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Anglijoj prasidėjo 
dideles riaušes.

!BEDARBIAI DAUŽO
LANGUS.

Demonstracijose plevėsuoja 
raudonos vėliavos.

Po visą Angliją bedarbiai 
daro demonstracijų ir būna 
daug kruvinų susirėmimų 
su policija. Bristolio mieste 
bedarbiai Įtaisė demonstra
ciją su raudonomis vėliavo
mis ir dainuodami revoliu
cines dainas nuėjo prie glo
bėjų komiteto buto reika
lauti darbo arba duonos. 
Čia ant demonstrantų už
puolė policija ir pradėjo at
iminėti raudonas vėliavas. 
Įvyko riaušės. Staiga atsi
darė vartai prie globėjų bu
to ir pasipylė iš vidaus ka-: kas diena vis daugiau puola.

50,900 RUBLIŲ Už PIE
TUS MASKVOJE.

Amerikiečiu komitetas, 
kuris jau atidarą Maskvoje 
keliatą virtuvių ir valgyklų, 
praneša, kad už 100 ameri
koniškų dolerių tenai gau
nama 4,000,000 rublių, bet 
už rubli negalima nieko nu
pirkti. Už vieną obuolį rei
kia mokėti 1,000 komunis
tiškų rublių. Pavalgyt syki 
pietų reikia 50,000 rublių. 
Vežikai už pavežėjimą vie
ną, varstą reikalauja 30,000 
rublių. Svaras rupios juodos 
duonos kainuoja 5,000 rub
lių, o svaras baltos duonos 
7,000 rb. Ir tų pinigų vertė 
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zokai. Bedarbiai buvo iš- Į Ir komunistai nieko sau iš to 
vaikyti nedaro. Vienas komunistas

Bet daugiausia triukšmo i o a s a k e s amerikiečiui: 
yra Liverpoolyje. Pereitą i "Koks čia skirtumas^ar tie 
sąvaitę bedarbių demonst-> pinigai kila, ar puola? Juk 
racija tenai nuėjo prie mies- ant tos pačios popieros gali-i 
to galvos rūmų ir padavė i 
ultimatumą, reikalaudama, 
kad i 10 minutų butų duotas i 
ant jo atsakymas, kitaip bu- i 
šią blogai. Ir tuojaus išėjo' 
miesto galva ir ėmė ramin
ti bedarbius, kad jis pasirū
pinsiąs surasti jiems darbo. Į

Bet matyt, kad savo pa
žadėjimo iis neišpildė, nes 
dabar atėjo žinių, kad šį 
panedėli Liverpoolyje buvę 
didelių riaušių. Daugiau 
kaip 100 bedarbių buvę su
žeista ir apie 100 areštuota. 
Policijos taipgi esą daug 
sužeista.
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ISPANIJOS SOSTAS 
BRAŠKA.

Sukilimas Ispanijos ver
gų Afrikoj ir sunkus jos 
nuostoliai kovoj su tais su
kilėliais sujudino visos ša
lies gyventojus. Žinios sako, 
kad po visą Ispaniją prasi
dėjo revoliucinis judėjimas 
ir katalikiško karaliaus Al
fonso sostas jau braška. 
Gali būt. kad dar vienas die
vo patentinis nueis šunims 
šieno piauti.

Nežiūrint, kad valdžia la
bai slepia žinias apie savo 
nepasisekimus Afrikoje, vis 
dėlto iš užsienio laikraščių 
žmonės sužinojo, kad steng
damosi nuslopinti vergų su
kilimą. katalikiškoji Ispani
jos valdžia pražudė jau 18,- 
O00 kareivių, neskaitant su
žeistųjų.

Moterįs pradėjo reikalau
ti, kad valdžia paaiškintų, 
kodėl ji žudo jų vaikus Af
rikoj?

ma atspausdinti lygiai 100,- 
i 000 rublių ir 10,000. Reikia 
tik pridėt daugiau uolių, o 

Tas visai nesunku.”
Bet jis nesupranta, kad 

tokie pinigai neturi vertės. 
Žmogus gali turėt jų pilnus 
kišenius, bet nieko negali 
už juos nusipirkti. Jau ir 
dabar komunistiškų pinigų 
žmonės nenori imti. Vienas 
amerikietis davęs 1,000 rub
lių dovanų vaikui, kuris at
nešęs jam puodą virinto 
vandens arbatai. Vaikas pa
dėjęs ta tūkstantinę ant 
stalo ir pasakęs, kad jis ve
lytų gauti šmoteli cukraus.

Maskva dabar esanti pil
na ubagų, žmonės jauni ir 
sveiki eina ubagaudami, nes 
neturi iš ko gyventi. Te
čiaus jei duosi ubagui 500 
rublių, jis padėkuos, bet ne
ims ju, nes už juos nieko ne
nupirks. Duok jam kokį 
nors skarmalą apsidengti, 
arba ką nors suvalgyti, tai 
jis tau visas rankas išbu
čiuos.
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RUSIJOJ SUMAŽINTA 
PORCIJOS.

Žinios iš Maskvos sako, 
kad sovietų valdžia nutarė 
sumažinti per pusę maisto 

I porcijas visiems v; ""

kams, o daugeliui ir visai 
maisto neduoti. Tie, ku- 

i riems bus duodamos ant 
(korčiukių nors sumažintos 
porcijos, dalijami i sekamas 
kategorijas:

1. Raudonos armijos ir 
laivyno kareiviai;

2. Valdininkai ir val
džios Įstaigų tarnautojai;

3. Prieglaudų ir karėj su
žeistų tėvų vaikai;

4. Valdžios fabrikų darbi
ninkai.

Darbininkai su šeimyno
mis gaus pusantros porci
jos, jei jų vaikai ir pačios 
negali patįs duonos pelnyti.

Visiems kitiems maisto 
kortos panaikinamos ir jie 
gali jieškoti maisto kur sau 
nori. Panaikindami visiems 
kitiems maisto kortas,, ko
munistų komisarai paaiški
no, kad' dabar Rusijoj jau 
sugrąžinta senoji tvarka, 
Įvesta senoji pinigų sistema, 
darbininkai gali dirbti arba 
tarnauti pas kitus už algas ■ 
ir gali nusipirkti sau maisto Į 
privatinių biznierių krautu
vėse, kurios taip pat jau su
grąžintos.

Maisto kortos panaikin
tos net buvusiems raudon
armiečiams, kurie dabar ne
betarnauja.

__________

ALKANI ŽMONĖS PLĖ
ŠIA JAVŲ MAGAZINUS. | 
Indijoj badaujantieji žmo-Į 
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Žinios iš Lietuvos
ORO PAŠTAS LIETUVOJ.

Washingtonas. — Nuo 
rugpiučio menimaisto rugpiučio menesio pradžios 

aldinin- Lietuvoje veikiu oro paštas.

IŠTVIRKUSIŲ PUOTA 
PASIBAIGĖ AKTORĖS 

MIRTIMI.
Kuomet milionai darbi

ninkų Amerikoje badauja, 
tai turčiai dykaduoniai ke-

i Vokietijai gresia
naminė karė

kams ir fabrikų darbinin-Į Tam paštui karespondenci- Ha didžiausias orgijas, kurXX zj .X XX zx./xlxxi^ XV. X -X O O 1 4 XX _ _ • _ '_ Y _ • Vx x 4 1 1 XX T -r-r - VV^ 4 4 XX VXX A rxja priimama visose pašto is-

nės pradėjo plėšti javų ma
gazinus ir malūnus. Meeru- 
to apielinkėj išplėšta ir iš
nešiota $120,000 vertės javų.

Kam tuos javus ir laikyti, 
jeigu žmonės neturi ko val- 
gyt.

VOKIEČIŲ MARKĖS 
NUPUOLĖ.

Paskutinėmis dienomis

”DEUTSCHLAND” SPRO
GO.

Pagarsėjęs vokiečiu sub- 
marinas ”Deutschland”, ku
ris pirmutiniais karės me
tais po vandeniu buvo at
plaukęs Amerikon, pakol ši 
šalis su Vokietija da neka
riavo, pereitą sąvaitę spro
go Anglijos uoste, kur jis 
buvo po karės paimtas. Eks- 
pliozija Įvyko nuimant nuo 
jo sprogstamąją medžiagą. 
Trįs žmonės likos užmušti 
ir daug sužeista.

NENORI SĖDĖT SU BOL
ŠEVIKŲ ATSTOVU.

Nors Varšuvos prošepa- 
nus baigia ėsti utėlės, bet 
savo smirdančios fanaberi
jos jie vistiek neišsižada. 
Jie skaito sau pažeminimu 
dagi su bolševikų atstovu 
kartu sėdėti. Jau keli mėne
siai kaip Maskvos pasiunti
nys yra atvykęs Varšuvon, 
bet iki šiol jis da negalėjo 
Įteikti savo mandato lenkų 
užsienio ministeriui arba 
ių prezidentui. Mat pas tuos 
liurbius yra priimta, kad 
mandato Įteikimas butų at
liktas su tam tikrom cere
monijom: svetimos šalies at
stovas turi atvažiuoti 
prie valdžios rū
mų karietoje su augštais

ja priimama visose pašto įs- nusilakę vyrai ir moteris 
taigose ii- apmokama tam pameta visokią gėdą ir ne
tikrais oro pašto ženklais, bežino ką daro. Nelabai se- 
Siunčiama toji korespon- nai išėjo aikštėn, kad netoli 
dencija iš Lietuvos specia- Bostono buvo užlaikomas 
liais pašto-keleivių aeropla- paleistuvybės 
nais Į visas ~ 
Lietuvos valdžia veda su niguočiai 
Amerikos pašto departa- išsirengę nuogi su svetimo 
mentu derybas, kad laiškai, mis ”cjk;------
rašyti iš Lietuvos Ameri
kon, atvežti aeroplanais li
gi laivų plaukiančių Ameri-j 
'ton, paskui pervežti laivais: 
oer okeaną, butų Amerikoje 
išvežioti taip pat aeropla
nais. L. I. B.

RUSIJA GRĄŽINA LIE
TUVAI GELŽKELIO 

MEDŽIAGĄ.
Washingtonas. Kaip pra

neša Kauno "Laisvė” rusų 
valdžia, vykdydama Lietu
vos Rusijos taikos sutartį, 
sutiko grąžinti Lietuvai 151 
garvežį, 240 keleivių vago
nų ir virš 4,000 prekių vago
nų. Tuojaus žada grąžinti 
03 garvežius, 101 keleivių 
vagonų ir 1903 prekių vago
nus. Šitoji gelžkelio rieda
moji medžiaga didžiojo ka
ro metu buvo rusų valdžios 
užeinant vokiečiams išga
benta iš Lietuvos Rusijon.

L. I. B.
NAUJI LAIKRAŠČIAI.
Washingtonas. — Pasta- 

I raišiais laikais padidėjo mu- 
jsų išeivijos laikraščių skai
sčius. Amerikoje pradedama 
j leisti "Tėvynės Balsas” ir 
j’■ Amerika.” Italijoje. ”L'Eco 
i di Lituania” (italų kalba); 
' Latvijoje "Rygos Balsas”, o 
S Rytų Sibire bent kiek anks
čiau pradėjo eiti "Tolimų 
Rytų Žinios.” L. I. B.

I
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labai nupuolė vokiečių pini
gai Pereitoj subatoj ant 
New Yorko biržos buvo ga
lima gauti 100 markių už 98 
centus, arba 1,000 markių: centus, aiija i,vvv ......... ~ 
už $9.80. Tai vra pirmu syk 

:toks žemas
kiečių pinigų.

Markės puolimo priežas
tis yra tame, kad paskutinė
mis dienomis Vokietijoj 
prasidėjo dideli politiniai 

Į sujudimai.

kursas ant vo-

KRIZIS LENKŲ VAL
DŽIOJ.

Iš Varšuvos atėjo žinių, 
kad pereitą sukatą rezigna
vo visi Lenkijos ministeriai 
su premjeru Witosu prieša- 

į kvje. Krizis prošepanų val
džioje Įvyko dėl Silezijos 
klausimo.

AREŠTAVO ŠELPIMO 
KOMITETĄ.

Revelio žiniomis, Rusijos

> urvas, kur 
Europos šalis, suvažiavę iš visos šalies pi- 
Ižln veda su niguočiai girtuokliaudavo

TILTAS JLUŽO SU 
ŽMONĖMIS.

Chesterio mieste, šalia 
Philadelphijos, pereitoj su
batoj ištiko didelė nelaimė. 
Chesterio upėn nuo tilto 
Įpuolė vaikas ir pradėjo šau
ktis pagalbos. Ant tilto su
sirinko daug žmonių ties ta 

i vieta, kur vaikas skendo, 
j Nuo žmonių sunkumo tiltas 
i Įlūžo ir visi sumarmėjo 
upėn, šitoj katastrofoj 24 
žmonės žuvo ir daug buvo 
sužeista.

Nors upė ne plati, tik apie 
25 pėdas, tečiaus žmonės 
negalėjo išsigelbėti, nes iš 
vienos pusės ant kranto sto
vi augšta dirbtuvės siena, o 
iš kitos pusės kita trioba, 
taip kad žmonės sukrito lyg 
Į koki šulini. Nors ir mokė
jo kas plaukti, negalėjo išsi
gelbėti, nes nebuvo kur už
sikabinti: sienos buvo ap
neštos dumblu ir taip sli
džios, kad kas tik ant jų ka
binosi, tas nukrito atgal ir 
da daugiau pavargo, da 
greičiau nuskendo. Pakol 
pribuvo pagalba, 24-rių 
žmonių jau nebuvo. Jų lavo
nus paskui išvilko narai.

Vienas ugnagesis, kuris 
taip pat buvo įpuolęs, bet 
užlipo tilto stulpu ir išsigel
bėjo, sako: "Besigelbėdami 
žmonės skandino vieni ki
tus. Negalima buvo nei 
plaukti šitam sumišime. Vy
rai, moteris ir vaikai kabi
nosi vieni*už kitų ir kovojo 
tarp savęs kaip kokie pami
šėliai. Kiekvienas stengėsi 
laikytis ant paviršiaus. 
Dumlinas vanduo buvo taip 
suplaktas, kad net putojo.”

M0NARCHISTĄ1 NORI 
KAIZERIO.

NAUJAS P. HYMANSO 
PASIŪLYMAS.

Washingtonas. — Lietu
vių lenkų konferencijoje 
Ženevoje p. Hymans Įteikė 
abiem besitariančiom šalim 
naują sutarties projektą. 
Tas projektas • tečiaus ma
žai tesiskiria nuo pirmojo.

L. I. B.

KAUNAN ATVYKO ES
TŲ UŽSIENIŲ REIKALŲ 

MINISTERIS.
Washingtonas. — Eltos 

pranešimu, rugsėjo 2 dieną 
Kaunan atvyko estų užsie
nių reikalų ministeris Piip. 
Gelžkelio stotyje jis buvo 
sutiktas Lietuvos vyriausy
bės atstovų. Rugsėjo 3 d. 
Piip išvažiavo iš Kauno Že- 
nevon. L. I. B.

LENKŲ-LIETUVIŲ BY
LA I)A NEPASIBAIGĖ.
Telegrama iš Ženevos sa

ko. kad tautu lygos taryba 
ketino da syki susirinkti ši 
panedėli po pietų ir galuti-

moterimis ”Shimmy” 
šokdavo, o paskui paveiks
lus traukdavo.

Dabar vėl išėjo aikštėn 
naujas skandalas. San. 
Franciscos mieste pagarsė
jęs krutamu paveikslų ak
torius, Roscoe Arbuckle, su
rengė vienam hotelv girtą 
puotą, kur susirinkusios 
mergos ir vyrai tiek lakė, 
kad tūli jų paskui be sąmo
nės po stalais gulėjo. Pats 
nuotos šeimyninkas, nors 
jau vedęs vyras, pasiėmė 
jauną aktorę, Virginią Rap- 
pe vardu, ir nusivedęs ją sa
vo kambarin užsirakino. 
Paskui kiti svečiai sakėsi 
girdėję, kad mergina spie
gia. bet manę, kad tai buvę 
juokai. Bet vėliau pasirodė 
ne juokai. Pasirodė, kad po
nas Arbuckle, kuris yra nu
tukęs kaip meitėlis ir sveria 
arti 300 svarų, parsivertęs 
aktorką pradėjo vartoti 
prievartą. Jis nudraskė nuo 

•’os drabužius, perplėšė jos 
kelines pusiau, nulupo pan- 
čiakas, išgėdino ją. Būda
mas tokiu meškinu, jis sun
kiai sužeidė ir mergina tuo
jaus mirė.

Visa tai atsitiko pereitos 
savaitės panedėlį švento 
Pranciškaus Kotelyje, kur 
Arbuckle buvo apsigyvenęs.

Išpradžių norėta šitas iš
tvirkimo skandalas nuo vi
suomenės paslėpti ir kapita
listų laikraščiai nieko apie 
tai nerašė; tečiaus užka- 
muotos merginos giminės 
pakėlė triukšmą ir Arbuck
le likos areštuotas. Jis da
bar kaltinamas pirmo laips- čiojo jau 133-čią gimimo 
nio žmogžudystėj, bet var- dieną. Jis sakosi gimęs 
giai jis bus nubaustas kaipo 1788 metais, kuomet Kentu- 
žmogžudys. Kapitalistų cky valstija buvo da ne ats- 
spauda rašo apie jį labai įkirta nuo Virginijos. Jo tė- 
prielankiai ir žmogžudžiu į vai atvažiavę Amerikon iš 
visai nevadina. Olandijos 200 metų atgal ir

Tai ve, kas darosi krikš-Apsigyvenę Pennsylvanijoj. 
čioniškai kapitalistinėj tvar- ‘ Shell turi labai gerą atmin- 
kbj: darbininkai, kurie dir- Ąi m da gerai mato, tiktai 
ba naudingą visuomenei! trPPu*i jau nedagirdi. Jis 
darbą, kenčia su savo šei-sa^osl esąs seniausis zmo- 
mynomis badą ir skurdą, O;&us an^ žemės kamuolio, 
dykaduoniai, > kurie nieko 
negamina, maudosi šampa- AMERIKONAI NUPIRKO 
ne ir gyvena didžiausiam iš- AUSTRIJOS KUNIGAIKš- 
tvirkime!

133 METŲ ŽMOGUS.
Kentucky valstijoj, ant 

Greasy kryko gyvena žmo
gus vardu Jorn Skeli, kuris 
pereitą nedėldienį apvaikš-

’ Juodašimčių tvirtovė kata
likiškoj Bavarijoj.

i Vokietijai šiandien grę- 
sia naminė karė. Šalis pasi
dalijo i du abazu: vieni sto
ja už monarchiją su kaize
riu priešakyje, o kiti gina 
respubliką. Monarchistų 
tvirtovė yra Bavarijoj, kur 
yra didžiuma katalikų. Su 
pagalba katalikiškos val
džios, monarchistai užvaldė 
visą Bavariją. Jie Įvedė te
nai karės stovi ir pradėjo 
vykinti savo diktatūrą: per
sekioja kitų partijų žmones 
ir skelbia, kad reikia grą
žinti atgal kaizeri.

Federalė Vokietijos val
džia, bijodama, kad monar
chistai sustiprėję ųepakeltų 
ginklo, pareikalavo, kad 
Bavarijos vyriausybė tuo
jaus uždraustų visiems ka
rininkams vaikščiot unifor
moj, kad ji uždarytų visus 
monarchistų laikraščius ir 
tuojaus panaikintų karės 
stovi.

Dabar visoj Vokietijoj kį- 
ia klausimas: kas bus, jeigu 
Bavarijos monarchistai at
sisakys šitą reikalavimą iš
pildyt? O išpildyt jį jie ne
norės, nes jie žino, kad ka
rės stovį panaikinus jie tuo
jaus bus nuversti. Socialis
tai ir visos kitos darbininkų 
organizacijos eina prieš 
juos. Jei monarchistai Ber
lino valdžios reikalavimo 
neišpildys, tai neišvengia
ma bus naminė karė. Bava
rijos reakcininkams tuomet 
nieko kita neliks, kaip tik 
atsimest nuo Vokietijos res
publikos. Bet socialistai jau 
dabar sako, kad jei taip at
sitiktų, tai Bavarijos šiau
rėje jie tuojaus apskelbtų 
naują respubliką.

Berlino laikraščiai tuo 
tarpu reikalauja išvyti iš 
Vokietijos visus princus ir 
kitokius kaizerio rėmėjus.

Taigi Vokietijoj dabar 
didelis sujudimas. Žmonių 
ūpas labai Įtemptas ir padė
tis labai nervinga. Kas va
landa galima tikėtis nami
nės karės išsiveržimo ir 
naujo kraujo praliejimo.

armijos viršininkais, ir kad komunistai sugrudo kalėji- čą dėl Vilniaus.
butų’ kariumenės lydimas.1 man visą Rusijos šelpimo 
Tečiaus nei vienas lenku ofi- komitetą, kurį Gorkis buvo 

.... ... suorganizavęs jieskoti uz-
cierpalaikis nesutinka su ru- sjenyje pašalpos badaujan- 
sų atstovu vienoj karietoj tjems Rusijos žmonėms. Tas 
važiuoti, ir dėlto šis negali komitetas buvo sudarytas iš 
Įteikti savo mandatų. | visokių partijų žmonių.

ČIO DVARUS.
Keliatas Amerikos milio- 

nierių, sudarę sindikatą, 
nupirko Austrijos didkuni- 
gaikščio Fridriko dvarus, 
kuriems priklauso daugybė 
girių, kasyklų, plieno dirb- 

k—-j r-------,— --------- -•  -------- ----------.tuvių, pilių ir net vienas mu-
nai išrišt lenku lietuviu gin- daug triobų su žmonėmis ir zėjus Vienoje. Už visus tuos 

j daug suardė tiltų. Apskaito- turtus amerikonai užmokė- 
Taigi pasirodo, kad Vii- ma, kad materialių nuosto- jo jam $200,000,000. Didku- 

niaus klausimas da nėra ga- liu bus apie $5,000,000: pri- nigaikštis Fridrikas priguli 
lutinai išrištas ir ta Asso- gėrusių žmonių suskaityta prie buvusių Austrijos ka- 
ciated Press žinia, kuri sa- jau 50, bet spėjama, kad žu- raliu Hapsburgų giminės ir 
kė, kad Vilniaus gubernija vusiu skaičius bus daug di-'didžiosios karės metu buvo 
jau atiduota lenkams, buvo dėsnis, nes apie 200 žmonių vyriausiuoju Austrijos ar- 
perankstvba. da nesurandama. mijos vadu.

I

50 ŽMONIŲ ŽUVO PER 
POTVINJ.

Texas valstijoj pereitą 
sąvaitę patvino San Anto- 
nio upė ir užliejo San Anto- 
nio miestą. Vanduo nunešė

RENKA LAVONUS NUO 
GATVIŲ.

šalia Rusijos, kita nelai
minga šalis yra Armėnija. 
Per turkų okupaciją tas 
{raštas likos visai sunai
kintas, apie 140 miestelių ir 
kaimų sudeginta, taip kad 
daugiau kaip 500.000 žmo
nių dabar gyvena laukuose 
ir per šią žiemą tikrai tu
rės išmirti nuo ligų ir bado. 
Cholera dabar jau plečiasi 
>o visą kraštą ir nėra būdų 
ai sulaikyt. Aleksandropo- 
io mieste žmonės miršta 

gatvėse. Vežimai važiuoja 
ir renka lavonus, kuriuos 
išvežę už miesto laidoja di
deliuose groviuose be jokių 
iškilmių.



KELEIVI!

D APŽVALGA O
batas; Į presos komisiją: kun.
Paniukus, kun. N. Petkus, V.
Barzdaitis ir Prūsokas."

Skaitytoju Pastabos. komunizmą gelbėt? Oi ne!' 
Ji eina visai kitais tikslais, 
ladas komunizmą parbloš
kė. o buržuazija eina jį pri-. 

baigti.

Lietuvos žmonės esą 
nusigandę.

p * " ~ ----------------
liną paskalai, kad valdžia pačių francuzų tarpe, ypač 
u kunigais jungia Lietuvą tarp neramiausio
su katalikiškaja Lenkija.
32-ram "Lietuvos Ūkinin

ko” numeryje tilpo Įdomus 
Valstiečio Sunaus straips- 
įis. Ten rašoma:

Po visą Lietuvą slankioja glauskimės su Vatikanu, 
ūkti paskalai. Sodžiuose, Vatikanas veda kovą su 
miesteliuose, inteligentų visais, kas nekatalikas. Jo 
.arpe — visur tie slankio- kareiviai, tai visų tautų ka- 
antieji juodi paskalai sukę- talikų kunigai ir kitur ir 

.ia kalbų kalbas, jautresnių- pas mus, vadai krikščionių 
jų spaudžia ašaras, kad buk demokratų partijos. Jie pri- 
ikimas Lietuvos esąs ne- valo, kaip kareiviai, vykdy- 

.emtas: valdžia, visi musų ti Vatikano norus. O’Vati- 
iiplomatai, stovinti už dėji- kano norai, kaip žinome, tai 

mąsi su lenkais. katalikus išsiskirti ir dirb-
Jie savo isitikrinimus pa- tiniu budu sudarytose vals- 

natuoja tuo. Kunigai vado- tybėse turėti juos savo įta
rauja užsienio politikai, tai ko j. Ir Lietuva, Vatikano 
jie ir vedą katalikišką Lie- norais, yra kartu su katali- 
tuvą i uniją su katalikiška kiška Lenkija jungiama. 
..enki ja. Niekas netiki, kad Tokie norai turi kitus pa- 
katalikų kunigui labiau ru- matus, apie kuriuos čia ne- 
pėtų tautybė, negu katali- kalbėsime šį kartą, 
kybė, nes jie, kunigai, esą Tokioje painiavoje politi- 
tai parodę savo praeitimi, nių konjunktūrų ar negali-

Šių kalbų esama labai pia- ma padaryti išvados, kad 
čiai pasėtų. Į paskutinį vai- krikščionių demokratu ve
džios atsakymą į Hymanso dama politika veda mus į 
pasiūlymus Ženevoje, žmo- ryšį su Lenkija, nes tenai 
r. ės žiuri pro pirštus. Slap- mato 
toji diplomatija, jie sako, ei- geresnę ateiti. 
nanti toliau negu viešoji. 
Kunigų pavedimas reikalų 
Rvmui ir to paties Rymo 
kuklus,klausimas verčias ti
kėti, kau čia varoma Rymo 
politika. O Rymo politika, 
kaip visi žinome, veda prie 
to, kad suvienytų Europos 
Centre katalikiškas valsty
bėles i£ Įkurtų jose valdžią, 
turi butų Rymo įtakoj ir jai 
paklusni. Tuo katalikišku 
centru yra numatoma Len
kija-. Bedieviškoji Francuzi-

Beprotystė.
D-ras Currv, didelio Ii 

gonbučio vedėjas, sako, jog 
bedarbė didina beprotystę. 
Tas visai nenuostabu. Be- 
darbė verčia darbininką la- 
bai rūpintis apie alkanus 
vaikus ir šeimyną. O kuo
met viena mintis užvaldo 

i žmogaus protą ir išsemia vi
są smegenų jėgą, tai tuo
met jau pasidaro beprotys
tė. Dėlto ir tarp labai tikin
čiu žmonių daug būna be
pročių. Tą patį galima pasa
kyti ir apie komunistus.

! Kaip matote, veik visi bu
vo kunigai. Ir šitą juodvar
nių susirinkimą ėjo sveikin
ti p. Čarneckis, oficialia Lie
tuvos valstybės žmogus, ku
ris turėtų žiūrėti tik valsty
bės įeikalų.

Apie jo atsilankymą kleri
kalų mitingan tas pats ”D- 
kas",' rašo:

"Po sveikinimų netikėtai Įė
jo salėn gerb. V. Čarneckis, 
Liet, atstovas Amerikoje. Pas
kolos vedėjas Dr. J. Bielskis ir 
adv. F. B. Mastauskas. Dele
gatai ir svečiai sustojo ir už
traukė Lietuvos himną, paskui 
sušukta po tris kart valio Lie
tuvos valstybei, Liet, prezi
dentui ir I.iet. atstovui Ameri
koje. Kongreso vedėjas kun. 
J. Jakaitis pasveikina atstovą 
kongresu vardu. Kalba patsai 
gerb. atstovas.”

I

Ponas Čarneckis turėtų 
pasiaiškinti Amerikos lietu
vių visuomenei, ar jis čia yra 
atsiųstas valstybei tarnau
ti. ar klerikalų partijai dirb
ti?

I

kimo. Jie, tikėdamės pagalbos 
iš Tarybų Rusijos, rūpinosi 
sudaryti Lietuvoje tik maiša
tį, kuri duotų progos pagalbiu 
atlikti. Darė tai, visai neatsi- 
žiurėdami nei i Lietuvos dar 
bininkų spėkas, nei į jų reika
lus. nei i skaudžias tokios tak
tikos pasek me^.

'“Susidūrė jaunos Lietuvos 
darbininkų organizacijos su 
'buožių' valdžia, ir neišlaikė: 
jos atlyžo, pakriko ir net ap
karto dėl patirto nepasiseki
mo.

"Tuose pirmutiniuose kovos 
bandymuose paaiškėjo, kame 
profesinių sąjungų silpnumas. 
Darbininkai pasirodė nepratu
siais bendrai, organizuotai ko
voti. Jie dažnai nenutuokia, 
kokie reikia reikalavimai sta
tyti. neišmanė, kokiuo budu 
reikia pati kova vesti. Jie ak
lai klausė savo vadų. Klydo 
vadai, klydo ir pati minia.

"Bet kai 'buožių’ valdžia su
stiprėjus ėmė vadus gaudyti, 
sodinti kalėjimam ar tremti 
Rusijon, prof. sąjungos grei
tai pasijuto visai be galvos. 
Reakcija tik išrovė iš jų tar
po vieną kitą veiklesnį žmo
gų ir jau nebebuvo kuo jų pa
mainyti. nebesusirado, kas vėl 
priešaky stotų. Stoka susi
pratusių darbininkų, kurie su
gebėtų vadovauti proletaram 
jų kasdieniniuose reikaluose, 
tvarkingai vesti jų organiza
cijas, buvo viena priežasčių, 
delko klasinis darbininkų ju
dėjimas Lietuvoje pasirodė 
mažai atsparus.

"Ta priežastis tebėra ir da
bar. Ir šiandien ant kiekvieno 
žingsnio jaučiame, kad neturi
me prityrusių išdirbtų darbi
ninkų. Maža jų musų partinė
se organizacijose, dar mažiau 
profesinėse sąjungose. Turime 
visai aiškiai suprasti, kad kol 
neparuošime reikalingo skai
čiaus tokių sąmoningu darbuo
tojų. tol bus negalima tvarkin
gai vystyti 
organizacijų, 
šia profesinė
iauja. kad tie žmonės, kurie 
jos priešaky stovi ir jos reika
lus veda suprastų ir mokėtų 
dirbamąjį darba. Jei iigšiol to
kių pasiruošusių darbininkų 
nebuvo, tai musų Partijos pa
reiga pasirūpinti padaryti kas 
tik galima, kad ateitume pa
galbon Lietuvos darbininku 
judėjimui.”

Iš to, kas čia pasakyta,
kiekvienam gali būt aišku, 
kad socialdemokratai eina 
į profesines sąjungas ne bol- 

numery ševizmo skleisti, bet kaip tik

LIETUVOS SOCIALDE
MOKRATAI IR PROFESI

NĖS SĄJUNGOS.
Lietuvos socialdemokra

tai, kaipo darbininkų reika
lų gynėjai, ragina darbo 
žmones vienytis į profesi
nes sąjungas.

Tas labai nepatinka kleri
kalams ir liaudininkams. 
Jie sako, kad socialdemo
kratai, skleisdami profesi
nių sąjungų idėją, skleidžia 
bolševizmą, nes profesinėms 
sąjungoms iki šiol vadovavo 
bolševikai.

Gali būt, kad tas ir tiesa. 
Bet tai da nereiškia, kad 
profesinės sąjungos yya ne
geros.

"Profesinėmis sąjungo
mis” Lietuvoje vadinasi to
kios darbininkų organizaci
jos, kokios Amerikoj ir Ang
lijoj vadinasi "unijomis." 
Unijose kartais gali vado
vauti kraštutiniai atžaga
reiviai, kartais kraštutiniai 
radikalai. Kaip vienų, taip 
ir kitų politika gali būt dar
bininkams blėdinga. tečiaus 
tas anaiptol nereiškia, kad 
unija darbininkams nerei
kalinga. Jeigu unijai vado
vauja netikę vadovai, tai 
reikia tik tuos vadovus nu
mesti.

Tą patį reikia pasakyti ir 
apie Lietuvos profesines są
jungas: jos yra geros ir bū
tinai darbininkams reika
lingos, o jeigu jose iki šiol 
vadovavo komunistai, tai 
tik juos reikia prašalinti, ir 
sąjungų priešakyje pasta
tyti išmintingesnius žmo
nes. Ir todėl socialdemokra
tai labai gerai daro, kad 
pradeda profesinėmis są
jungomis rūpintis.

Žinoma, kunigams nepa
tiks jokia organizacija, ku
riai ne jie vadovaus. Bet to
kių sąjungų, kurios patiktų 
kunigams, susipratę darbi
ninkai juk ir nenori.

Sakyti, kad socialdemo
kratai eina su komunistais 
ar bolševikais, tai reikia bū
ti arba melagiu, kuris tyčia 
nori faktus kraipyti, arba 
žiopliu, kuris apie tikrą da
lykų stovį nieko nežino, o 
kartoja tik buožių agentų 
šmeižtus.

Kad socialdemokratai -su 
komunistine agitacija pro
fesinėse sąjungose nesutin
ka ir aštriai ją kritikuoja 
tai geriausia parodo jų or
ganas "Socialdemokratas.' 
Tik pasiklausykit, 
tam to laikraščio 
ant pirmo puslapio rašoma: priešingai

"Lietuvos darbininkų judė
jimas ir jų organizacijos ne
paprastu greitumu vystėsi pir
mais revoliucijos metais. Ypa
tingai greitai augo tos organi
zacijos, kurios statė savo na
riam mažus reikalavimus ir 
žadėjo teikti didelės ir greitos seimas. Jį pasveikįnti nuvy- 

profesinės ko ir Lietuvos atstovas Čar- 
, neckis. Klerikalų "Darbi- 

- ninkas” 102-ram numeryje 
apie tai rašo:

”A. L. R. K. Federacijos 
XI Kongresas prasidėjo utar- 
ninke su iškilmingomis pamal
domis 10 vai. ryte, Karalienės 
Aniuolų par. bažnyčioje. Mi
šias laikė Federacijos pirm, 
kun. J. švagždys, asistavo kun. 
Paulukas, kun. A. Petraitis, 
kler. Simonaitis ir kler. Nor
kus. Pamokslą pasakė kun. 
Paulukas. žmonių prisirinko 
pilna bažnyčia.

"Kongresą atidarė Fed. pir
mininkas, kun. J. švagždys. 
Maldą atkalbėjo kun. A. Pet
raitis. Kongreso vedėju išrink
tas kun. J. Jakaitis, pagelb. K. 
Vaškevičius, sekr. Simonaitis, 
pagelb. Leonaitė. Rezoliucijų 
komisijon pateko: kun. F. Ke
mėšis, adv. Breuza. kun. Dr. 
Ig. česaitis, L. šimutis ir kun. 
Slavvnas; Tvarkdariu — Kor-

ir vesti masinių
Kad ii- mažiau- 
są junga reika-

kas 29-

uz-
są- 
ne-'

pagalbos, — augo 
darbininkų sąjungos.

"Jau pirmasai reakcijos 
sikorimas ant profesinių 
jungų parodė, kad jų butą
tvirtų. Kad prof. darbininkų ' 
sąjungos davėsi tiek pat grei
tai apirdinti, kaip greitai jos 
susidarė, tai daug tame buvo 
kaltės komunistų. Jie gavo ■ 
ypatingai Įsigalėti Lietuvos; 
darbininkų miniose, tuomet. { 
kai greitų laimėjimų vilnis • 
kaip ant mielių kėiė darbiniu-- 
ku ūpą. kai rodėsi, kad revoliu
cija ir Lietuvoje pastatys dar
bininkus gyvenimo priešaky.

"Kaip tik susidarė profesi
nės sąjungos, Į kurias suvirto 
dešimčiai^ tūkstančių darbi
ninkai, komunistai pasiskubi
no išnaudoti jas "revoliucinei” 
kovai. Komunistai, kad ir ži
nodami jaunų sąjungų nepri
tyrimą ir silpnumą, stūmė jas 
prie susidūrimų, prie aštrių 
žygių, prie "revoliucinio” vei- I

Yla.

LIETUVOS ATSTOVAS
SEIMUOJA SU KLERI

KALAIS.
Šiomis dienomis buvo A- 

merikos lietuvių klerikalų

ŽIOPL AS MELAS.
"Laisvės” koresponden

tas, tūlas Senas Proletaras, 
rašo 187-tam to šlamšto nu
mery korespondenciją iš 
Elizabetho šitokių dalykų:

"Praeitų metų rudenyje, čia 
Lukoševičius ir Degutis su sa
vo pačiomis sutvėrė 'socialistų" 
kuopa. Jai vardą pasiėmė iš
mestą Į gyvenimo liekanas bu
vusios LSS. 147 kuopos. Bet 
žmonės juos vadindavo ’srra- 
lavirių biuru.” už tai, kad jie 
niekuo daugiau neužsiimdavo, 
kaip tik provokacijomis ir ra
šinėjimu Į nekuriu? laikraš
čius neteisingų žinių. Nekurie 
teiraujasi, kodėl jau nesimato 
tu nesąmoningu koresponden
cijų. Vieni kalba, buk to biuro 
nariai išsikėlė ant farmu bul
vių kasti, kiti sako, kad jau jie 
i 'protą atėjo,' nes girdėję De
guti keikiant socialistus ir 'Ke
leivi’ ir tt. Ištikrujų, tai yra 
taip: žmonės, kuriuos jie savo 
korespondencijomis apšmeižė, 
tai nekurie atkreipė atydą ir 
pasiėmę advokatus pradėjo 
kibti prie laikraščių. — vienas 
prie 'Keleivio,’ kitas prie 'Vie
nybės,’ reikalaudami tų kores
pondentų tikrų vardų (mat. jie 
rašė po slapyvardžiais), o ne- 
išcuodant, prisieis pačiam lai
kraščiui nukentėti. Apšmeiž
tieji, vienas iš 'Keleivio" redak
cijos, kitas iš "Vienybės Liet." 
gavo po laišką, kuriuose atsi
prašo ir nenori išduoti slapy
vardžių. 'Keleivio' oponentas, 
tai ir nuo Bagočiaus gavo laiš
ką. kuriame jis prašo, kad tas 
nekibtų prie laikraščio. Bago- 
čius sakęs, jog kalbėjęs su Ke
leivio’ red. Michelsonu ir jis 
tikrina, kad nuo tų pusgalvių' 
korespondencijų nebepriims.'

Tai yra klajojimas, koki 
tik nesveiko proto žmogus 
gali padaryti "Keleiviui" 
niekas iš Elizabetho teismu 
nėra grasinęs ir jokių atsi
prašančių laiškų "Keleivio" 
redakcija nėra niekam ra
šiusi.

Tūlas laikas atgal redak
cija gavo laiška iš Elizabeth 
nuo kokio tai Ribinsko, ku
ris prašė, kad jam išduoti 
vieno korespondento vardą, 
kuris pavadino jį komunis
tu. Jisai nesąs joks komuni
stas ir noris tą žmogų trau
kti teisman už tokį jo as
mens Įžeidimą. Redakcija 
jam atsakė, kad vardų ji 
niekam neišduoda. Tuomet 
jis parašė pasiteisinimą, 
kad jis ne komunistas, ir tuo 
viskas užsibaigė.

Taigi chamunistai meluo
ja savo ’T^aisvėj,” kad "Ke
leivio” redakcija atsipraši
nėjo jų.

Kapitalistų organizuotas 
streikas.

Ne\v Yorko sąskaitybos 
komisionierius apsiima fak
tais prirodyti, kad New 
Yorko gatvekarių streikas 
andai buvo organizuotas 
pačių kapitalistų. Strytka- 
: ių tarnautojai metė darbą 
ir pareikalavo daugiau al
gų. Gatvekarių trustas at
sakė: "Mes negalim pakelti 
algos, jei mes negausime 
Jaugiau už važiavimą." Pu
oliką turėjo vaikščiot pakol 
pavargo. Tuomet turėjo 
out pakelta tarnautojams 
alga ir tuo pačiu laiku pa
kelta mokestis už važiavį-’ 
mą. Tarnautojai išto gavo munis. 
>3,000,000, o gatvekarių 
i rustas — $60,000.000. Pa
tašiai buvo ir su angliaka
sių streiku minkštose ka
syklose, kuomet kapitalistai 
nusitarę su unijų vadais bu
co surengę streiką, kad pa
kėlus anglies kainą. Kada 
iarbininkai nesusipratę, tai 
capitalistai visaip juos ap
gauna.

žuvo Vilnius, ar nežuvo?
Associated

,ad lietuviai Ženevoje ati
davė Vilnių lenkams, bet 
dėt u vos Informacijos Biu

ras Amerikoje sako, kad tas 
įetiesa. Katrie jų meluoja, 
.ai pamatysime vėliau. Gali 
būt, kad galutinai su len
kais da nesusitaikyta. Bet 
jeigu taip, tai tas juk reikš
tų, kad lenkai nesutinka iš 
Vilniaus pasitraukti. O jei
gu jie geruoju neišeis, tai 
kaipgi tuomet Kauno val
džia galės juos iškraustyti?

Yla.

Press sako, čia ele
mento, ūkininkų,. kurie da
bar neša dideliausią naštą 
vargų. Dėl tų priežasčių ir 
šaukia francuzai: glauski
mės su Anglijos priešais,

Lietuvos klerikalų politi
ka jau pradeda nepatikti ir 
Amerikos lietuviams katali
kams. Katalikiškų (net ir 
parapijinių!) (ir-jų susi
rinkimuose girdisi smarkus 

j balsai prieš pirkimą Lietu
vos bonų. Esą, už musų, 

] amerikiečių, pinigus Lietu
vos valdžia užlaiko gaujas 
šnipų, kurie persekioja dar- 

i bininkų judėjimą.

So. Bostone atsibuvo ko- 
o, atsiprašau, pro- 

Igresisčių suvažiavimas. De
legatėmis buvo daugiausia 
gyvanašlės arba kandidatės 
Į gyvanašles. Apie jas suko 
ir patarimus joms davė 
"dvasiški" komunistų vado
vai — našliai ir gyvanašliai 
{Andriulis, Jukelis ir kiti).

Darbininkas.

Lietuvos pinigai pigus, 
ilž vieną doleri su keliais 
centais galima nusipirkti 
iOO auksinų. Vadinasi, Lie- 

> vardas stovi žemai, 
ir visos Bet prošepanų vardas stovi

Badas—galiūnas.
Viso pasauiio reakcinės 

spėkos atakavo sovietų Ru- tuvos 
siją iš visų pusių, L . — r----- ,—T
nudegė nagus. Užėjo badas, :3 kartus žemiau ir už Lie- 
ir bolševiku galybė susmu--tuvos vardą, nes už Lietu
ko. Ir keistas apsireiškimas: į vos auksiną galima nusipir- 
ios pačios reakcinės spėkos, 
kurios nesenai laikė Rusi
ją apsupusios "geležinės blo
kados ratu, norėdamos nu
marinti ją badu, dabar sku
binasi tenai su duona ir 
aistais, kad gelbėjus ją 

nuo bado. Kas gi čia pasida
rė? Nejaugi pasaulio bur- 
iuazija persimainė? Nejau
gi ji eina Rusijon su duona

\ a u iią, nulipu-
kti net 33 lenkiškas markes, 

j _______ D-

Dabar tik paaiškėjo, ko- 
] dėl musų "progresistės" 
i taip pradėjo bėgti nuo savo 
vyrų. Mat slaptuose su ko
munistais susrinkimuose li- 

] kosi nutarta "buržuaziškų” 
! šliubų nepripažinti.

Moteris.

Komunistai.apie komunistus
Kaip jau žinome, III In

ternacionalas (komunistų) 
buvo suvažiavęs Maskvoje. 
Tarp kito ko jis nutarė iš
mesti Vokietijos Komunis- 
ų Darbininkų Partiją, jei 

ši nesusidės su Vokietijos 
Jungtine Komunistų Parti
ja. Dėl to suvažiavimo nuta
rimo Komunistų Darbinin
kų Partija išleido atsišauki-
■y y

šaulio proletariatą.*’ Atsi
šaukime tarp kito ko pasa
kyta :

"Ar prigulėti V. K. D. P. 
urie III Intenracionalo, tai 
nėra organizacijos klausi
mas. Tas prigulėjimas reiš
kia reformizmą ar revoliu
ciją. V. K. D. Partija stojo 
proletarų revoliucijos pu
sėn.

"Draugai, spręskite! No
rite reformįzmo, eikite pas
kui III Internacionalą. No
rite proletarų revoliucijos, 
eikite paskui mus.

"Draugai! Mes šaukia
mės į jus, viso pasaulio pro- 
’ ' : III Tnternaciona-

proletani revo- ,

Lenkija, 
kiekvienas kunigas 

Galima ats
pėti. kad francuzai remia 
Lenkiją, kad sudarytų po
piežiui pageidaujamą ir sau 
naudingą ekonominiu at
žvilgiu, katalikiška valsty
bę, atlyginimui už kėlimą 
katalikų neprielankumo an
glų valdžiai.

Be šių priežasčių, kurios 
verčia žmones nepasitikėti, 
dar ir pati Lietuvos valdžia 
daro tokių žygių, kurie lyg 
tyčia rodo, kad valdžia len
kams palankią politiką ve

ja, kuri visur užstoja katali- dantį Pavyzdžiui gali būti 
kišką Lenkiją, jau šiandien 
"katalikiška” Prancūzija. 
Ir netik ji atnaujino ryšius 
su Vatikanu, bet jam patai- kuris, būdamas tenai varė 
kauja visame ir pasiuntė agitaciją už uniją Lietuvos 
prie Vatikano atstovu pir- su Lenkija; 

j mos eilės diplomatą, kuris 
i turi daug įtakos Francuzi- 
joje. Vatikanas mato tame 
jo pagerbimą. Tai mato ir 
pasaulis, skaitydamas 
Briando pilnas pataikavimo 
Vatikanui kalbas. ,

Kaip tai atsitiko, kad be- ninku pastebėtas esant jam 
dieve, popiežių prakeikta 
Prancūzija, kuri buvo nu
traukus per 15 metų ryšius, 
liko to savo smerkėjo gar
bintoja?

Kas skaitė "L. Uk.” num. 
29 "Dalinasi,” tas supras, 
kad tam pasikeitimui Fran
cuzija turi kokio pagrindo.

Francuzija veda kovą su 
Anglija dėl politinės hege
monijos Europos kontinen
te (sausžemvje). Anglija 
daug yra tvirtesnė už Pran
cūziją. Kad Francuzija susi
lygintų ir pralenktų jėgo
mis Angliją ir nugalėtų ją, 
reikia turėti daugiau savo 
pasekėjų ir rėmėjų. Angliją, 
išėmus Adriją, ne katalikiš
ka šalis, bet protestantiška. 
Popiežius visada žiurėjo ir 
žiuri į Angliją kaip į savo 
priešininkę, nes Anglijos 
protestantų sektos veda 
smarkiausią kovą su katali
kų bažnyčia. Airija katalikų 
šalis, veda kovą su anglų 
valdžia, kad išsivaduotų. 
Popiežius norėtų, kad Airi
ja išsivaduotų iš po protes
tantų valdžios ir dar taip iš
sivaduotų, kad galėtų lais
vai su Rymu bičiuliauti. To
dėl Rymas remia Airių ko
vą dek nepriklausomybės. 
Suirutė Britų imperijos vi
duje išeina Francuzijos nau
dai. Francuzijai dar popie- cholerą, kuri dabar siaučia 
žius reikalingas pagelbėti Rusijoje, 
nesantaikius, naujai pri- Konferencija laikyta A- 
jungtus prie Francuzijos merikos Raudonojo Krv- 
Elzas Loreno vokiečius ka- žiaus ofise Rygoje. Pulk, 
tulikus, kurių yra maž-daug Ed. W. Rvan, Amerikos 
apie U J miliono, sutaikyti Raudonojo Kryžiaus komi
su francuzais. Dar yra sijonierius, buvo Išrinktas 
daug Įtakos popiežiaus ir konferencijos prezidentu,

ir šie:
(a) Laikymas Londone 

atstovo grafo Tiškevičiaus,

(’o) tvaskesniuoju laiku 
paskyrimas vien klerikališ- 
kos misijos Amerikon ir jon 
tokių žmonių kaip Mostovs- 
kis, kuris yra Įtartas Ame
rikos lietuvių lenkų šalinin
kas ir buvo Lietuvos valdi-

Paryžiui, kaipo nelemtojo 
Gabrio, lenkų šalininko, po
litikos pasekėjas ir sėbras;

(c) Išdavimas vizų Lenki
jos piliečiams Lietuvos dva
rininkams, kurių dabar pri
gužėjo gana daug Lietuvon 
ir jieško duoti progų Lenki
jos valdžiai Įsikišti į musų 
valstybės reikalus, atsitikus 
su jais kokiai nelaimei. To
kias vazas išdavinėjo pasta
ruoju laiku paskirtas atsto
vu Klaipėdos kraštui kari
ninkas Dimša, o gal ir kitos 
atstovybės.

Kam buvo taip daroma, 
vien krikščionys demokra
tai tegali pasakyti.

Štai, iš ko susidaro pa
grindas ■ toms visoms kal
boms. Dėl to tai ir kyla vi
suomenės šauksmas: bukite 
sargyboj, kad krikščionys 
demokratai nei kištų mus i 
Varšuvos maišą.

Valstiečio Sūnūs.

V. K. D. P. ne viena. Jai 
pritaria holandų, belgų ir 
bulgarų kairieji komunis
tai. Jų vadas holandų komu- 

i ristas Gorter. Jis paskelbė 
raštą, kuriame stengiasi 
Įrodyti, kad Maskvos Inter
nacionalas — "smulkiosios 
buržuazijos įstaiga.”

"Rusija, sako jis, valstie- 
ičių ir smulkių * miestėnų 

y- 
bų valdžia yra valstiečių 
buržuazinės demokratijos 
įtakoje. Iš antros pusės ta
rybų valdžia kaskart vis la
biau patenka tarptautinio 
kapitalo įtakon. O komunis
tų internacionalas — tary
bų valdžios įtakon. Kas gi 
tuomet valdo III Internacio
nalą? — Rusijos valstiečių 
buržuazinė demokratija ir 
kas kart vis labiau — kapi
talizmas. Ir dėl tų dviejų ap
linkybių — rusų valstiečių 
demokratijos ir tarptauti
nio kapitalo oportunizmas 
perima visas partijas, visą 
III Internacionalą.”

Holandų komunistų va
das baigia savo raštą tiesio
giniu kaltinimu Lenino. 
Zinovjevo ir kitų. "Jei, sa
ko jis, revoliucija žlugo, tai 
kalti Leninas, Zinovjevas, 
Radekas ir kiti. Atėjo metas 
visiems pasaulio kairiesiems 
susijungti prieš juos”!

("Soc.-dem.”) <

•ią ‘Į revoliucini viso pa-]kraštas. Valdžia dėlto, tarv

Ietariatą: 
las išdavė 
liuciją!

Še tau! 
su Trockiu jau virto "refor- 
mistais.” Tie, kurie visus, 
nesutinkančius su .jais, pra
minė social-išdavikaib, da
bar jau patys virto "social- 
išdavikais.”

SPECIALĖ KONFEREN
CIJA RYGOJE I)EL KO

VOS SU CHOLERA.
Pagal Amerikos Raudo

nojo Kryžiaus sumanymo, 
liepos 25, 26 ir 27 Rygoje su
siėjo Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos armijų sveikatos 
departamentų atstovai, su 
tikslu rasti budus sulaikyti

Ir pats Leninas
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BLACKVVOOl), N. J.
šokiai "dievo namuose.”
šitas miestelis lietuviams 

turbut nėra žinomas, nes 
man pragyvenus čia porą 
mėnesių neteko susidurti 
nei vieno lietuvio, nors va
saros laiku i čia privažiuoja 
tūkstančiai visokių žmonii/ 
praleisti karštas dienas.

Blackvvood miestelis
dasi 8 ir pusę mylių i pietus 
nuo Camden, N. J. Iš gam
tiško atžvilgio yra labai 
gražus, čia yra augštokas 
kalnas, pro kuri teka gra
žus upelis ir viena pusėti
nai plati užtvenkta upė. 
Karštose dienose priva
žiuoja daugybė žmonių 
maudytis. Suprantama, tarų 
daugybės besimaudančiu pa
sitaiko ir nelaimių. Šiais 
metais laike maudymosi se
zono prigėrė 3 vyrai ir 1 
moteris.

Visas miestelis didžiumo
je susideda iš vasarnamių. 
Kambariai labai brangus. 
Už vieną kambarį reikia 
mokėti po 20 dol. i mėnesi. 
Už vasarinius namelius mo
kama nuo 350 iki -100 dol. už 
sezoną, šio miestelio gyven
tojai didžiumoje, žydai ir 
rusai. Tūli jų pusėtinai pra
lobę.

Šioj vasarinių pasilinks
minimų vietoj yra ir bažnyr 
čia. kurioje griešninkai pa
lieka savo griebus. Toje 
bažnyčioje kiekvieną rytą 
būna mišios ir pamaldos, o 
vakare šokiai. Jeigu iš va
karo šokdami ’ dievulį supy
kina, tai ant ryt pasimel
džia — ir viskas dovanota.

Kadangi kunigams biznis 
dabar visur nekaip eina, tai 
galbūt netrukus ir kitur 
bažnyčias pavers i šokių sa
les.

PHILADELPHIA, PA.
Iš draugijų veikimo.

Lietuvių Laisvės Nepri- 
gulmingo Kliubo susirinki
me, aptarus kitus reikalus, 
raštininkas perskaitė laišką, 
kuris apart savo negramot- 
numo, dar gi be jokio para
šo buvo. Tame laiške reika
laujama buvo nubausti K. 
Miklą, būtent kam jisai pa
šaukęs policiją, kuomet per 
Dr. Alseikos prakalbas bol
ševikai kėlė triukšmą ir iš
ardė prakalbas (apie tai jau 
buvo rašyta „Keleivyje,”, 
iog 6 bolševikai buvo su
areštuoti ir dabar dar po! 
$800.00 Įkaitos stovi iki teis-. 
mo). Kadangi minėtas ne-j 

Igramotnasis laiškas buvo be 
parašo, tad susirinkimas ji; 

Į l atmetė. Bet štai iš kampo iš-

ivavo tik artimi draugai ir 
(giminės jaunojo ir jauno
sios. Gražiai pasilinksminę, 
jaunieji visus atsisveikino ir 
išvažiavo, rodos, i Niagara 
Fafls, 
mą "medaus mėnesį.” _ 
ketina linksmo, laimingo 
pavyzdingo gyvenimo.

Prietelis.
♦ ♦ ♦

ran- Kaip „blaivininkai”
bę išpažįsta.

Sulenkėjusio graboriaus 
Užumeckio šeimyna šventė 
bene 2t?meuų sukaktuves sa
vo apsivedimo. žinoma, kai
po lenkiška šeimyna, tai vis
kas lenkiškai ir atsibuvo. 
Dalyvavo vien tik kunigai 
ir špitolninkai, prie jų dar 
pora airišių advokatukų. 
Svečiai tiek Įsimylėjo 
"blaivybės; skystimėlį, “kad ĮSda J.^Bento^ičiu^^- 
nu° karščio pasidarė nepa-; rįs prisipažista, kad jis ta 
prastai uidelis judėjimas. Į}aišką rašęs; Tai yra vfenas 
Praaejo juoeti netik svečiai,; anuo kart suareštuotu 

i 
tuo judėjimu 
kad net per langą su viena 
moteriške išskrido. Net ki
toj pusėj gatvės žmonės su
judo nuo stiklų skambėjimo. 
Visi Įkaušę, poromis atsidū
rė šalia esančiam garadžiu- 
je-pašiurėj, kur iki rytui vi
sas palėpes islande. Tiek to 
su airišiais —jie prie to pri
pratę; bet „blaivybės” pla
tintojams. kunigėliams, lyg 
turėtų būti koktu. Bet ge

rtos akis durnų nebijo; jie ir 
vėl paskui savo amatą varo, 
keikia ir niekina inteligen
tiją net susiriesdami.

Prietelis.

praleisti taip vadina-
Lin- 

ir

blaivv

A. G. J.

PHILADELPHIA, PA.
D-ro Dambrausko vestuvės 
—smūgis kun. Kaulakiui.
Šiomis dienomis čia atsi

buvo kapitono Dr. A. Damb
rausko su panele Katre Ože- 
liute jungtuvės. Nieko Įsta
baus tame, kad žmonės ap- 
siveda, vienok šiose vestu
vėse šis-tas buvo dar naujo. 
Lietuviams buvo dar neži
noma kombinacija bažnyti
nių šliubų. Dr. A. Dambrau
skas, nors visiems žinomas 
kaipo gražių laisvu pažiūrų 
žmogus, netikintis Į Romos 
„ausinės” burtus, vienok 
jaunosios tėvams pasiūlius,! 
kad jaunieji atliktų ap-l 
sivedimo ceremonijas savo( 
toutos bažnyčioje, sutiko( 
imti šliubą kun. Kaulakio) 
bažnyčioje, nes nenorėjo už
gauti senų žmonių jausmų. 
Davatkos ir kunigėliai, da- 
girdę toki sutikimą, ėmė 
rankas trinti iš džiaugsmo, 
kad toki „eretiką” privers 
net išpažinti atlikti. Bet 
Dr. Dambrauskas matyt ži
no bažnytines dogmas ne- 
mažiaus už pati kun. Kaula- 
ki, nes nuėjo Į diocezijos 
raštine ir išsiėmė dispensą, 
prirodanti, kad jei nenori, 
išpažinties nereikia eiti, ir 
kunigas vistiek turi duoti 
šliubą. Kun. Kaulakis pama
tęs tą dispensą, tik išsižiojo 
ir vėpso kaip indų dievas 
prieš Dr. Kapitoną, ir neži
no ką sakyti. Visi jo planai 
vėjais eina ir „bedievi”, kaip 
jis ir davatkos Dr. Damb
rauską papratę vadinti, ne
gali priversti prie Romos 
prietarų. Pasikrapštė na
bagas savo kudlas ir sako: 
„Na, kad jau tu toks gud
rus. tai ką jau daryt, eš ne
turiu galės pasipriešinti 
augštesnei dvasiškai val
džiai. Tavo viršus, tik ki
tiems nesakyk, kad taip ga
lima.”

Vestuvės atsibuvo be jo
kiu dideliu iškilmių: daly-

į tymui K. Stefanavičius už- tuojaus liepia visiems pasi
klausė susirinkimo, ar pirk- rašyti. Davatkos eina ir 

'sim daugiau Lietuvos Bonų, prašo tėvelio, kad už jas ra-
• v

I

i

Davatkos eina ir
DENVER, COLO.
Farmerių vargai.

Pereitą pavasari šią apie- 
linkę aplankė smarkus ledai 
ir sunaikino visas daržoves. 
Kadangi ledai buvo nepap
rastai dideli, tai nuo jų labai 
nukentėjo ir vaisiniai me
džiai. Dabar daugelis far- 
nerių netik kad neturi par
davimui daržovių ir vaisių, 
bet patys priversti yra pirk
tis. Kadangi tokia nelaimė 
’armerius patiko, tai neku- 
•ie jų atsisako valdžiai tak
ias mokėti, sakydami, kad 
leturi pinigų nei pragyve
nimui

Colorados valstija yra pu
sėtinai šalta, nes čia yra 
laug sniegu ir ledais ap- 
lengtų augštų kalnų. Ret
karčiais nuo tų kainų vėjas 
r atpučia debesius su ledais. 
Lietaus šiais metais Colo- 
aduj buvo perdaug. Net še
ri gyventojai nebeatsimena; 
okios lietingos vasaros, kai [anglių kasyklose, sale Harr- 
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Prie progos noriu tarti 
keliūtą žodžių apie pačią 
lietuvių Jaunuomenės dr- 

. ją. Šita draugija yra inkor- 
poruota 1915 m. ir jau buvo 
atsistojus ant tvirtų pama
tų, bet užėjus influenzos 
epidemijai žymiai susilpnė
jo. Vienok dabar ji ir vėl 
pradėjo atsigriebti ir smar
kiai augti narių skaičium, 
šita draugija apart pašal
pos užsiima ir daile. Rengia 
teatrališkus perstatymus, 
pasilinksminimo vakarė
lius ir tt. Prie šios draugijos 
gali prigulėti vyrai ir mote
ris, be skirtumo tikėjimo ir 
pažiūrų, bile tik kalba lietu
viškai. Narių sanžinės nie
kas nevaržo.

Draugijos Narys.

ai labai karštas klerikalas j šy tusi, nesą jos nemokan- 
P. Jgneliunas atsistojo ir jčios. Vienok geras katali- 
’ ' ėmė! kas J. Bingelis atsistoja ir

aiškina, kad tie raštai yra 
neteisingai pagaminti, kad 
tie žmonės jam yra gerai 
pažįstami ir labai geri žmo
nės, kad jie daug pasidarba
vę Lietuvai ir vietiniams 
švietimo reikalams, ii- kad 
kun. Karalius, gamindamas 
tokius raštus, elgiasi netei
singai ir bereikalo nekaltus 
žmones juodina. Kun. Ka
ralius, visas užraudęs iš 
piktumo tik dreba, iškart 
net žodžių nestigaudo, bet 
kiek susitvarkęs, pradeda 
rusčiu balsu rėkti ant Bin
gelio: "Tu, tu, bolševikas 
bažnyčios griovėjas, kuni 
gų ir tikėjimo niekintojas' 
Pasirašyk, o jei ne tai lauk.’ 
Bingelis, matydamas, kac 
su Įsikarščiavusiu kunigėliu 
nesusikalbės, pasiėmęs ke
purę išėjo lauk keiksnoda
mas.

beveik su ašaromis < 
(verkšlenti, kad nereik bonų, 
kad nepirkt daugiau, nesą 
už musų bonus Lietuvoje 
kartuves stato ir tt. P. Je- 
neliuno riksmus pasekė ir 
kiti klerikalai, kurie irgi 
agitavo, kad daugiau bonų i 
nepirkti. Vadinasi, jau iri 
klerikalai eina prieš kleri
kalų valdžią.

* * *
I

Lietuvių D. L. K. Gedemi- 
no Kliubo susirinkime, se
kretoriui perskaičius aptu
rėtą iš Lietuvos misijos raš
tinės laišką, prašant ir vėl 
Lietuvos Bonų pirkti, dar 
beveik nepabaigus laišką 
skaityti, klerikalas ir karš
tas kun. Karaliaus pasekė- 
jas, rėksnys B. • Butautas, 
ėmė rėkt, kad atmest tą laiš- 

i ka ir kad bonu daugiau ne- 
pirkti. Kiti nariai tik žval
gosi i šonus ir žiuri, kas čia 
pasidarė? Klerikalas prieš 
klerikališką Lietuvos val
džią eina. Netik vienas B. 

Į Butautas, bet ir kiti kleri- 
i kalai tą pačią giesmę ėmė' 
( giedoti, kad nepirkti bonų, 
(kad atmesti laišką. Juozas 
leleiša, susirinkimo vedė
jas., sustabdęs klerikalų rik
smą, pareiškė, kad ši klausi
mą atidėti iki kitam susirin
kimui. Pamatysime kaip to
liau bus, ką klerikalai da-' 
sieks tokiais savo riksmais. 
Bene juodvarniai jaučia sa
vo dienų galą.

J...kas.
♦ ♦ ♦

Į
Klerikalų susirinkimas.
Prie kun. Zimblio klebo

nijos susirinko keletas kle
rikalų, su kun. Karalium 
priešakyje, neva aptarimui; 
Lietuvos Paskolos reikalų. 
Tuojaus paskirta graborius.;:

xl,rradejo juaea netik svečiai J anuo kart suareštuotu 
bet ir indai, kunigėliai tiek (tvarkar(j-u

buvo užimti, p ‘ ‘ .
Į tas incidentas šukele mi
tinge gana dideli triukšmą. 
(Vieni sakė, jog gerai pada- 
irė, kad bolševikus suarešta
vo, nes jau jie ne vienas pra
kalbas išardė, kiti gi argu
mentavo. kad bolševikai ne
kalti ir K. Miklą reikia nu- 

: bausti, išmest iš Kliubo ir tt. 
; Stebėtiniausia tai štai kas, 
kad Laisvės kliubas išsam- 
dė svetainę, paėmė už ją 
samdos pinigus, na ir Lais
vės .kliubo nariai, Bendora- 
vičius ir kiti, susiorganiza
vo ir išardė susirinkimą. 
Dženitorius, kuris tuom laik 
buvo Sigelis, ėjo drauge su
j----------------- -------------- _____ -------

ja ir tvarkos nežiūrėjo, bet 
priešingai, dar policijai 

. skundė prakalbų rengėjus. 
’ šiose diskusijose ėmė gana 

aktyvi dalyvumą A. Abro- 
jmavičius, kuris visom ke
turiom gynė bolševikus, o 

(smerkė K. Miklą. Mat pagal 
j jo išvadą, jei bolševikai: 
tvarkardos, kelia triukšmą; Užemeckis pirmininku, OI- 
;r veik ko ne muštynes, tai; bikas raštininku. Tuojaus 
negalima šaukti policiją. (kun. Karalius išsitraukė iš 
Kiti gi aiškino, kad tokiam ‘ užančio pluoštą popierų ir 
atsitikime, kito išėjimo ne-(pradėjo skaityti protestus 
buvo, ir užtai reikėtų tuos prieš paskolos stoties komi- 
(triukšmadarius bolševikus tetą, prieš J. Grinių, Dr. 
; iš kliubo prašalinti, tad, Klimą ir kitus. Perskaitęs 
(daugiau tokių nemalonumų =■ 
(nebusią. Y’pač K. Grigana-( 
[vičius aiškiai nupiešė ko-;
munistų bolševikų slaptas 

! intrigas, kurias jie visuomet 
(kliube daro. A.nt to Grigą-( 
; navičius gavo atsakymą ( 
i riksmu, kojų trepsėjimu ir j 
(švilpimu. Vienok nesant K.! 
Miklui tame susirinkime, i 

■ dalykas liko atidėtas iki ki-j 
tam susirinkimui. Pažiurę-į 
sime kaip iki galui išeis. Bet ( 

(tai didelė sarmata Laisvės! 
IKliubui: jie paima pinigus) 
už svetainės samdą, o pas
kui tvarkardomis užleidžia.

# « ♦

Lietuvių Laisvės Tautinio 
Kliubo buvęs dženitorius, 
M. S. už sumušimą žmogaus

; MONTREAL, GANAI)A.
Apie darbus ir lietuvius.
Kaip visur, taip ir pas 

mus jau septintas mėnuo 
kaip siaučia bedarbė. Be
veik visos didžiosios dirbtu- 

(vės stovi uždarytos. Mažes
nės dirba, bet ir tai ne visos. 
Darbininkų algos visur nu
mušamos ant pusės. Išblyš
kusiais veidais bedarbiai 
vaikščioja gatvėmis akis 
nuleidę ir laukia geresnių 
laikų, kapitalistai elgiasi su 

į darbininkais kaip jiems pa
tinka, o alginiai vergai pa- ( 

; sipriešinti savo išnaudoto-; 
jams neįstengia, nes mažai 
organizuoti Pragyvenimas; 

nei kiek nėra atpigęs. Prie-; 
šingai, randos už stubas dar i 
pabrango nuo dviejų iki • 
penkių dolerių mėnesiui. Iš; 
darbininkų pinig-ai lupami) 

į ant kiekvieno žingsnio.
Lietuvių šiame mieste 

; randasi apie pusantro tuks-| 
(tančio. šeši metai atgal, va- 
; dovaujant kun. Višniauskui 
lietuviai savo kruvinai už
dirbtais centais pasistatė I 
bažnyčią, pavesdami ją 
franeuzų vyskupo nuosavy
bėn. „Geraširdis” kun. Viš- 
niauskas Į trumpą laiką pa
sidavė iš savo duosnių para- 
pijonų gražaus pelno ir 1919 
metais išvažiavo Į 
pavesdamas savo vietą kun.) 
J. Šimkui. Naują kunigėli 
musų davatkos priėmė su 
gyvų gėlių vainikais. Nau
jasis kunigėlis buvo „geras” 
beveik per du metu. Tik šiais 
metais kažin-kas jam pradė
jo darytis. Pirmiausia pakė
lė parapiionams mėnesines 
duokles nuo 50 iki 75 centų. 
Prieš šitokį pakėlimą mo
kesčių, dargi bedarbės lai
kuose. nekurie parapijonai 
pradėjo zurzėti. Už tai ku
nigėlis šitokiems parapijo- 
nams pradėjo keršyti. Nei 
iš šio, nei iš to jis pradėjo 
užsipuldinėti ir ant D. L. K. 
Vytauto Kliubo, nepaisant 
kad Kliubas yra paaukavęs 
parapijai 300 dol. 
narapijonų, jiems 
nepriima nei i 
Taip elgdamasis 
gero nesusilauks.

Rymo Katalikas.

i
I■
jkliubo narių bolševikų gau-

L;^ie\uy^’(dar jam tarnaujant kliube, 
kapo nubaustas, kaip jie va
dina „Draugysčių Paliubau- 
no Sūdo,” ant 810.00. Bet i 
buvęs dženitorius S. vi-; 
sai nenusimena. Jis sako: 
„Pabuvau metus, nemažai 
uždirbau, tai kas man reiš
kia užmokėt 510.00 pabau
dos. O antra vertus, tai rtors 
atsimušiau i tuos šuns snu
kius, bebūdamas dženito- 
rium.” !

Tai kokia dora ir apšvie- 
ta pas Philadelphijos komu
nistus. i

i t

I

i

Davatka.

BROOKLYN, N. Y.
Išvažiavimas.k

LSS-gos 19-ta kuopa ren 
gia išvažiavimą į Inwoo< 
girią. Tai bus paskutinis iš 
važiavimas ši sezoną. Išva 

(žiavimo vieta randasi Nev 
(Yorke gale West 207-tos 
I gatvės. Važiuojant reikia 
i paimti Van Cortlandt Pairi 
Expresą einanti 7-ta avė. 

(New Yorke, ir išlipti am 
viršminėtos gatvės stoties 
Tš ten reikia eiti tiesiog i va
karus i girią ant kalnelio. 
Brukliniškiams, kurie ne
žino kaip nuvykti, reikalin
gos infoi>iacijos bus suteik
tos ant Williamsburg plaza 
kur tą dieną, tarpe 1 ir 2- 
ros valandų, rasis vienas ar 
daugiau iš rengėjų komitete 
narių. Išvažiavimo diena ne
kėlioje, 18-tą Rugsėjo. Jeigu 
tą dieną lytų, tai išvažiavi
mas bus atidėtas iki sekan
čiam nedėldieniui, tai yra 
25-tai Rugsėjo. Išvažiavi
mas draugiškas, be Įžangi
nės mokesties.’

Alenas iš komisijos.

i. Nekurtose vietose tiek 
laug prilijo, kad vanduo iš
ardė farmeriams užtvarus, 
iunešė tiltus ir daug kito
ju nuostolių padarė.

♦ ♦

21 d. rugpiučio 
to nelaimė ant 
Traukinis užbėgo 
nobiliaus, kuriame važiavo 
i žmonės — 4 vyrai, 1 mo- 
eris ir 1 vaikas. Moteris li

kosi užmušta ant vietos, 2 
yrai pamirė ligonbutyje, o 
riti 2 vyrai ir vaikas dar gy
vi, bet sunkiai sužeisti. Au- 
omobilius likosi sutriuškin- 

,as i šiupulius.
Ten Buvęs.

čia atsiti- 
gelžkelio. 
ant auto-

Nekuriu 
numirus, 
bažnyčia, 
kunigėlis

Kliubo narys.
* ♦ #

Philadelphijos klerikalai 
priešingi Lietuvos Paskolai.

Švento Jurgio pagelbinės 
draugystės susirinkime ta
po perskaitytas laiškas, ku
ris buvo prisiųsta bene J. J. 
Bielskio, Lietuvos Paskolos 
vedėjo, ir kuomet po per;___

HARRISBURG, ILL.
Ekspliozija Barčo kasyklo

se. žuvo 11 darbininkų.
Seredoj, 31 rugp., Harco

KIEKVIENOS MOTINOS 
KLAUSIMAS

Yra aprūpinimas užganėdinančio ir tvirti
nančio maisto jos kūdikiui.

"Lietuvė molyną iš Brooklvno rašo: 
"Kuomet mano pačios pienas pasiliovė, aš viską 

bandžiau—pagalinus gydytojas man užrašė

EAGLE BRAND 
(CONDENSED M ILK}

ir mano kūdikis emu laiku pradėjo tarpti, šian
dien jis yra pavyzdžiu sveikatos.”

The Borden Company
Borden Building

į I i

:olos 
skai k

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir pasiųsk ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI mušu knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVE, kuri pnniškirrs. kaip užlaikyti 

kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in- 
strukcijas jusu kalboje. 0105

Adresas ..............................................................

Vardas

r

CAMBRIDGE, MASS. 
Progresisčių prakalbos.

Kad sustiprinus puolan- 
•ią komunistų dvasią, L. M. 
P. S. 27 kuopa parengė 2 d. 
rugsėjo prakalbas. Kalbėjo 
draugė” Petrikienė iš New 

Yorko. Žmonių prakalbose 
buvo mažai, vos apie keturi 
desėtkai.

Petrikienės kalba skyrėsi 
nuo kitų komunistiškų kal
bėtojų kalbų tuomi, kad ji 
nevartojo koliojimosi žo
džių, kaip tai daro Jukelis! 
ir kiti. Vienok ir ji bandė j 
žmonėms Įkalbėti, kad sektų į 
Rusijos bolševikų keliais, i 
Jeigu kalbėtojai ištikruju' 
rūpėtų darbininkų labas, 
tai ji nevarytų bolševikinės j 
agitacijos, bet patartų dar
bininkams apsisaugoti Ru- i 
sijos 1 
rios Įvedė šąli Į didžiausį) 
skurdą ir badą. Pagal Petri
kienės, jeigu Rusijos prole
tariatas, pasidėkavojant 
bolševikų klaidoms, skursta 
ir badauja, tai ir kitų šalių 
revoliucinis proletariatas lai 
daro tas pačias klaidas ir lai 
žengia Į skurdo ir bado nas
rus.

Iį

I

isburgo, Įvyko smarki eksp- 
liozija, nuo kurios žuvo 11 

i darbininkų. Beto keletas 
; \ ra sužeistu. Tarpe žuvusiu 
į yra ir vienas lietuvis, Jurgis 
! Vairucka, kuris tapo palai
dotas 3 d. rugsėjo. Sakėsi 
turėjęs giminių apie Seran- 
toną. Pa.

Tirinėjimo komisija pra
nešė, jogei ekspliozija Įvyko 
’š priežasties geso. Sakoma, 
driliuotoj’ai perdriliavo sie
ną iš vieno kvartalo i kitą, 
kuris buvo pilnas geso. Ta
sai gesas nuo mainerių lem
pų užsidegė ir Įvyko smarki 
ekspliozija, palaidodama vi
sus arti stovinčius darbinin
kus. Didžiuma užmuštų 
mainerių paliko dideles šei
mynas.

Rep.

( ATVIRAS LAIŠKAS "KE
LEIVIO” REDAKCIJAI 

i
Gerbiama Redakcija! Ju- 

! sų laikraščio numery 33 til
po tūlų dviejų Stoughtono 

(žmonių papasakotas apra- 
išymas, už ką Poškevičius 
nušovė Statkų.

Kadangi tame papasako
tame aprašyme dalykai dėl 

■suprantamų priežasčių per- 
dedami ir velionis Statkus 
perstatomas nekokioj švie
soj, tad manau, kad gerb. 
Redakcija suteiks progą ir 
man, kaipo velionio seserei, 
tame reikale savo nuomonę 
išreikšti.

Didžiausiu dalvko perdė- 
auits apsisauEUbi rtu-i .. - < i ibolševiku klaidų, ku- l™ pas?kyma.?;^

- -- -- ■ : Poskevicius nušovęs Statkų
Į dėl kokių ten Įskolintų pini
gų. Čia aiškiai matosi, kad 

| tasai biaurus žmogžudiškas 
j darbas buvo atliktas per 
meilės infatuaciją. Visiems 
vra žinoma, kad vyriškis, 
Įsimylėjęs i moteriškę, sten- 

! giasi prašalinti visokias 
kliūtis, kokios tik ant mei
lės tako pasitaiko. Kadangi 
Adolfas Poškevičius, būda
mas senberniu ir bemoksliu, 
pasisekimo meilėje su mer
ginoms neturėjo, tai prisi- 

! plakė prie vedusios moters. 
Tasai prisiplakimas ir ak
las, iki apsvaigimo, isimylė- 

; j'imas ir buvo L. Statkaus 
(mirties priežastim. Jisai nu
žudė ji pagal iškalno apgal
votą pieną.

Ona čencienė, 
218 Water st.. 
Stoughtor., Mass.

Ten Buvęs.

CAMBRIDGE, MASS.
Piknikas.

• 4 d. rugsėjo Lietuvių Jau
nuomenės draugija buvo su
rengusi- pikniką ant Stasio 
ūkės, Mills, Mass. Kadangi 
diena buvo pusėtinai graži, 
tai ir žmonių privažiavo ga
na daug. Vien tik iš Camb- 
ridge atvažiavo keturi tro- 
kai ir keletas automobilių. 
Komisijai pasidarbavus, 
piknikas pavyko visais at
žvilgiais gerai. Jei ne pora 
kiauliškų "revoliucionie
rių,” tai piknike nebūtų bu
vę jokio nesmagumo. Tie du 
"revoliucionieriai” sumanė 
vykinti "sovieto” tvarką. 
Konfiskavo vieną krepšį (ži
noma, savininkei nežinant), 

i susėdo ir „sovietauja.” Kur! 
Į buvus-nebuvus, štai ir krep- 
I šio savininkė. „Sovietas” iš- 
jsigando ir pakriko. Savinin
kė gavo tuščią krepšį.

Redakcijos Atsakymai
J. Nanden. Iš jūsų rašte

lio negalima suprasti, kur 
(velionis P. Kalinausk as ir jo 
Į šeimyna gyveno — Scranto- 
! ne ar Baltimorėj.
1 Rymo Katalikui. Tą dalį 
korespondencijos, kur kal- 

i bama apie J. Stankaus laido
tuves, išleidome, nes apie tai 
”Kel.” jau buvo rašyta.



4 KELEIVIS

įgiau kaip 140 dol., o trečia 
—110 dol. Gi tasai sukčių 

• ! biuras rokuoja už laivakor
tę antra klesa net 235 dol., o 

Nekurios lietuvių koloni- Su išreikštomis "Sanda- trečia klesa 175 dol. Reiškia 
jos, apkalbėdalnos suvažia- ros” mintimis mes pilnai su- kiekvieną žmogų nuskriau- 
vimo klausimą, išsireiškė, tinkame. Kad pasekmingiauidžia nuo 55 iki 75 dol. Va- 
kad suvažiavimo sumanyto- galėtumėm kovoti su kleri- ziuojant atgal palydovo iki 
jai neganėtinai aiškiai iš- Fališkais politikieriais i 
dėstė suvažiavimo tikslą ir tikslingiau šelpti tikrąją 
nepaskelbė suvažiavimo Lietuvos demokratiją, mes,

programo.
padaryta, tad negalima, esą, 
suvažiavimui pritarti.

Waterburio Progreswių 
Draugijų Sąryšis savo kon
ferencijoj, įvykusioj 26 d. 
rugpiučio, išnaujo apkalbė
jo suvažiavimo tikslą ir, de
lei visų užganėdinimo, nu
tarė paskelbti štai ką:

Progresyvių organizacijų 
suvažiavimas yra reikalin
gas. Tokio suvažiavimo tik
slus gana puikiai išaiškino 
"Sandara” No. 33, kuriuos 
čionai pakartojame:

"Klerikalai atkakliai va
ro kunigiškai- ponišką poli
tiką Lietuvoj. Amerikos lie
tuviškieji klerikalai, talkin
dami savo sėbrams Lietuvo
je. da atkakliaus veikia. Jie 
yra stipriai susiorganizavę 
ir. naudodami Tautos Fon
do pinigus, pradėjo stiprią 
agitaciją, kad visai užval
dyti Lietuvą. Jie savais pi
nigais siunčia į Lietuvą sa
vo organėlių redaktorius su 
slaptomis misijomis, jie ke
lia beprotiškus protestus 
prieš vieną iš uoliausių Lie
tuvos veikėjų, gero. Vileišį, 
neįstengdami parodyti jo nė 
mažiausio faktinio prasi
kaltimo. Jie šventas bažny
čias pavertė į purvinos poli
tikos urvus, kur. vietoje do
ros ir artimo meilės, jie 
skelbia pagiežą ir skleidžia 
melus. Bažnyčion prisiren
ka vargšų žmonelių, kurie 
taip darbų perkankinti, kad 
jie neturi laiko patys apie 
save apsidairyti ir patirti 
teisybės, ir tikisi išgirsti iš 
savo prabaščiaus lupų teisy
bės žodį. Bet daugelis tų 
prabaščių virto iš kunigų į 
klerikalizmo agitatorius ir 
nesigėdina iš sakyklos ir 
nuo altoriaus laiptų skelbti 
melagystes. Daugelis žmo
nių dar to nesupranta ir 
klauso tų melagingų prana
šų, kurie prisidengę šven
tais rūbais ir atkišę didelį 
kryžių (už kurio yra dar di
desnis latras), gudriai ir 
Veidmainingai politikauja, 
kad padarius Lietuvoje ge
ra būvį ponams ir kunigams. 
Kristus buvo didis vargšų 
draugas ir sakė, kad bago- 
čiams nėra dangaus karaly
stės, vienok klerikalai-kuni- 
gai. pamynę po kojų Kris
taus mokslą, gina Lietuvos 
dvarponius. Jei jie butų Kri
staus tarnai, tai jie netar
nautų ponams, tik užstotų 
Lietuvos bežemius ir maža
žemius. Neistabu, kad nors

Dar suvažiavimo klausimu Ir Kaimas ant lenkų 
žemlapio.

mis plukdyti į Klaipėdą, bet 
negali. Todėl jie taip yra su
sirūpinę Lietuvos lenkų 
klausimu. žinoma, tasai 
klausimas turi ir tarptauti
nės vertės, bet kišenės rei
kalai dar svarbesni.

M—s.

Spaudos svarba darbi
ninkų judėjime."Lietuvos Ūkininkas” 

kalbėdamas apie dabartines 
derybas su lenkais, sako:

Iš Hymanso atėjo pasiū
lymas Lietuvos valdžiai at
siųsti savo atstovus rugpiu
čio 25 d. į Ženevą, kur bus 
patiekti nauji pasiūlymai 
Vilniaus klausimu. Vienok 
jau dabar iš anksto galima 
pasakyti, kad ir šitos dery
bos nueis niekais. Ir štai 
delko.

Lietuva jokios unijos, jo
kių ryšių su lenkais, kurie 
galėtų panaikinti ar bent 
susiaurinti Lietuvos nepri
klausomybę, nepadarys. O 
lenkai nenorės dovanai Vil
niaus atiduoti. Taigi, kol 
lenkai, turėdami daug ka
riuomenės, jaučiasi už mus 
galingesni, kol jie viduje da 
visai nesuiro, kol jie išorinio 
nriešo dar neparblokšti, tol 
jie Lietuvai nenusileis, bet 
norės ją pagrobti.

Kad jų tokie tikslai yra, 
lai galima matyti iš lenkų 
spaudos ir iš jų darbų užsie
nyje. Teko nesenai matyti 
naujai išleistą Lenkijos 
žemlapį prancūzų kalba. 
Tenai raudona linija apves
tos Lenkijos sienos į kurią 
įeina Lenkija, Ertų Prusai, 
Klaipėda ir Lietuva. Lat
viai neįeina. Lietuva pada
linta į dvi dali: Kauniją ir 
Vilniją. Vilnija yra taip pat 
balta, kaip ir visa Lenkija, 
tiktai Kaunija juodais stul
pais subraižyta, bet Vilnijos 
sritis per Kauną įsikiša į da
bartinę neokupuotą Lietu
vą, užimdama net ir po t. 
Kauną. Matyti lenkai nori 
šitą sritį sujungti visiškai 
su Lenkija. Bet tai žinoma 
jų tolimiausi tikslai.

Dabar Varšuvoj 
gausinga komisija, 
pirmininkauja pats

IV.
SPAUDA SVARBIAUSIS tu spaudos,
DARBININKŲ KOVOS

ĮRANKIS.
Abelnai kalbant,

da. Jei darbininkai neturė
tai jų kova už 

savo klasės reikalus turėtų 
visai mažą reikšmę jų prie- 

Abelnai kalbant, dar bi- |ams- .. Kiekvienam turėtų 
ninku judėjimas sudaro dvi iiutj aišku, kad be spaudos 
dideli veikimo fazi: pirmą,’i>b’itinis darbininkų veiki- 
švietimą ir organizavimą ,nas V1sai apsistotų, rinki
miniu; antra, politinę ir ni’l propagandos vedimas 
ekonominę kovą su savo ;nita tiesiog negalimas daik- 
priešais. ,tas*.

Minių švietimą ir jų or- . ,^)a nėra reikalo daug aiš- 
ganizavimą mes jau gana ^'inti, kokią rolę lošia spau- 
plačiai pirmutiniuose'straip-:(*a politikoje, ypač rinkimų 
sniuose apkalbėjome. Da- nĮetu. Partijos, pastačiu- 
bar pagvildensime politinę savo kandidatus į įvai- 
:r ekonominę darbininkų: rias_ šalies įstaigas, nepasi- 
Kovą, ir nurodysime, kokią 
rolę čia spauda lošia.

Darbininkų klasės kova 
•ra politinė ir ekonominė. 
Politinę kovą sudaro darbi
ninkų veikimas politikoje: 
statymas savo kandidatų į 
įvairias šalies įstaigas; ve
dimas politinės propagan
dos, rinkimų kompanijų, 
pravedimui savo atstovų į 
tas įstaigas; spaudimas val
džios išreikalavimui darbi
ninkams įvairių reformų ir 
įstatymų, kurie suteikia vi
sokių pelengvinimų darbi
ninkams; agitacija už šu
va lstybi nimą svarbia usi ų’

gamybos įmonių; kova už 
ualaikymą ir apgynimą jau 
iškovotų teisių; kova už 
spaudos, žodžio ir susirin
kimu laisvę, už lygybę drau
gijoje ir už panaikinimą 
privilegijų kitoms klasėms. 
Iš to yra aišku, Kad dalyva
vimas poiitT'oje lošia labai 
svarbią rolę darbininkų ju
dėjime. Darbininkai, veik
dami politiniai, gali daug 
ko iškovoti, ko kitu kelia ei
dami jie jokiu ’-uclu negalė
tų atsiekti Politinės kovos 
vedimui darbininkai yra su
siorganizavę į politinę or
ganizaciją—Socialistų Par
tija.

Ekonominę gi kovą suda
ro industrijinis darbininkų 
judėjimas. Streikai yra ge
riausi pavyzdžiai ekonomi
nės kovos; jie yra papras
tas apsireiškimas kiekvie
noje industrijos šakoje. 
Tvirtai susiorganizavę, dar
bininkai mėgina spėka pri
versti savo ponus, išnaudo
tojus, skaitytis su jais ir 
išpildyti jų reikalavimus.

Ekonominė kova yra ko
va už geresnes darbo sąly
gas; didesnę algą, trumpes
nes darbo valandas, sanita
res sąlygas dirbtuvėse, ap
saugojimą darbininku svei
katos, organizavimosi teisę, 
atlyginimą už sužeidimus ar 
praradimą sveikatos arba 
gyvasties, ir tam panašius 
dalykus. Kiekvienas veiki
mas, kuris yra ankštai su
rištas su darbu, dirbtuve ir 
darbininkų gyvenimu, reiš
kia ekonominę kovą. Susi
organizavę darbininkai su
daro galingą spėką, kurios 
pagėlha yra galima daug ko 
atsiekti, žinoma, jei ta spė
ka yra tinkamai panaudoja
ma. Vienok nežiūrint darbi
ninkų organizacijų tvirtu
mo, jei jos yra grynai eko
nominės, visai mažai, o kar
tais ir nieko nėra galima at
siekti. Įstatymai joms gali 
uždrausti naudoti savo galę, 
tai yra streikuoti. Tuomet 
norint streikuoti, pirmiau
sia reikia perkeisti įstaty
mus. Čia tai politinis veiki
mas, oolitinė kova, ir lošia 
svarbią rolę. Vienok nežiu 
rint to fakto, didelė didžiu
ma darbininku, yra priešin
gi. kad jų organizacijos da
lyvautų politiniam veikime.

Kaip politinė, taip ir eko- 
darbininkų kova 

už savo

ir prieplaukos neduoda ir to- 
‘, kiu budu reikia pačiam už 

viešbučius ir kelionę pasi- 
(mokėti dar apie 20 dol. 
iAntwerpe prie pasažierių 
prisiplaka tų sukčių atsto
vas. kuris išreikalauja nuo 
kiekvieno keliaujančio žmo
gaus dar po 25 dol. Tasai at
stovas įkalba pasažieriams, 

(kad už tuos 25 dol. jisai ap-

suvažiavimo Lietuvos demokratiją, mes, 
O kol tas nėra progresyvė Ainerikos lietu

sių visuomenė, privalome! 
sudaryti bendrą spėką, su
sijungti j vieną organizaci
ją. su centraliniu komitetu 
priešakyje. O tokią organi
zaciją gali sudaryti tiktai! 
suvažiavimas.

Kokias organizacijas mes mokėsiąs daktarą ir visas 
vadiname progresyvėmis? (kitas "skyles” užkimšiąs,

Musų manymu, visos tos!tuomet nei drabužių nerei- 
organizacijos yra progresy-(kėsią deginti, nei maudytis, 
vės, kurios stoja už sekau- nei bereikalingai praleisti 
čius principus: (apie sąvaitę laiko Ant\ver-

(pe. Tuo tarpu to visko ir be 
i 25 dol. nereikia daryti. Dra
bužius deginti ir maudytis 
reikia tik tiems, kurie atro
do labai apsileidę ir nešva
rus.

Šitaip elgiasi tie Kauno 
biurai, kurie laikraščiuose 
skelbia "teisingą patarnavi- 

ir "visokius patogu- 
savo tautiečiams, 

rupi ne teisingas pa- 
bet Amerikos

I

i, kurios st 
principus:

(1) Už Lietuvos neprigul- 
mybę.

(2) Už demokratišką Lie-( 
tuvos valstybę.

(3) Už žodžio, spaudos ir 
susirinkimų ir organizacijų 
laisvę.

(4) Už atskyrimą bažny
čios nuo valstybės ir mokyk
los nuo bažnyčios.

(5) Už atėmimą žemių, 
kurias valdo bažnyčios.

(6) Už atėmimą dvarų že
mių ir jų išdalinimą beže
miams ir mažažemiams vel
tui.

(7) Už kontrolę valstybės 
turtų (kad valstybės pini
gai bereikalingai nebūtų ei
kvojami).

Suvažiavimo programas 
susidaro pats savaimL ap
gynimas viršminėtų princi
pų. Vienok sudarymas pro
gramo ir nurodymas pro-' 
gresyvės visuomenės princi
pų priklauso ne nuo mus 
vienų. Galbūt kitų kolonijų 
organizacijos matys reikalo 
ką nors dadėti arba pataisy
ti. Galutiną gi programą ir ( 
dienotvarkį pasidarys pats! 
suvažiavimas.

Taigi nominuokite vietą: 
ir laiką—kur patogiausia su 
važiuoti ir kada ? Musų ma
nymu. patogu butų suva
žiuoti Bostone, gruodžio 
mėnesyje.

Waterburio Progresyvių 
Draugijų Sąryšio Komisija:

K. Ramanauskas, 
J. S. Prusalaitis. 
A. Šeštakauskas.

! mą 
; mus” 
Jiems

I tarnavimas, 
(doleriai.

Kaslink Amerikos lietu
sių agentūrų reikia pasaky
ki, kad jos tokių suktybių 
nedaro ir pasažieriams pa
tarnauja gana žmoniškai.

A. K. Neviaekas.

Šelpkime Lietuvos So= 
ciaidemokratų Partiją.

Tik ką sugrįžęs iš Lietu
vos d. Tarnas Matas papa
sakojo, kaip Lietuvos drau
gai socialdemokratai jam 
skundėsi, kad Lietuvoje 
daugybė darbo, Bet jiems 
surištos rankos delei stokos 
pinigų. Anot socialdemo
kratų išsireiškimo, Lietu
vos darbininkų klesa didžiu
moje neturi mažiausio kle- 
sinio susipratimo. Kas mo
ka dailiai į jausmus pakal
bėti ar parašyti, tam ir tiki. 
Kad pakelti jų klesinį susi- 

reikalinga tuo 
išleisti ivairiu

Perspėjimas keliaujan 
tiems Lietuvon.

Amerikos lietuviams, 
liaujantiems i Lietuvą 
grįžtantiems atgal Į Ameri
ką, patariu apsisaugoti suk
čių, o labiausiai tūlos ame
rikiečių bendrovės atstovo. 
Tie sukčiai pasitinka parva
žiavusius iš Amerikos kelei
vius prieplaukose ir sten-

ke-
ir

i

jie sakosi esą Kristaus tar-igiasi -i?osT kuolabiausiai iš- 
nai, bet Kristus jiems algų (naudoti. Nuo tų pasažierių, 
nemoka, tik tie patys varg- j kurie turi pasipirkę Ameri- 

turi sumokėti algas' k°j gelžkelio tikietus tie- - T - , ■■ ------ į.
kurie juos nori atiduoti po-' sai bereikalingai dar po 10 

’ ■ dolerių ir susodina .juos į
! prasčiausius traukinius.

i , - .Taip pat tie sukčiai įkalbakad rodosi, su jais f J. • -- • 1-- - pasažieriams išmainyti pas
juos dolerius ant markių. 
Mainydami jie irgi apsuka.

Grįžtantiems iš Lietuvos 
į Ameriką irgi nepatartina 
kreiptis prie tų sukčių biu-i 
ro. nes jie perdaug lupa už ( 
laivakortes ir gelžkelio bi
lietus per Vokietiją. Paveiz-I 
Oan kelionė traukiniu peri 
Vokietiją iki Antvverpo ant-i 
ra klesa kainuoja nedau
giau kaip 1,000 markių. Už: 
tuos pinigus sustojus trau-|

TARPTAUTINĖ EMIGRA- 
CIJOS KOMISIJA PATA
RIA ATEIVIŲ PERŽIŪ

RĖJIMĄ PRIEŠ IŠKE
LIAUSIANT.

Tarptautinė Emigracijos 
Komisija, kuri susideda iš 
penkiolikos tautų atstovų, ir 
kuri laikė savo sesijas Gene- 
voje, Šveicarijoje, priėmė 
kelias svarbias rezoliucijas,

Svarbiausia rezoliucija, 
nuo Amerikos žvilgsnio, yra 
ta, kuri paparia peržiūrėti 
visus ateivius uoste, kur jie 
: laivą sėda. Tai tik pirmas 
žingsnis, kuris prives prie 
aiškaus išrišimo tų klausi
mų. kurie surišti su pildy
mu Amerikos imigracijos 
Įstatymų.

Jau senai matyta, jog vie
nintelis būdas prašalinti 
tūkstančius sunkenybių, tai 
peržiūrėti visus atvažiuo
jančius kelionės pradžioje. 
Paprastai, ateivis prašo įlei
dimo į Suvienytas Valstijas 
kuomet jau užbaigė 97% ke
lionės. Jis ir jo šeimyna pir
mu syk susiduria su Suvie
nytų Valstijų Imigracijos 
Biuru ne pradžioje kelionės, 
bet pabaigoje, kada būna 
jau per vėlu. Gal šeimyna 
pardavė visus daiktus, at
siskyrė su visais, ir jai pri
sieina grižti atgal Europon. 
Toks grįžimas, tai grįžimas 
prie nepakenčiamo skurdo 
ir vargo.

Tarp šios šalies ir Kana
dos yra geras pavyzdis. Nei 
vienas ateivis, kuris ketina 
atvažiuoti iš Kanados, netu
ri suardyti savo namus Ka
nadoje, pakol jo įvažiavi
mas čionai pilnai Amerikos 
valdžios nėra nuspręstas.

Tas peržiūrėjimas ateivių 
uoste, iš kur jie išvažiuoja, 
ne pilnai išris imigracijos 
klausimą, bet visgi tai bus 
žingsnis pirrnvn.

F. L. I. S.

i

ganėdma vien prakalbomis 
vedimui rinkimų kampani
jos. Ne vienas, bet keli ir 
net keliolika laikraščių pus
lapiai yra užpildyti partijų 
platformomis ir šiaip įvai
ria politine propaganda. 
Apart to, šimtai tūkstančių 
įvairiu lapeliu spausdinama 
ir dalinama minioms. Šim
tai tūkstančiu dolerių išlei
džiama spaudai rinkimų 
metu. Jeigu kuri partija tu
ri labai silpną spaudą, iš- 

(anksto galima spėti, kad ji 
pralaimės rinkimus. Tokia 
partija jokiu budu negalės' 
tinkamai išgarsinti savo 
kandidatų, paskelbti savo 
principų ir uždavinių arba 

' nusistatymų, apginti savo 
poziciją nuo priešų atakų.

Mums yra žinoma, kad 
kapitalistinės partijos pa
naudoja visą savo spaudos 
mašineriją šmeižimui socia
listų partijos ir jos pastaty
tų kandidatų laike rinkimų. 
Tokie šmeižtai turi būti 
greitai ir tinkamai atremti, 
kapitalistų rėksnių burnos 
užčiauptos, darbininkų kla
sės pozicijos apgintos ir ka
pitalistinių partijų užma
čios ir suktybės iškeltos aik
štėn. Tam tikslui darbinin
kams yra reikalingas geras 
dienraštis: be jo, rinkimų 
kompanijos vedimas ii* mu
sų pozicijų apgynimas ne
gali būti tinkamai atliktas. 
Darbininkai be spaudos ne
galėtu savo rinkimų kom
panijos ir pradėti, nes gelto
noji spauda jų vadus ir kan
didatus tuoj nukryžiavotų. 
Alums tas jau gerai žinoma 
iš praktikos. Pralaimėjimas 
rinkimų, reiškia pralaimėji
mą kovos — pasilikimas 
darbininkų armijos tose pa
čiose pozicijose arba pasi
traukimas į senesnes pozici
jas, taipgi praradimas ne
kuriu pozicijų.

Kad spauda yra svarbus 
kovos įrankis, tai jau matyt 
ir iš musu priešų pasikėsini
mų aprubežiuoti, suvaržyti 
arba visiškai uždrausti ją. 
Neramybės metu, laike ka
rių. laike reakcijos siauti
mo darbininkų spauda yra 
bjauriausiai persekiojama 
ir visokiais budais varžoma. 
Pastarųjų metų nuotikiai 
mums aiškiai parodė, kaip 
darbininkų spauda yra ne
apkenčiama kapitalistams 
ir kaip ji buvo ir dar tebėra 
varžoma ir persekiojama. 
Taip yra ne tik čia, "laisvoj” 
Amerikoje, bet ir visose ka
pitalistų ir bolševikų valdo
mose šalyse. Neretai prisiei
na darbininkams, ypač re
akcijos šėlimu, palaikyti 
slaptą- spaudą, varyti pože
minę propagandą. Tokis ko
vos būdas yra neapsakomai 
-unkus ir pavojingas. Vie- 

j-1 nok darbininkai nepaisyda- 
- _ ' rrti irklriii LrlinAiii iv* avinl/vi-

c.

i

•i

dirba 
kuriai 
užsie

niu reikalų ministeris Skir- 
muntas, išdirbimui sąlygų, 
kuriomis lenkai galėtų susi
taikinti su lietuviais. Kada 
lenkai turės jau aiškų šituo 
klausimu nusistatymą, tai 
gal ir lietuviams bus leng
viau su jais susitarti, nes 
lenkai ligi šiol vis tiktai 
klausė, ko lietuviai nori, ir 
jų norus kritikavo. .

Tiabar Varšuvoj darbuo
jasi ir kontrolės komisijos 
pirmininkas šardini. Susi
taręs su lenkais ir išdirbęs 
visą eilę susitaikymo su len
kais projektų šiomis dieno
mis atvažiuoja Kaunan iš
tirti, kurie projektai lietu
viams' yra priimtini, o kurie 
nepriimtini. Kiek tenka pa
tirti, šardini tikįs, kad bol
ševikai pulsią lenkus ir no
rėdamas Lenkiją nuo tokio 
pavojaus išgelbėt, rūpinasi 
sudaryti sąjungą, bendrą 
frontą nuo Juodųjų ligi 
raitijos jūrių.

Antras Lietuvos Lenkijot 
piršlys generolas Babians- 
kis dabar vieši ir maudosi 
Klaipėdoj, tirdamas tenykš
čių žmonių nusistatymą, pa
skui atvažiuosiąs Kaunan 
"paviešėti,” o dar paskiau 
pasitaręs su Pilsudskiu, su
darys naują sugyvenime 
Lenkijos su Lietuvos pro
jektą. .

Taigi lenkai, nepasitikė
dami vien savo karine pajė
ga, visais budais rūpinasi 
patys ir franeuzų padedami 
bei tarpininkaujami Lietu
vą įtraukkti Į savo globą.

Lietuvos valdžia nuo tie
sioginių su lenkais derybų 
neatsisako, 
dvti viešai, 
reikalavimai yra teisingi ir 
nuo jų neatsisakys.

Yra žinių, kad franeuzai 
Vilniaus srityje yra užpirko 
labai daug miškų ir dabar 
norėtų juos Lietuvos upė-

*

įpratimą, 
i klausimu 
brošiūrų; reikalinga tą patį 
"Socialdemokratą" padidin
ti ir patankinti jo leidimą;

> reikalinga nuolatinių agita
torių bei organizatorių, ku
rie bent retkarčiais galėtų 
aplankyti kiekvieną dvarą, 
kiekvieną bažnytkiemį, jau 
nekalbant apie fabrikų dar- 

: bininkus. Tam viskam nėra 
pinigų.

Taip vadinamiems krikš
čionims demokratams arba 

! klerikalams visai kas kita: 
jie turi įvalias pinigų, turi 
pakankamai agitatorių. 
Kiekvienas kunigas — tai 
ių agitatorius ir organiza
torius. Kiekviena bažnyčia 
—tai jų agitacijos vieta. To
dėl jiems iki šiol ir sekėsi.

Visa Lietuvos socialde
mokratų viltis kaslink me
džiaginės paramos yra de
dama ant draugų amerikie
čių.

Draugai! Musų užduotis 
yra dėti visas pastangas, 
kad surinkus kuodaugiau- 
sia pinigų į Lietuvos Social
demokratų Fondą.

J. S. Prusalaitis.

tie-!šai ___ _______  __o__ . _ _
tiems patiems kunigėliam^,; si°g i Lietuvą, jie atlupa vi 
kurie juos nori atiduoti po-(7; ™i<
nų vergijon.

"Nors šie dalykai taip yra % 
aiškus, kad rodosi, su jais ’ 
niekas apmulkinti nepriva
lėtų, vienok, kaip sakėme, 
yra daug pavargusių gerų ( 
katalikų, kuriuos visgi su- 
mulkina. Reiškia, reikia bū
tinai pakirsti veikimas tų 
kunigėlių, kurie iš kunigų 
pavirto į politikierius ir ku
rie iš bažnyčių padarė poli
tines agitacijos vietoves. 
Kadangi klerikalai yra su
siorganizavę, tad reikia lai
sviems elementams organi- 
zuoties, nes tik organizuota 
spėka gali priešinties orga- kiniui dar galima alaus išsi- 
nizuotai spėkai. Jei pažan
gieji elementai nori susior
ganizuoti, jie turi kur nors 
susivažiuoti — reiškia, susi
važiavimas yra būtinai rei
kalingas. Taij) argumentuo
ja tie, kurie stoja už susiva
žiavimą.”

IV

VAIKŲ KLINIKOS 
LIETUVOJE.

Lietuvoje randasi penkio
lika Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus klinikų. Tas skai
čius da padidės, kaip tik rei
kalingi sutvarkymai bus pa
daryti.

Nesenai dvi įsteigta Šiau
liuose, dvi Mariampolėje, 

iš Antwerpo į viena Kalvarijoj ir Kaune 
Canadą (maž-daug tiek pat dvi. neskaitant ' trijų pir- 

į Suvienytas Valstijas) miau Įsteigtu.

gerti. Viešbučių ir ”taxi( 
cab” išlaidos siekia nedau-( 
giau kaip 1,500 markių arba' 
amerikoniškais apie 18 dol.1 
Laivakortė

įr
kainuoja antra klesa nedau- F. L. I. S.

nes nori paro- 
kad Lietuvos

Tarptautinis jaunimo 
judėjimas-• • -1

I

įvykoPaskutiniu laiku
Vienoje Vykdomojo Komi
teto posėdis tarptautinio 
socialistinio jaunimo susi
vienijimo. Atstovai pranešė, 
kad vietose, iš kur jie atvy
ko, vienu balsu jaunimas 
prisidėjo prie organizacijos. 
Nutarta išleisti atsišauki
mą į visų šalių darbo jauni
mą ir išaiškinti tikslą ir 
darbuotę tarptautinio dar- 
bo jaunimo susivienijimo. 
/Ytsišaukimas numato vy- 
iausį tikslą šiam tarpui — 

vienyti darbo jaunimo jė
gas, nes komunistų jauni
nas ardo tą darbą, o deši- 
tieji nieko neveikia. Prak- 
tingąme savo darbe tarp
tautinis susivienijimas rū
pinasi kelti aikštėn bendrus 
reikalus ir pažiūras, kurios 
vienija įvairių šalių jauni
mą.

Vokiečių atstovui pasiū
lius, vienu balsu nutarta 
prašyti Biurą lankyti infor
macijos tikslais visus tarp
tautinius proletarų jaunimo 
suvažiavimus. Dalyvauti 
antrame komunistų jauni
mo suvažiavime nutarta at
mesti. Susitarta ir dėl tarp
tautinės jaunimo dienos ir 
biuro lėšų. Pagalios nutar
ta kas mėnuo leisti „Sociali
stinio jaunimo Internacio
nalas.” Laikraštis turi tiks- 
’o aiškinti visus teorijos ir nominė 
praktikos klasių kovos klau- yra kova už būvį, 
dmus, vaduojantis revoliu- klasės reikalus. Toje kovoje 
cinio marksizmo atžvilgiu.

(”S.-d.”)
svarbiausis ir įtekmingiau- 
sis kovos Įrankis yra spau-

' rni jokių kliūčių ir sunku
mų moka palaikyti savo 
spaudą, stengiasi ją ginti 
nuo priešų pasimojimų, ir 
visais galimais budais stip
rina ją. Tai tokia yra spau
dos svarba politiniame ir 
ekonominiame darbininkų 
judėjime.

A. Dvylis.
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KELEIVIS

“KELEIVIS”
GBBLAUSIS DARBO ŽMONIŲ

LA1KBAŽTIS 
PRENUMERATOS KAINA 

Afrikoje:
Metama ........................ 12.00
Pusei metų ........................ |1.25.

Kanadoj ir Užrubežiuose: 
Metams ............................ $3.00
Pusei metų .................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei

piant j Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

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

Paskutinėmis dienomis Į 
pradėjo augti viltis, kad A-‘ 

j menkoj ateina geri laikai. 
Pirmutiniai ženklai pasiro
dė ant biržos. Niekas taip 
nenujaučia pramonės ir 
prekybos pulso, kaip birža. 
Kada geri laikai, visokių 

i kompanijų Šerai ant biržos 
Įpradeda smarkiai kilti. Ra
ida nujaučiama priešaky be-Maistas brangsta, O ldarM,J^rUa™ainošepradeda 

algos puola. įpulti. Pradedant nuo perei- 
to pavasario, iki šiol krito 
[visų kompanijų Šerai. Krito 

.........r _________ „ automobilių šėrai, krito ge-
Amerikos kapitalis- ležinkelių, krito plieno, kri

tai stengiasi dabar sunai- to aliejaus, krito gumos,, kri- 
kinti ju organizacijas ir su- to kasyklų — krito ligi pu- 

taip vadinamos AIexican 
Petioleum (aliejaus) kom
panijos šėrai nupuolė nuo 
$170 iki $84; Crucible Plie
no šėrai krito nuo $107 iki 
$49: Chandler Motors auto
mobilių šėrai nukrito nuo 
$85 iki $38; Pierce Arrojv 
automobilių šėrai nupuolė 
nuo $70 iki $9; Columbia 
Grafofonų kompanijos Še
rai nudardėjo nuo $60 iki 

dabar jau $2.50; irtt.
Šėrai krito dėlto, kad' fab-

Išmetę darbininkus 
darbo, .

iš

daryti sau tokias sąlygas,'sės ir daugiau. Pavyzdžiui 
kad vėl butų galima krauti 1 
milionus, kaip jie krovėsi 
karės metu. Jie stengiasi 
numušti algas, o pragyveni
mo kainas pakelti. Jeigu iš 
pradžių jie ir buvo pradėję 
kai kuriuos daiktus piginti, 
tai tik dėlto, kad algas, ap
kapojus. Bet kaip tik algos 
bus apkapotos ir darbinin
kai sugrįš darban ant mažų 
algų, gyvenimas vėl pa
brangs. Jis ir < 
brangsta.

Štai, darbo departamen- likai nedirbo ir kompanijos 
tas praneša iš Washingtono, neturėjo iš ko dividendų sa- 
kad surinkta statistika pa- v0 sėnninkams mokėti, 
rodo, jog rugpiučio mėnesy-i Tečiaus paskutinėmis die- 
je pragyvenimas pabrangęs nomis šėrų kainų puolimas 
jau 3 procentais daugiau, staiga sustojo ir kaikurių 
negu jis buvo liepos mene- pramonių serai pradėjo jau 
svje, o’liepos mėnesyje daik- kilti- Pavyzdžiui, bovelnos 
tai buvo jau brangesni, ne- Šeru, kaina i kelias dienas 
gu birželio mėnesyje.

Tuo tarpu gi algų puoli
mas nesustoja. Pats darbo 
departamentas 
algos numušta jau 4.500,000 
darbininkų, kurie dirba 693 
pramonės šakose. Abelnai 
imant, paprastas darbinin
kas, kuris 1920 metais už 10 
valandų darbo gaudavo 
S5.06, dabar už tą patį dar
bo laiką gauna jau tik $3.00. 
Ir da nesimato, kad alga 
mažinimas butų jau pasie
kęs galo, sako darbo depar
tamentas.

jau 3 procentais

sako, kad

Alfonso veidmainybė.

• pakilo daugiau kaip 100 
nuošimčių. Finansistai ir 
pramonės žinovai mano, 
jog tai yra ženklas, kad be
darbė jau bus pasiekusi 
”dUgną” ir kad nuo šiol jau 
reikia tikėtis geresnių lai
kų.

Bovelnos kainos pakili
mas dvigubai sustiprinsiąs 
pietines valstijas ir 40,000,- 
000 farmerių, kurie užsiima 
vien bovelnos auginimu, ga
lės išparduoti sukrautą savo 
bovelną su geru pelnu, at
mokės bankams skolas, bus 
paliuosuota daug „užšalu
sio" kapitalo, prasidės nauji

Įban fabrikai, o fabrikams 
dirbant ir geležinkeliams 

. . .. . - . .. veikiant, tuojaus reikia
daugybės anglių; taigi ir 
maineriams bus daug dar
bo. Ir taip vėl prasidėsią ge
ri laikai.

( Žinoma, taip greitai tas 
nepasidarys; bet kad darbai 
.turi pagerėti, tai savaimi 

dien &uPran^ama- Audeklinėse ir 
‘ i guminėse jie jau žymiai pa-

' gerėjo. Rudeniui ateinant, 
pradės taipgi geriau dirbti, 
kriaučiai ir čeverykų dirb
tuvės.

Kaip „Keleivio" skaityto
jams jau žinoma. Ispanijos 
kolonijoj i ' " 
vergai prieš krikščioniškus 
prispaudėjus i r išmušė 
daug Ispanijos kariumenės. 
Ispanija dabar siunčia dau
giau kareivių Afrikon.

Sakydamas i tuos karei
vius prakalbą. Ispanijos ka
ralius Alfonsas aną CL„ 
pasakė:

"Man labai gaila, kad aš. 
kaipo "karalius, negaliu važiuo
ti kartu su jumis. Bet kuomet 
jus eisit i ugnį, jūsų karalius 
visuomet bus su jumis.” 1
Tai yra melas ir veidmai-. 

nybė. karaliui niekas nega- (ų laikraščių skaitytojas.
Ką rašo apie “Keleivį’ ’ ki

I . 1 XX* 1 *4- 4- *

Ii uždrausti važiuoti su ka-' 
reiviais karėn, jeigu tik jisj Drg. B. Jankauskas iš 
to norėtų. Bet jis to nenen. |j0we]iį0 prisiuntė už „Ke- 
Ir Jis. meluoja sakydamas, $2.00 prenumeratos ir

i rašo:
i Gerbiamoji „Keleivio” Re
dakcija!

i Nors aš da nesenas „Ke
leivio” skaitytojas, bet jau 
I pamačiau, kad jis yra ge- 
riausis laikraštis darbo 
žmonėms skaityt, nes:

1. Skelbia teisybę;
2. Gina darbininkų klesa;
3. Aiškiai nušviečia Lie

tuvos reikalus;
4. Pigus ir lengvai priei

namas darbininkui užsisa- 
kvt;

5. Talpina moksliškų pasi- 
Londono žiniomis, Angli- skaitymų, o Maikis su Tėvu

jos komunistų partijos pir- pridaro daug juokų ir pa- 
mininkas Arthur McManus lieka gerą Įspūdį, 
išvažiuoja Rusijon su Mark
so dukters Eleonoros Ma- laikraščius. Kaip tik atvy- 
rės Aveling pelenais, nes kau iš Lietuvos Į Suvieny- 
mirdama ji išreikusi norą, tas Valstijas, per keliatą 
kad jos jielenai butų parvež- metų skaičiau kunigo Milu
ti iš Anglijos į Rusiją. ko „žvaigždę;” paskui me-

kad jis busiąs su kareiviais, 
kuomet jie eis i ugnį. Kuo-! 
met jie eis Į ugnį ir mirs ko
voj su maurais, jisai žais, 
polo ir gers maderą Mudri-', 
de.

Jeigu karaliams ir kapi-j 
talistams reikėtų eiti kartui 
su kareiviais kariauti, tai 
karių pasaulyje visai nebū
tų.

MARKSO DUKTERS 
PELENUS VEŽA RU

SIJON.
t

Aš esu skaitęs visokius

tus laiko skaičiau Chicagos' 
„Lietuvą,” da vėliaus So. * 
Bostono „Darbininką,” pas
kui Brooklyno „Laisvę” ir 
kitokius, o betgi teisinges
nio ir geresnio laikraščio už 
„Keleivį” nerandu.

Taigi aš patariu kiekvie
nam darbo žmogui laikytis 
„Keleivio” ir platinti jį tarp 
kitų darbininkų.

Su pagarba,
Fr. Jankauskas.

Naujai Atvažiavusieji 
Lietuviai.

Pajieškojimai
Šiuomi pranešu, i _ 

vyras Vilimas Balsevičius, 
Bakerich, F“ 
merga. Mare Spuiiviliuke, 1 
Bostoną buvo daugiau žinoma kaipo 
’’Black Mary.” Čia paduodu ir juod- 
viejų paveikslus.

As, Ona Baziliauskytė, pajieškau 
savo tėvo Pranciškaus Baziliausko. 
Jis paeina iš Skirsnemunės miestelio, 

kad buvęs mano Jurbarko valsčiaus, 32 metai kaip A- 
7 . kitaip inerikoj. Visa laiką gyveno apie Bos-

27 rugpiučio. išvažiavo su toną. Meldžiu Bostono lietuvių, o .la- 
-- "jkuii apie | blausia kurie iš Skirsnemunės para-

BALTIC STATĖS BAN
KAS, 294 Eighth Avė., Ne\v 
Yorke, pradėjęs veikti tik 
šių metų pradžioje, jau su
spėjo parodyti greito ir tei
singo patarnavimo ne tik: 
tūkstančiams Amerikoje gy-' 
venančių lietuvių, bet ir Lie
tuvos gyventojams. Greta 
pigaus ir greito pinigų per
siuntimo šis Bankas yra su
tvarkęs parankų ir greitą 
atvažiavimą iš Lietuvos i 
Ameriką.

Štai šiomis dienomis at
važiavo išsiųstomis per Bal
tic Statės Banką laivakortė
mis šios lietuvaitės: VIN
CENTA KVIETKAUSKĖ, 
iš Bardžiu i Pittsburgh, Pa., 
laivu LATVI A: ANELĖ KI- 
ZALAVIČIENĖ su vaikais 
Antanu ir Petru iš Radžiū
nu i Archbald, Pa., laivu 
ESTONIA; KONSTANCĖ 
DIJOKEVIČIENĖ su mer
gaite Elzbėta iš Darsūniš
kio i Bridgeport, Conn., lai
vu LATVIA; atvažiuoja 
MARĖ DABAŠINSKIUTĖ 
iš Kermušnės i Dorchester, 
III. “ • i

į

i s
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As nenoriu daugiau nieKo bendru 
su juo turėti, bet pranešu visuome 
nei, kad žinotų, kas tai du paukščiai 
šita porelė. Jisai laike kriaučių strei
ko Bostone buvo skebu. o ii prigulėjo 
prie komunistų. Jei kas juos patėniy- 
tų, meldžiu man pranešti. Jis paeina 
iš Suvalkų gub., Kalvarijos pavieto, 
o ji iš Kauno gub.. Tauragės apskri
čio, Pagramančiu parapijos, š išlietos 
kaimo. Ji iau yra praleidus daug vy
rų ir moteris turėtų jos pasisaugoti.

Elena Balseviėienė
316 9th st.. So. Boston, Mass.

Pajieškau dviejų draugų Tom. Mil- 
lc-r. 3J3 Greenubus’i st., .Uiivvaukee, 
Wis., Joe Skudas, 637ši Cardor.i av., 
Detroit. Mich. Metai tam atgal tie 
draugai gyveno tose vietose. Patys, 
ar kas juos žinote meldžiu priduoti jų 
antrašus. Turiu svarbų reikalą.

T. Karrison
1241 So. 8th st., St. Louis, Mo.

Pajieškau Antano Balsio, Suvaiką 
lėdybos. Šakiu apskričio, Gelgaudiškio 
vals,, Valenčiunų kaimo, .geniau gy
veno Grand Rapids, Mich., o vėliau 
Indianapoly. Meldžiu atsišaukti, arbi 
kas žinote apie ji praneškite, nes tu
riu svarbų reikalą iš Lietuvos.

Juozas Strikauskas
74 Margin st.. Haverhi-l, Mass.

pijos paeina, pasiteirauti apie mano 
-cvą ir man pranešti, ar jis dar gy
vas. kur >-and»si. ar jau miręs. Aš 
manau važiuoti į Lietuvą, norėčiau ii 
ievą parvežti, jeigu dar gyvas.

Mrs Anna Laurinaitis
H. County Sanatorium 

Haydenville, Mass.

Pajieškau merginos, kuri my lėtų Į 
su manim susipažinti, apsivesti ir 
laimingai šeimyniškai gyventi. As 
esu 27 metų vaikinas. Su pirmu laiš- į 
ku meldžiu prisiųst savo paveikslą, ‘ 
kurį ant pareikalavimo sugrąžinsiu, i 
Atsakymą duosiu kiekvienai. Meldžiu 
adresuoti taip:

Regiment Tailor
Service Co 40th Inf.

Camp Ki>ox, Kv.

PARDAVIMAI

(38)

LDLD. CENTRO V ALDYBOS 
ADRESAI:

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

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

Binghamton, N. Y.
K. Liutkus, iždininkas

Great Neck L. I., N. Y.

Tai pirmosios kregždutės 
keliaujančiųjų i šią šąli mi
nių. kurioms BALTIC STA
TĖS BANK iš New Yorko 
sugabiai patarnauja ir pa
tarnaus visoje kelionėje. 0 
geras, greitas ir teisingas 
patarnavimas atkeliaujan
tiems šiuose imigracijos su
varžymo laikuose ypač yra 
brangus ir malonus musų 
žmonėms.

BALTIC STATĖS BAN
KAS parduoda laivakortes 
atvažiavimui iš pat Kauno j 
visas vietas Amerikoje. Ke
leiviui yra nusiunčiama lai
vakortė su visais reikalin
gais patarimais ir doku
mentais stačiai Į namus. 
Kaune Banko koresponden
tai paima keleivius savo glo-į 
bon, prigelbsti 
pertus, 
siunčia 
prieplauką, kur keleiviai vėl 
būna paimti Į kompanijos 
h otelius, apžiūrėti daktarų 
komisijos ir pasodinti lai- 
van. Jokių nereikalingi va
žinėjimų nei klaidžiojimų 
keleiviai nemato.

išgauti pas- 
konsulo vizas, iš- 
gelžkeliu Į laivų

Todėl tai ir kreipiasi į 
BALTIC STATĖS BANKĄ 
daugybė musų brolių ir se
serų. nes kiekvienas žino, 
kad čia ras tikrą, greitą ir 
teisingą patarnavimą.

Adresas: BALTIC STA
TĖS BANK, 294 Eighth 
avė., New York, N. Y.

BALTIC STATĖS BANK 
yra tik vienas ir nieko bend
ro neturi su panašiai užsi- 
vardijusiomis Įstaigomis su 
kitokiais adresais.

PRANEŠIMAS.
Aš, Petrone čekatauskienė, prane

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

P. Čekatauskienė
335 Pine sk, Gardner, Mass.

Pajieškau Miko Neverbicko, paeina 
iš Lietuvos Prazaryškių kaimo, Žas
lių valsčiaus, Traku apskr. Turiu la
bai svarbų reikalą pranešti. Jis pats 
lai atsišaukia ar kas apie ji žino mel
džiu pranešti šiuo antrašu.

Juozas" Tamasiunas
25 Harvard st., į.a’.vrence, Mass.

Aš, Juozas W. Bučinskas, pajieš
kau savo draugo 'Vincento Botiriaus 
seniau gyveno Jersev City, o vėliaus 
Brooklyn, N. Y„ da vėliaus, rodos, 
Chicago. Jll. Meldžiu atsišaukti pats 
arba kas žinot pranešti. (38)

J. W. Bush
258 Crescent st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo draugo \ ineo Pas
tarnoko, Suvalkų gubernijis, Alvito 
miesto; taipgi Vinco Davaičio.

Andrius Šarkus,
R.F.D. 1, Box 128, Sock Yard Sta. 

Denver, Coio.

Pajieškau Monikos Mockaitienės, 
Suvalkų rėdybos. Vilkaviškio apsk. 

Zuzana Yuronienė
47 Melrose avė- Montello, Mass.

Pajieškau Antano Cimbolaičio. Kru- 
kų kaimo. Turiu svarbią žinią iš Lie
tuvos nuo tėvų ir draugo Petro švel- 
nio, kuris pirmiau gyveno VVaterbu- 
ry. Malonėkit atsišaukti šiuo adresu: 

J. Rakauskas
820 Bank sL, Waterbury, Conn.

Pajieškau draugo Juozo Vosyliaus. 
Suvalkų rėdybos. Skriaudžių parapi
jos, Šmuru kaimo, Gudelių valsčiaus. 
Girdėjau gyveno toii, Indiose. Jis 
pats lai atsišaukia arba kas apie jį 
žino meldžiu man pranešti.

Pete Grinius
Blackvvell, Vvis.

Pajieškau savo pažįstamo Pauliuko 
Danėlos, Kauno rėdybos. Subačiaus 
parapijos ir miestelio. Turiu svarbų 
reikalą. Jis pats lai atsišaukia arba 
kas jį žino meldžiu pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas. (38)

Antanas Lauračkas
P. O. Box 372, Collinsville, Conn.

Paiieškau dėdžių Juozo ir .Jurgio 
Vaičiulionių. Suvalkų rėdybos, Giuok- 
snikų kaimo, Simno parapijos. 12 me
tų atgal išvažiavo Amerikon ir nuo 
to laiko negaunu jokios žinios. .Jie 
patys lai atsišaukia arba kas apie 
juos žinot, malonėkite man pranešti.

Anelė Vaičiulioniutė-Aukščiuiiienė
21 Russell Place Park st..

Mothenvell, Scotland.

Pajieškau savo dėdžių Juozo ir 
Prano Zakarevičių ir Prano Kilim-kio, 
visi Suvalkų rėdybos. .Juozas Zakare
vičius gyveno Krokelaukio parapijoj. 
Daugirdų kaime, o Pranas Zakarevi
čius ir Pranas Kilinskis gyveno Sim
no mieste. 15 metų atgal išvažiavo 
Amerikon. Jie patys lai atsišaukia 
arba kas apie juos žino meldžiu man 
pranešti.

Juozas Aukščiunas
21 Russell Place Park st..

Motherwell, Scotland.

Aš, Berr.asius Kiimkeviėius. pajieš- 
l.au Juozapo Stumbro, Vilniaus ra
dybos, Alytaus apskričio, Daugų pa
rapijos, Žvirgždenų kaimo. 
Lietuvos svarbių naujiena, 
atsišaukti arba žinančius 
už ką busiu dėkingas.

Bernasius Klimkevičius
1104 Meade av. Park pi. Seranton, Pa

Turiu iš 
Prašau 

pranešti.
(38)

Pajieškau švogerio Antano Juzėno,' 
kuris kiek laiko atgal išvažiavo į 
mainas, Shenandoah, Pa. ir dingo. 
Dabar nežinau kur jis yra. Jis pats 
lai atsišaukia 
malonėkite man pranešti, 
daug svarbių dalyku.

Joseph Deveikis
2802 Poplar st., Philadelphia,

arba žinantieji apie jį 
nes yra

Lietuvišką katalogą dykai
Jei manote atidaryti krautuvu, pirmiaus 
atsigaukit į musų Bendrovę, gausite in
formacijas, t

VV’aterbury Mail Corporation
503 VVilsou St. VVaterbury, Conn.

KAS NORI PIRKTI AR P\Rl)l'OTI 
savo Namus ar Farmą tegu! atsišau
kia pas mane. Pirkėjai farmų atva- 

j šalių Ameri
kos ir Kanados. Farmos Mass., ir 
Conn., valstijose yra geriausios už 
tai, kad randasi daugybė fabrikų. 
Gromatas prašau rašyti lietuviškai ar 
lenkiškai. (42)

J. F. RICHARD
33 Canal st., So. Hadley Falls, Mass

Pajieškau lietuvės ar lietuvaitės' 
prie gaminimo valgių <lel 3 ypatų iri 
užlaikyti švariai šlubą. Mokestis ge-< -
ra. Galima atsišaukti per laišką arbu žiuoja pas mane iš,yisų 
ypatiškai. (37) ’ r "

Wm. Petkevicia
100 Lineoln avė., E. Saugus. Mass.

A PSI VEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, nuo 20 iki 30 metų am
žiaus, mylėčiau kad butų laisvų pa
žiūrų. J laišką atsakysiu kiekvienai. 
Aš esu 27 metų. Platesnių žinių su
teiksiu laiškais. Pašalinius meldžiu 
bereikalingai nerašinėti.

J. Šermys
2237 Tustin st., Pittsbaigh, Pa.

Pajieškau apsivedimui 
arba našlės, tik be vaikų, 
3o metų amžiaus. Aš esu 
linksmaus budo vaikinas, 
mylinčios susirašinėti, 
prisiųsti su pirmu laišku 
Atsakymą duosiu kiekvienai.

J. Rudai:
729 W. Ist st.. Los Angeles, Cal.

merginos 
nuo 20 iki 

30 metų ir
Merginos 

malonėkite 
paveikslą. 

(38)

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės bei gyvanašlės, kad ir su 
vaiku, nuo 25 iki 35 metų. Aš esu 3f> 
metu amžiaus, apsigyvenęs Kalifor
nijoj jau penkiolika metų, turiu gera 
nuolatini darbą, gerai apmokamą; jei 
kat-a mylėtų linksmą gyvenimą, 
meldžiu atsišaukti ir malonėkite pri
siųst man paveikslėlį. Kiekvienai duo
siu atsakymą.

Petras Mattsonas
242 Atnens st., San Fiancisco, Cal. :

Pajieškau apsivedimui našles mc- 
' •■•s. mylinčios gražų gyvenimą. Fra- 
šau -ru laišku prisiųst ir paveiksią. 
Vašius. T. Savičis (38)
2343 Profeęsor st., C’evelan.l. Dhio.

I

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našles, ne jaunesnės 23 metų ir 
"e senesnės 28 metų. Aš esu 28 metų. 
Malonėkit atsišaukti su pirmu laišku 
’ risiunčiant paveikslą, kurį ant pa
reikalavimo sugrąžinsiu. (37)

J. Alešauskas
94 Manchester avė., Box 100. 

Highland Park, Mieli.

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

Ąntanas Gabrėnas
1447 Commercial st-. Portland, Ore.

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

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

)
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REIKALAVIMAI
REIKALINGI AGENTAI LIETU

VIU KOLONIJOSE.
Kam būti be darbo, bei dirbti už 

maža atlyginimą, kad gali labai leng
vu budu, o net ir liuosu iaiku nuo 
darbo, užsidirbti po $10.00 ir dau
giau į diena, nemokėdamas jokio spe 
eialto užsiėmimo. Kreipkitės plates
nių žinių tuojaus, prie išdirbėjo labai 
pelningo ir visai naujo daiyko.

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

REIKALINGI 
DARBININKAI.

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

Atlas Clothing Corp.
343 Broadway,

So. Boston, Mass.
DYKAI. VISAI DYKAI!

Kožnas aplaikys didelės vertės ir 
dailų prezenta, kas tik prisius mums 
savo biznierių ir pažįstamų antrašus. 
Antrašai reikia parašyti aiškiai ir 
pažymėt, kas luti kokį biznį. (PdtO) 

J. Kiarkauskas
P. O. Box 711, Chicago, 111.

SCENOS MĖGĖJŲ DOMAI!
Idant tinkamai perstačius teatro 

veikalus, reikia įsigyt tinkamos sce- 
nerijos. 
sim

Reikalaujantiems patarnau- 
sažiningai. (42)

JONAS STOČKUS 
Diman. Voeational Schcol 

Fall River, Mass.

“KANKLĖS”
Ilgai lauktos "KANKLĖS” vėl 

pradeda kankliuoti. Ši metą 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 spaudą (už trijųį 
sąvaičių) bus “KANKLIŲ” 

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

MIKAS PETRAUSKAS
769 BroaJway, So. Boston, Mass.

Nepaprastos 
Lenktynės 

KURIOSE KVIEČIAMI DALYVAUTI VISI 
"KELEIVIO” SKAITYTOJAI.

Kiekvienas, kuris tik gaus "Keleiviui” bent vieną naują 
skaitytoją metams, galės pasirinkti DOVANŲ S.50 vertės 
knygų iš "Keleivio” kataliogo, Kuris bus paskelbtas "Kelei
vyje” Lenktynėms pasibaigus.

BE TO DA, GERIAUSIA PASIŽYMĖJUSIEMS 
YRA SKIRIAMOS

TRYS EXTRA DOVANOS!
I—KAROLIO MARKSO "KAPITALAS”

ir kiti jo raštai. Paaiškinimų apie šį veikalą turbut 
nereikia. Tai yra noksiąs apie visuomenės surėdy
mą ir žmonijos kovą už būvi. Tris dideli tomai, ap
taisyti dailiais auksuotais apdarais.

II—STEIGIAMOJO SEIMO DARBAI—
Šitame veikale telpa visi klausimai, kokie tik buvo 
Lietuvos Steigiamam Seime svarstyti, ir visų atsto
vų kalbos, žodis-žodin surašytos.
tomų, ir visi apdaryti po stipriais audeklo apdarais, 
su auksuotu antgalviu. Tai yra 
mentas Lietuvos istorijai.

Tų raštų yra JO

svarbiausis dokn-

III—PILNA GEOGRAFIJA
arba mokslas anie žemės paviršių; tai yra aprašy

mas Įvairių šalių ir jų gyventojų, kainų ir upių, saus- 
žemio ir jūrių. Didelė ir stora knyga, puikiai auk
suotais apdarais apdaryta.

Kas prikalbins "Keleiviui” daugiausia naujų skaitytojų ir 
prisius už juos pinigus, tas gaus 1-rr.ą dovaną. Antras dau
giausia prikalbinęs skaitytojų gaus II-rą dovaną. Trečias 
iš eilės gaus III-čia dovaną. Be to kiekvienas galės pasi
rinkti už kožną prikalbintą skaitytoją 50c. vertės knygų.
LENKTLNĖS TĘSIS TRIS MĖNESIUS NUO DIENOS 

PASIRODYMO "KELEIVYJE” ŠIO PASKELBIMO.

"KELEIVIS," 255 Broadwav, So. Boston, Mass
I
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pasiųsk ' 
užklausdamas > 

ir neikaluouainas j' 
ir sanipalų — viską 

Rašykit šiandien !
• ' (40) Į

musų nauja 
dirbtuvės” 

Knyga ant 
ariu patali-

PLUNKSNOS
K a tik išėjo 
"tiesiog 

u;>igitiimo
nauju ir ši 
nių. Paduskos ir plunks
nos parduodamos sva

rais Hile kokioj daugumoj. Jei
gu norit gaut už pigią kainą 
geriausiu plunksnų, i 
mums atvirutę 
musų kainų 
k n j'gos 
gausit dykai. 
—tuojaus.
American Feather & Pillon Co. 
I>esk 2K>, Nashviiie, Tcnn.

DR. GATSOPOULOS ;
11 Associate Bldg.. 

Lowell, Mass.
Tik ką sugTižęs iš Paryžiaus, kur 

ils ėmė specialį kursą tuberkuiizui 
gydyt su Dr. Rous vaistais.

Karštis, kosulys ir skausmas krū
tinėj prapuola į kelias sąvaites. Tuoj 
po antros sąvaitės srydymo prasideaa 
stebėtinas pasitaisymas.

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

SENIAUSIA

Agenturfi
VIENYBE
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Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 
maino ant visų 

šalių pinigų.
S ■ 

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

Šri ■ :2h 

"VIENYBĖ” 
EINA DU KART 

SAVAITĖJE 
Spausdina geriausius 
tus. vėliausias žinias 
Lietuvos ir vu>ur ir 

juoku skyrių 

"TARKA” 
AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ............... 4.50

ž. B [c'i 

Pirkite '‘Vienybės” Ben
drovei šėrns. L>ivi<ieudai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

_ Vienas Šeras §10.
Bi r 173 AS B a w

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

ras
is 

turi

vi-

esnių in
taką, ra
ukus. rei- 
j-inigi n io 
katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

(•)

r
ie • ♦ •»

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL.Go.
193 Grand St. vv 
BrooKIun, N. y.

Kur vienybė, 
Ten galybė.
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FILOZOFIJA.
I)r. A. J. Karalius.

Malebranche (Malbranš). tęs, tai nėra abejonės, kad 
Sykiu su Spinoza Franci- butų geriau filosofuoti 

joj gyveno Mikas Malbranš, 
gimęs Paryžiuje 1638 m. 
Silpnutis iš gimimo pasaulio 
smagybėmis naudotis, tu r 
būt, negalėjo, ir dėlto tiko 
būti filosofu. Jo molina mė
gusi filosofiją, ko ir jam su
teikusi. Nuskirtas kunigu 
būti iš mažens, bet neėmė Įš
ventinimo. Vienok prisidėjo 
prie kokios ten religinės 
sektos, kuri garbino šv. Au
gustiną. Sektos viršininkai 
bandė iam filosofiją aiškin
ti, bet jis negalėjo su jų nuo
monėmis sutikti. Pasakoja
ma, kad vieną kartą knygų 
pardavėjas jam Įkalbėjęs 
nusipirkti Descarteso raštų. 
Malbranš pradėjęs juos 
skaityti ir tiek užsiinteresa
vęs. kad skaitęs ir skaitęs 
dienomis ir naktimis, kol vi
sus perskaitęs. Descartes j 
jam patikės ir padaręs ji fi
losofu. Malbranšui buvo pa
togus laikas studijuoti; jis 
turėjo gabumo gražiai rašy
ti, ir savo stilium pralenkė 
ne vieną tų laikų literatą.

ga
lėjęs. Jo filosofijoj religija 
užima pirmą vieta, nors jis 
sako, kad protas stovi augš- 
čiau už tikėjimu. Jis negalė
je atskirti religijos 
Sofijos.

Jo filosofijoj 
aikštėn viskas prie 
eartes tiktai 
pav., Dievas vra 
žn - - ■
lyje. 
dvasia; kūno ypatybės — 
judėjimas ir išsiplėtojimas: 
dvasios ypatybės — sunrati- 
mas ir valia. Nei kūnas, nei 
dvasia negali veikti be va
lios ir spėkos "pirmutinės 
priežasties". Kadangi visų 
daiktų idėjos arba suprati
mai egzistuoja Dievuje, tai 
mes jame matome visus dai
ktus, jame gyvename, juda
me. nuo jo priklausome. Bet 
kamgi tada reikia medžia
ginių daiktų? Kamgi me
džiaga reikalaujama? Čia jis 
tik pareiškia, kad Dievui 
buvę malonu sukurti me- 

____ _______ ____ jdžiagini pasauli— Dievas 
Jis parašė keletą stambokų buk norėjęs arba užsigeidęs, 
veikalų, tik bėda', kad jis ne- ir tiek. Malbranš. tai galvo- 
mėgo skaityti kitų galvočių j čius tiktai iš biblijos, 
raštų, apart Descarteso. Sa- j O visgi jo butą gabaus ra- 
koma musė ji daugiau inte- i šytojo. Gaila, kad jis ne- 
resavo, negu Grekijos arba skaitė kitų galvočių rastų; 
Romos istorija.___________ Į butų daug ko išmokęs.

Jei jis butų daugiau skai- (Bus daugiau)

nuo filo-

išstumta 
ko Dės

liu kęs buvo: 
viskas, o 

ogus niekas, ir tt. Pasau- 
anot jo. yra kūnas ir

nvje ”La Ouestion Polono- ; 
Lithuanienne” (Lenkų-Lie- ! 
tuvių Klausimas), aprašy- I 

damas lietuvių-ienkų bylą 
dėl Vilniaus, sako:

"Negalima iš Lietuvos 
reikalauti, kad ji už \ ilnių 
išsižadėtų savo nepriklauso
mybės, kuomet visas pasau
lis, pradedant nuo Entan- 
tos vyriausybių iLloyd Ge
orge kalba) yra pripažinęs, 

i kad Vilnius turi tekti Lietu
vai.

' Prie susipratimo tikrai 
Tegalima butų prieiti, jei 
nebūtų unijos idėja pakeis
tu sąjungos idėja, kurią, ži- 
i omą. taip pat tegalima bu
tų Įvykinti tiktai tuomet, jei 
Vilnius išanksto butu su
grąžintas Lietuvai. Tokią 
Sąjungą, kuri plačiai apim
tų visas Pabaltjurio valsty
bes su Lenkija. Rumunija ir 
Čeko-Slovakiia, 
: amatą tvarkai 
Rytų Europoje."

sudarytu 
bei taikai

Philadelphiečiai protestuoja.
Keturiolika Philadelphi- 

jos lietuviškų draugijų rei
kalauja, kad Lietuvos atsto
vas Amerikoje teiktųsi nors 
kiek savo veiklumą parody
ti ir painformuoti 
visuomenę apie 
dėti.

Kadangi p. 
leidus atstovo 
Čarneckiui tą garbingą urė
dą užėmus, apie Lietuvos 
politiką, o lygiai ir apie po
litiką <u Amerikos valdžia, 
nieko, o nieko nesigirdi;

Kadangi per tą laiką, per 
tą porą mėnesių, buvo ir yra 
visokių gandų apie Lietuvos 
padėti, o ypač paskutinėms 
dienoms Amerikos spaudoj 
eina žinios, kad Lietuvą da
linama pusiau 
niaus miestas 
pavedamos lenkams;

Kadangi tokios žinios ne
apsakomai erzina lietuvius, 
atima energiją, kelia neapy
kantą vienu prieš kitus, gim
do neužsitikėjimą Lietuvos 
valdžia ir labai kenkia Liet.

Ponų pardavinėjimui tr
aukų rinkimui, o Lietuvos 
atstovas tokioms žinioms ei
nant jokios akcijos neparo
do. nei lietuvių spaudą, nei 
veikėjų būrelius, nei pasko
los stotis neinformuoja, o 
ypač nieko, o nieko neatsa
ko per Amerikos spaudą—

Todėl Amerikos lietuviai, 
negali ilgiaus kęsti, nes to
kios žinios, kurias negalima 
žinoti, teisingos ar ne, daro 
l>egalo daug blėdies. Ameri
kos lietuviai turi jieškoti iš-J 
eigos iš tų tamsių ūkų. ku
rie eina iš Lietuvos atstovy
bės grabinio tylėjimo. Turi 
jieškoti būdų atmainyt at
stovą, arba t vert savo atski
rą Informacijos Biurą, jei 
jau Lietuvos atstovybė A- 
merikoje nieko negali toje 
linkmėje nuveikti.

Philadelphijos lietuviai, 
nenorėdami dabartiniu lai
ku daryti kokių priklumų, 
nenorėdami leisti negeni 
gandų bei diskredituoti Lie
tuvos atstovybės Ameriko
je, išnešė žemiaus paduotą
ją rezoliuciją, ir tuojaus, tą 
pati vakarą, pasiuntė ja 
Lietuvos atstovui Ameriko
je į Washingtoną, reikalau
dami platesnių informacijų

lietuvių
Lietuvos pa-

2- *

Iš HAMBURGO J 
DANCIGĄ ir VARSAVA fa fa-

Naujais laivais 
ORBITA 
OKOPEsa
ORDINĄ
l z.J :rvti kambariai 
ir šeimynoms.
THE ROYAL M UI. 

STEA.M PA< KET CO.
26 BnottHav. ,\ew Y -ik.

i 117 )\. \Vash>ngloii st., Citicago 
arba pas vietos agentus.

KROONLAND
24.
S.

Rugsėjo
l.y.pkr.

l.upkt.
nuderima
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Tel. Bene h 6933

011. M. FRIESMaK
SPECIALISTAS VENEKIAKV 

LIG V. 
VYRU IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
itifiJ H’ASHINGTON st. 

BOSTON. MASS.

» 
♦ 
t
?
IL. I. B.

į!
I

r tr.na
Karta

Lietuvių
Kalboje

apie Lietuvos padėti šiuo 
momentu. Štai jos turinys:
Jo Mylistai p. V. Čarneckiui 
Liet. atst. Amerikoje,

Washington. D. C. 
Rezoliucija.

i » 
s
i i
i
4 

I

I

ELHIU D. STONE
Kepresentantas

LOt IS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESU AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas 
kriminitiiškas.
66—67 Journal Buildtng•> -.....- - ------ --

ir jo brolis

ir

MASHlNGi < >N STREST, 
BOSTON, MASS.
Tel. Main 3334

. ■ - .fa ■ ■ ■ . —

Šis dideli Ke<l Star Linijos lai
vas specialiai atplauks į Bostoną 
Rugsėjo 1S, kad paimt lietuvius 
pasazierius. Daugybė lietuvių jau 
užsisakė sau vielas ant šio laivo 
keliavimui i tėvynę. Speciali* at
plaukimas šio laivo i Bostoną su
teiks jums didelį parankumą ke
liavimui Į Lietuvą. Kroonland jau 
nuvežė į Lietuvą ir atvežė is 
tūkstančius jūsų broliu. Aut 
laivo labai paranku kt liauti, 
jis turi didelį dėką, visokius 
rankumus ir daugybę gero mais
to. Užsisakykit sau vietas t 
jaus.

V R£D STAK UNB *Z 
»ms’uj>i ^ - A.-UUU- tars
•■TlXNATi<X>kl MkkCJUITIkl

Bostono Ofisą : SI Statė St. arba 
pas vietos agentus.

United 
Statės 
Lines

Generalini Agentai dėl CENTRALINES ir RYTU EUROPOS 
__________ NORTH • GERMAN LLOYD BREMEN._________

Iš NEVY YORKO TIESI \l j
BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ

Eaivai plaukia tiesiai į L1E1*OJV Per Dancigą. Tiesus persimainy- 
nias nuo laivo ant laivo.
1‘OfOMAC Rugsėju 22. Spalių 5, Gruodžio 24 
III. l)S()\ Spalių 15. Gruodžio 3 
PRiNCl-.SS >i Vl’OiivA Spalių 22. Gruodžio 10

Iš \’EW YORKO J CilERBOl SGĄ IK BKEY1EN.) TIESIAI 
Greitais ir dideliais laiva.s, oi.1 v irt ..-i:.is *><» Amerikos vėliava; 

AMElklCA Rugsėjo 28. Lapkričio 1 ir Lapkričio 29 
Gziiuiih A .;SK1NG 1 <>.X Spalių 4, Lapkričio S ir Gruodžio 

Kreipkitės prie aarentų ,

UNITED STATĖS LINES
99 Stale Street, Boston. Mass. 

United American Lines 
Roosevelt Steamship Company 
Moore & McCormack Company

\ etiejai ir Opvruotojai dėl U. S. Shinpintj Board.

Pamėginkite naujo_

Ruples
1 Su užregistruotu vaisbaženkliuSuv. Valst. 

Pa&eulu Biure.
Naujame mėlyname pakelyje.

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

Ruffles yra įsoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas —begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačnia tį
siai ypatai.

♦
Aptiekose 
parsiduoda 
po65e.arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pašta 
tiesiog iš 
labara- 
torijos.

■*
Satinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butu 
INKARO 
Tais- 
baženklis.

Dr. A. J. Karalius<
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TIK st.oo

šią Biblija.
r Pačto Money Or<te-

arba registruotame laiške adrcsv:

Jani bes tr«:utpi z

•'KELEIVIS"
255 Broadvvy.

Boston, Mass.

Į

r

FARMOS!

Dabar ka tik išėjo iš po apauJoa 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE 

miera Biblijos 5’Ax8 colius, turi 382 
puslapius ic 379 paveikslėlius. Labai 
idomi ir naudinga kkrkvieiuu vpatai. 
Žinojus skaitydamas šią Bibliją ir lė- 
mydamas i paveikslėlius, (kvrie per- 
srato kas buvo pirm sutvėrime svieio 
ir iki užgimimai Kristaus), cži.ihš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jokiai to
kią knisą Įgijo, 
mes vakarai.

KAINA

Norinti gaut 
siuskit Eypreso ar 
r.

Gydytojas 
ir Chirurgas

g>c Gvd<^ užsecėjusias ligas § 
vyrų ir moterų; ypatingai ly- j 
t iškas ligas. j

Duoda patarimus sveika- f 
tos dalykuose per laiškus.

3 303 S. MORGAM ST. į 
CBICAGO, ILL )

TEL. BULEVARD 2160.

AęCOK* 40*

SrOPSDANDRtfff 

. . I>QOM O Tts • -;

iHhAEFHY-SCALP 
. UAiiFčIANTI! A1R 

L ,s ■ ' v
CWTt»TS 5 FVu»C OZS /

UNITED flMERICAN CINUS?
TARP HEW YORKO IK HAMBURGO

Trumpiausias susisiekimas su Centraline Europa.
S. S. "Mount Clay” Rugsėjo 15
S. S. ”Mount Carrol” (naujas) Rugsėjo 29.

Ruimai su 2. -1, ir G lovom ant šių visų garlaivių. Spe
cialiai valgomieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui 
ruimai ir pasivaikščiojimui deniai, visas tas patvarky 
ntas trečios klesos pasažierianis.

Specialiai traukiniai laukia Cuxnaven su lietuvių 
perka! oėto jum.

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

____  JULIUS ROTTENBERG, INC.
WITH 260 Hanover St.. Boston, Mass.

JOINT

•t*
Mes, Philadelphijos lietu- |

H t
viai, laikytame viešame su
sirinkime 5 d. rugsėjo. 1921 
m.. Lietuvių Muzikaiėj Sve
tainėj, Allegheny avė. ir 
Tilton st., Philadeiphia, Pa.,' 
išrašėme sekančią rezoliu
ciją: j

Kadangi 1-mą ir 2-rą d.1 
rugsėjo, 1921 m., Amerikos 
spaudoj tilpo neaiškių žinių 
apie Lietuvą:

Kadangi tie pranešimai 
bei žinios Įtaria buk Lietu- 

ir kad Vii- vos komisija, vedanti dery- 
ir apielinkės bos su lenkais Genevoje, su

tinka padalinti Lietuvą i 
'dvi dalis:

Kadangi A'ilnius ir jo te
ritorijos skiriama Varšuvos 
lenkti valdžios kontrolei :

Kadangi 1
vybė Amerikoje nieko Ame
rikos lietuviams apie tai ne
paaiškina—

Taigi lai būna nutarta, 
griežtai protestuoti prieš 
toki neteisinga lenkų reika
lavimą ir Lietuvos valdžios 
sutikimą dalinti—skaldyti 
Lietuvą ‘jei tas yra teisy
bė) ;

Vileišiui ap- 
vietą ir p.

FARMOS! FARMOS!
100 aktų žerrės, 30 akrų dirbamos, 

mkair.os visokiem'- aiųrmeniBis; 
... aptverta: dide’ės ganyklos;

i įtinai malku: sreri vaisiniai 
džiai; užlaikoma 25 gaivos galvijų; 9 

huim.’ stuba ir i ruimų stuba: ba
rantis vanduo ant kiemo; 2 barnės, 
vžtektin'.: vietes galvijams; randas’ 
4’a myliu nuo pramoningo miestelio 
ir gelžkelio stoties. Kaina tik $2,000 

: pinigais.
—

5 akrai deriingos žemes, 10 ruimų 
I stuba, moderniški įtaisymai, cemen- 
I imis skiepas; harnė, užtektinai vie- 
, tos 4 karvėms -r 5 arkliams; 2 višti
ninkai; 2 'ra-adži.'ii; visokių fruktu 
i. uogų; sykiu parsiduoda 2 karvės, i 
arklys, apie 100 vištų, tūli padargai, 

y latiivmc \ežima:, j)at<.rr.ai i: coaau. Dar-laietuyos .:a? .!žsod,..a3
užsėtas avižomis ir tt. Stuba dalinai 
forničuiota. Kai ’a $4.500. Pusė ine

RACINE FARM AGENCY ( 
DANIELSON. C0NN.

GARDŽIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

■JIS padarytas iš Įvairiu GYDANČIŲ šaknų ir žolių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

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

MŲ DAIKTU KRAUTUVĖJE.
Vartokite TORAH, c persitikrinsite kiek jis priduos 

Jums sveikatos ir "ramumo.

TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST., CAMBRIDGE, MASS.

*

H ftMBORG AMEHCflN CINE

I
i

I
Į
!
Ia
i

BOSTON, MASS. į

PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS LIETUVOS 
LENKIJOS su augščiausiu išmokamu kursu.

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visu geriausiu linijų. 

SVARBU ŽINOTI.
Musų atstovai išvažiuoja į Lietuvą bėgiu kelių savaičių. Jie gali 
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HANOVER ST.,

IR

su-

Pasekme po 20 dienu 
arba grąžiname jume 
pinigus.

FARMOS!
lietuvių kolonijoj. 

Pirkit faunas, 
bedarbės ir sunkią 

100 farmų geros, der- 
su puikiais b'Uinkuis ir 

upelių, visokio 
•eikaiauja. Par- 
. su mažu įmo- 

is’nokėji- 
Norėdami pirkti farma. atsišau- 
laiškais pas mane: (Pd40>
■Jos Stanks, Farm Agency

K. 2, Branch, jlieh.

FARMOS!
Ant pardavimo 

'liehigano valstijoj, 
tąsyk nebijosite 
Lukų. Aš turiu 
linges ženv 
sodais, prie ežerų ir i 

i ciiiumo, kokio kas re
— .... . duodu pigiausia kaina, ...

I OiiaUS TeikaJelUjame, kaci r.ėjimu ir duodu ant lengvų i 
Lietuvos atstovybė Ameri-;™’*; 
koje kuogreičiausia mums 
apie tai praneštų. Jei tas__
teisybė, tai be jokio atidėlio
jimo tegul Lietuvos ątsto- 

4_;vybė Amerikoje šaukia vi- 
sas lietuvių kolonijas Ame- 
rikoje griežtai protestuoti 
prieš Lietuvos skaldymą ir 

[pavedimą lenkams. j
ši rezoliucija vienbalsiai ct_

[tapo priimta viešame susi- Bauba,Ąi2 Yve 
rinkime 14-kos Philadelphi- ,ie suteiks 
jos lietuvių draugijų.

Juozas Teleiša, sus. pirm.’ 
.Juozas D anauskas, rast, i

3585 Salmon st., 
Philadeiphia, Pa.

I 
I

FARMOS! FARMOS!
Turiu ant pa:davime- 90 farni.i. Di

delių ir mažų, su mažu ;mc';ėj:ntu i- 
lengvu išmokėjimu, 35 mylios nuo 
Newark, N. J. 
Rites lais.k'a.

MIKE <
Box 46.
Agentai- S. <

. L:

nil Brook. N. J.
•as, 14 VVilson st., 

.L Bartašius, l:S 
ew York Clty, 
, Bayonnc, N 
[formacijas.

.J

| PARSIDUODA FARMA!
I.iibai Pigiai.

8-! akrai žemės, 40 akrų dirbamos, 
žuvinga upė teka per visą farma, 
nauji budinkai, gyvulių pilna, visos 
mašinerijos. Platesnių žinių klauski
te Laiškais.

IGNAS GULĮS
R. 2, Box 47, Brunch, Mieli.

FRANCUZŲ SPAUDOS 
BALSAI DĖL LIETUVIŲ-

LENKŲ GINČO.
asningtonas. — r ran- stoties, mokvkių ir krautuvių, $1,000 

cu.zų laikraštis "Revue In- 
temationale" savo straips-

PARSIDUODA KARMA!
10 akru žemės, 33 akrai augštos, 

dirbamos, yra gero vandens, 5 ruimu 
yera stuba, vištininkai, ’ų mjlk>s nuo 

arba mažiau jnešt. Gera vieta dėl vei
simo vištų. IDA JJENE (37)

YVoodboro, Wis.

Nuga-Tone
PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,^ 

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Ntura-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogui Devynes iš dešimtes visu žmogaus liguAV 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulnvimas viduriu, gazai ir\ 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia. stokas. energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožr.a dalis kūno ir kožnfl. jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo., Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo fjf/i 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 1 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu yJ 
per varsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir Z 
F'osforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu. f

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, Į 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui ii 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą,..tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibamą akiems I Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ai 
daromu paprotę vaistu.'Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skoni ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nura-Tone yra vienas ($1.OO) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) p ii i ui u, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėte pirkti šešes bonkutas, arba šešius menesius gydymo už penkius ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes urnai sugrąžisime jus u pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes jmame riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

> FRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.

National Laboratory. L. 21, 1018 So. M'abash avė., Chicago, III.
Grrbivnieji: įdedu čionai! Ir meldžiu prisiųsti un....................... benkut

Nuga-Tone. . .

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

M lesta: Valstija

DRAUGAI, platinkite ''Keleivį” tarpe savo draugu, 
kaipo tikrą darbininkų laik raštj. Kaina metams §2.00.

A

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

kurie parveš jumis tiesiog į Lietuvos žemėje prieplaukas, kaip tai: 
į Piliau, Karaliaučių ir Liepojų, ap
silenkiant. lenkų Danzigo Juostą ir 
išvengiant daugel išlaidų ir nema
lonumo, tai kreipkitės pas mus ypa- 
tiškai ar per laiškus užsisakymui 
sau vietos ant geriausių ir grei
čiausių laivu, išplaukiančių is New 
Y orko šiuose vasaros mėnesiuose į 
virš minėtus portus.

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

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

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

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

George J. BartaSius Immigrant Service Cor.
498 Washington St., (Cor. Spring St.) New York, N. Y.
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ISTORIJA LIETUVOS 
RESPUBLIKOS

Liudvikas Liutvinas iš Eli-. laišką, kur tarp kita ko ra- 
zabeth, N. J., keliaudamas j ' ‘

Lietuvę, iššoko iš laivo i 
jūres.

Juozas šiušis rašo laišką 
iš Lietuvos A. Jankui į Pitts- 
burgh, Pa., kuriame štai kas 
yra pranešta:

Brangus švogeri! šiuomi 
pranešu, jogei jūrės per
plaukiau laimingai, bet savo 
kelionėje mačiau daug ne
malonumų. 27 birželio turė
jome laidotuves . ant jūrių. 
Tūlų paliokų vaikas apsišu- 
tino arbata ir mirė. Lavo
nas liko palaidotas jūrėse 
su pamaldomis. Mat ant lai
vo važiavo ir palioku kuni
gas, kuriam ir prisiėjo at
likti visos laidojimo cere
monijos. Į mažą medinį gra-! 
heli likosi įdėtas kūdikio kū
nelis. Sykiu buvo pridėta ir 
geležų, kad grabas skęstu. 
Laivui sustojus, grabelis ant 
virvių likosi nuleistas i jū
res. Motinos verkimas buvo 
neapsakomas.

Tą pačią dieną, apie 10 v. 
vakare, teko matyti dar 
liūdnesnis reginys. Su mu
mis kartu važiavo j Lietuvą 
Liudvikas Liutvinas iš Eii- 
zabeth, N. J. Sakėsi važiuo
jąs i Radviliškio apskritį, 
Daukučiu kaimą. Atrodė 
gražus ir diktas vyras, apie 
31 metų senumo. Tą dieną 
jis buvo labai neramus ir Įs
meigęs akis vis tėmyjo i jū
res. Aš supratau, kad su juo 
yra kas nors bloga ir priėjęs 
pasiteiravau, kas jarn yra ir 
ar negalėčiau kuomi nors 
pagelbėti. Jis atsakė: "Nie
kas negali man pagelbėti,” 
ir nuėjo nuo manęs šalin. Aš 
supratau, kad jo nervai be
galo Įtempti ir apie tai pra
nešiau jūreiviams, kad ji 
tėmytų. Kuomet aš ir pora 
jūreivių ėjom jo daboti, jis.

i soma: •
Sūneli, tu mums rašai, 

kad mes rašom tau laiškus 
ašaromis. Ale kad pas mus 
vienos tik ašaros ir vieni 
/argai tematyt. Gero nieko 
nėra. Žmonių daug iš visur 
privažiavo, lai nėr kur ir 
dėtis, reikia lauke būti, gri- 
čių nėra, o jei kur kokia ir 
yra,. tai po 200 reikia ant 
mėnesio mokėti. Darbų taip 
gi nėra ir nėra kur žmogui 
užsidirbti. Tik Dieve, o Die
ve. duok tu greičiaus pa
baigti gyvenimą... Visi mu
mis'spaudžia, visi mumis 
skriaudžia, kas tik nori. Ak. 
vargas, mums, vargas! Nė
ra nei kam pasiskųsti, nei 
kur rodos gauti, nei prie 
Lietuvos valdžios prieiti— 
visi ponai, o biedno nežiūri, 
nei kalbėt nenori. Nežinom 
r.ei ką daryti: reikia vargti 

i ir ant lauko būti. Nežinia 
kada ateis geresnis gyveni- 

iinas Lietuvoj.
Mielas sūneli, dabar mes 

neturim namii nei gričios, 
ant lauko turim būti, tai ne
rašyk mums dabar laiško, 
pakol mes nepa rašysim, nes 
mes nežinom, kur busim.

Tavo tėvas ,
Kazimieras Aikevičius.

i

Kapčiamiestis, Seinų aps. 
'"Keleivio” korespondento 

pranešimas.)
Musų apielinkės žmonės 

užvis daugiausia nukentėjo 
nuo lenkų įsiveržėlių. Dar 
pereitais metais rugsėjo m. 
užėję baisiai apiplėšė gy
ventojus. Pas Benoši, kurio 
sūnūs tarnavo Lietuvos mi
licijoj, jie paėmė porą ark- 
lių, karvę, kiaulę ir kitus 
geresnius daiktus. Benošiui 
prašant, kad jo taip ne
skriaustų, jie atsakė: ”Pri- 

užtėmijęs mumis, šoko i ju- statyk savo sūnų, nes jeigu 
res ir dingo. Tuojaus apie nepristatysi, tai tave per
tai buvo pranešta kapitonui šausim ir stuba sudegin- 
ir laivas likosi sustabdytas, sim.” Taipgi Kapčiamiesčio 
Kapitonas pasiuntė i tą vie- valsčiaus ir miestelio lenkai 
ta valtelę su jūreiviais jo atėmė 
jieškoti, vienok nesurado, arklių. 
Taip ir dingo jaunas, gra- prašyti, 
žus lietuvis jūrių gelmėse. 
Po šitokių nemalonumų vi
są kelionę jaučiausi nesma
gus.

nuo žmonių daug 
Kurie išdrįsdavo 
kad jiems arklius 

sugrąžintų, tai tokius len
kai grasindavo nušauti.

Kapčiamiesčio miestelyje 
buvo aštuonios žydų krau- 
uivės, kurias lenkai išplėšė. 
Jiems reikalingus daiktus 
pasiėmė, o nereikalingus su
naikino. Taipgi vaistinėje 
visas bonkas sumušė ir vai
stus paliejo. Daugeli žydų 

L, reikalauda- 
_......... _ __ I atiduotų pinigus,

kevičiui i Scranton, Pa., ku- Vieną žydą paėmė už barz- 
riame, tarp kitko, sako: dos ir lienė sakvtjfūkiškai: 
”Nors Lietuva nepriklauso-1-yjech žvje poiska! Niech 
ma, bet nevisur su valdinin-, zdec-hnie rabin.” Ir vargšas 
kais lietuviškai galima susi-' žydelis turėjo tuos žodžius 
kalbėti. Buvusieji caro vai- kartoti. Vienas iš žmonių 
dininkai dabar ' užima svar- paklausė: "Kodėl jus mu
kiausias vietas Lietuvoje. mis taip plėšiate?" Vieton 
Prie t<1 valdininkų negali- atsakvmo, lenkas suriko: 
n a prieiti, nes jie turi naši- Ao, psiakrew lit’.vin. zabic 
statę sargus prie durų. Sar- jego!” Ir taip plėšė žmones 

i” kankino vis neva jieško- 
i darni Lietuvos kareivių. 
Nuo lenkų plėšikų nukentė
jo netik lietuvių, bet ir len- 

; kų šeimynos. Mat, lenkų ka
reiviai netikėjo savo ”roda- 
kams” ir juos skaitė Lietu
vos šnipais. Nors lenkų šei
mynos laukė savo "zbavicie- 
liii,” bet jiems užėjus pradė
jo keikti "polskie uvojsko.”

Vėliaus užėję Lietuvos ka
reiviai išvijo lenkus. Tuo- 

i met gyventojų džiaugsmas

Juozas šiušis.

Kas sako, kad Lietuvoj ge
rai gyventi, tas meluoja.
Buvęs Amerikoj Berną r- 

nas Pabiržis prisiuntė laiš- lenkai sumušė, 
ką iš Lietuvos Antanui Tus- mi. kad

gai tankiausia atsako: "Po
no nėra namie, ateik rytoj.” 
Atėjęs rytoj irgi negali prie 
pono prieiti, reikia prašy
mas paduoti. Tai ne taip, 
kaip Amerikoje, kur kada 
tik nori, tai prie valdininku 
prieini.

Lietuvos policija irgi ne
kokia. Tankiai gana žiau
riai su savo piliečiais pa
sielgia. 0 jau juodieji poli- 
cistai, apsuktkalnieriai ku
nigai, tai tetndina žmones 
kaip galėdami. Laisvesnius: fcuvo neapSa]ęOnias Jie pri- 

; ėmė Lietuvos kareivius, 
kuomi tik turėjo.

J. Gulbelė.

žmones jie persekioje su vi
su įnirtimu.

Kas sako, kad Lietuvoj 
gerai paprastam žmogui 
gyventi, tas meluoja.

B. Pabiržis.

SU SPALVUOTU ŽEMI.APit.

Lietuvos Respublikos Istorija 
tik ką išėjo A spaudos, šitas 
veikalas apima visą laikotarpi 
nuo 1905 metų revoliucijos iki 
šių dienų ir parodo, kaip gimč 
Lietuvos Respublika. Prie vei
kalo yra da. pridėtas didelis spal
vuotas žemlapis, kuris parodo 
visus dabartinės Lietuvos mies
tus ir miestelius, jos apskrita s 
ir valsčius, jos rubežius ir visas 
kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda iš 
sekamų skyrių:

I.
1. Per revoliucijos ugnį.
2. Vilniaus Seimas (1905 m.).'
3. Praloto Antanavičiaus ap

linkraštis, kuriame jisai prirodi
nėja, kad caras yra Dievo patep- 
tinis ir jo negalima nuversti.

4. Caro valdžia griū va.

II. <
5. Klerikalai ruošia monarch 

ą Lietuvoje.
6. Vyskupo Karevičiaus kelio-' 

■iė pas Ludendorfą.
7. Karevičiaus išdavystę rej 

mia visi kunigai.
8. Klerikalai kviečia von Ura- 

. ha ant Lietuvos sosto.
9. Medeina Urachą ”Tėve Mu

sų.”
10. Vokietijos revoliucija iš

blaško klerikalu pienus.
III.

11. Lietuvon ateina bolševikai. 
Lenkai užima Vilnių.

IV.
Lietuva apskelbta resptib-

12.

V.
15. Kova dėl Steig. Seimo.
16. Karės stovis ir kitos re-- 

presijos Liet uvoj.
17. Gabrys išdu<xla savo sėb

ru paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes

tai.
19. Steigiamojo Seimo susi

rinkimas.
VI.

20. Taikos sutartis su Rusija
21.

leisti
22.
23*

dymo įstatymas.
24. Nauja Lietuvos kanstitu 

ei ja.

Svarbesnieji St. Seiuio iš- 
įstatymai.
žemės reformos įstatymas. 
Narni’ ir kambariu sam-

vn.
25. Karė su lenkais.
26. Rusai išveja prošepanus 
Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos 

kariumenę.
28. Želigovskis užima Vilnii
29. Želigovskis puola 

Kauno.
30. Prūsų lietuviai ateina 

:uvai į pagalbą.
31. Želigovskis sumuštas 

širvintais.
32. Mušis su lenkais ties Gi

liais.
33. Sutrauka smulkesnių mū

šių.
34. Plebiscitas ir jo nenusise- 

kimas.

s

Viii.
35. Taikos sutartis su latxiais.
36. Lietuva atgauna Palangos 

uostą.
37. Francuzų kolonija Klaipė

doj.
Visi šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos Respublikos Istorijoj 
su visais faktais ir dokumentais.

Knyga parašyta tokia lengva 
ir gyva kalba, kad skaitai ir nori.

Didelio formato, ant dailios 
popieros. graži spauda 
nuoja su visu žemlapiu tiktai 
SI.00. Apdaryta auksuotais
audeklo viršais — 81.50.

Prisiuskit "Keleivio” Redak
cijai pinigus, ir tuoj šitą reika
lą gausit. Adresuokit taip:

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

ir kai-

Vienos tik ašaros ir vargas.
■J. A. Aikus, kuris tarnau

ja Amerikos kariumenėj, r 
gavo nuo savo tėvo Kaži--i 
miero Aikevičiaus iš Kauno'£

5 Tel. S. B. 2488.
| Cr. J.C. Landžius Seymour
$ LIETUVYS X
ją Gydytojas ir Chirurgas. v į
3 506 Broadway & G st. į t
-S SO. BOSTON, MASS.
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KELEIVIS
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Padaro Namus
Maloniais Namais

DIDŽIAUSIA LIETUVIU

1

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

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti.
Vaistai Kraujo Valymui, už bor.ką .................................................... $1.50.
Lietu\*iška Trcjanka, pakelis ...............................  50c.
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų ........................................................ $1.25. '
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo ................................................................. 50c. i
Perfumai ................................................................................ $5., $4., $3., $2., $1 '
Muilai .................................................................................... 50c., 25c., 15c.. 10c. j

Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiamo pareikalavus, Įt 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” 

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

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS

373 BROADVVAY, Kampas e st.. SO. BOSTON,

f

Dyliai!
Kiekvienam prisiusime 4 fotogra

fijas gražiausių merginų, taipgi ka
talogą geriausiai padarytų laikro
džių, fonograių ir kitokių daiktų. 
Rašyk tuojaus įdėdamas kelias štam
pas dėl persiuntimo. (Pd40)

PRACTICAL SALES 
COMPANY 

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

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

Randasi šis Bankas tokioj miesto dalyje, kur jus papratę vaikščiot. 
Kalba jūsų kalba. Moka meta.ns 5 nuoš. Mes Kviečiame jus ateit ir 
pasižiūrėt.

TINKAMAS VAIKŲ AOGIR1MAS
Tėvai deda pastangas kad ju vaikai užaugtu 
stiprus ir sveiki žmonės.

Nesveiki dantys yra priežastimi daugelio 
skausmu, kurie padaro vargingą gyvenimą 
vaikams ir augintojams.

Padėkit jiems išaugti tikrais vyrais ir mote
rimis. mokydami juos valyti dantis s 
"COLGATE’S” gaivinančiu dantų valytojų-

GERI DANTYS — GERA SVEIKATA.
Vardas "Colgate’s" ani, toiletinių daiktų gvarantuoja 
Teisumą, Grynumą ir Gerumą Rūšies. J 1800.

LIETUVIŲ SUBMARINU KORPORACIJA
Jau atidarė užpatentuotą naują išradimu Subnaarinų Dirbtuve 

Su tais suhDiariuais galima bus pasiekti Europos rvbas į 24 vula 
das. Tas yra praktikoj ištirta.

Gerbiamieji vyrai ir merginos, malonėkite nusipirkti keletą šėr 
tuomet jūsų nuosavybėj bus visa išdirbystė ir liksite turtingais 
Vienas Šeras parsiduoda po $25.. Galima pirkti Šeru ir daugiau ne
gu vieną. Siųskite money orderį arba’ kreipkitės ypatiškai i trin

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

LITHUANIAN StBMARINE CORI’ORATION
Joseph Lapinskas, pres.

169 BUTLER %T.. BROOKLYN. N.

DRAUGIJŲ
Dir'htnVPVė,iav’’ Kukardu. visokiu Ženkleliu, Guzikučių. Ant- 
-L'll M L d V “ spaudu ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų. pažymėkite ir jūsų dr-tės vardų.

STRUPAS CO.. 90-92 Ferry St. Newark,®N. J.

Jeigu jus norit gaut gerus daik
tus ir pigiai, nelaukit nei minutes, 
bet užsisakykit tuojaus, šiandien, nes 
tokio nupiginimo jus niekuomet dau
giau nesulauksit. Labai geru.-, ir stip
rus gelžkelio laikr įdėlis, su setu ak
menėliu, gražiuose nikelio viršeliuo
se, laiką rodo teisingai ir laikys 
iuros Der daugelį metų. Imituotas 
Budnikas, kuriame yra bankas pini
gams ir 22 kalibro revolveris. Visi 

1 metus ar dau-; šitie 3 puikus daiktai parsiduoda tik- 
giaus galima už-į tai kartu ir mes juos parduodami 
dirbti parduodant l->h->i 'ai. fik S4.95. Užtikrinam, 
Rygos Lon-Rust kad busit užganėdinti arba pinigus 

ana Stain Kerno-, sugrąžinsime, i’nsiųskit tik 20 centų 
Gvarar.tuotas ■ stampomis, o likusius užmokėsite, 
rudes, plėt- kai aprūkysite daiktus jūsų namuo

se. Adresuokite: (a9)
RRACTICAL SALES COMPANY

1219 North lrving Avė., I>ept. 207,
Chicago. III.

ver.
išimt 
mas. nuo '.narški- 
niu. staltiesių, ab- 

ir kitu inaz- 
audeklu.

25c. dei 
ir persi - 

Taipgi 
vyrų, 

ir mergi- 
visuosc mies- 

kųd liktų 
gertais ant

rusų 
gi lamą 
Siuskit 
sampeiio 
ti trinki t. 
reikalaujam 
moterų 
nų ’ 
tuose.
musų
šito daikto kaip ir 
ant kitų musų pro. 
dūktų. Uždarbis 

didelis. Patyrimo jokio nereikia. Ra
šykit greit, kad kitas neužimtų jūsų 

; teritoriją.
HEI.TON CO. 150 E. Main St.. 

VVATERBURY, CONN.

Prisiųskite man savo braizi- J 
nius išradimo išegzaminavinąui.^  ̂
Reikalaukite išradimų knygu-^% 

"Patarimai Išradėjams/’ 2 , 
V 

ad-<^4

T ❖
PARK ROW. NEW YORK 

♦^><**X*<o*><*<*<*<**t* i

tės
kuri duodama dykai.

Rnšvkite lietuviškai savo 
vokatui.

MARTIN L ABI NĖR 
Keg. i’atent Atty.

•>

NEVARTOK
JOKIU TONIKŲ.

Išbandyk Arabian Pompein 
Cream, kuris panaikina pleis
kanas ir puikiai veikia dėl au
ginimo plaukų. Padirbtas gar
sių skuros specialistų. Pri- 
siusk tik 25c. dėl supakavimo 
ir persiuntimo išlaidų. Dolerį 
užmokėsite, kai aplankysite 
Creamą. (Pd39)
C. B. G. Ilandruff Remedy 

Dept. 107, 
1166 Milwaukee Avė., 

Chicago, III.

Z

į

REZERVO SYSTEMOS

F Boston National Bank
KURIS VISUOMET RANDASI PO VALDŽIOS 

PRIEŽIŪRA. STIPRUS KAIP UOLA.

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

čiai žmonių, netekdami daugelio metų sutaupytų pinigų, kuriuos jie 
buvo sudėję j neatsakomingas rankas. Kiek iš to būna nubudimo, 
vargo ir šeimynų nelaimių. Mes manom, jog šita sunki pamoka vel
tui nepraėjo, jog jus jsitikinot. kad savo pinigus reikia dėti į tokias 
įstaigas, kurios visuomet randasi po valdžios priežiūra. Tokia įstai
ga yra "Boston National Bank.”

SIUNČIA IR MAINO PINIGUS.
Markių kursas pigus, užsakymai išpildomi greitai ir teisingai, 
tas bankas turi tiesioginius ryšius su Lietuva per Direktion der 
skonto Geselsehaft Kaune ir per Litauisehe Bank fui- Handel ūmi 

ImV'strie, taip pat Kaune.

BOSTON NATIONAL BANK
HANOVER IR BLACKSTONE STKEETS

BOSTON. MASS.

KEIKAI

PARSIDUOI>A VISUOSE 
GERUOSEGROSERIUOSE

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite JĮ| 

it 100 Salėm st., kur rasite visokiu naminių vaistų, šaknų nuo X 
visokiu ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučiu, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- X 
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo C 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuves ir įvairių šaknų ir žolių. Ji 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius vį 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus j- 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu 2J 
100 SAKĖM STREET, BOSTON, MASS. j

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO 
SENOVĖJE?

Kaina $1.00; audimo apdarais $1.25.
Gaunama „Keleivio” Redakcijoj

255 Broadwav, So. Boston. Mass

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

I

i!i
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Vietinės Žinios
ų ----------- i 

Petras Zabaiauskas atras
tas negyvas.

Kuomet prekių traukinis 
iš Detroito pereitą savaitę 
sustojo netoli Bostono, ant 
vieno vagonų stogo buvo at
rastas negyvas žmogus. Ty
rinėjimas parodė, kad tai 
Petras Zabarauskas, gyve
nęs po N'r. 33 Brook st., 
Lavvrence, Mass.

Policmanai Numušė Igną
Kilinski.

Policmanas Randai! nuė
jo pereitą savaitę areštuoti 
So. Bostone gyvenantį rusą 
I. Kilinski, 
savo pačią.
linskis irgi nenorėjo pasi
duoti ir paėmęs plaktuką 
pusėtinai ji apdaužė. Ran- 
dall pasišaukė Į pagalbą ki
tą policmaną ir savo buože 
jiedu taip sumušė Kilinski, 
kad. tas neteko sąmonės. Pa
skui jis nugabenta suskal
dyta galva ligonbutin ir sa
koma. kad jis mirsiąs.

kuris sumušęs
Policmanui Ki-

Įdomi byla.
Du Laivrence’o advokatu 

patraukė teisman vieną 
Methuno milionierių, reika
laudami iš jo $150,060 atly
ginimo užtai, kad jie padėjo 
jam nusukti valdžiai $66,000 
mokesčių.

Charakteringa čia yra 
tas, kad už S66.000 reikalau
jama §150,000. ir paskui tas. 
kad parodoma, kaip milio- 
nieriai. tie "šimta-procenti- 
niai” patriotai, apgaudinėja 
savo valdžią ant mokesčių.

Bedarbiai parsiduoda ant 
licitacijos, 

atsirado tūlas 
Urbain Ledoux 

i vardu, kuris pradėjo rūpin
tis bedarbiais. Jis Įkūrė 
jiems valgyklą, kur jie gau
na pavalgyt, ir rūpinasi su
rasti kiekvienam prieglau
dą. Jis kas dieną sako jiems 
prakalbas ant Boston Coni- 
mon sodo, kurių pasiklau
syti susirenka ir šiaip žmo
nių. Kad daugiau visuome
nės domus i bedarbių padė
jimą atkreipus, šitas žino-, 
gus sumanė gana originali 
"skynią:’’ jisai nurengia' 
bedarbi iki pusės, taip kaip 
būdavo vergai pusiau nuogi, 
ir pastatęs ji augštai ant, 
vežimo siūlo: "Kas nori 
pirkti vergą? šitas žmogus 
era sveikas ir drūtas, betl 
neturi iš ko g\"venti ir netu-i 
ri pastogės, jis parsiduoda 
už maistą ir pastogę. Susi
mylėkit ant jo. nupirkit ji.”

Ir atsiranda žmonių, ką 
"nuperka" "vergą." Tas nu
pirkimas. žinoma, nereiškia, 
kad nupirktasis ištikro jau 
nupirktas. Jis tik reiškia, 
kad "pirkėjas" sutinka duo
ti bedarbiui kambarį ir mai
sto, pakol jis susiras sau 
darbo. Pereitą nedėldienį 
buvo "parduota" 25 tokie 
'vergai.”

Kapitalistams ir kuni
gams šitoks "vergų" parda
vinėjimas labai nepatinka, 
bet nėra kaip ji uždrausti, 
nes tie žmonės neturi iš ko 
gyventi.

Bostone 
irancuzas.

I

KELEIVIS

Deponavo merginą, kuri 
turėjo 10 kavalierių.

Pereitą savaitę garlaiviu 
"Cretic” atplaukė i Bostoną 
iš Italijos daili mergina. 
Giovannina Sinibaldi. kurią 
tūlas eks-kareivis buvo par- 
sikvietęs čionai ir ketino 
vesti, bet dabar atsisakė ją 
imti. Kada imigracijos val
dininkai pasakė, jog netu
rint jai čia giminių, jie grą
žins ją atgal, mergina apsi
liejo

Pagavo du plėšiku.
Pereitą ketvergą ant Dor- 

chesterio gatvės. So. Bosto
ne. buvo sugauti du plėšikai, 
kurie buvo Įsilaužę i Ducha- 
ney namus. Kuomet Ducha- 
nienė parėjo po pietų iš 
krautuvės namo, ji rado sa
vo miegamam kambary du 
nepažįstamu vyru kraus
tant jos komodos stalčius 
Nusigandus ji spiegdama iš
bėgu laukan. Jos riksmu iš
gąsdinti plėšikai iššoko per 
langą ir leidosi bėgti, bet 
subėgę vaikai, krautuvnin- 
kai ir du policmanai abud 
vagiliu pagavo.

ašaromis. Jauni vaiki
nai jos pasigailėjo ir tuo-

J. L. PAŠAKARNTS O. D.

St.

t

^80

Neištrink savo jaunystės.”

Lever

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETU VYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

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

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas ”Keleivio” name

251 Broadwav, tarpe C ir D st.
SO. BOSTON. MASS.

AKIŲ SPECIALISTAS
Vienintelis lietuvis Optometri- 

stas Naujoj Anglijoj.
Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius, žvairas ir ambiyopiš- 
kas akis (aklas akis, kurias 
dar yra galimai atitaisau. Su 
reikalais Kreipkitės šiuo adre-

Ofisas ir gyvenimas 
377a BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

*-----------------rara r ~i ~r — ■--------- rra ~

Tel. Haymarket 4151
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DR.-AL. FIDERKCTICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.♦

i

*®©©®©®©©©®©ss®®®©®®mb£»

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas, j
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto • 

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

69 CHAMBER ST, BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390 j

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©i

UETDVYS GRABORIŪS
Patarnauju prie numirusių 

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

Petras Akunevičius
Ofisas: 258 BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 381 
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th 
Tel. So. Boston 1S91-M.

Perdaug pailsus, kad eit 
į teatrą šiąnakt? Visai ne! 
Skalbimas manęs nepailsina

PASILSI? ir pagelta atėjo šimtams 
tūkstančių moterų. Naujas skalbimas 
prašalina visą sunkų trinimą skalbimo 
dienoj.

Su Rinso, puikiu nauju muilo produk
tu. bile moteris gali išskalbti didelį ne- 
dėlini skalbini greitai ir lengvai—ir bus 
linksma ir juokaus su savo vyru ir kū
dikiais.

N’eištrink savo jaunystės. Gauk pa
kelį Rinso šiandien ir kitos savaitės 
skalbinius skalbk su juo.

Rinso parsiduoda glečeriuose ir vi
sose departament krautuvėse. 
Bros. Co., Cambridge, Mass.

l’ždraudė ginklus parda- 
vinėt.

Bostono miesto taryba 
nutarė atimti krautuvėms 
visus leidimus pardavinėti 
revolverius ir pištalietus.

jaus atsirado 10 akvatnin- 
kų,
Nors kiekvienas jų buvo pa
sirengęs imti šliubą ten pat 
prieplaukoj, tečiaus valdi
ninkai su tuo nesutiko ir de-1 
portavo merginą Italijon; 
atgal.

; ■ ė jau tokie drąsus
nas

pasiryžūsių ją vesti.

Sudarė komitetą Rusijai 
šelpti.

Bostono Centraiė Darbi
ninkų Unija sudarė komite
tą Rusijai šelpti ir nutarė 
rinkti tarp Įvairių organi
zacijų aukas. Laikinu komi
teto pirmininku paskirtas 
Žydų Amatninkų Sąjungos 
sekretorius Max Hamlin. o 
raštininke — Moterų Moky
tojų Sąjungos sekretorė 
Gertrūda Oppenheim. Ko
mitetas susideda iš 8 asme
nų. bet norima prie jo pri
dėti da 20 narių.

Vagis po lova teisėjo 
namuose.

So. Bostono ' agis pasida- 
kad vie- 

jų pereit i ned.’dieml 
Įlindo į teisėjo Logano na
mus. Ir ne vien tik Įlindo, 
bet da palindo po teisėjo pa
čios lova ir atsigulė tenai. 
Ar jis laukė pakol teisėjo 
pati ateis gulti, ar ko kita.' 
tai dar pasilieka neišrištas 
klausimas, bet kad jis buvo 
po. lo\a palindęs, tai jau ži
no visas So. Bostonas. Tei
sėjo žmona. Įėjus į savo 
miegamąjį kambarį, pama
tė po lova nežinomo žmo
gaus kojas, ir persigandus 
suriko. Vagis tada, iššoko iš 
po lovos 
laukan.

ir nėrė per langąMėsininkų streikas.
Mėsininkų unija apskelbė

orotestuodama ... . , , ,, . „ .• nuiš Lietuvis dentistas Montelloj
Įvesti 

kas 
reiškia panaikinimą uniji
nių darbo sąlygų.

streiką,
prieš numažinimą 20 
algų ir bandymą 
’’opėn shop” sistemos,

Išplaukė 1,200 italų.
Pereitą ketvergą iš Bos

tono uosto išplaukė savo tė
vynėn 1.200 italų, skųsda
miesi, kad Amerikoj pasida
rė jau perdaug sunkus lai
kai.

Boston, Mass.
šios konferencijos 

gramas bus maž-daug toks:
(1) Konferencijos atida

rymas ;
(2) Atstovų priėmimas;
(3) Prezidiumo rinkimas:

(a) Pirmininko,
(b) Raštininko ir
(c) Pavaduotojo;

(4) Pranešimas ;

giausia atstovų.
Konferencijos rengimo 

komisija:
K. žibikas,

P. Maniais,
K. Pratapas.

f PARSIDUODA PEKARNE su niaši- 
l nomis ir dienas trekas. Parduodam 

už pusę kainos todėl, kad turim greit 
išvažiuoti į Lietuvą. (37)

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

Susirinkimas.
So. Bostono Lietuvių Ko- 

operatyvės Bendrijos akci- 
atstovų ųonjerjų nepaprastas susi-

Forničiuotas ruimas.
Lietuvių namuose su šilu

ma ir kitais parankumais. 
565 E. Sixth st., So. Bosto
ne. (Pd37)

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

PIRMUTINIS LIETUVIŲ 
GARAŽIUS. 

Parsamdome 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. 

Telephone: Camb. 2593.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

425 Broadway, 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.

» Iapie L. P. S-gos skynų vei- rinkimas bus pėtnvčioj, rug- 
kimą ir jų Stovi; . I sėjo 16 d., 8 vai. vakare, Lie-
u °i- ^eF1^faciJa -^mer1' tuvių Salėje, kertėj E ir Šil
dos lietinių; jver gaĮVjų, §o. Bostone. Vi-

(6) Prakalbų maršrutas jsj akcjjonjeriaį prašomi šin 
jir ?£.1L~clja ( .ei I;: i susirinkiman ateiti, nes rei-

( D Orga.mzamnas lietu-į apSVarstvti daug svar- 
vaicių skyrių; . biu dal k ‘

(8) Organizavimas skau- * “
tų:

(9) Lietuvos Seimas:
(10) Lietuvos politinė 

dėtis;
(11) Lietuvos laisvės

skolos bonai ir Lietuvos
rimo Paskola;

(12) Išklausymas
nuo kitų draugijų:

(13) Ar pritarti

"T —
pa-,

pa-
Gy-

Andrius Gumauskas, ku
ris šįmet baigė dantų dakta
ro mokslą, nutarė apsigy
venti Montelloj ir U 
dienomis atidarė savo ofisą ryšio užmanytam suvažiavi- 
po N r. 705 No. Main st.

atstovų

Water- 
siomis būrio Progresyvių D-jų Są-

PRANEŠIMAS
L. P. S-gos Naujos Anglijos 

apskričio sky riams.
Jau yra visiems žinoma, 

kad L. P. S-gos i-mas sky
rius So. Bostone yra suma
nęs šaukti konferenciją vi-

Valdyba.

LSS. 60 kp. susirinkimas.
Ateinančios pėtnyčios va

karą. 8 vai.. '"Keleivio” na
me bus LSS. 60-tos kuopos 
susirinkimas, Į kurį yra 
kviečiami visi nariai.

mui: k
(14) Ar pritarti saukti A-- 

merikos lietuvių visuotiną 
seliną:

(15) Rezoliucijų priėmi
mas ;

(16) Nauji Įnešimai.
Virš pažymėti principa- 

liai klausimai bus paduoti 
svarstymui šioj konferenci
joj. Gal būt, kad rasis ir ki
lu reikalų, tinkamų apkal
bėjimui.

BUcERIS NORI DARBO.

Pirmos klesos bučeris. kalbantis 
angliškai, lenkiškai, rusiškai ir lietu
viškai. mokantis daryti lietuviškas ir 
polskas kilbasas, paj ieško darbo. 
Galima susitarti vpatiskai ar per tai- 

(šką, šiuo adresu: (38)*
K. Lukoševičius

183 9th st.. So Boston. Mass.

Vaikai padegė bažnyčią.
Wollastonc, netoli Bosto- sų Naujos Anglijos draugi

no, kai.nikų vaikai padegė jų. 
unitai ų bažnyčią, prie jos Konferencija Įvyks rug- 
akoriaas pritersę ir kitaip sėjo 18 d., 1-iną vai. po pietų, lianai yra geistina, kad 
ją išniekinę. Policija jieško Lietuvių Svetainėje, kam- L. P. S-gos skyriai ir kitos 
‘ ’ 1 ' . pas E ir Silver gatvių, So. draugijos atsiųstų kuodau-piktadarių.

\
X

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Nervoutos, 
Sunaikintos 
Noterės

kertančios r.uo skausmo nugarei, 
strėnose, tampymo jausmą ir sun
kumą papuvę:, galvos skausmo bei 
netvarką gamtiškos pr.edermęs, 
gal apiaikyti pagelbą per vartojimo

Severa’s 
Regulator

(Severo Regu’atoriu). Kuris yra 
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
tingų nusilpnėjimu, nntvarkų ir ne- 
reguiariškumų. kuremis moterys 
kenčia. Gaukite pas sava Aptie- 
konaus š.anden.

Prekė $1.25.

W. F. SEVERĄ
CEDAR RAP1DS, IOVVA

I

«^©4-©©©K-©©©3©3©©©0©©®©®©? 
J Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen į
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ir£ 

/ Rusiškai. X
-J- GYDO CHRONIŠKAS IR $ 
g SLAPTAS
| VALANDOS: 
@ ^uo
© Nuo
Įž Nuo
f 321

Dr.A.Christian
SPECIALISTAS

LIGAS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakare.

8 iki
2 iki
7 iki
H ANO V KR ST.

BOSTON, MASS.

AVmerican CAoal Oompany
376 Albanv St., Boston, Mass.

Orderiuokit anglis dabar!
Geriausios anglįs ant Marketo. Žemos kainos, greitas pristatymas. j

Švarios Anglys.
J telefono arba laiškų orderius atkreipiame greitą atydą.

P. G. COBLENZER, Treas.
Tel. Beach 5297

i

LONGINAS BUIN1S

I
i

Kuris specializuoja gydyme 
chroniškų ir abelnų ligų, lan
kysis Norvoode 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.

A. H. RADLO, Prcs.

I

i

I'

•p F
Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentų 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 ii

RUSAS DAKTARAS

N. GLEBOW
ĖJO MOKSLUS EUROPOS 

UNIVERSITETUOSE 
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ

IR KRAUJO LIGŲ.
884 M AI N STREET

CAMBRIDGE, MASS.
Priėmimo valandos: nuo 1

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

tik nuo 1 iki 2 po pietų.
Kitas ofisas:

428 CENTRE STREET 
JAMAICA PLA1N. MASS.

9

iki

Priėmimo valandos: nuo
10 vai. ryte.

Telefonai: 
Jamaica 3150 
Cambridge 8175-J

iki
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