 dol., o jeigu ne
tinka, tai prisiųskit atgal britvą, o aš 
prisiųsiu jums jūsų įmokėtus pinigus.

Adresuokit taip: (31)
LITHUANIAN BVRBER SHOP 

102 MILLBLRY ST..
WOR( ESTER, MASS.

“KANKLES”
ligai lauktos ''KANKLĖS" vėl 

prededa kankliuoti. Ši meti* komp. 
MIKAS PETRAUSKAS leidžia ne
tik šių metų "kankles”, bet ir visų 
Keturių praeitų metų bus naujai 
peržiūrėtos ir viena knyga-sąsiųvi- 
niu išleista. Dabar jų kaina 3 dol., 

o Kaip tik apleis spaudų (uz trijų 
sąvaičių) bus "KANKLIŲ” 

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

MIKAS PETR VISKAS
769 B.-oaJuay. So. Boston. Mass.



KELEIVIS

Gyvenamuoju šimtmečiu Amerikos lietuviai darbininkai jau 
antrą, kartą teikia Lietuvos darbininkams didelės broliškos pa
galbos. Pirmosios Rusų revoliucijos metu Lietuvos S KŪaidem i- 
kratų Partija, pasiėmusi vadovaut Lietuvoj revoliucinei kov< i, 
kreipėsi į Jus. draugai, kad duot umėt jai mate Galės ir moralės 
savo paramos atlikti paskirtąjį uždavinį.

Musu šauksmas tūkstantiniu aidu atsili nė p., visą Ameriką, 
ir trumpu laiku buvo Jusu surinkta kelios dešimtys tuksiančiu 
rublių musų Partijos reikalams. Tais pinigais ir Jūsų gyva už
uojauta remdamos, Lietuvos proletariatas iškėlė- tuomet oba.’.sį 
mirtinos kovos su carų despotizmu, už demokratinę Lietuvos 
respubliką.

Lietuvos revoliucinė liaudis, suderintai eidama su kitų Rusi
jos kraštų proletarais, pralaužė tuomet s;a o bure caru valdžios j 
frontą ir butų laimėjusi kovą, jei revoliucijos iieg-s pačioj Rusi
joj nebūtų kiupusios.

1906-7 metais mes tartum 
revoliucijos smūgių despotinė 
Lietuvos darbininkus. 
Pats darbininką judėjimas 
Bet jo iškeltieji politiniai 
Lietuvos darbo minias ir pasėjo jų sieloj naujų

Praėjo su viršum dešimts metu ir ta musų 
slaptai.augdama, plačiai paėjo visame krašte. Kai 
moji pasaulinė revoliucija, pirmoj eilėj griaučiau

ii put
įau

! vargo padėties, kurioje dabar yra Lietuvos darbininkai, be pa- 
j galbos iš šalies neapsakomai sunkus daiktas. Ir tos pagalbos 
j mes laukiam iš Justi.

Mes, veiklus Partijos darbininkai, galime apie tai kalbėti su 
visu atvirumu. Turime Jums, draugai, pasakyti, kad beveik vi
sas idėjinis, partinis darbas, ar leidžiant Partijos raštus, ar at
liekant organizacijos ir agitacijos darbą, atliekamas Partijos dar 
bininkų nemokamai. Dažnai neturėdami reikalingu lesu, atiduo
dame darbininkų judėjimui sav* laiką ir jiegas. 1r tokia padėtis 
dar ilgai turės pas mus tverti.

Taigi, kreipdamies j Jus dėl piniginės pagalbos, kreipiamės 
Į ne kaipo prašytojai, bet kaipo Jūsų draugai, kviesdami Jus, kur 
galima, prisidėti prie bendro mums visiems darini. Sveikiname 
Jus. draugai, ir kviečiame Jus: neužmirškite ir ateity Lietuvos 
iarbininku kovos savo veiklia draugiška parama.

L. S.-D. Partijos Centro Komiteto:
Pirmininkas 
Sekretorius

St. Kairjs. 
V. Požėlų.

APYSKAITA
Lietuvos Socialdemokratu Partijų.- Ueniro 

gautu iš

FARMA
54 akrai padalinta į dirbamą, ga

nyklą ir mišką, nedidelis sodas, apsė
ta avižų, komų ir pasodinta 36 buše
liui bulvių ir visokių daržovių, 8 Kar
vės, 2 arkliai, 2 kiaulės, pakinkai ir 
visi reikalingi padargui dėl ūkės. 8 
kambarių stuba. miesto vanuuo, bar
nė ir kiti budinkai; 3 malkos į miestą. 
Šita farma nepertoli nuo N'orvvich, 
Conn* parsiduoda tik uz $l.8ta). )mo
kėt 82,560.

A. Žvingilas
R. F. D. 1, Jevrett City, Conn.

pralaimėjome. Atsigavusi nuo i 
Rusija visu smarkumu užgulė ir 

Musų partijai teko pakelti daug vargo. 
Lietuvoje tartum sustipo ii aptilo, 

ir ekonominiai obalsiai giliai sujudinę 
iekimų grūdą, 

mestoji sėkla. 
iškilo gyvena- 
a senąją carų 
Ji rado musu 

i kovon eidama vėl 
inės Lietuvos res-

Rusiją, ji rado ir Lietuvoje gerai paruoštą dirvą, 
krašte naujai kovai pasiruošusią liaudį, kur 

iemvkratiškėlė senąjį musų Partijos obaisį 
publikos.

šiandien Lietuvos darbininkai jau g;, vena iiepriklausc>moi 
demokratinėj Lietuvoje. Tai Lietuvai iškovoti ir sutvirtinti Lie
tuvos proletarai padėjo daugiau aukų krauju ir vargais, kaip bent 
kuri kita Lietuvos visuomenės klasė.

Ka* lig sioliai pačių Lietuvos darbininkų laimėta, Jums, drau
gai. bent aplamai, žinoma. Dėlto, kad Lietuves darbininku dau
guma. ypač kaimo proletarai, iki šiol nespėjo apsišviesti, klasi- 
nai susiprasti ir susiorganizuoti tiek, kiek dabartines revoliucijos 
įvykiai reikalauja, jų laimėjimus tuo tarpu paveržė klerikalai.

stambiųjų ir vidutiniu ūkininkų, išnaudodami pa
čiu darbininkų nesusipratimą, jie šiandie yra krašto šeiminin
kai. Dabartinė Lietuva virto "buožių” ir kunigų Lietuva. Vis, 
pamatiniai krašto gyvenimo klausimai rišami taip, kaip atatinka 
klerikalų ir kaimo buržuazijos reikalams. Naujai susikūrusios 
valstybės aparatas, pradedant Seimu ir baigiant milicija, naudo
jamas tam. kad sustiprintų ūkininkų klase, blaškytu ir silpnintų 
darbininkų organizacijas ir ju jiegas. Politiniam Lietuvos gy
venime demokratingumo formomis reakcija stengiasi pridengti 
seną carų gadynės raugą ir tvarką.

Ir vis dėlto mes, socialdemokratai, aiškiai sakome, kad Lie
tuva politiniai nepriklausoma. Lietuva tik tariamai demokratin- 
ga. kaip ji šiandien yra. ir tokia Lietuva yra musu krašto darbi
ninkams žingsnis pirmyn. Lietuvoj bus panaikintas dvarininkų 
luomas.—pikčiausi visokios reakcijos atrama. Ekonominis kraš
to gyvenimas gauna patogesnių sąlygą toliau vystyties. Politinės 
laisvės, kad ir neigiamos kiekvienu atveju, turės žingsnis po žing
snio Įsitvirtinti, prasiplėšti, gauti ir darbininkams gyvos reikš
mės. Klasinei Lietuvos proletai ų kovai taisosi .platesnės galv- 
mvbės.

Mes, socialdemokratai, aiškiau kaip kuomet .. .. ____ ____
bar, kad ir Lietuvoje vienintelė visuomenės klasė, kuri nuosakiai 
kovos ir ves gvveniman tiktai demokratinę tvarka.—tai yra dar
bininkų klasė. Tik Lietuvos proletarai, kad ir vėlokiau, pajiegs 
gyvendinti musų krašte tas naujas gyvenimo formas, prie kuriu 
socialistinis Vakaru Europos proletariatas jau šiandien eina.

Gerai suprantame, kad tie laimėjimai gali būti ir Lietuvoje 
pasiekti tik nuosakios, atkaklios i 
vos darbininkai, kad tesėtų tam 
tvs pakilti. Iš visuomenės vergų, 
jie turi virsti susipratusiais savo 
tari išvystyti savo organizacijas, 
dvti ir Įgauti visų tų privalumų, 
cialištinio gyvenimo šeimininkai.

Mes suprantame to didžiulio darbo sunkumus ir s varbias pa
reigas. kurios musų laukia, kaip Lietuvos darbininkų partijos. 
Tas darbas šiandien tenka vesti labai sunkiomis sąlygomis, šian
dien mes turime priešą ne tik iš dešinės, bet ir iš kairės. Musų 
priešai iš kairės—komunistai, žadindami miniose tokiu vilčių, 
kurios dar negali šiandien įsigyvendinti. be atodairos sunaudoda
mi darbininku jiegas revoliucijai "dirbti.” neatsižiurint ar ji ga
lima, ar negalima, vaduodamies savo darbe Įsakymais ir materia
le pagalba iš šalies, jau skaudžiai pakenkė darbininką judėjimui 
Lietuvoje. Varydami griežtą kovos liniją, neturint kovai reika
lingu iiegu, komunistai Lietuvoje nuolat provokuoja reakcijos 
puolimą prieš darbininkus. Tuo buriu jie padeda "buožėms” 
gniužinti darbininku organizacijas ir tuo būdu savaime darosi 
reakcijos talkininkais. Idėjinė kova ir su komunistais, su jų 
taktika darosi socialdemokratams vienas svarbiųjų ju uždaviniu.

Kovą su reakcijos frontu socialdemokratai plačiau pradėjo 
dar prieš Seimo rinkimus ir tebeveda ią. kiek tik Partija turi 
jiegų. Idėjinė musu kova su komunistais ryškiau pasižymėjo po 
paskutinės Partijos konferencijos š. m. vasario 26-28 dienos. .Jei
gu ne Jusu, drauggi. širdinga pagalba, Jūsų pačių iniciatyva su
daryta ir tiek laiku mums patiekta, musų darbas Lietuvoje ii 
musų laimėjimai, kuriuos esame pasiekę, toli gražu butų ne to
kie buvę, kaip šiandien yra. Amerikos lietuviai darbininkai so
cialistai. kaip ir pirmos Rusų revoliucijos metu, trumpu laiku su
rinko apie 330,000 auksinų musų Partijos reikalams ir juos pri
siuntė. Tai yra didžiulė pagalba, be kurios L. S.-D, Partija ir so- 
sialistinis darbininkų judėjimas Lietuvoje tuo tarpu neapsieitų. 
Iš patiektos bendros tų pinigų sunaudojimo apvskaii ;s Jus ma
tot, draugai, kad diduma pinigų suvartota Partijos bteraturai 
leisti ir pravesti Seimo rinkimu kampanijai. Kad socialdemo
kratai turi šiandien Seime 13 vietų, tai ir dėl to atsitiko, kad mes 
čia galėjome išvystyti, pasinaudodami Jūsų aukomis, kiek galima 
didesnę agitaciją. Rinkimu išlaidus,—tai visų pirma išlaidos iš
spausdinti rinkimų plakatams, atsišaukimams, ntusų platformai, 
kandidatų sąrašams ir tt.

Partines literatūros gaminimas — laikraščio ir brošiūrą — 
nuosakiau atliekamas paskutiniu laiku, pasidarė galimas tik Jei 
.Jūsų piniginės pagalbos. Bet tai yra tik darbo pradžia. Norė
dama atlikti savąjį uždavinį. L. S.-D. Partija tu?ės dėti ypatin
gos domės ir tolimesniam socialistinės literatūros gaminimui.

Musų Partijos paskutinė konferencija, išklausiusi Centro 
Komiteto piniginės apyskaitos, vienu balsu nutarė: "Išreikšti 
Amerikos lietuviams darbininkams socialistams, kurie prisidėjo 
savo aukomis ar darbu prie pinigu rinkimo L. S.-I). Partijos ir 
socialistinio judėjimo Lietuvoje reikalams, širdingą draugišką 
ačiū.” Konferencija pavertė Centro Komitetui padėkos žodį pei- 
siųsti Jums, draugai. Centro Komitetas, pateikdamas dabar 
.Jūsų žiniai bendrąją piniginę savo pajamų ir išlaidu apyskaitą, 
kartu siunčia Jums, draugai, tą broliškos padėkos žodi. Ačiū 
Jums, draugai!

Daugiau rašome Jums apie Lietuvos padėti, darbininkų rei
kalus ir savo uždavinius, kaip apie savo dėkingumo jausmus, dėl
to, kad tiek mums, tiek Jums, draugai, pirmoj vietoj rupi pats 
reikalas, pati musu siekiamoji idėja. Tuo vaduojantis, mes drįs
tame Jums, draugai, pasakyti, kad mes ir ateity laukiame iš Jūsų 
tolimesnės pagalbos. Pagalbos ir pinigais, ir žmonėmis, kurie 
gali Lietuvon grįžti, kaipo sąmoningi socialistai. Išeiti iš tos

Komiteto 
Amerikos. Sausio men. 1 dienai. 1921 

Ištrauka iš rondo Sąskaitos. 
PAJAMOS:

1920 m.
Balandžio 17. Sulyg telegramos dr. Grigai

čio iš 10-111-20 m. per ”Deutsche 
Bank” Berline ..........................................

Balandžio 17. Per dr. Kairį iš Darb. Tary
bos laiškas 31-1 š. m. per Prekybos ir 
Pramonės Bunka, čekis No. 2891 ........
Komisijos nuoš............................................

Gegužės 19, Sulyg laiško Prek. Pram.
Banko No. 856 2-V š. m. atsiusta per 
"Bank fur Handel und Industric” iš 
Chicagos ......................................................
i 2 nuoš. komisijos....................................

Rugsėjo 13. Gauta per dr. Michelsoną. 
laiškas iš 8-IV, š. m. Hr. Kairio vardu 
čekis No. 622 ................................................... 60.000

. 61300.00 

.. 307.00
Iš A. Petraičio, ček. N. 7307 7.300 ...
Komisijos nuoš ........................................

Rugsėjo 13. Iš dr. Bagoeiaus per Prek. ir
Pram. Banką, ord. No. 3684 ..................
Įvairios aukos : per dr. čiurlį .............
per dr. Gugi ...............................................
Iš Amerikos ...............................................

Balansas

is atiku, 
m.

149600.00

29411.00
293.36 29117 64

80000.00
.. 400.00 79600.00

60993.00

. .. 10000.00
. . . 828.00
... 500.00
... 540.00 1868.00

auksinu 321578.64

iet nors matom da-:

I

r patvarios kovos keliu. Lietu- 
didžiuliam uždaviniui, turi pa- 

kuriais jie iki šiol yra buvę, 
klasės reikalu kovotojais. -Jie 
turi gyvenimo kovoje Jižsigru- 

kuriu reikalingi yra busimo so-

PARSIDUODA FARMA!
16o akrų geros ir lygios žemės, • 

akrų dirbamos, visa apsėtą. 116 akrų 
ganyklos ir dailaus miško; triobos vi
sos geros, 1 stuba, 3 bąrnės, 1 klėtis 
ir 1 skiepas. Yra viskas, kas tik ant 
farnios reikalinga: masinom, vežimai. 
•’> arkliai, pakinkai’, 10 melžiamų kar
vių, išviso 30 štukų. 12 arklių, visa
dos ge-ram stovv.-Parsiduoda pigiai iš 
prieža-sties ligos.

George Adams 
Labley Altą. Gana Ja

t

IŠLAIDOS: 
1920 m.

Sulyg Balanso didžiosios knygos išleista iki sausio 1 d.. 
Suteikta subsidijos laikraščiui "Socialdemokra
tas” ir L.S.D.P. leidinių spausdinimas 117553.24 
Rinkimams į St. Seimą ir agitacijai 49410.00 
Rinkimams į Kauno miesto savivaldy
bę šiais metais ..........................................
Propagandai ...............................................
Centro Komiteto išlaidos .......................
Įgyta turto vietoje (Kaune) ................
Lieka pas įvairius asmenis ir 
organizacijas atsiskaitymui . . 
Saldo sausio 1 dienai 1921 m. .

24410.80

1921 m.

200515.71
121062.90

Balansas auksinų 321578.64 
įdėtu vos Socialdemokratų Partijos Centro Komitetas: 

Pirmininkas St. Kairys. 
Iždininkas K. Bielinis, 
Buchalteris F. Jagminas.

Keletas paaiškinimo žodžiu prie apyskaitos.
Didžiausia Partijos išlaidu pozicija,—Partijos laikraščio tr 

brošiūrų leidimas. Brošiūrų įvairių vardų išleista iki Pia_
džiai 23.500 egz.; ju spausdinimas ir honoraro apmokėjimas at
siėjo apie 40,000 avks. Likusioji sumos dalis įdėta "Socialdemo
krato” leidimui. ”S-to’’ leidžiama 4000-3600 egz. Laikraščių ir 
knvgučių spausdinimo sąlygos Lietuvoje šiuo metu ypatingai y ra 
sunkios.' Popieros kaina ir darbo apmokėjimas tiek žymiai pa
augo. kad laikraščiu administracijoms sunku pasivyti su laikraš
čio kainos kėlimu, visų pirma dėlto, kad skaitytojai nerodo dide
lio palankumo brangiau mokėti ir velik atsisako laikrašti skaitę.

’ Rodos, nepaklysim pasakę, kad dabar nėra Lietuvoje laikraš- 
sunkumu laikraščiui daro ir 

e_____ Kelios Lietuvą parėjusios
sumaišė ir sukrikino ir laikraščių są-

čio, kuris išeitų lygiomis. Daug 
agentu-pardavėjų netvarkingumas, 
okupacijos per kelis kartus t-------------
skaitąs su iu ėmėjais , ir agentais. Susidarė ypatingas agentą 
palankumas vilkinti atsiskaitymą, nesąžiningai naudojant tuo 

’oudu politines sąlygas. Tas palankumas yra iki šiol pasilikęs ir 
su juo tenka vesti sunki kova, tuo sunkesne, kad administracijos 
agentu siuntinėjimas dėl brangaus kelio dažnai darosi bet eik ne
galimas. nes neapsimoka.

Tuo tenka aiškinti ir musu laikraščio didelius nuostolius, 
ffos ydos pradeda betgi mažėti. x

Tenka pastebėti, kad "Socialdemokrato” bendradarbiai šiuo 
metu visai neapmokami: tik kai kurį laiką buvo mokamas nuola
tinis laikraščio redaktorius, bet dabar ir to nedaroma.

Kitos partijos, išlaidos, kaip Centro Komiteto, organizacijos, 
propagandos reikalams, kaip tenka matyti iš apyskaitos yra ne
normaliai mažos. Jos mažinamos iš prievartos, norint atlikti 
butiniausius partinio gyveninio darbus. Pastaruoju laiku Parti
ja daro pastangų sutvarkyti finansinį savo ūkį taip, kad pats sto
tų ant savų kojų, bet reikia pasakyti, kad dabartinėms sunkio
mis sąlygomis greitai tas nepasiseks padaryti. Ir dėlto ypač 
brangintina mums Jusu, draugai, piniginė nagalba. Apyskaitoj 
neiėjo 10.000 auks.. gautų šiais metais per dr. Bagočių, Norkui 
Kaune tarpininkaujant. Partijos C. Komitetas prašo Amerikos 
draugu patikrinti, ar visos jų siųstos sumos bus mus pasiekusios, 
nes toj suirutėj, kuri ėjo pas mus 1919 ir 1920 metais kat-kurios 
siunčiamos sumos galėjo dingti. Jei paaiškėtų kokių trukumą, 
prašome mums pranešti. St. Kairys.

Kaunas, birželio 2 d., 1921 m.

FARMOS!
karma.

Parsiduoda lietuvių kolonijoj.
Turėdamas 2 farmas, 150 akerių ir 

80 akerių su gerais budinkais, palei 
geležinkelio stoti ir daug vasarna
mių, kliubų ir negalėdamas apdirbti 
abiejų farmų vieną bile kurią parduo
du labai pigiai, arba mainau ant mie
sto namų.

TON Y LESKY (31)
P. O. Box 4, Peacock, Mich.

FARMOS! FARMOS!
Pirkit farmas didžiausioj lietuvių 

ūkininku kolonijoj Amerikoj, Kur yra 
apsipirkę 463 lietuviai. Čia apsigyve
nę jausitės kaip senoj tėvynėj, nes 
jau 5 kaimai yra lietuvių apgyventa. 
Čia yra labai geros žemės, todėl toks 
didelis lietuviu skaičius apsigyveno. 
Užinteresuoti farmomis atsišaukit 
laiškais. (33)

.1. A. ŽEMAITIS
R. 1, Fountain, Mich.

PARSIDUODA FARMA.
Rytinėj daly Connecticut pieninė 

farma 2tk> akrų, 75 akrai dirbamos ir 
apvalytos nuo akmenų, likusioji ga
nykla ir miškas. Daugybė visokios 
rųšies vaisinių medžių, 13 ruimų 
.-tūba su du'oeitavais porčais ir 4 rui
mų skiepu. Barnė 40x84 su užtvaro
mis dėl 27 karvių ir 5 arklių, vieta 
dvi 75 tonų šieno; vištiniakai ir ie- 
daiiHe, iš kurios vanduo oėga į jardą, 
visi bildingai yra pirmos klesos sto
vyje. Yra 13 galvijų, 4 arkliai, 4 
kiaulės, 1 kuilys ir apie 5o vištų. 
Visa reikalinga mašinerija ir ūkės 
padargai, vežimai. karietos, pakinkai 
ii tt. Šita farma yra užsėta avižomis, 
koruais. bulvėmis ir daržovėmis. Da
bar šienaujama. Randasi tik apie vie
ną mylią nuo gelžkelio stoties ir 
uvieių mylių atstume nuo trijų pra
moningų miestelių. Iš priežasties se
natvė.-- savininkas parduos ją tik už 
$7,8«0. Gali pirkti partneriai, nes 
stubą galima lengvai perdirbti ant 
ž šeimynų. .Jeigu esat užir.terešuotas 
šia puikia proga, tai tuojaus atsilan- 
kykii pažiūrėt, o persuikrinsit. kad 
tai yra stebėtinas pigumas. Ant san- 
Ivgu bus galima susitaikyt.

ragines kariu agency 
Danii-Uon. Genu, 

arba DAVĖ LFAViS.
1600 Broadaav. «New York. N. Y. 

% Active Suoply Ctt.

FARMOS! FARMOS!
Parsiduoda 40 akru farnia. pirmos 

rūšies- žemė, puikiausi budinkai, dide
lis .sodas. Viena iš pelningiausių far
mų lietuvių kolonijoj. Kuriems jau 
atsibodo vergauti kitiems, nelaukite 
kol praleisite paskutinius pinigus lai
ke bedarbės, bet tuojaus atvažiuokite 
ir pirkite farmą. ant kurios turėsi 
linksmą gyvenimą, nereikės rūpintis 
apie bedarbes. Pirkdamas tiesiog nuo 

.............. šimtus dole- 
(31)

savininko sucėdvsi kelis 
rių. Naudokis proga.

Joe Driza
R. 1. Fountain, Mich.

l

FINLAND
Lietuvių keleivių mėgiamas laivas ge'ai žinomas dėl s»vo di

dumo, patogumų, švaros ir apsčiai teikiamo gero maisto. •

Sekantis išplaukimas iš New Ycrko bus 27 d. Rugpiuėio.
Kaip paprastai ant jo keliaus daug lietuvių, kurie nori keliauti 

Red Star Linija. Tūkstančiai keleivių \\’hite Star Linijos buvo 
nugabenti į Lietuvą ir iš Lietuvos. Red Star Linijos laivai išplau
kia iš New Yorko sekančiai:

Į PLYMOUTHĄ, CHERBOURGĄ
FINLAND ...............................................
ZEELAND ..............................................
KROONLAND .......................................
L Al L A N D •

IR ANTWERPĄ: <
Rugp. 27, Spalių I
Rugp. 6, Rūgs.
Rugp. 13, Rūgs.

Rugp, 20, Rūgs.

10
X7
24

I HAMBURGĄ, LIEPOJŲ IR DANZIGĄ:
GOTHLAND ......................................... Liepos 30, Rūgs.
SAMLAND ................................................ Rūgs. 1, Spali-j
Žemos kainos paduodama j visas Lietuvos vietas, 

savo laivakortes nuo

22
15 

Pirkite

v*Red Star
RftmSrAit Lng m , AtmUNlM
IMTUNATISNAI M E RC AUTI IK MARIKI COARFAM

Bostono ofisas: 84 Statė St., Boston, Mass 
arba prie vietiniu musu agentų.

i

> 
i

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEw YORKO 
Per UBĄ VA Arba HAM BURGA-EITKUNUS 

( f JT'T1! A Laivai išplaukia kas
Liliu 1 U V A 14-tą dieną.

Dideli dvieju sriubą pašto laivai išplauks:—
S. S. LITUANIA Rugsėjo 7 
S. S. LATVIA Rugsėjo 21

S. S. ESTONIA Rusrpiučii 17
S. S. POLONIA Rugpiuėio 24 ____ ________ ___ .. . __

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams. 
Taipgi nauja tiesi kelionė tarpe LIEPOJ AUS-DANCIGO IR 

HAL1FAN. CANADA

PARSIDUODA FARMA
18 akrų apvalytos lygios žemės, 

palei stotį, dideli miesteliai, šaltinio 
vanduo, daugybė įvairių vaisinių me- 

’džių ir gero miško, 6 ruimų akmeni
nė stuDa. didelė barnė, vežimams pa
šiūrė. vištininkas, kornams ai uodai. 
Delei greitesnio" pardavimo senas 
savininkas prideda arklį, 2 karves, 
75 vištas, vežimus, pakinkys ir visus 
javus. Už viską tik §2,800, iš ku
rių §900 gali pasilikt ant mortgi- 
čiaus. (32)

GEORGE PLEPIS 
Pennsburg. Montgomery Countv. Pa.

Generaliai Agentai dėl CENTE ALINES ir RYTU EUROPOS 
NORTH - GERMAN LLOYD BREMĖN.

Rugp. 13
Rugp. 27

Rugsėjo 10

Naujais Laivais

I LIETUVĄ
Geras susisiekimas su visomis Lie
tuvos vietomis. Geras valgis ir už
tektinai jo duodama. Visoki paran
kamai, didelė vieta ant deko. Vi- 
soki moderniški įrengimai, koki tik 
gali būt ant laivo.

VRed Star Line
Laivai išplaukia kas savaitę nuo

Fiero 58—62 No. River. New York.
■s

Samiand 
(ėotland i

J

Kronland 
Zeeland 
Lapland 
Finland

PARSIDUODA FARMA!
125 akeriai geriausio lygaus lauko, 

derlingos juo'ižemės, 60 akerių dirba
mos, apsėta įvairiais javais, kita dalis 
ganyklos su -'altinių tekančiais upe
liais ir mišku, miško medžiai gali ap
mokėti du kart daugiau už farmą; 8 
kambariu namas geram stovyje, gera 
barnė pilna prikrauta šieno, naujas 
garažius ir 5 sėdynių pilnai geras 
Overland Turim.' automobilius; veži
mams ir malkoms daržinės, 2 vištinės 
ir kiti maži budinkai. Visokių vaisi
nių medžių, žemuogių ir kitų vaisių 
plantacijos. Du geri kanadiniai ark
liai, 4 geros karvėte. 1 bulius Heiffe- 
rio veislės, 4 kiaulės ir 60 vislų. Vi
sokios mašinos, piovimo inžinas ir vi
sokie fanuos įrankiai veik nauji. 
Pusė mylios nuo didžiojo valstijos 
kelio, bažnyčia, storai ir mokykla, 3 
mylios nuo didelio pramoningo mies
to su gerais marketais. Parsiduos už 
iabat žema kainą, dėlto, kad savinin
kas serga, už $6,500, įmokėt §4.00o, 
kitą da'į ant morgičiaus. Kreipkitės 
pas: 1
NEW ENGLAND FAR.M AGENCY !

K. R. SQ , DANIELSON, CONN.

Į Iš HAMBURGO
i tiesiai j
i DANCIGĄ ir VARSA VĄ

-«

c
I
v

I«
I
I

ORBITA
OROPESA
ORDUNA

Uždaryti kambariai moterims 
ir šeimynoms.
THE ROYAL MAIL 

STEAM PACKET CO.
26 Broadway. New \ork. 
arba pas vietos agentus.

Tiesiai į i Rūgs. 1
Dancigą I Rūgs. 22

Rugp. 13
Rugp. 6
Kugp. 20
Rugp. 27

Iš
New York 

i
Antwerpą

NAMUKAM LDK
Hancharia | Nev.- York į Rugp. 25
Mongolia ■ į Rūgs. 8
Minnekahda 1 Hamburgą i Rugp. II

INTERNATIONAL MER- 
CANTILE MARINE CO.,

116 laivu — 1,250,000 tonų.
Boston office: 84 Statė Street. 

arba pas vietinius agentus.

ELLHU D. STONE
Representantas ir jo brolis 

LOBIS G. STONE
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliškaa ir 

r/ . kriminališkas.
66—67 Joumal BuildTng

262 WASHINGTON STREET, 
BOSTON, M A SS. 
Tek Main 3334

1

Iš NEW YORKO TIESIAI l

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

mas nuo laivo ant klivo.
POTOM'AC Rugpiuėio 10 Rugsėjo 22. 
PRINl ESS MATO1KA Rugpiuėio 23, Spalių 3. 
HUDSON Rugpiuėio 30.

Iš NE'.V YORKO I CIIEIiBOUFGĄ IR BREMENĄ TIESIAI 
Greičiausiais ir didžiausiais laivais, plaukiančiais po Amerikos vė
liava:

AM.ER1CA Rugpiuėio 57, Rugsėjo 28 ir Spalių 29 
GEORGE \V \SH1NGTON Rugpiuėio 3, Rugsėjo 3. Spalių 4 

Kreipkitės: 99 Statė st.. Busto n. Mass. arba prie Vietos Agentų.

UNITED 6MRIMN (INES
W NEW YORKO IR UlffiM

Trumpiausias susisiekimas su Centraline Europa.
S. S. '’Mount’Clay” Rugpiuėio 4
S. S. "Mount Carroll" (naujas)- Rugpiuėio 18
S. S. "Mount Clinton" (naujas) Rugsėjo 1

Ruimai su 2, 4. ir 6 lovom cnt šių visų garlaivių. Sne- 
cialiai valgomieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui - 
ruimai ir pasivaikščiojimui deniai, visas tas patvarky 
mas trečios klesos pasažieriams.

Specialiai traukiniai laukia Cuxhaven su lietuvių 
perkalbę tojum.

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

JULIUS ROTTENBERG. INC.
WITH 26(1 Hanover St.. Boston, Mass. WITH

flftMBūRGAMEBMIKINE

JOINT JOINT v

f

ž

Greitas Pasažierinis Susisiekimas

Amerikos
24 Statė Street, 

New York.

i

TARP NEW YORKO IR LIEPOJ AUS
Laivai eina tiesiai per Gothenburg, Švedijos į I.iepojų, Rygą ir Dan
cigą. Persikėlimas ant vandens nuo laivo ant laivo.

S. S. STOCKHOLM Rugpiučio 20
S. S. DROTTNINGHOLM Rugsėjo 3

Trečia 4<lc«a j Liepoją $145; j Rygą $150 ir $5 taksą.
Trečios klesos kambariuose yra tik po 2-4-6 lovas.
Švedijos viza nereikalinga. Kreipkitės prie vietos agentų.

«

| Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
S Jei;ru norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 
į ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo • 

visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingu ligV ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai. pašaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut genis 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numerių

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

t į
X,



KELEIVIS “

Ką žmones rašo iš Lietuvos.
di kažko jam trūksta. Į tai 
kiekvienas ragavęs Lietu
vos alaus atsakys: ”ir melui 
turi būt ribos...”

Nenuosekliausiai p. Bart-1
Katalikai žudo savo kūdi

kius.
Vienas “Keleivio” skaity

tojas gavo laišką iš Lietu
vos nuo savo tėvų, kuriame 
aprašyta šitokis atsitiki
mas:

Tauragės apskrity, Erž- 
vilkio valsčiuje, Palabankš- 
čių sodoj Kližentis apsivedė 
su Petrone Stribiute, apie 
kurią žmonės kalbėjo, kad 
garnys suka. Pora savaičių 
palaukus po vestuvių Kli- 
žentai nuvažiavo i Tauragę 
pas savo tetą, kur juos ir 
aplankė garnys. Važiuoda
mi namo jie sustojo ant Ag- 
lunos tilto ir Įmetė tą kūdi
ki į upę.

Parvažiavusi moteris pra
dėjo pasakoti, kad esą, nors 
žmonės visaip ant manęs 
kalbėjo, o matysite ar kas 
bus. Mat Tauragės miestelis 
nuo Palabankščių sodos 
randasi 33 rusiškų verslų 
atstume, tai ji manė, kad 
nei vėjas neatpus apie jų 
darbus žinios.

Vanduo kūdikio lavoną 
išnešė ant kranto ir žmonės 
ji radę pranešė apie tai po
licijai. Policija pradėjo tei
rautis ir kalbos apie pa
skandintą kūdikį pasklydo 
plačiai. Daginio apie tai ir 
Kližentų teta ir sužinojus, 
kad Kližentai neturi mažiu
ko, išpasakojo policijai ka
me dalykas. Kližentai tapo 
areštuoti ir prispirti prie 
sienos prisipažino, kad jie 
savo kūdiki nužudė.

Jeigu panašus dalykas 
butų atsities tarp laisvų 
žmonių, tai kunigėliai butų 
po visą Lietuvą bubniję. 
kad tokius darbus atlieka 
bedieviai. Bet Stribiutė- 
Kližentienė yra išauklėta 
tikroj kunigiškoj doroj, nes 
nuo 14 metų pradėjo giedo
ti bažnytiniam chore ir gie
dojo iki apsivedė.

Tai mat koki dalykai de
dasi katalikiškoj Lietuvoj!

Federaeija, 4> Darbininku kevičius nurietė apie kaimą; 
Partija, 5) Socialdemokra- girdi "duona prasta ir ta pa
tų Partija, 6) Ūkininkai, 7) ii visuomet sena’’... "mėsą 
Lenkai, 8) Žydai, 9) Vokie- pirštais iš indo visi kabina." 
čiai, 10) Bepartyviai ir tt. Vra žmonių, kuriuos nuo 
Visos tos partijos žadėjo at- nuo šviežios duonęs riemuo 
imti žemes nuo dvarininkų ėda. čia p.* B. atrastų naują 
ir išdalinti jas bežemiams ir Ameriką, nurodydamas, 
mažažemiams. Nuo tų viso- kaip galima iškepi seną 
kių prižadų susimaišė bal- duoną! Buvo laikai, kuomet: 
suotojų protas, nežinojo nei,ir indų pasaulyje nebuvo.į 
kokią partiją pasiskirk Ka- Labai gerai, kad p. B. ap- 
dangi tais laikais Lietuvos-lankytas “kaimas’’ jau "iš 
žmonės buvo tamsus ir ne- vieno indo mėsą su pirštais 

’ " kabina”.... .
Suprantamas dalykas, kad; 

po baisiojo karo audros 
itriobų visur trūksta, bet yra 
negražus melas, buk jų nie
kas nestato. Juk apart atsi- 
istatančių tuksiančių ūkinin
kų vien i 
čiai visose 
gana moderniškus namelius 
statosi. Tai juk visiems yra 
žinoma. Fabrikų taipgi yra 
tik, žinoma, toli gražu ne 
tiek, kiek Lietuws turtų ap
dirbimui reikia. Šią spraga 
Lietuvos žmonės gali už
kimšti tik su aktyviu ir fi

nansiniu Amerikos lietuvių 
j prisidėjimu. Ir tai bus įvy
kinta nepaisant Lietuvos 
darbo žmonių priešų ir viso-

patyrę, tai didžiuma nusekė 
paskui kunigus ir rinkimų 
dienoje klerikalai laimėjo.

Susikūrus naujai valdžiai, 
žmonės pradėjo laukti išpil
dau! prižadų, tai yra kada 
pradės vykinti žemės refor
mas, dalinti dvarus beže
miams. Visus metus laukė
me, bet žadėtų reformų ne
sulaukėme. Pagalios val
džia pradėjo mums aiškinti, 
kad, esą, be žemės mums' 
geriau gyventi, nes ir gavę; 
žemės kaipgi mes triobasĮ 
įsitaisysime, padargus nusi
pirksime ir taip toliau. Tai
gi, bežemiai pradeda nusto
ti vilties kada .nors gauti iš 
šios valdžios žemės. Pasiro
do, kad Lietuvos klerikalai 
savo prižadais žmones skau-kių neurasteniškų pesimis- 
džiai apgavo. . tų zurzėjimo.

Dabar mes jau turime pa
sirinkę kitą partiją ir dau-jsinimo įtaisai daug prastes- 
giau klerikalų prižadams ni už amerikoniškus, bet p. 
netikėsime. Darome mitin- : B. netiesą skelbia, sakyda
vus, apkalbame savo reika- mas, kad jų visai nėra ir buk
lūs, organizuojamės ir ren
giamės prie kovos su kleri
kalais.

Laiškas “Keleivio”
Redakcijai

Švari virtuvė paleng 
kiekvienos dienos <

vma 
ienos darbą 

SMAGU YRA dirbti tokioj virtuvėj, ku
rioj visuomet lengva nalaikyti švarumas. 
Parankumas ir švarumas eina ranka ran
kon.
Naujas Perfection Kerosiu is Kepimo Po
cius neteisia dulkių nei purvo. Nereikia nė 
anglių nė malkų atnešti, nė pelenų išnešti. 
Jis yra pusėtinai iškeltas nuo grindų, taip 
kad lengva iššluoti iš ;xi jo ir užpakaly jo. 
Jis lengva yra uždegti ir jo karštis nure- 
guliuoti. Kuomet užbaigi darbą, užgesini 
ir virtuvė palieka švari ir vėsi.
Naujas Perfection Vandens SiMytojas — tai 
parankamas šeimininkėms. Pamatyk jį.
Padaryti dviejų, trijų ir keturių degininio 
su šildymo kabinetu ir be jo. liaunama pas 
didesnius

For best res'slls ūse 
SoCvnV Keršiene

Ką Jus darot su Pinigais?

i

i 
i

Jeigu Jus norit suteikt jiems darbo, jeigu Jus no
rit jaustis, kad jie yra apsaugoti ir jeigu Jus no
rit gaut bent 8 nuoš. ant metu nuo kiekvieno 
$■100.00, ateik nasikallu-t su t-.tinus arba išpikiyk 
ir pasiųsk ši kuponą.

MES PERTIKRINSIU JUMIS!

I

Kuogreičiau tai padarysit, tuo bus geriau Jums.
Jeigu neturit užtektinai gatavą pinigu, mes duo
sime serus ant išmokesčio.

i
I

kilu <

šaižų 
visus

sugrįžę amerikie- 
Lietuvos dalyse 

i

Nors Lietuvos gaisro ge-

gaisrininkus reikia dvi va
landas šaukti. .Juk pernai 
vien Kaune lenkiški šnipai 
daug kartų buvo padegę 

■ įvairius Idetuvos valdžios 
įstaigų namus, bet ačiū gai- 
isrininkams gaisrai tapo už
gesinti. Tat reikia ”geros 
drąsos" taip pasakoti neži
nant dalykų padėties. Ne
užtenka, ? pilieti Bartkevi
čiau, Kfeune padaryt ”dar- 
dar, dar-dar,” neužtenka

kruutuvninkua.

1
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HENRY I.. DOHERTY AND COMI’AN V 
Foreign Language Investor Bepartinent 

HANS RIEG, M anager.
12 Pearl Street. New York.

Iškirpk ir pasiųsk šiandien:

NEW PERFECTIO
Oil Cook Stovės and Water, Heaters 
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

Henry L. Doherlv X lompuny Foreign I.anguage investur Dept. 
12 I’earl Street, Nen A >rk.

Meldžiu prisiųsti, be jokių man iškaščių, jūsų įdėlių pro
poziciją.

Vardas ..
Gatvė ....
(Keleivis i

. Miestus

M. ROSENBAUM
BANKIERIUS

605 Sd. 3rd Street ir 1146 No. 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.
PINIGUS persiunčiam į Lietuvą greitai, saugiai. 
LAIVAKORTES parduodame ant visų linijų. 
PAS POETUS parūpiname į Lietuvą. 
NOTARIJUšAS užreg. konsulato Washingtone.

Šita agentūra yra viena iš seniausiu Philaddphijoj. (31)

I

Kaip kūrėsi Lietuvos 
valdžia.

T. širvaitis ' iš Chicago. 
III. gavo laišką iš Lietuvos, 
kuriame B. Rimkunas ap
rašo apie Lietuvos valdžią 
—iš kur ji atsirado ir kokia 
ji yra.

Gerbiamasis! Sulyg jusu 
prašymo parašyti apie Lie
tuvos stovi, aš šiame laiške, 
nors trumpai ši bei tą pa- 
briešiu.

1918 metais, pasibaigus 
karei, Lietuva buk tai tapo 
atskira valstybė ir nežinia 
kokiu budu nei iš kur atsi
rado pirmoji Lietuvos val
džia. Tuojaus buvo paskelb
ta jaunuolių mobilizacija Į 
Lietuvos kariumenę. Mes, 
nelaukdami nei mobilizaci
jos, ėjom savanoriais Į Lie
tuvos kariumenę ginti savo 
šalį nuo lenkų, bolševikų ii 
bermontininkų. Su tais Lie
tuvos priešais tęsėsi ilgos 
kovos, o su lenkais ir po 
šiai dienai dar karė nepa
baigta, nes Lietuvos dvari
ninkai daro visokias itrigas 
Lietuvą pavesti Lenkijai. 
Taip ta pirmoji niekeno ne
rinkta valdžia ir valdė mu
mis net iki birželio mėnesio, 
1920 "metų. Nors daug vargo 
ir neteisybių žmonės pane
šė po ta valdžia, bet vistik 
tylėjo ir kentėjo.

Birželio mėnesy, 1920 m., 
visi Lietuvos piliečiai rin
kome atstovus į taip vadina
mą Lietuvos Steigiamąjį 
Seimą,. Prieš rinkimus pasi
pylė visokių lapelių nuo 
Įvairių partijų, kuriuose bu
vo žadama žmonėms viso
kių gerovių, kad tik balsuo
tojus patraukus savo pu
sėn. Tų partijų išviso buvo 
apie 16. Čia pažymėsiu tik 
tas, kurias atmenu: 1) Krik 
ščionys Demokratai, 2) Val
stiečių Sąjunga, 3) Darbo

Dėl P. Bartkevičiaus 
pasakojimų.

Gerbiamas Redaktoriau!
"Keleivio’’ N r. 23, patai- nakvot nemaimluose balti- 

pinta pasakojimas apie Lie- niuose, neužtenka su pirš
tu va A. L. T. S. 9 kp. valdy- lajs jn<j0 ,mėsos pasika- 
bos nario pil. Petro Bartke- binti— idant savo pasakoji- 
vičiaus. Jeigu taip pasakotų maįs apje Lietuvą užpildyt 
narys priešingos Lietuvos špaltą tokio populis- 

zy/vt-bLiiiti m nrrr*mi7Q_ i i • mtt

eijos — Į tai nevertėtų atsa- ]eivis.’’
Prie pabaigos savo pasa

kojimo p. B. šiaip nuzalati- 
’ ja: “žodžiu, Lietuvoje visko 

reikia, o nieko nėra. Jeigu
■ : vokiečiai ir padarė ką nors 
’ gera, tai ir tas jau genda,

nes niekas netaiso.’’
Manau, kad netik Sanda

ra, bet kiekviena padori 'A-
■ merikos lietuvių partija tu- 
jrėtų pareikalaut iš savo na
trio pasiaiškinimo, kokiu tik- 
Įslu jis skelbia tą baisią nesą
monę. buk vokiečių imperia
listai (kuriuos Lietuvos 
darbininkai pamatę šaukda
vo — šalin vokiečiai grobo- 
Jiys) yra Lietuvoje ką nors 
i gera padarę.

'Negražu pritart tiems, 
įkurie svetimomis rankomis
■ žarijas žarstė.

Kastantas Norkus.
Kaunas
Lieiios 6 d., 1921 m.

žmonių gerbūviui organiza-į raus laikraščio kaip "Ke-

kyli, bet dabar tikiu, kad 
"Keleivio” Redakcija neat
sisakys patalpinti šiuos ke
lis mano žodžius, kaipo, pa
taisymą minėto pasakojimo, 
kuriame vien nesąmonės pa
sakojama.

P. B. nusiskundžia, kad 
"kumelaitė mažiukė, ratai 
geležinėmis šinomis kausty
ti... dar-dar, dar-dar—sun
ku ir dasėdėti.’’

Iš tokio pasakojimo ame-, 
rikiečiai juk negali turėt 
teisingo supratimo apie 
Kauno vežikus, kurių Kau
ne yra keli šimtai ir ratai su 
guminėm žinom, apart tų 
kelių, kurie užkampėmis va
žinėja. Kauno vežikų ark
lai toli gražu ne kudi. Kau

ne nė vieno tokio sudžiuvu-! 
šio arklio nėra, kokiais Vil
niuje lenkų karininkai jodi
nėja.

“...norėtųsi paimt degtu
ką ir padegt tuos laužus”— 
skelbia pilietis Bartkevičia. 
Ar gi tai i 
kalba? ! Juk tuose karo aud
ros laužuose gludi sveikiau- 
sis visuomenės elementas — 
musų broliai žemdirbiai, 
narsiai ginanti savo gimti
nę šalelę nuo “kultūringų” 
okupantų. Vieton norėjimo 
padegti, butų išmintingiau 
suteikti kaimiečiams nors 
moralės paramos ir sveikų 
papasakojimų, kaip tai darė 
kitas bostonietis, Baltic Sta
tės Finance Co. Įgaliotinis 
pil. J. B. Valukonis ir kiti 
rimti amerikiečiai.

Kaune viešbučiuose balti
nius tik tuomet nemaino, 
jeigu svečias tais pačiais pa
sitenkina.

Peikdamas viską ponas B. 
išpeikė ir Lietuvos alų; gir-

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tei.: Cambridge 6093.

rimto žmogaus DR. AL. FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptu iigų. 
VALANDOS:

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

81 C AN AI. ST., BOSTON.
Room 215 ir 216.

I

l
Dr.A.Christian

SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir abelnų ligų, ‘lan
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir

PETNYčIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.

BRŪZGOS APTIEKOJE 
ant Antrų lubų.

Jo ligoninė ir didisis ofisas:
401 MARLBOROUGH ST, 

BOSTON. MASS.
■ JM « ■ W M-M ■ ■ ■ ■<

GARSUSIS
SUDBURY

SALYKLŲ EXTRAKTAS
VISIŠKAI TYRAS.

NETURI SAVYJE MALI ASO. GLUKOSO NEI 
KITOKIU NETIKRŲ PRIEMAIŠŲ.

Gerumą Atminsit Ir Tuomet, Kaip Kainą Užmiršit.
Visuomet toks pat jo gerumas ir kaina

MALONUS PRIIMNUSCARDUS
Vt-

” Apsisaugok padirbimų—visuomet reikalauk Sudbury" 
Supiltas švariam Queen puode.

Kaina $1.35 už puodą.
SU KETURIOM UNCIJOM RINKTINIŲ APYNIŲ $1.50 

(PER'PARCEL POST UŽMOKĖSIT APLAIKĘ)
Ši kompanija visuomet užlaiko tikrą maistą pagal tiesas

SIŲSK ČEKI ARBA MONEY ORDERI

SUDBURY MALT PRODUCTS CO.
Teephon. T5 SUDBURY ST.

Haymarket 549 BOSTON 14, MASS.

Keliaujančiu Lietuvon Domei!
i

i

!į Tel. S. B. 2488. S

i? Dr. J. C. Landžius Seymour |
8 LIETUVYS X
J) Gydytojas ir Chirurgas. Ų
£ . 506 Broadtvav & G st. $ 
•ž SO. BOSTON, MASS. £

✓

Pamėginkite naujo

Ruffles
Su užregistruotu vaisbaženkliaSuv. Valst. 

Patentu Biure.
Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės šiame vaiste įdėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Rnftes yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuria 

_ — —patiks kad 
ir gačniau- 
eiaiypatai.
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Gydytojas 
ir Chirurgas

Gydo užsenėjusias ligas 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. RORGAN ST. 
CHICAGO, ILL.

TEL. BULEVARD 2160.

VARINIAI VIRINIMO 
PUODAI.

i

Aptiekoee 
paniduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
*5e., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

Rutinai 
reikalau
kite 
kitokio 
pakelio. 
Žinrektte, 
kad butu 
INKARO 
vais- 
bazenklio.

-
| IŠRADĖJAI! |

braiži- t 

urnų Knygu-4rt> 
Išradėjams,” T.
“ T T i 

♦♦♦ 15 PARK ROW. NEW YORK& 
z ♦^♦^♦^•^♦^♦W*<^************** •

Prisiųskite man savo 1
nius išradimo išegzaminavimin.^f- 
Reikalaukite išradimų knygu-^p 
tęs ''Patarimai T' 
kuri duodama dvkai. - ■

Rašykite lietuviškai savo ad-^f 
vokatui.

MARTIN LABINER
Reg. Patent Atty.

i

formos. Taipgi J
I
i
f

Visokio didumo ir ...
varinės ir Klekinės triubelės visokio 
didumo, sujungimai, speneliai, hvdro- 
metrai ir apsaugos puodai. Užsaky
mai laiškais tuojaus išpildomi. (31) 

SKLAR & LEHRM AN CO.
36 I’ortląnd St.. Boston, Mass.

Jei norite smagiai ir geriausiais laivais parkeliauti Lietu
von, kurie parveš jumis tiesiog i Lietuvos žemėje esančias 
prieplaukas, kaip tai j Piliau, Karaliaučių ir Liepoją, apsi
lenkiant Dancigo arba lenku juostos ir išvengiant daugelio 
nemalonumų ir išlaidų, tai kreipkitės pas mus ypatiškai ar
ba laiškais užsisakydami sau vietas ant geriausių ir grei
čiausių laivų išplaukiančių iš New Yorko i viršminėtus 
portus.

Laivakortes Parduodame Kom
panijų Nustatytomis Kainomis.

Padarome pasportus trumpame laike ir žemiausiomis kai
nomis. Užlaikome du viešbučiu parankamo delei iškeliau
jančių ir atkeliaujančių.

Kadangi esame didžiausiame pasaulio porte, kurio beveik 
nei vienas atkeliaujantis arba iškeliaujantis neapsilenkia; 
ir kadangi čionai yra visoki parankumai ant vietos, k. t. 
Įvairios valdiškos Įstaigos, o net ir patys laivai po pat musų 
durimis, suteiks jums daugeli parankumų ir sutaupys ne
mažai žygių ir pinigų.

Jei nori siųsti pinigų saviems Lietuvoje ar pasidėt juos i 
Lietuvos Valdiškas Bankas ant gerų nuošimčių ir tuomi pa
stūmėti savo tėvynę prie gerovės, tai be atidėliojimo kreip
kis pas mus, o mes greitai, teisingai ir pigiausiai darbą at
liksime ir jumis reikalingus liudvmus pristatysime be laiko 
gaišinimo. Reikalaukite musų dieninio Lietuvos auksinų 
kurso, surašo išplaukiančių laivų ir pasažieriams reikalingų 
informacijų, prisiųsdami laiške 2c. štampą.

ATVAŽIAVĘ NEW YORKAN, PAŠAUKITE MUS ANT 
TELEFONO. O MES, REIKALUI ESANT, PRIBUSIME 
SAVAIS AUTOMOBILIAIS JUMIS IR JUSU BAGAŽUS 
PARSIVEŽTI.

George L Bartašius Immigrant Service Cor.
198 VVashinjfton St.. (Cor. Spring St.) New York, N. Y. 

Telephone: Spring 9637.

i

*

' Kodėl žmones išgeltę?

I
Kaip mašina be elektros negali judėt, taip žmogaus kūnas be kraujo butu be gyvasties. Jeigu kraujas 

yra pertirštas ar >perskystas, žmogus yra išgeltęs ir daugiausia išbertas spuogais-votimis.

Tas yra teisybė, ypatingai vasaros metu, nes kraujas yra pilnas nečystybės, kuria surinko laike žiemos. 
Tuomet žmogus yra silpnas, neturi ambicijos ir pajiegos, pageltęs ir paprastai silpnas. Tas labai ken
kia sveikatai ir žmogus išrodo negražus. Tą visą blogumą prašalins Salutaras Piteris. Kaina $1.25. 
Tūkstančiai moterų mums dėkuoja už sugrąžinimą sveikatos, todėl mes rekomenduojam moterims, ku
rios daug kenčia nuo lyties ligų, kad vartotų Reguliatorių dei moterų. Kaina $1.00.

O kas yra labai svarbu, tai kraujo valytojas, kuris yra taip rei-kalingas, kai alyva mašinai. Kaina $1 
Galima gauti Gumbo Lašų,širdies Lašų, ir daug kitokių gyduoihų, kurios čia negalima suminėt. 
Reikalauk musų gyduolių passavo Aptiekorių, o jeigu negali gaut,kreipkis pas mus.

Mes išpildom receptus iš Ame rikos ir Europos su didžiausia atyda. Reikalauk musų vaistų ir žolių sura
šo. — Siunčiam dykai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
f 1707 S. HALSTED STR.. Dept. 107. CHICAGO, ILL.

»?■<



v uždarvt,” kad kiti negautų ’*7* * _ progos savo nuomonės pa-VlClinCS AiniflS sakyt. Didžiuma narių nors
_____ ne komunistai ir komunis

tams nepritaria, bet balsa- 
Rinusės prie Bostono banko, vo iš papratimo, ir diskusi- 

Pereitą subatą prie Five jos tapo uždarytos. Komu- 
Cents Savings Banko ant nistų pripasakotos nesąmo- 
School streeto buvo didžiau- nes taip ir pasiliko mitingui 
sis sujudimas. Nusigandę neišaiškintos. Paramos nu- 
depozitoriai pradėjo bėgti ir tarta neduoti. Komunistai 
imt savo pinigus laukan. Su- mat rengiasi 
sirinko tokia minia, kad už
sikimšo visa gatvė. Italai, ---------- -- --------- - --------—
lenkai, lietuviai, žydai ir ki- draugija aukautų mokyklai, 
tokie ateiviai grūdosi vienas Simono Daukanto Moky- 
per kitą, kad greičiaus prie- kla lanko keliasdešimts vai- 
jus savo pinigus išsiimti, j ’ *
manydami, kad vėliaus gali, 
nebelikti. Buvo pašaukta 
raita policija, kuri pradėjo 
minią krikdyt. Įniršę žmo
nės pradėjo priešintis polici
jai. Viena didelė moteris | 
kirto policmanui į žandą.: 
kada jis nenorėjo ją praleis
ti. Policija paskui jau be jo
kių ceremonijų pradėjo lip-Į 
ti. arkliais ant minios.

Bematant gandas paskly
do po visą Bostoną, kad ”su- 
bankrutijo" Five Cents Sa
vings Bankas, ir visi, kurie 
tik turėjo tenai pinigų pasi
dėję, skubinosi, kad juos at- 
siėmus. jei da galima.

Tuo tarpu gi visas šitas 
sujudimas buvo visai berei
kalingas. Kaip banko pirmi
ninkas Evans sako. Five 
Cents Bankas turi pinigų 
užtektinai ir jokio pavojaus 
clepozitoriams nėra. Ke
liems šimtams pinigai buvo 
išmokėti ir bankui užsida
rius vakare buvo., išstatytas 
jiaaiškinimas, kad • panedėlio 
rytą bankas vėl atsidarys, ir 
kas tik norės, galės ateiti ir ■ 
pinigai jam bus išmokėti iki 
cento.

,.Į "Keleivio" redakciją vi
są vakarą ėjo lietuviai klau
sinėdami, ar jie galės gauti 
savo pinigus, ar gal jau žu
vo. Kai kurie sakėsi turį pa
sidėję tenai po $2,000 ir po 
$3.000. Visiems buvo pasa
kyta, kad nesibijotų.

Slaptoji policija sako su
sekusi suokalbį prieš Bosto
no bankus. Italų, žydų, lie
tuvių ir kitomis kalbomis 
esą paskleista tarp ateivių 
daugybė lapelių, kuriuose 
agituojama, kad žmonės im
tų pinigus 
Po vienais 
pasirašiusi 
Draugija," po kitais "Tarp
tautinė Organizacija."

prašyt aukų 
savo "Laisvės’’ popieros 
"fondui." tai nenori, kad

i

j kų ir mergaičių. Jie mokina
si lietuvių kalbos ir rašto. 
Pamokos būna nuo 10 iki 12 
valandai ryto, penkias die
nas i savaitę. Subatomis pa
mokų nėra. Mokyklos kam- 

[ bariai randasi Lincoln 
iSchoolėj, ant Broadvvav, 
tuojaus už I streeto.

Nors kambarius miestas 
duoda dykai, bet Simono 
Daukanto Mokykla turi ap
mokėti dženitoriui. parū
pinti knygas ir kitokias lė
šas padengti. Išlaidos pasU 
Jaro į §45 kas savaitę, o iž
de pinigų jau nedaug. Todėl 
Simono Daukanto Mokykla 
kreipiasi i visas pažangias 
draugijas, i biznierius, pro
fesionalus, ir prašo para
mos. Visi Mokyklą remia, 
tik vieni komunistai apšvie- 
tai priešingi. Sarmata’

iš bankų laukan, 
lapeliais esanti 

"Ukrainiečių

Peršovė pačią ir pats 
nusišovė.

Mikolas Sakalauskas nuė
jo ši panedėlį pas savo pa
čią, kuri buvo jį pametus, ir 
rado prie jos kitą vyrą, tūlą 
D. Krasauską (?). Sakalau
skas tuojaus išsitraukė re
volverį ir pradėjo šaudyt. 
Paguldęs savo pačią ir jos 
mylėtini . Sakalauskas šovė 
sau galvon ir krito negyvas. 
Jo pati ir jos mylėtinis 
Krasauskas (?) nors sun
kiai sužeisti, bet da gyvena.

Komunistai priešingi 
apšvietai.

Simono Daukanto Mo
kykla kreipėsi į pažangias 
So. Bostono draugijas pra
šydama paramos. Kada ats
tovas nuėjo su laišku į Lie
tuvos Dukterų 
ja, komunistai tuojaus šoko 
agituoti prieš Mokyklą. Jie 
norėjo atmesti Simono Dau
kanto Mokyklos laišką be 
jokio svarstymo, bet narių 
didžiuma nutarė laišką ap
kalbėti. Diskusijoms prasi
dėjus, apie 20 komunistų 
viena." paskui kitą užsirašė 
kalbėti. Savo kalbose jie pri
pasakojo didžiausių kvailys
čių, pavyzdžiui, buk Simono 
Daukanto Mokykla moki
nanti vaikus kaip is karabi
nų darbininkus šaudyt, buk 
ji esanti buržuazijos įran
kis. ii u. tiems, kurie norė
jo įspaiudyt komunistų me
lus, balso vi, ai nedavė. Visi 
išsipila uoKę, komunistai
tuojaus įnešė "diskusijas

ir Sūnų Dr-

Didžiausi Muilo Išdirbėjai Visam Pasauly 
Daug Palengvino Darbą Skalbimo Dienoj

Stebėtinas Nauįas 
Valandas Sunkaus

IŠTARI* Y’K—Kiekvienam 
kubilui drabužių ištarpvk 
pusę* pakelio Rinso dvie
jose kvortose verdančio 
vandens (Jeigu vanduo 
kietas arba drapanos per
daug purvinos dėk Rinso 
Truputį daugiau).

SUPILK į KUBILĄ 
drungno vandens ir gerai 
.'.'■maišyk. Pilk soliuciją 
tol, kol vanduo atrodys 
tirštas, muiluotas, net ir 
t«> to, jeigu jame buvo 
drabužiai.

1

Išdirbimas, Sučėdys Jums 
Trynimo ir Skausmą Strėnų

N ERA daugiau to kankinančio moterims darbo, 
nuo kurio jos kentėjo per šimtmečius!

1 os sunkios trinimo valandos, kad padarius dra
bužius švariais, buvo ilgos ir sunkios.

lšmirkinimas reiškia visuomet mažiau trinimo.

Fo ilgu patirimo metų, didžiausi muilo išdirbėjai 
sviete, specialio proceso keliu, pagamino tokį mui
lu produktą, kuris padaro drabužius švariais. Tas 
puikus produktas, vadinamas RINSO. yra kombi
nacija tyru valymo medžiagų, kurios paliuosuoja 
ir atskiria purvą nuo drabužių, be jokio kenkimo 
audiniams. Jums nereikia trinti drabužių, jei tik 
kalnierius ir rankoves, ir tai labai mažai.

šiam panešimui sunku butų ir tikėti, jeigu 
tuos skalbimo produktus neišdirbtų Lux.

Lux padarė galimu išskalbti šilkinius, vilnonius 
ii kitokius drabužius, visiškai jiems neužkenkiant, 
šis naujas produktas, Rinso, padarė galimu skalb
ti kas savaitė be strėnas skaudančio trinin.o.

LIETUVIS DENT1STAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvvay, priešais paštą.
SO. BOSTON TeL So. Boston 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

MASS. AVĖ. GARA6E, Ine.
J. MATHUS. TREAS.

PIRMUTINIS LIETUVIU 
GARAžIUS. 

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

2353 MASS. AVĖ, 
NO. CAMBRIDGE. MASS.NO. CAMBRIDGE. M 

Į Telephone: Camb. 2593.

• ' TeL Beach 6933

OR. H. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VEN’ERIŠKU 

LIGŲ.
Vyru IK MOTERŲ. < 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST. 

BOSTON, MASS.

Nutarė pakviesti Bostonan 
čarnecki.

Lietuvių Piliečių Sąjun
gos 1-mas skyrius nutarė 
pakviesti į Bostono apielin- 
kę p. čarneckį, Lietuvos 

: atstovą, pasakyti eilę pra
kalbų. Jam norima surengti 
maršrutų po visą Naują 
Angliją. Jam parašyta jau 
ir laiškas.

Be to da nutarta sušaukti 
visų Bostono apielinkės 
draugijų atstovų konferen
ciją, kad bendrai pasitarus 
apie sumanytąjį vvaterbu- - 
riečių visos Amerikos pro-! 
gresyvių organizacijų suva
žiavimą.

Naujas Bostono siuvėjų 
laimėjimas. *

Bostono siuvėjai eina di
deliais žingsniais prie galu
tino laimėjimo. Pereita sa
vaitę amalgameitų unija 
pasigavo da vieną stambų 
paukštį, kuris pereitą rude
nį buvo išlėkęs į Lewiston, [ 
Me. Tai yra ponų Barono 
■r Andersono firmą, kuri, j 
Bostono rubsiuviams perei-: 
tą rudenį sustreikavus, bū
vu iškeliavus i Maine’o vals
tiją. bet nieko nepešus da-į 
bar sugrįžo atgal ir turėjo 
•u darbininkais susitaikyt.! 
Ji neužilgo atidalys savo* 
dirbtuvę ir pradės dirbti 
tarp 400 ir 500 rubsiuvių. j 
Tai yra didelis siuvėjų lai
mėjimas. Kaip rodos, tai į 
šią savaitę bus da daugiau j 
laimėjimų. Streikas eina! 
prie pasekmingos pabaigos.}

Spaudos komisija 
J. Patrick.
A. Juodgudis, 

J. M. Peldžius.

Lietuvių Piliečių Sąjungos 
Skyrių suvažiavimas.

Lietuvių Piliečių Sąjun
gos 1-mas Skyrius So. Bos
tone nutarė šaukti visų Pi
liečių Sąjungos skyrių suva
žiavimą Naujos Anglijos ra
jone. ir kartu kviesti visas

t \I)A SUMESK DRA
BUŽIUS ir išgrumdyk re 
sunkaus trinimo. Gali 
mirkyt valandą, dvi arba 
ii visą naktį, kada jums 
parankiausia. Šis muiluo- 

vanduo paliuosuoja 
nuo drabužių.

van-
tol, kol vanduo iš jų 
tyras.

Išbandyk su Rinso išmirkyt ir išskalbt jūsų 
drapanas i porą valandų. Tėmyk nurodymus, ku
rie yra ant pakelio šono.

Nesunaikink prie trinimo drabužių savo jauny
stės. Gauk pakelį Rinso šiandien jūsų grocerio 
t,r departmento krautuvėj. Lever Bros. Co.. 
Cambridge, Mass.

SKALBIMO MAŠINŲ SAVININKAMS
Padaryk gražiai baltus drabužius su Rinso. z Sek 
čia paduotus nurodymus, pridėdamas Rinso so- 
liueiją pirm skalbimo. Rezultatai puikus.

S Tel.: Richniond 2957-M.

| Dr.
g Kalba Lietuviškai. Lenkiškai i;
X Rusiškai.
7 GYDO CHRONIŠKAS IR
| SLAPTAS
i VALANDOS:
1 Nuo
8 Nuo
i Ku°
I 321

W. Rosen

LIGAS.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST., g 

| BOSTON. MASS. |

10 ryto.
3 dieną.
8 vakare.

tas
purvą
Grumdyk drabužius 
denv

v .
Šeimynų skalbiniams—išvalo 
drabužius be sunkaus trynimo

prielankias draugijas savo 
atstovus atsiųsti. Vieta ir 
laikas suvažiavimui bus pa
skelbta vėliaus.

P. Mankus, K. žibikas.

LSS. 60 kuopos mitingas.
LSS. 60 kuopa šaukia visų 

savo narių mitingą ateinan
čio] pėtnyčioj "Keleivio” 
name. Susirinkimas prasi
dės 8 valanda vakaro, ir visi 
draugai turi paskirtu laiku 
susirinkti.

šaudys šunis.
Bostono majoras Įsakė 

policijai šaudyt visus šunis, 
kokie tik pasirodys miesto 
gatvėse be "laisnių.”
ANT RENDOS 
ve. Gera vieta, 
tės prie J.

101 Silver st.,

2 kambariai ir virtu- 
maža renda. Kreinki- 
Perrv 132)

So. Boston, Mass.

LDLD. CENTRO VALDYBOS 
ADRESAI:

J. S. Prusalaitis. pirmininkas
943 Bank St., VVaterbury. Conn.

J. M. Buchinskv. sekretorius
52 Glenvvood avė., 

Bins-hamton, N. Y.
K. Liutkus, iždininkas

Great Ncck L. I., N. Y.

Laivakorte į Lietuvą
ANT LAIVO SYRIA Iš BOSTONO I HAVRE

$90
SU PALYDOVU IKI KAUNO.

IŠMOKA M LIETUVOJE Už $14.25—1000 AUKS.
Klauskite visu informacijų pas: 

BALTIC STATĖS FINANCE CO.
357 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

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.
Kalba Raškai ir Lenkiškai. (2)

69 CHAMBER ST, BOSTON. 
Telephone£ Haymarket 3390

MMOMMeeftMMeaMMMM

Teisingiausia
REAL ESTĄTE 

AGENTŪRA.
Norint pirkti arba parduot NAMA 

:.r ŪKE visuomet kreipkitės pas mus; 
o mes suteiksime greitą ir teisingą 
patarnavimą. (34)
LITHUAMAN HOME BUILDERS 

CO„ INU.
and Real Estate

366 Broadwav, Room 1, 
So. Boston. Mass.

Telefonas So. Boston 1878-J.

ANGLIS PABRANGS!
Pirkite anglis dabar, nes į 

trumpą laiką bus daug branges
nės, o vėliaus gal bus labai sun- i 
ku gauti. Musu anglys yra ge
riausios ir pigiausios, todėl pir
kite pas (33)

LITHUANIAN AGENCY
361 Broadway, So. Boston. Mass

Tel. So. Boston 605.

Severos Gyduoles užlaiko i 
šeimynos sveikata.

Pranešimas 
Dėl Moterių.

<
Ne niekniek-aukit su saA sveikatą 
nesirūpinant’ape tą neregularisku- 
mus netvarką, kurias būna prežai- 
čiu daugumo jusu kentejimu. ~ 
kitę pas sava Aptiekoriaus

Gau- 
J

Severas
Regulator

(Severo Regulatoriu). Kuris yra 
ypatingas vaistas, priduodąs sti
prumo. Rekomenduotas yra dėl 
pataisymo tu ypatingu silpnumu, 
netvarkų ir neregulanskumu, kan
kinančiu moteres.

Prekė $1.25. 
Pardavinėtas A pliekose visur.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

CONDENSED PIENAS 
PRIE GAMINIMO VA

SARINIŲ VALGIŲ.
Pusryčiai.

Laike vasaros karščiu mes džiau- 
! giamės, kad pečius nedega ir širmas 
, neina. Laike karščių mes rūpiname-’, 
kad musų kunui neuždavus perdaug 

i darbo pavidale sunkaus maisto.
Žemuogės, avietės, mėlynės ir kito

kios uogos su smetona ir cukrum la- 
i bai tinka karščiuose. Condensed pie- 
; nas visada gali pavaduot Smetoną ir 
cukrų. Atskiedus vandeniu pagal tam 
tikrą proporciją jį galima naudot su 
uogomis. Tą pieną taipgi galima var- 
tot ir su corn flakes arba su bile vai
siais. Pusryčiai be puoduko kavos 
skaitosi nepilnais. Eagle Brand Con- 
densed pienas padaro kavą daug ska. 
nesne. .

Priešpiečiai.
Laike dušnių dienų, kurių tiek daug 

būna vasaros laiku, salotiniai valgiai 
patraukia kiekvieno akį. Asparagai 
su tomėtėm ir salotom užganėdina 
kiekvieno apetitą, jeigu tas valgis yra 
pagardintas stt Borden’s Fruit Sala.I 
Dressing. Tas valgis galima padaryt 
šitaip:

Supiaiistik tomėbes po pusę colio 
rituliais ir išplauk iš jų vidutį. J kiek
vieną ritulį pridėk šaltų asparagų. 

i Apdėk salotų lapais ir užpilk Bor- 
I den’s Fruit Sa’ad Diessing.

Prie daugelio salotinių valgių yra 
• vartojamas Fruit Salad Dressing. 
I Šis dressing padarytas sekančiai:

% puoduko Eagle Brand Conden- 
sed Milk.
% puoduko vinigerio (acto).
3 šaukštai ištirpyto sviesto.
2 kiaušiniai.
1 arbatini šaukštuką druskos. 
',2 arbatinio šaukštuko muštardų. 
Išplak kiaušinius, kad paliktų bal

ti; pridėk pieną, druską ir mustardas 
Prie to pridėk vir.i. 

gėrio ir paskui ištarpyto sviesto. Iš
plak gerai ir padek ant ledų, kad 
sutirštėtų.

Pietus.
Tik vieną sykį ant dienos vasaros 

laiku galima valgyti mėsos. Kiekvie- 
i ną užganėdins nedidelis šmotelis mė- 
■ sos, jeigu prie jo bus sudarytų dar- 
7ovių ir makaronų. i re

Jeigu jūsų vyras nepareina į laiką $ 
[pietų, nenorėdamas palikti belinių aj 
‘ geimiu, tai pasakykit jam. Kad ant į. 
pietų bus Cream Custard pajus ir ji-i 
sai palikęs visus geimius parbėgs į 
laiką. Štai kaip tą pajų galima pada
ryt:

i
i kenas Borden’s 1 
densed Milk.

4 kiaušiniai

I

į ir gerai išplak.

3 šaukštai miltų
3 šaukštai svieste
2 šaukštai cukraus
J-_- šaukštuko muskatinių riešutų 

šaukštuko druskos
Vandens.
Išklok blekinę su pajaus krustu.
Atskiesk pieną su vandeniu, kad 

pasidarytų visa kvorta. Pridėk miltus, 
sviestą, druską ir kaitink iki virimui. 
Paskui išlengvo pilk gerai išplaktus 
kiaušinius. Uždėk ant blekinės ir 
kepk 10 mtnutų. Pridėk riešutų. Ka
da biskį atšalęs supilk j pajaus knis
tą ir viršų padengk išplakto kiaušinio 
baltimu. {dėk j pečių ir laikyk kol 
b’ski parunda.

Jeigu tikiesi vakare susilaukti sve
čių, nupirk aiskrymo šaldytoją iv 
duok savo vaikui padaryt žemuogių 
aiskrymo. Aiskrymą galima padaryt 
šitaip:

2 kenai Borden’s Eagle Brand Con- 
densed Milk
1 kenas Borden’s Evaporated Milk 
1 >2 puoduko vandens
4 kiaušinai
14 šaukštuko druskos
1 kvorta žemuogių (stroberių) ge
rai sutrintų.
Atskiesk Eagle Brand Condcnsed 

Milk «u vandeniu, pridek druskos ir 
virink iki užverda. Paskui pilk gerai 
išplakta kiaušinio trynį. Kaitink pen
kias minutas (ne iki virimui) ir at
šaldyk.

Sumaišyk su Evaporated Milk. ai- 
šaldytu ant ledo ir plak iki gerai su
simaišys. Paskui išplak kiaušinių 
baltymus iki atrodys kai Smetona. 
Išlengvo šaldyk, kad sutirštėtų. Tada 
pridėk sutrintas st^oberes ir saldyk 
toliau. Laikyk apie valandą laiko. 
Pusė kvortos kenuo^ų stroberių pa
vaduoja kvortą šviežių ir tuomet vie
ton dviejų kenukų reikia dėt tik vie
na ir pusę Eagle Brand pieno.

Šitie nurodymai yra geri ir išban
dyti. Eagle Brand pienas yra švariu 
karvių pienas. Prie jo nieko daugiau 
ne-ladėta, kaip tik cukraus, šis pienas 
prie įvairių kepimų pavaduoja pa
prastą pieną. Ypač jis tinka prie ar- 

j natos ir kavos.
Parsitrauk valgių gaminimo knygą. 

Rašyk: Borden Company, Borden 
Building, Nęw York.

I

»>
Eagle Brand Con- j!)i

AR JŪSŲ STOGAS 
PATAISYTAS?

Apskaitliavimą __
visokių stogų (rufų) 
symų.

JOHN MARTIN &
63 GATĖS ST,

SO. BOSTON. MASS.
Tel. 184-M. Uždėta 1886.

duodu ant 
patgi- 
(33) 

CO.

2.oCK5 A* 
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g r3 • r* 
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Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentu greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius muzi- 
kališkus darbus atsakančiai. 
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.
26 SCHOOL ST., 

CAMBRIDGE. MASS.
Tel. Cambridge 7322

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

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

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway. tarpe C ir D st.
SO. BOSTON. MASS.

■ ■■■■■»—■„■■■■■■■■■

RUSAS DAKTARAS

N. GLEBOW
£JO MOKSLUS EUROPOS 

UNIVERSITETUOSE
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ

IR KRAUJO LIGŲ.
884 MAIN STREET

CAMBRIDGE, MASS.
Priėmimo valandos: nuo 1 iki 

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

tik nuo 1 iki 2 po pietų.
Kitas ofisas:

428 CENTRE STREET 
JAMAICA PLA1N, MASS.

Priėmimo valandos: nuo 9 iki
10 vai. ryte.

Telefonai:
Jamaica 8150
Cambridge 8175-J

i

LONGINAS BUINIS
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