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MASKVA ATŠAUKĖ 
MARTENSĄ.

Maskvos bolševikų 
džia atšaukė iš 
Liudviką Martensą, 
čia vedė oficiali sovietų val- 

i Nevv Yorke.

Bolševikai paėmė 30,000 pa
liokų nelaisvėn ir 165 armotų 

------------------------ --------------- I . ----------- ---------------------

DU PULKAI KAVALE- vą, ji turėjo jau kelis kartus Į džios biurą
RIJOS VISAI SUNAIKIN- kraustytis iš vienos vielos į Martensas pats prašė, kad ji 

TA. Ikitą. 1 ...............
■I ■ -------------- ■

Prošepanai gali netekti ir BOLŠEVIKAI PERĖJO 
Varšavos.

Berlinas. — Laikraštis 
"Taegliche Rundschau”
I

baugių žinių apie karinį pa
dėjimą lenkų - bolševikų 
fronte. Lenkai turėjo labai 
didelių nepasisekimų ir vie
tomis jų kariumenei gali pri
sieiti pasiduot.

Lenkų nuostoliai labai ________
sunkus. Du jų kavalerijos REŠTE SOVIETŲ RES- 
pulkai likos visiškai sunai- ika
kinti. Be to, bolševikai pa- T A J
ėmė 30.000 lenkų nelaisvėn.! rp Londono ; Tmies gavo is 
Kartu su belaisviais paimta /^heiano žinių, kad Persi- 
165 kanuolės ir kiti lenkų -os revoliucionierių komite- 
ginklai. Manoma, kad tuo- prpkjamacuią, ap-
jaus bus paimtas Minskas.

Visas lenkų frontas nuo
Dinaburko t-
Podolsko lenkiasi ir tūli ka
rės dalykų žinovai yra i— 
nuomonės, kad sovietų ka
riumenė gali užimti Varša- 
vą.

Kartu su kitais nepasise
kimais lejikų armijoj prasi
dėjo ir maištai. Generolo! 
Hallerio kareiviai Čenstaka-| 
voj jau sukilo ir išvijo savo 
oficierius.

Nuo Kijevo lenkai pasi
traukė jau iki tos linijos, 
kur jie buvo 20 d. balandžio. 
Bet ir čia jiems nepavyko. 
Rusai apsupo jų Trečiąją ir 
Septintąją armiją ir vei
kiausia jos turės pasiduoti 
nelaisvėn.

Atvykę Lvovan pabėgėliai 
nuo Kijevo pasakoja, kad 
lenkams stinga amunicijos, 
jų kareiviai neturi ko val
gyt ir bėga čielais būriais.

Visa Lenkija esanti nusi
gandusi ir valstybės doku
mentai esą jau išgabenti iš 
Varšavos Į Poznanių.

Smetona jau 
atstatytas.

val- 
Amerikos 

kuris

NAUJA VALDŽIA 
MĖ VIETĄ.

Antanas Smetona, 
ėjo laikinojo įdėtu vos pre
zidento pareigas, tapo jau 
atstatytas nuo urėdo. Jo 
vietą užėmė Steigiamojo

l ŽĖ-

atšauktų, nes šios šalies vai-
J ‘ - - -
J

tavo ir rengėsri deportuoti, skas, kuris prezidentaus iki 
PER DNIEPRĄ. Jo byla, dėl deportavimo ir bus išrinktas prezidentas 

Londonas. — Sulyg gautų labar da svarstoma Wash- sulyg konstitucijos.
čia iš Maskvos žinių, bolše- ingtone.

i Ar sovietų valdžia skirs 
persikėlė per Dniepro upę ir kitą atstovą vietoj Marten- 
išgrudo lenkus iš Krostenio Į so, kol kas nežinia.

apielinkės. Dabar tenai 
vystosi smarkus veikimas.

Ties Polocku lenkai ėjo 
atakomis, bet buvo atremti 
ir nuvyti atgal.

čionai gauna iš Breslavo v'ikų kariumenė ties Riežica
. -

skelbdamas Rešte sovietų 
i respubliką. Reštas yra Per- 

'(DvlnS) ‘ikipii08 provincijos Gilano so- 
iasi ir tūli ka-^tlnA, Proklamacija paduo- 

t05'da ir komisaru vardu, kurie
buvo išrinkti naujai respub
likai valdyt. Visi jie yra 
Gilano provincijos gyvento
jai. Jie jau pasiuntė Ame
rikos ir Prancūzijos atsto
vybėms Persijoj telegramas, 
prašydami ir kitoms valsty
bėms pranešti, kad Rešte 
monarchija jau nuversta, o 
jos vietoje gimė respublika.

BOLŠEVIKAI SUTRAUKĖ 
PRIEŠ LENKUS 50 DIVI

ZIJŲ.

Dabar jie žengia ant Vil
niaus ir Minsko.

Varšava. — Sakoma, kad 
bolševikai sutraukė 50 divi
zijų savo ofensyvui prieš 
Lenkiją, kuris jau prasidėjo 
pilnu- smarkumu. Raudonoji 
armija eina atakomis visu 
frontu per 1,200 kilometrų.

Kijevas jau bolševikų ran
kose, o dabar jie pradėjo da
ryti sujudimą šiaurės fron
te, ant taip vadinamų vartų 
tarpe Berezinos ir Daugu
vos, per katruos jie tikisi 
prasilaužti ir paimti Vilnių 
su Minsku.

Kaikurie Lenkijos laik
raščiai jau pradėjo priešin
tis savo valdžios politikai 
Ukrainoj ir klausia, kas bus 
su generolo Petliuros val
džia, kurią I^enkija pripaži
no Ukrainoj? Tą valdžią 
laikraščiai vadina "valdžia 
ant ratų”, nes savo ofisą ji 
turi vagone ir nuo to laiko, 
kaip bolševikai paėmė Kije- dėjo.

JAUNATURKIŲ SUTAR
TIS SU BOLŠEVIKAIS.

Asscciated Press praneša 
iš Maskvos, kad jaunatur- 
kių partijos vadas Džemai 
Paša, kuris dabar randasi 
Ma skvoje, padaręs su sovie
tų valdžia sutartį dėl bei> 
drų Rusijos ir Turkijos rei
kalų.
Džemai Paša pasisakė esąs 
įsitikinęs, kad Rusija šian
dien esanti vientinė valsty
bė, iš kurios Rytai gali ti
kėtis palaikymo tautų apsi
sprendimo principo, paverg
toms tautoms laisvės ir ap
saugos nuo Vakarų kapita
lizmo ir imperializmo.

Turkija sutinkanti atiduo
ti Armėnijai Trebizondą 
Batumą, Ritlisą ir net Va- 
ną, tik vakarų Trakijos ji 
negalinti atiduoti, nes tas 
kraštas esąs apgyventas pa
čių turkų.

AFGANŲ KARIUMENĖ 
RENKASI PRIEŠ ANG

LUS.
Bevielė telegrama iš Mas 

k vos sako, kad Indi jos-Af
ganistano pasienyje pradė
jo rinktis afganų kariume
nė tikslu užpulti anglus In
dijoj.

BELGIJA NEDALYVAU
JA KRASINO KONFE

RENCIJOJ.
Kelios dienos atgal buvo 

pasklydus gandas, kad prie 
Krasino konferencijos Lon 
done prisidėjusi ir Belgijos 
valdžia. Dabar iš Prūselio 
oficialiai pranešama, kad tai 
netiesa. Belgija prie rusų- 
anglų konferencijos neprisi-

I True translation filed with the post-' 
1920, as required Dy the Act of j 

i October 6, 1917.

ALIANTAI NESUSITAI
KĖ l)EL RUSIJOS.

Boulogne mieste sąjungi
ninkų diplomatai turėjo sa
lve konferenciją, kur buvo 
svarstomas ir Rusijos klau- 

, simas. Prie jokios sutarties 
I neprieita, nes Francuzijos 
į premjeras Millerand . buvo 
I griežtai priešingas atnau- 

\ i prekybos 
santikius, pakol sovietų val-

Kruvinos riau
šes Chicagoje.

AP- 
STO-

džia jį labai persekiojo, areš- Seimo pirmininkas Stulgin-j-j • pus:įa 
rnvn ir rpnorAMn rienortuoti. clra« kuris nrpzidpntans iki’- .,‘S. J.

gi sudaryta naujas. . 
mininku yra jau nebe Gal
vanauskas, bet Dr. Grinius, 
socialistas liaudininkas.

Kabineto sąstatas yra to- 
kis:

Ministerių pirmininkas— 
Dr. Grinius.

Vidaus reikalų ministeris 
—Skipitis, sandarietis.

Užsienio reikalų ministe
ris—kun. Purickis, 
čionis demokratas.

Karės ministeris — pulk.

džia neprižadės tikrai užmo
kėti Prancūzijos kapitalis-

. . - - . ’ • »; tižia buvo užtraukus.

RUSIJA IR PERSIJA.
Rusijos sovietų valdžia, 

atsakydama į Persijos val
džios laišką, užreiškia, kad 
rusai visai nemano kėsintis 
uit Persijos nepriklausomy
bės, vienok rusams reikėjo 
si veržti Persijon ir išvyti iš 
Enzeli uosto anglų kariume- 
lę, kad atsiėmus savo laivus, 
turie buvo iš Rusijos pavog- Žukas, nepartinis, 
i ir anglų laikomi. Sovie- 
ų valdžia sutinka iš Enzeli —Aleksa, socialistas liaudi- 
losto pasitraukti, kuomet

k riks

Žemdirbystės ministeris,

ninkas.
Persijos neprigulmybė bus Švietimo ministeris — Bi- 
gvarantuota ir Persija .bus zauskas, klerikalas, 
jaliuosuota nuo svetimos Finansų ministeifis—E.
tėkmės. Galvanauskas.

------------ i Teisiu ministeris—Karob- 
ANGLIJA DABOJA AME- lis, nepartinis.

RIKĄ. I Žydų reikalų ministeris—
Anglijos laivyno ministe- Soloveičikas.

is Long pasakė parliamen- Gudų reikalų ministeris— 
e. kad Anglija labai tėmi- Maška.
anti Amerikos laivyno didi
nimą ir jeigu tik pasirodys, 
tad Amerika norinti Angli- 
ą ant jūrių pralenkti, Ang- 
ijos laivyno ministerija tuo- 
aus reikalausianti savo lai
vyną didinti. Tai vadina
mi, "nusiginklavimas”.

Socialdemokratai, mato
mai, nesutiko eiti koalicijos 
kabinetan. -Jiems bus daug 
parankiau valdžios politiką 
kritikuoti neturint toj val
džioj savo atstovybės.

KAUNAS DEGA.
Pereitoj pėtnyčioj užside- 

Ugnis nušlavė 
apie 200 triobų. Gauta šį 
panedėlį telegrama iš Kau- 

Londone gauta iš Lenki- no sako, kad gaisras vis dai 
'Os žinių, kad čekai pradėjo siaučia.
toncentruoti Slovakijoj ka- —-------------
•iumenę prieš lenkus. Len- KAUNE STREIKUOJA 
rijos pasienyj esą sustatyta SPAUSTUVNINKAI
au 7 divizijos, tai vra dau
giau kaip pusė visos čekų 
irmijos.

ŠĖKAI KONCENTRUOJA Kaunas 
KARIUMENŲ PRIEŠ

LENKUS.

Lietuvos Atstovybė yr< 
gavusi 18 dieną birželio v 
Kauno per Londoną toki? 
"Eltos” kablegramą:

"Kaune tebesitęsia spaus 
•tuvninkų streikas ekonomi
niais ir politiniais reikalavi
mais. Kauno profesioninėf 
sąjungos norėjo daryti poli 
tinę akciją ir paskelbt 15 d 
birželio generalį streiką 
tečiau tat nepavyko dėl žmo 
nių tautinio susipratimo, ka 
dangi streiko vadų tarpe 
daug svetimtaučių, n.e™° 
kančių lietuviškai ir priešin 

- gų Lietuvos valstybei 
lendery mieste jau prasidė- Streiko organizatoriai, ji 
jo šaudymas. Penki žmonės tarpe keli nesenai gavę am 
iuvo užmušti, 10 sunkiai su- nesti ja, suimti, šiaip vis 
eista, o apie 100 lengviau, kas ramu.

Naujas ministerių kabi 
____ ___ " Ma 
noma, jog susidarys iš krikš 
čioniu demokratų, Socialus 
tų liaudininkų ir Valstiečiu 
Sąjungos.

"Augštieji kursai yra pa 
baigę su pilnu pasisekimu 
pirmąjį semestrą. Buvę 
508 klausytojai, jų tarpe 16f 
moterys. Lektorių buvo 25 
Naujas l— 
rugsėjo mėnesyj."

AIRIJOJ PRASIDĖJO NA
MINĖ KARĖ.

Nuo pereitos pėtnyčios 
rpie Londnndery miestą. 
Airijoj, prasidėjo naminė 
<arė tarpe dviejų partijų — 
mijistų ir nacionalistų. Pir- 
nieji yra protestonai ‘ir no-» 
•i, kad Airija butų suvieny- 
a su Anglija, o antrieji yra 
<ata’ikai ir stoja už atskiri- 
ną Airijos nuo Anglijos.

Pereitoj subatoj London-

Šaudymas tęsėsi nuo 9°iki Ik 
vai. vakaro. Pašaukta ka- r.etas~dar nesusidarė. Ma 
•iumenė laikinai kovojan
čias partijas išvaikė.

Šį panedėlį mūšiai prasi
dėjo iš naujo. Gautomis iš 
Londono žiniomis, London- 
dery apielinkėj dabar einan
ti tikra karė ir valdžia ne
galinti nieko padaryti, šau
dymas einąs be jialiovos, vi
sas biznis sustojo, krautu
vės užsidarė ir laiškanešiai 
atsisakė nešioti laiškus.

WATERBURYJE
SKELBTA KARĖS

VIS.
Leidžiant "Keleivį” 
don, iš Waterburio atėjo ši
tokia telegrama:

Po panedėlio riaušių Wa- 
terburyje apskelbta karės 
stovis. Į miestą atėjo ke- ______
turios kompanijos milicijos.'džiai mintinai sužeisti. Kiek 
Gatvėmis patroliuoja karei- žmonių išviso buvo sužeista,

DU ŽMONĖS UŽMUŠTI, 
DAUG SUŽEISTŲ.

spau- Muštynės įvyko tarp juod
veidžių ir baltaveidžių.
Pereitą nedėldienį Chica- 

goje įvyko kruvinos riaušės, 
kuriose du baltaveidžiai bu
vo užmušti, o du juodvei-

Tečiaus anglų derybos su 
rusais Londone eis toliaus, 

įtik tuo supratimu, kad Ang
lija neprivalo pripažinti so
vietų valdžios politiškai.

Abudu premjerąįi, Angli- 
ios ir Prancūzijos, konfe
rencijos pasekmėmis esą 
"pilnai patenkinti”, nors iš- 
tikrųjų jokių pasekmių šita 
konferencija nedavė.

Berlinan buvo nusiųstas 
naujas reikalavimas, 1 
Vokietija nusiginkluotų ir 
sumažintų savo kariumenę 
iki tiek, kiek reikalauja 
Versaliaus sutartis.

ANGLAI SIUNČIA KA- 
RIUMENŲ KONSTANTI- 

NOPOLIN.
Anglų kariumenės regi- 

mentui Maltoje įsakyta tuo- 
iaus sėsti ant skraiduolio 
"Cardiff” ir plaukti į Kon
stantinopolį. Visi atliekami 
kontra-minininkai ir skrai
duolis "Blenheim” taipgi 
siunčiami prie turkų sosti
nės. Sakoma, kad visas Vi
lu ržemės jūrių laivynas, ne- 
šskiriant pirmosios eskad- 
•os, bus sukoncentruoti apie 
Konstantinopolį. Išrodo, 
;ad kas nors bus.
VOKIETIJA TURĖS UŽ
MOKĖT 90.000,000 MAR

KIŲ

i viai. Išrodo kaip karės lau
ke.

”Riaušėse dalyvavo 3,000 
streikierių, 1550 pojicmanų 
ir komjranija ginkluotų 
miestsargių. Daugybė žmo
nių sužeista. Vienas per
šautas streikierys jau mirė. 
Jo vardas—Liberto Rizo. 
Jis visas buvo suvarstytas 
policijos kulipkomis. Iš 
iijos konsulis raminti italusovukj JI JVb nuilouil£» I dlllllivi 1UMUČ 

kad Įjjos konsulis raminti talus
darbininkus.

Bolougne’o konferencijoj [palaikymui, 
sąjungininkai nutarė, , kad! —

SIUNČIA KARIUMENĘ 
APSAUGOTI NEGRUS.
St. Paul,. Minn.—Keletas 

juodveidžių tapo aeštuota 
Duluth mieste. Jie buvo 
kaltinami užpuolime ant 
baltos merginos. Kuo
met gandas apie tą atsitiki
mą pasklydo po miestą, prie 
kalėjimo ėmė rinkties mi
nios baltveidžių. Susirin
kusieji užvaldė kalėjimą ir 
pagavę tris juodveidžiųs nu- 
linčiavo juos.

Sujudimas tečiau tuo ne
užsibaigė. Vėl psklydo 
gandas, kad rengiamasi nu- 
linčiuoti ir kitus 14 juod
veidžių, esančių kalėjime. 
Minnesotos gubernatorius, 
ka dsulaikius tolimesnį kra- 
jo liejimą, pasiuntė į Du- 
iuth 100 kareivių tvarkos

Vokietija turi mokėti jiems 
>o 3,000,000,000 markių 
luksu per 30 metų, tai yra 
šviso 90 bilionų markių.

PAVARTOJO RADIKA- 
LIŠKAS PRIEMONES.

London.—Manchesteryj, 
Anglijoj, nariai taip vadina- 
nos Tenants’ Defense 
vagile užvaldė 14 tuščių na- 
nų ir pavedė juos žmonėms, 
eurie negalėjo surasti gyve- 
limui butų. Apsaugojimui 
ų žmonių Lyga paskyrė iš 
savo tarpo sargybą. Tokiu 
>udu apgyvendinti žmonės 
zra daugiausia paliuosuo- 
ieji iš kariumenės karei- 
’iai, kurie neturi namų. 
Namų savininkai patraukė 
ygą į teismą.

}AMAS GOMPERS LAI
MĖJO I)A KARTĄ.
Mon^treal, Canada.—Sa

lias Gompers ir vėl tapo įs
unktas Amerikos Darbo 
7ederacijos prezidentu. Jo 
>fiso štabas taip jau palik- 
,a senasis. Vadinas, kol 
tas didelių permainų A me
nkos Darbo Federacijoj ti
kėtis negalima.

Gompersas tapo išrinktas

McADOO NEBUS KANDI 
DATAS.

Wilsono žentas McAdoo pra
nešė demokratų partijos bo
sams, kad jis nemanąs save 
kandidatūros ateinantiems 
prezidento rinkimams staty
ti ir prašė, kad jo vardo tam 
tikslui nevartotų.

Atsisakius jam nuo kandi
datūros, tuojaus pasklydo 
gandas, kad pats Wilsonas 
kandidatuosiąs, ir todėl jo 
žentas atsisakęs. Bet dabai 
artimi AVilsono "f rentai” sa
ko, kad apie poną Wilsoną 
negali būt nei kalbos, ne jis 
esąs jau tikras ligonis.

niekas tikrai nežino, nes 
daugelį nukentėjusių drau
gai parsivedė namo.

Sumišimas kilo toj pačioj 
tpielinkėj, kur ir pernai va
karą buvo tarp juodveidžių 
r baltveidžių kraujo pralie
jimas, per kurį apie 30 žmo
nių buvo užmušta ir keli 
šimtai sužeista.

Šį kartą juodveidžių or
ganizacija, kuri agituoja sa
vo rasės žmones grįžti atgal 
Afrikon, buvo įtaisius de- 
nonstraciją, kurią vedė trįs 
aiti juodveidžiai keistais 

kostiumais pasipuošę. Lai
ke tos parodos po miestą 
pasklydo gandas, kad juod
veidžiai degina ir mindžioja 
Amerikos vėliavas. Vienas 
gandas sakė, buk demons- 
rantai sustoję ratu ir sume- 
ę į krūvą kelias šios šalies 
vėliavas, padėję po jom ūg
lį; kada jos apsvilo, jie su- 
nynę jas į purvyną, o pas
kui išsitraukę revolverius 
iradėję į jas šaudyt.

Ar tai tiesa, ar ne, sunku 
įasakyt, gana tik to, kad iš 
visų pusių pradėjo rinktis 
būriai žmonių, ir tuojaus 
arp juodveidžių ir baltvei- 
Ižių prasidėjo muštynės. 
Vienas jurininkas tapo per
kautas per širdį, o kitam 
lum-dum kulipka perskėlė 
galvą.

Į sumišimų vietą tuojaus 
buvo atsiųsta 700 policmanų 
r riaušės greitai buvo nu- 
rralšintos. Keliatas juod
veidžių vėliaus suimta. 
Džingai laikraščiai jau "aiš
kina”, kad šitas riaušes bu
sią surengę ''raudonieji”.

semestras ‘ prasidės prezidentu kone vienbalsiai, 
ursėio mėnesyj.” i “cs ji m*»io«*vv unJ. Vileišis. Liet. Atst. Am j A. Duncan, iš Seattle.

’rieš jį balsavo tik James

ANGLIES BADAS ATEI
NANČIĄ ŽIEMĄ.
Washington.— Federalės 

valdžios atstovai permato 
ateinančią žiemą anglies ba
dą. Pelei stokos anglies, 
manoma, prisieis dalinai su
laikyti darbą geležies iv 
plieno pramonėj. Jau dabar 
kaikuriose vietose atjaučia- 
ma gana aštriai anglies sto
ka. Bet žiemą, manoma, ji 
da aršiau pasirodys. Ang
lies stoka, pasak valdžios a- 
gentų, kįlanti todėl, kad ne
užtenka karų atgabenti tą 
anglį į vietas, kur jos reika
laujama.

VĖL STREIKAS ANT GE
LEŽINKELIŲ.

Šį panedėlį įvairiose Suv. 
Valstijų vietose vėl prasidė- 
o streikas ant geležinkelių. 
Daugiausia darbininkų su
streikavo Philadelphijoj. 
Nevv Yorke, New Havene ir 
kituose centruose taipgi dau- 
lelis metė darbą. Darbinin
kai sako, jog jie streikuoja 
dėlto, kad valdžios komisija 
nieko nedaro su jų reikala
vimais. Bet geležinkelių 
kompanijos tvirtina, kad 
streiko tikslas esąs tverti 
'One Big Union” ( vieną di
delę uniją).

RUSIJA TURI $600,000,- 
000 AUKSO.

Anglijos valdžia sužino
jo, kad I>enino-Trockio val
džia turinti daugiau kaip 
$600,000,000 vertės aukso ir 
daugybę brangių akmenų, 
<urie buvo konfiskuoti dau
giausia iš Rusijos cerkvių ir 
visokių turtuolių.
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PULTI LIETUVA?
Kauniškės "Lietuvos” N r. 

102 skaitom šitokį dalyką: 
"Vėliausiai paplito ir gan. 

plačiai, labai keistų gandų. Iš 
Įvairių rietu — Vilniaus. Gar
dino, Varšavos, Dancigo. Ry
gos ir kitur pranešimai, kad 
Prūsuose, ypatingai Klaipėdos 
krašte, vokiečiai mobilizuojąs, 
ginkulojas. mankštinąs, buria 
savo pajiegas. Iš tų pačių šal
tinių pranešama, kad Kauno 
visi viešbučiai pilni persirengu
sių civiliais drabužiais vokiečių 
karininkų. Ir tokių karininkų 
vis daugiau ir daugiau važiuo
ja į Kauną. Tos pat 'žinios' ir 
paaiškina, ką visa tat reiškia. 
O reiškia tai vieną vieninteli 

daiktą: girdi, vokiečiai drauge 
su lietuviais ruošiasi pult len
kus. Vokiečiai eisią iš šiaurės, 
o lietuviai — stačiai Į Vilnių. 
Todėl lietuviai ir Taip skubotai 
vedą derybas su bolševikais, 
kad su jais susitarus ir iš vien 
pult lenkus. Bolševikai pradė
sią pult iš rytų."
"Lietuva” mano, kad len

kai ruošiasi užpulti Lietuvą, 
o kad tą užpuolimą pateisi
nus, iš kalno jau leidžia to
kius paskalus. Ji sako:

"Tad tie atkakliai leidžiamie
ji gandai yra reikšmingi. Jie 
reiškia, kad dabar lenkai žūt

būt stengsis Steigiamojo Seimo 
darbą pakirst — nes jų vilin
gai vilčiai ateina paskutinis ga
las. Kuris tai žygis. — ar Len
kai vėl Lietuvoj stengsis sukelt 
riaušių, ar pult karo jiega — 
kol kas dar nežinia. Tik to rei
kia laukt ir būti pasirengusiem 
tinkamai tas lenkų pastangas 
sulaužyt.

"Šiuo metu mes visi turim 
ypatingai budėti musų nepri
klausomybės sargyboj."
Bet tas raginimas ■'budė

ti musų nepriklausomybės 
sargyboj" negali Lietuvos 
apsaugot. Lenkai yra daug 
skaitlingesni, ir jeigu jie ant 
Lietuvos puls, tai lietuviai 
savo spėkomis prieš juos 
niekados neatsilaikys. Ve. 
jie užėmė Vilnių, ir šeimi
ninkauja tenai kaip namie. 
Jeigu jie eis toliau, ponas 
Žukauskas ir vėl duos jiems 
kelią.

Lenkijos plėšikus Lietuva 
galėtų atremti tiktai susi
vienijus su stipresne už len
kus valstybe. Kodėl tad Lie
tuvos valdžia bijosi vienybės 
su Rusija?

i padaro geros Įtekmės Į Ameri
kos žmones, tas visai mažai 
aukų gauna. Amerikos lietuviai 
mėgsta tik tuos kalbėtojus, ku
rie gali sujudinti jų jausmus. 
Tik tuomet jie gerai aukauja.

O kunigas Saurusaitis to nega
li atsiekti. Jis visai mažai su
rinko dolerių, nors pas Ameri
kos lietuvius jų yra kaip ši-*- 
no."

šitos ištraukos parodo 
nedorus klerikalų norus. Vi
sų pirma, jie meluoja žmo-i 
rems, buk Amerikoje tik! 
vieni katalikai aukauja Lie-į 
tuvai pinigus. Tuo budu jie 
nori pasakyti, kad tik kata
likai yra geri žmonės.

Toliaus mes matom, kaip 
kunigams rupi Amerikos 
lietuvių doleriai. Ir kad kuo 
daugiausia tų dolerių išvi
liojus, jie studijuoja, kokį! 
reikia kalbėtoją siųsti. Jie 
atranda, kad daugiausia pi
nigų gali surinkti toks kuni
gas, kuris geriau moka ant 
žmonių jausmų žaisti.

bais. Visai netinka nešiojimui 
— 21 viršutinės kelnės, vienas 
frenėas. 8 poros batų ir 27 ke
purė.- Kareivinėje permaža 
baldų ir narų (neužtenka vi
siems atsigulti). Skundos — 
blogas valgis, netikę maisto 
produktai, paskutiniu laiku iš
duoti baltiniai labai storo au
deklo ir kūną kruvinai braižą.

"7 kuopa. Kareiviai aprengti 
daugiausiai vokiškais rūbais 
gana nunešiotais. Visiškai ne
tinka nešiojimui — 28 viršuti
nės kelinės. 10 frenčių ir 8 po
ros batų.

”1 kulkasvaidžių kuopa. Ka
reivių rikiuotėje 29. Trūksta 6 
poru batų, 8 viršutinių kelinių 
ir keturių kepurių. Skundos— 
blogas valgis, netikę maisto 
produktai.

”2 ku<>pa. Kareivių rikiuotė
je 64. Netinka nešiojimui—7 
poros batų. 12 viršutinių keli
nių: trūksta 7 kepurių. Skun
dos — blogas valgis. netikę 
maisto produktai.

”4 kuopa. Rikiuotėje 74 ka
reiviai. Trūksta 11 viršutinių 
kelinių ir 9 poros batų. Skun
dos — 23 negavę algos už pra 
ėjusių metų lapkričio mėnesi, 
blogas valgis.”

Po šituo dokumentu pasi
rašė: vyriausis Lietuvos ka-

1 riumenės vadas Žukauskas, 
Įgeneralio štabo viršininkas 
■ generolas-leitenantas Nas
topka ir karės ministerio 

viršininkas

j
i

t

LIETUVOS KAREIVIAI
NETURI KELINIŲ.

Lietuvos kariumenės in
spektorius. apžiūrėjęs 6-UjĮ.kanriSarijos’ 
ir 8-tąji pėstininkų pulkus, ;maj. Liormanas. 
davė reportą. is kurio pasi-. Komentarų jokių prie to 
rodo, kad daugelis Lietuvos ;U1-but jau nereikia.—

"LIETUVOS PINIGŲ KI- ’ 
LIMAS."

Šitokiu antgalviu "Vieny
bė Lietuvninkų" Nr. 22 ra
šo:

"Pereitą sąvaitę įvyko nepa
prastas kilimas Lietuvos pini
gų. kurių kursas tuom tarpu 
visuomet sekė vokiškų markių 
kursą.”
Iš to išeina, kad Lietuva 

jau turi savo pinigus ir kad 
tie pinigai smarkiai kįla.

Kam šitokias nesąmones 
laikraštis skelbia, sunku su
prasti! Juk visi gerai žino, 
kad Lietuva ko! kas da savo 
pinigų neturi, todėl negali 
būt ir jų "kilimo."

Lietuva negali savo pini
gų išleisti, nes ji neturi nei 
aukso, nei sidabro. Todėl iki 
šiol ji vartoja vokiečių pini
gus. Ir jeigu šiandien mar
kių vertė kįla, tai tas reiškia 
vokiečių pinigų kilimą, o ne 
Lietuvos. i

AUDĖJU DONAL Komunstams už
atsišaukime raginama rink
ti aukų pastatymui pamin
klą žuvusiam už Lietuvos 
reikalus amerikiečiui Sa- 
muel Harris, kurio kūnas 
palaidotas Arbingtono ka
pinėse, VVashingjtone.

gerklės.■'Keleivio" 22 numeryje 
patemijau žinią, kad Bosto
ne, Mass. tapo suorganizuo
ta rūbų audimo bendrovė. 
Tai y i-a prakilnus sumany
mas. Steigimas fabrikų Lie
tuvoje reiškia pakėlimą Lie
tuvoje kufcuros, technikos, 
dailės ir abelnai viso moks
lo. Ir atsiekimui to yra rei
kalinga organizuota spėka.

Vienok pas mus amerikie
čius bendram veikime ran
dasi stambi paklaida. Ažuot 
jungus savo spėkas i vieną 
daiktą, mes jas skaldome. 
Chicagoje rūbų išdirbimo 
bendrovė tapo suorganizuo
ta jau virš penki mėnesiai 
atgal. Apie tai buvo rašyta 
visuose laikraščiuose. Bend
rovės vardas: LithuanianA- 
merican Clothing Mnf. Cor- 
poration. Bendrovės kelia
mas kapitalas $100,000.00. 
Prie minėtos bendrovės yra 
prisirašę virš 200 narių-šė- 
rininkų. Taipgi ir finansiš
kai ji stipri. 28 d. gegužės 
bendrovė išleido i Lietuvą 
du savo atstovu ištyrimui 
tenikščių sąlygų ir padaryti 
reikalingos sutarties su val
džia biznio pradėjimui. Ir 
kaip tik delegatai praneš, 
kad Lietuvoje galima pradė
ti darbas, tai tuoj, umu lai
ku, bus išrinkta veikiama

Reakcijos siaubūnas taip 
įgązdino komunistus, kad 
jie jau nebežino nei ką 
pliauškia.

Man prisimena viena ypa
tingo budo moteriškė, kuri, 
būdavo, kad ir pati užsigau- 
na, bet plūsdavo ir mušdavo 
užtai savo mergaitę.

Lygiai taip elgiasi ir ko
munistai. Tie socializmo iš
gamos patįs* lyg (tyčia, lindo 
i reakcijos žiotis, o dabar 
plusta socialistus, buk šie iš
duodu juos reakcijai.

Tai yra didžiausis melas, 
didžiausis absurdas! Kuo gi 
jie remiasi taip plepėdami? 
Kur jų faktai, bei prirody
mai, kad socialistai juos iš- 
devinėja?

Jie sako, kad socialistai 
senai jau rašę, kad valdžia 
komunistus persekiosianti, 
šituo pasiremdami jie ir 
burnoja ant socialistų.

Bet jeigu socialistai sakė, 
kad komunistai bus perse
kiojami, tai tas da nėra iš
davystė. Tai naudingas per
spėjimas. Komunistai, ro
dos, turėtų būt užtai socia
listams dėkingi, o nekolioti 
juos. Juk kvaila butų pikti 
ant žmogaus, kuris matyda
mas juodą debesį sakytų: 
"Neikit i laukus, nes bus lie
taus!" Ir jeigu to žmogaus 
nepaklausęs tu gausi pilos, 
tai juk ne jis bus kaltas, bet 
tu, kad nepaklausei protin
go patarimo.

Kaip tik toki patarimą so
cialistai davė ir komunis
tams. Socialistai matė ki
banti reakcijos debesį ir sa
kė darbininkams: "Neklau
sykit tų rėksmingų agitato
rių, nesidėkit i komunistų 
partiją, nes tą partiją val
džia persekios.” Taip ir at
sitiko.

Socialistai norėjo perspė
ti darbininkus dėlto, kad jie 
(socialistai) permatė esan
čius gyvenime pavojus, ku
lių komunistai nematė. Tai
gi čia ne socialistai kalti, bet 
patįs komunstai, kad jie ne
paklausė išmintingų socia
listų patarimų.

Tas parodo, kad komunis
tai negali būt ir darbininkų 
vadais. Nes kas čia, po ply
nių, iš tokio vado, kuris, ves
damas keliu, ir pats duobėn 
įpuola ir kitą Įtraukia!

Toliaus, komunistai bai
siai piksta, kad "Keleivis” ir 
"Naujienos" vadina juos 
anarchistais. Jie sako, kad 
tuo juos irgi išduoda vai- 
dziai.

Bet jeigu tai butų išdavy
stė, tai ne "Keleivį” ir 
"Naujienas" reikėtų užtai 
taltinti, o pačių komunistų 
organą "Laisvę” ir visus ko
munistų agitatorius. Juk 
jie patįs kalbėjo ir rašė, kad 
parliamentai yra tuščias 
daiktas, kad politinė valdžia 
nereikalinga, kad iš balsavi
mo nėra jokos naudos ir tt. 
0 juk šitokios "teorijos,” 
tai tikras anarchistų "mok
slas.” Taigi, šitaip elgdamie
si, patįs komunistai apsikai
šė anarchistiškomis pluns- 
nomis, kurių negali pakęsti 
jokia valdžia. Socialistai, 
kurie gerai supranta gyve
nimą, iš kalno tai numatė ir 
pasakė, kad su tokia anar- 
chistiška "platforma" toli 
nevažiuosi.

Ir keistas dalykas: kuo
met komunistai nuo reakci
jos nukentėjo, tai jie ne re
akciją kaltina, bet socialis
tus! Teisingai drg. Grigai
tis pasakė, kad komunistai 
ne prieš valdžią kovoja, bet 
prieš socialistus.

Šitokia taktika pribaigs 
juos naikinti, nes jeigu iš 
pradžių dalis darbininkų 
jiems ir pritarė, •tai dabar 
visi nuo jų jsu pasipiktinimu 
atsimeta, 
jatis save 

sau duobę.

Sveihus proto žmo
gus

Prieš čiepijimo Įvedimą,
rauplės buvo "vaikų liga," 
ir buvo taip išsiplatinusios, 
kaip kad tymai. Kas met 
šimtai tūkstančių sergančių 
rauplėmis miršta, gi dauge
lis tų, kurie pasveiksta, pa
silieka rečiuoti.

Net ir dabar, ypatingai 
rytuose, kur čiepijimas ne
vartojama, tūkstančiai mir
šta nuo tos ligos, o Chinijo- 
je būna aklumas tos ligos 
pasekmės.

Patyrimas kart kartėmis 
parodė, jog rauplių liga iš- 
naujo pradeda savo epide
mišką ypatybę, kaip tik ir 
kur tik Įčiepijimo nepaiso
ma, nes dėl to atsiranda mi
nios ypatų, kurios apserga 
ir liga tuoj išplatina nuo vie
tos i vietą.

Kiekvienas bešališkas tė-

DIEVO APVEIZDA...
Nors 20 amžiuje gyvenam, o 
vis dėlto yra žmonių, kurie 
da tiki i "Dievo apveizdą. 
Štai, škaplėrninkų organas 
"Darhiininkas" nesisarmati- 
ja rašyti, kad toji "Dievo 
apveizda" ir Lietuvą vedan
ti i gerą ateiti. Jis sako:

"Dievo Apveizda Lietuvą ve
da Į garbingą ateiti. Tai poli
tišku žvilgsniu. Ekonominiu 
žvilgsniu Lietuva irgi yra Die- j 
vo Apveizdoje. Pernai Lietuvos 
derlius buvo gausus. Nešaltą 

žiemą sekė laibai ankstyvas 
gražus pavasaris. Šiemet der
lius irgi busiąs didelis. Tik 

džiaugtis iš to negalima. Juk 
svarbiausias Lietuvai daiktas 
yra geras derlius."

Kad geras derlius yra 
svarbas dalykas, tai visi ži
no ir be "Darbininko" aiški
nimų, bet kad tas derlius tu
rėtų ką nors bendra su ko
kia ten "Dievo apveizda," 
tai yra nesąmonė, kuriai tik 
kunigo gaspadinė gali tikė
ti.

Ne "Dievo apveizda" au
gina ūkininkui bulves, bet 
jo paties triūsas ir Įdėtas 
žemėn mėšlas.

Jeigu kunigai ištikrujų ti
ki, kad "Dievo apveizda” 
gali stebuklus daryti, tai ko
dėl jie nepaprašo jos pini
gų? Kam jie visuomet reika
lauja doleriu iš vargšų dar
bininkų? E„.„ ’ "
Laukaičiams ir 
čiams plaukti 3,000 mylių 
per jūrės Į Ameriką aukų 
rinkti? Juk jie gali atstaty
ti savo krepšį, ir tegul ”T>ie- 
vo apveizda" pripildo ji iš 
dangaus.

• »

direkciia kuri važiuoji Li^-imyt°jas žin0’ *’ra tik
Iženas pasekmingas kovostuvą ir tenai pradės veikti.

Taigi, aš norėčiau at
kreipti The American and 
Lithuanian Textile Corpo- 
ration valdybos ir narių do
ną. būtent: kad pagalvojus, 
ar nebūtų geriau, kad mes 
amerikiečiai suvienytume 

savo spėkas i vieną daiktą 
pasekmingesniam veikimui 

Lietuvoje, nes gali atsitikti, 
kad mes priorganizavę daug 
mažų bendrovių, nieko žy
mesnio negalėsime Lietuvoj 
nuveikti.

Sprendžiant iš pranešimo 
atrodo, kad abi minėtos ben
drovės turi vieną tikslą. Tai 
jeigu taip, kodėl nepadaryti 
vieną galingą bendrovę?

A. Karsokas.

būdas su rauplėmis, o tai 
priverstinas čiepijimas.

Čiepijimo pavojus visai 
menkas, nauda pastebėtina. 
Rauplių pavojus ir pasek
mės baisios. Žmogus turis 
sveiko proto, neabejos ką 
daryti.

kareivių neturi kelinių. Pa
vyzdžiui, apie 6-tąji pulką 
raportas sako:

’T kuopa. Kareivių akyvaiz
doje 140. apsirengę pilnoj amu
nicijoj ; rančų turima 49. 4 ka
reiviai visai neturi viršutinių 

kelinių, 15 — dėvi netinkamas 
nešiojimui (nudriskurias), 
trūksta 7 porų batų, nieks ne
turi tinkamų nešiojimui apati- 
niiT baltinių... Skundos—4 ka
reivių giminės negavę jokio at
sakymo Į prašymus paliuosuo- 
ti juos iš kariumenės, kaipo 
vienintelius šeimynose darbi
ninkus, vienas negavęs algos 
už praėjusių metų lapkričio j r 
gruodžio mėnesius, vienam ne
užmokėta už nešiojimą savo 
rūbų, blogas ir vienodas valgis.

"2 kuopa. Kareivių akyvaiz- 
doje 157, apsirengę pilnoj amu
nicijoj ; rančų turima 65. šovi
nių 100. 
valdiškų 
— dėvi 
mui...

"7 kuopa. Kareivių akivaiz
doje 92 (daug naujokų). Trūk
sta daug amunicijos, rančų tu
rima tik L nevisi turi diržus. 
54 kareiviai dėvi netinkamas 
nešiojimui viršutines kelines, 
trūksta vienos poros batų, val
diškų baltinių mažai gauta. — 
visi jie nunešioti.

"1 kulkasvaidžių kuopa. Ka
reivių akyvaizdoje 55. Rančų 
turima tik 10. 30 kareivių dėvi 
visai nunešiotas viršutines ke
lines.”
Toliaus raportas kalba 

apie visas to pulko kuopas 
abelnai:

"Kuopose nėra jokių atskai
tomybės knygų, kareiviai ne
turi užrašų knygučių.

"Kareivinėse trūksta baldų, atžagareivišk’ai Yčo 
—suolų. Stalų, lentynų, pirą- žangai” — tai pačiai "

Du kareiviu neturi 
viršutinių kelinių. 36 
netinkamas nešioji-

KLERIKALIZMO ŠMĖK- 
LA LIETUVOJE.

Klerikalizmo šmėkla Lie
tuvoj jau uradeda rodyt 
šlykščius savo dantis. Kuni
gai jau pradeda agituoti, 
kad žmonės reikalautų pra- 
šalinimo visų mokytojų, ku
rie kritikuoja kunigų po
litiką. Štai, kauniškis "Dar
bas" paduoda Leipalingio 
valsčiaus (Šeinių apskr.) 
protokolo ištrauką, kur sa
koma:

"Toliaus buvo Įneštas suma
nymas prašalint mokytoją So- 
bali iš Leipalingio mokyklos už 
Įžeidimą katalikų savo nešva
riomis agitacijomis prieš rin
kimus i Steigiamąjį Seimą, nes 
šmeižė kunigus, lipino prokla- 

. macijas ir tt."

Ir valsčiaus taryba, kuni
gui reikalaujant, šitą suma
nymą priėmė. Po protokolu 
pasirašo: katalikų kunigas 
J. Juodviršis. Ir nėra abejo
nės. kad tas mokytojas bus 
prašalintas vien dėl to, kad 
jis nesutiko parduoti savo 
Įsitikinimų klerikalų parti
jai.

Tas parodo, kad klerika
lizmo šmėkla Lietuvoj jau 
tiek Įsidrąsino, kad pradeda 
persekioti kitų Įsitikinimų 
žmones.

į

i

Pastabeles.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
KELIAUJANTIEMS EU

ROPON.
Valstybės Departamen

tui buvo pranešta, jog dau
gelis žmonių Suvienytose 
Valstijose nežinodami tai- 

Kam’“visokiems sulyg kuriomis iš-
Saurusai- duodama pasportas tun mo-

Visi žino, kad komunistų 
vadai sulindo Į surpaipes, 
bet nedaug kas žino, jog 
iš surpaipių išeina ir laik
raštis. Stebiasi, kad jis ne 
labai švarus. Well, reikia 
atminti iš kur jis išeina. 
Tuomet nebus nieko nuosta
baus. '

Komunistai nekenčia so
cialistų, juos vidina Grigai
ti niais. Reiškia, jeigu ne 
Grigaitis, tai nė socialistų 
nebūtų. O ką tuomet veiktų 
komunistai ?

KLERIKALAI GIRIASI
KITŲ DARBAIS.

Anot Lietuvos klerikalų 
"Vienybės,” kurią cituoja 
"Prūsų Lietuvių Balsas.” 
Amerikoje viskas priguli 
nuo katalikų. Jeigu Lietuva 
gauna kiek aukų iš Ameri
kos, tai ačiū tik katalikams. 
Jeigu Amerikos lietuviai 
nuveikia ką nors prakil
naus. tai ir vėl katalikų nuo
pelnas. Katalikai viską vei
kia, o pirmeiviai viską gadi
na.

Apie Lietuvos paskolą A- 
merikoje klerikalų organas 
rašo taip:

"Dabartinė paskola vargiai 
turės didesni pasisekimą, nes 
pirmeiviai ir čia prisideda jos 
prapulčiai. Lietuvos Misija di
delio Įspūdžio Į žmones nedaro. 
Lietuvos valdžiai reikėjo nors 
vieną kataliką žmogų prie jos 
pridėti. J. žilius yra žymiai lin
kęs liberalų pusėn. Amerikos 
katalikai atšaukė savo Įgalioti
nius nuo J. žiliaus.

"Mes labai norime, kad pa
sisektų paskola. Kiek sudės 
dolerių, tai katalikų jie bus, o 
pirmeivių maža dalelė." 
Toliaus "Vienybė” sako:
"Kunigas Alšauskas padarė

klaidą siųsdami kun. Saurusaitį Į 8 viršutinės kelnės, dvi pori $26.000! O kiek sudėta dar- 
Amerikon rinkti aukų 'Saulės’ i 
mokykloms, nes tas senelis ne-; 
turi įtekirfės žmonėse. Kas ne

n

kert dideles sumas pinigų vi
sokioms ypatoms, kurios ap
siima pagelbėt arba žada 
savo Įtekme pastūmėti pas- 
porto gavimą.

Šiuo pranešam naturali- 
zuotiems amerikiečiam, jog 
iegališką mokesti už paspor- 
tus surenka vien tik Valsti
jos Departamentas, ar jo 
atstovai New Yorke ar San 
Francisco, ar teismo rašti
ninkas (derk of court), ku- 

sakoma, kad 21 gegužės va-i ris priima pasporto aplika- 
karą Steigiamas Seimas;riją. Užsimokėti reikia $2, 

klerikalų organo svarstė žemės klausimą. Iš 
kunigas Lau- kalbų paaiškėjo, jog visos

STEIGIAMAS SEIMAS 
DALYS DVARUS.

i "Prūsų Lietuvių Balso 
______ Nr. 105 yra išspausdinta El- 

LAUKAITIS IŠSIVEŽĖ Iš t0? telegrama iš Kauno, kur 
AMERIKOS $26,683.58
Anot 

"Vienybės,” kunigas Lau- kalbų paaiškėjo, jog visos 
kaitis surinkęs Amerikoje partijos yra tos nuomonės, 
$26,683.58. j kad visus didžiuosius dva-

Kunigas Laukaitis buvo rus reikia dalyti, idant beže- 
atsiųstas čia parinkti pinigų miai ir mažažemiai galėtų 

"Pa- gauti žemės. Paskirta tam 
Pa- tikra komisija, kuri išdirbs

V

ir bile aplikantas gali gauti 
pasportą, jeigu nieko blogo 
nėra prieš jo rekordą, kokių 
kitų išlaidų nėra.

Departamentui buvo pra
nešta, jog daugelis nežinan
čių taisyklių užsimokėjo 
nuo $10.00 iki $50.00 ir dar 
^daugiau ačiū visokioms ”in- 

, tėkmėms," idant išgavus
dažnai j i ikalais kvietė kaizerio jun- j KUOPU SEKRETO- ®luos dokumentus, 
alia su kęri Urachą Į Lietuvos ka- ’ RfĄ^VfS S______ _________ —

įjįsėj-

Komunistai sako, kad vy
čiai geresni, negu socialis
tai, "Draugas" geresnis, ne
gu "Naujienos." Pasekant 
komunistų liogiką, reikėtų 
pripažinti, kad buvęs caras 
geresnis, negu Leninas, 
"Saulė" geresnė, negu "Lai
svė."

Dundulis gavo gerą džia- 
bą prie SLA. Vis bus geriau, 
negu krautuvėj maišus par
davinėti. Tik dieve jam pa
dėk pakol kas...

Ar žinot, kad komunis
tams streikuot nevalia: jie, 
mat, peržengia savo konsti
tucijos Įstatymus, jeigu rei
kalauja nors kokių refor
mų.

. Slapukas.

Komunistai gerbia ir sa
vinas! seneli Debsą, bet 
"buržujų’’ Solialist Party 
pastatė Dėbso kandidatūrą 
i S. V. prezidentus! Debsas 
butų allright, bet kam jis 
apsiimė būti "buržujų" par
tijos kandidatų, sako "kai- 
riaspamiai." Wait a minu
te ! Jie gal atras da, kad ir 
Debsas "buržujus."

Lukšių Juozas,

Taigi komunistai 
smaugia ir kasa

I

bininkų partijai — social-

mydų šautuvams; šienykų visai i žangai,” kuri kartu su vys- Įstatymą žemės dalinimui.
; nėra, lovose permaža šiaudų. kupu Karevičių ir kitais kle- 
: "Maisto produktai <J-x—1...................... . _ . .

būna netikę — duona žalia su keri Urachą į _ _ _
ašakomis, kruopos su šiaude- ralius. Kiek mes girdėjome, 

; liais ir sėlenomis, išduodamos '
; vietoje mėsos silkės supuvu-
• sios.”

Tai taip yra 6-tame Pilė
nų Kunigaikščio Margio 
pulke. Dabar paklausykite, tos skolos atiduoti, Y’čo par
ką raportas sako apie 8-tąjį! tija prisiuntė "kramolos 
pulką: malšintoją" kun. Laukaitį

"Nerikiuotės kuopa. Karei- Amerikon aukų rinkti. Ir 
vių akyvaizdoje 30. visi nudri-įštai, Amerikos lietuviai dar- 
skusiais rūbais. Visiškai netin- bininkai sudėjo tiems reak- 

. ka tolimesniam nešiojimui — ei jos rėmėjams daugiau kai

I 
šitie monarchitai buvo pa
siskolinę iš Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banko 200, 
000 auksinų rinkimų agita
cijai. Neturėdama iš ko ši-

batų. Trūksta 8-nių kepurių.
”1 kuopa. Kareivių rikiuotė- demokratams?'Vos keli tuk- 

je 95, daug apdriskusiais ru- stančiai!

MAJORO ŽADEIKIO AT-
Nekuriu kuopų Susinėsi-1 „ . SIŠAUKIMAS.

mų Sekretoriai da nėra pri-! . Majoras Žadeikis, betil
davę savo adresų. Neturint VĮU kalines misijos pi^nu- 
adresu, negalima toms kuo- »lnkf« Suv. Valstijose, įslei- 
poms prisiųsti LSS-gos ofi- 'J° atsišaukimų, ragindamas 
eialin pranešimų. Todėl tie Amerikos lietuvius stiprinti 
sekretoriai, kurie da nepri- ^‘P Liuosnonų
davėte man savo adresus, fondą, veikianti pne Liętu- 
malonėkite tuojaus man vos Misijos. Atsišaukime 
juos priduoti. nurodoma kad Lietuvos ka-

A, . , . . . x • numene iškėlus obalsi: ne LSS. Administratorius- vjeno kareįvj0 nemokančio 
iždininkas, rašyt ir skaityt!" Reikalin-

C. A. Hermai*, gi todėl pinigai kareivių
25 Van Coriear Place, kliubams, skaitykloms, ku- 

New York, N. Y. riuose išguldoma Lietuvos

• Revoliucijos metu, 1905-6 
m., Rusijos Raudonasai 
Kryžius buvo davęs 100 rub. 
Veiverių Seminarijos bied- 
niems vaikams ant Kalėdų 
eglaitės. Tie pinigai dingo. 
Girdėtis, kad pas tą pati me
chaniką (kuris tą 100 rub. 
paglemžė) mokinosi ir "Lai
svės" "seifo" specialistas.
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i dėl to ėjo 24 metus. Tad su
prantama, kad laimėjusieji 
ir nori tą savo "laimėjimą” 
trukšmingai paskelbti.

Todėl, rugpjūčio pirmą 
dieną, įžymesnieji miesto 
politikieriai, kartu su gu
bernatoriumi Coolidge, ruo
šias ypatingai) pasivažinėji- 
man gatvekariais. Bus pa
rūpinti tam tikslui specialiai 
karai, nusamdyta muzika 
tt.

cimborijoj tupi, vieną aki 
užmeta ant tų orgijų, bet ki
tą primerkia. Mat, Dievas 
kantrus, moka kęsti.

Dabar katalikai skaito 
Joną pusiau šventu, tik visa 
bėda, kad jis pačią turi. Bet 
užtai lenko proto švietvkla 
lietuvių katalikų kupina, 
nes ten kartais kur buvęs 
nebuvęs atsilanko tai para
pijos iždininkas, tai vyčių 
generolas, o paskui tokius 
žymius savo žmones seka ir 
avįs — parapijonai.

Galima sakyt, kad pas 
inrs lietuviai katalikai, ne
atsilikdami net nuo komu
nistų, gana gerai gyvuoja. 
Sunku butų atrasti kitą pa
našią lietuvių koloniją. Bet, 
toms dviem srovėms ir vyk
sta viskas kaip iš mielių. 
Vieni nepajiegia savo pie
mens užlaikyti, nuo mihvau- 
kiečių rendavoja, o kiti gy
vena be vardo. Pastarieji 
nešioja: LDLD. vardą su 
skaičiumi narių. 0 kuomet 
LDLD. Wis. valstijoj tvėrė 
apskritį iš dviejų kuopų 
(kokis tai apskritis iš dvie
jų kuopų?), tai vietos kuo-! 
oos raportas išduotas, kadi 
narių pilnai užsimokėjusių j 
yra 0. Pastarasis faktas pa-j 
imtas iš "Laisvės.”

S. G - va.

teismas ne taip baisus, o B. 
ne taip kvailas. Jeigu jis bu
tų tokis kaip kad jus apie ji 
manote, tai jis šiandien ne
būtų B —piu, ale butų Bra
zaičiu. o gal nė iš Mockaičio 
kailio nebūtų išsinėręs.

Kada Įvyks unijos susi
rinkimas, tai po susirinki
mui ir po B. "teismui” }>asi- 
stengsiu parašyti visą isto
riją, kaip iškilo šitas garsus 
skandalas ir, koki B. bizni 
varė su bosienėmis, ir ką jis 
pats tyrinėjimo komisijai 
prisipažino. Visa toji istori
ja bus maž-daug panaši i 
Šiam sykiui betgi užteks.

V.' Smilgius.

RAC1NE. WIS.
Komunistų lyderis apšvie

tė savo aviną.
Koliai komunistai nežino

jo žodžio prasmės "moon- 
shine,” tai buvo tik pusė bė
dos, bet kaip dažinojo (bene 
tik nuo Bimbos, kaipo mok
slo vyro), tai dabar vienas 
už kito lenktiniuodami stei
giasi ” mėnulio švienos” Įs
taigas.

štai vienas (tik vienas 
nors panašių jam gyvą dau
gybę priskaitvtum) nuoti 
kis, kuris rodo, kaip komu
nistų lyderis apšvietė save 
aviną. Pirmiau vadinta fa
natikus parapijonus avi
nais, nes jie akiai tikėjo 
tam, ką kunigai pasako. Da
bar lygiai tas pats, ypatin
gai pas mus, darosi su ko
munistais.

Vadinamoj "Decoration" 
dienoje, vienas komunistas, 
kaip bobinčiaus davatka, 
pasiima savo burdingoną- 
partneri ir išeina miestan 
pažiūrėti parodų. Susitinka 
ex-burdingoną, na ir pralei
dus parodas reikia užsukti 
ir i "mėnulio šviesos” Įstai
gą, nežiūrint labai .kur. 
Kaip ten plynės papynė lie
tuvišką dievo muzikantą. 
Reiškia, iš trio pasidarė 
kvartetas. Na ir švietėsi jie 
tyrinėdami, ar gi jau nega
lima tiek protus apšviesti, 
kad draugiškus ryšius ko
munistai su katalikais su
rištų. Ar pavyko tas atsiek
ti, negalima pasakyti, tai 
paslaptis, bet kad visas apsi
švietęs kvartetas pas komu
nistą sugrįžo, tai buvo gali
ma pasakyti kad "šiur.”

Sugrįžę -atrado tamsą 
kambariuose, o apsišvietu
siam, komunistiškai susi
pratusiam žmogui, tamsa 
atrodo perdaug bėdna. Ko
munistai todėl stengėsi ii 
kambariuose tokią pat švie
są padaryti, kaip kad jų 
prote buvo. Namiškiams to
ji šviesa pasirodė persmar- 
ki ir akis nepakentė, jie pa
kėlė riksmą, šauksmą.

Kaip bematant nusileido 
iš dangaus ir pora mėlinu- 
jų aniulų. Nors yra sakoma, 
kad aniuolai balti, o velniai 
juodi, bet tai netiesa. Aniuo- 
lų esama visokių spalvų, su
lyg jų užsiėmimo. Aniuolai 
turėjo žvakes. Manyta, kad 
tamsa tą moterų ir vaikų 
klyksmą pakėlė. Aniuolai 
nustebo išvydę neregėtą 
šviesą, šviesesnę ir už jų 
žvakes. Vienok nepaliko ap- 
sišvietusio komunisto, bet 
pasiėmė su savim ištyrimui 
jo apsišvietimo. Ant ryto
jaus, kokis tai ekspertas 
pripažino tą šviesą už nege
rą ir prašė komunisto, kad 
tik jos daugiau nemėgintų 
rodyt.

Komunistų lyderio apš
viestas avinas nekaip dabar 
jaučiasi.

Lenkas turi panašią švie- 
tyklą, ir lietuviai kaipo ne 
apsišvietę žmonės, labai my
lėjo ten savo protą šviesti. 
Iškilus kivirčiams lietuvių 
su lenkais Europoje, tai at
siliepė ir ant musų lenko 
švietyklos — lietuviai pra
dėjo tolintis nuo jos. Tad 
paėmė už patarnautoją ge 
rą patriotą ir sykiu smarkų 
kataliką, rasi, lietuviai ka
talikai grįžš į savo senąjį 
kelią. Išdalies jis pataikė, 
bet nebuvo kaip reikėjo. 
Lenkas sako savo tarnui: 
"Na, Jonai, stongkis pa
traukti savo viengenčius.” 
Nors Jonui ir buvo galvosū
kio, bet atrado išėjima_
nusikraustė su visais savo 
"furnyšiais” į po bažnytini 
skiepą ir po didžiuoju alto
rium pailsio laiku ilsisi. Ne

PITSEURGH, PA. 
Tautininkų prakalbos.

Birželio 6 d. tautininkai 
surengė prakalbas S. M. D. 
salėje. Kalbėjo pil. Norkus, 
buvęs "Sandaros" ir "Lietu
vos” redaktorius. Publikos 
susirinko ne visai mažai. 
Kalbėta daugiausia apie 
Lietuvos neprigulmybę, 

apie Seimą ir jo reikalingu
mą.

Kalbėtojas gana aštriai 
patarkavo klerikah s, nuro
dinėdamas jųjų šunybes ir 
tai, kaip iie išnaudoja darbi
ninku klesą. Pil. Norkus 
nurodė, kad klerika’ai su
rinko aukų iš darbininkų 
sušelpimui nukentiejud’uju 
žmonių Lietuvoje, bet vietoj 
sušelpti nukentiejusius lie
tuvius, jie tuos pinigus, apie 
šimtą tūkstančių dolerių 

(SJOO.OOO.OO) sunaudojo 
agitacijos varymui kokios 
ten krikščionių demokratų 
partijos reikalais. Kalbėto
jas sakė, kad "kunigų vieta 
yra bažnyčioje prie alto
riaus giedoti ekzekvijas, o 
ne kištis į politiką.” Prieš 
pertrauką pil. Norkus kvie
tė visus aukauti, bet ne po 
penktuką arba dešimtuką, 
ale aukauti gausiai dole
riais, penkinėmis ir dešim
tinėmis Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondan. Aukų su
rinkta S60.06.

Toliaus kalbėtojas agita
vo rašytis prie tautininkų 
partijos, tai yra prie "San
daros”, kurią jis išgyrė sa
kydamas, kad tai esanti tik 
vienatinė darbininkų parti
ja. Ir, girdi, tuos, kurie pri
klausysią prie "Sandaros” 
ir sugrįšią Lietuvon, lietu
viai pasitiksią malone. 0 su 
tais, kurie bus priešingi tau- tauto Draugystė laikė mė
tai, lietuviai žinosią kaip nešini susirinkimą. Į jį at- 
apsieiti.

Reikia suprasti, kad šis kierių komiteto narys, New 
pastarasis nurodymas buvoiEngland Workers Associa- 
taikoma i socialistus. įtion delegatas Mateušas

Tautininkai ir klerikalai, i Skučas. Pastarasis paaišįd- 
abi partijos, kolioja vieni ki- no susirinkime Waterburio 
tus ir nurodinėja vieni kitų1 streiko bėgį, nurodė sunkų

• darbininkų padėjimą, papa-
• šakojo apie policijos žiauru- 
, mus.

Vytauto draugystė at-
• jausdama savo brolių Wa- 
terburiečių darbininkų pa-

■ dėjimą, paskyrė iš draugys-
• tės iždo streiko reikalams 

$70.00. Be to, čia pat suau- 
kauta da $30.65. Tokiu budu 
išviso šiame susirinkime su
dėta $100.65.

Kadangi minėtasai dele
gatas taipgi yra pats D.L.K. 
Vytauto Draugystės narys, 
tai jam ir tapo pavesta su
rinktieji pinigai perduoti 
streikieriams.

D. L. K. Vytauto Draugy
stės nariai šiuo savo pasiel
gimu parodė, kad jie su
pranta darbininkų reikalus 
ir atjaučia darbininkus pa
tekusius sunkian padėjimai! 
Tai yra prakilnus jausmas 
ir šventas jų darbas!

Draugai ir draugės, mes 
Torringtone šią valandą ne
same organizuoti. Bet gal 
ateis laikas, kad ir mes su- 
krusime už pagerinimą savo 
darbo sąlygų. Juk tuomet ir 
mums gali atsieiti prašyti 
paramos iš kitų, kaip kad 
dabar draugai waterburie- 
čiai atsišaukė į mus. Todėl 
negalėdami pagelbėti wa- 
terburiečiams niekuo kitu, 
remkime juos pinigiškai. 
Kuomet mums ištiks sunki 
valandajie mums išties savo 
pagelbą.

Gerbiami draugai, jūsų 
vardu ir kiek kuris aukavot, 
aš manau nereikia garsinti 
laikraščiuose. Tai nėra jokia 
garbė. Kitiems darbinin
kams da užkenktų paskelbi
mas. Skelbimas greičiau 
Įieškotojams garbės yra rei- _ __
kalingas, bet ne tiems, kurie be to, kad retkarčiais su sa- 

’vo pačia orgijas ir neiškel
tų. Kiek augščiau, Dievas

eikvojimą darbininkų suau- 
kautų sunkiai uždirbtų pini
gų. Vienok abidvi partijos, 
kaip tautininkai taip ir kle
rikalai, turi vienokius tiks
lus. Kaip tik klerikalai su
renka keletą desėtkų tūks
tančių dolerių, tuoj ir pama
tysi laikraščiuose praneši
mą. kad jau keli kunigai va
žiuoja "tautos reikalais” į 
Paryžių, "VVashingtoną ar
ba kitur, kur jie gali pra
leisti liuosą sau laiką. Tas 
pats ir su tautininkais. Jųjų 
iždas, kaip girdėti, jau tuš
čias. Išgirsime, kad ir jų at
stovai parvažiuoja iš "lais
vos Lietuvos!" O kaip tik 
aukų surinks, padidins tau
tininkų iždą, tuoj atsiras ir 
daugiau tokių, kurie va
žiuos į Lietuvą "tautos la
bui." Pats ponas Norkus jau 
atsisveikino su Pittsburgo 
lietuviais, pasakė, į trumpą 
laiką važiuosiąs Lietuvon, 
užtai esančios labai reika
lingos aukos. Žinoma, koliai 
aukos yra renkamos, visada 
skiriama Lietuvos arba dar
bininkų reikalams, bet kaip 
surenka, tai jas sunaudoja
ma kur jiems reikia.

Nežinomas.

HYDE PARK APVAIKš- 
ČIOJIMAS.

Rugpjūčio 1 d. Hyde Park 
rengia iškilmingą apvaikš- 
čiojimą paminėjimui to, 
kad legislaturoje laimėta 
bilius, nutariantis intaisyti 
ir šioje miesto dalyje eleva
torius. Pravedimas elevato
rių, manoma, labai padėsiąs 
pletoties kalbamajai apie- 
linkei.

Nemažai laiko praslinko, 
koliai sumanymas pravesti 
elevatorių Hyde Parke tapo 
Massachusetts valstijos le- 
gislaturos priimtas. Kova

ir

BRIGHTON, MASS. 
Du briliu scenoje.

Birželio 12 dieną Camb- 
ridge’aus L. Benas, p. L. 
Buinio vadovaujamas, ir VV. 
Lynno Keistučio Orchestra 
parengė lošimą. Scenoj sta
tė keturių veiksmų dramą 
"Du Broliu.” Sulošta pui
kiai. Pertraukose muzika 
puikiai griežė.

Publikos atsilankė ne ma
žai. Imia, neapsiėjo be no
rėjusių pakišti to vakaro 
pasisekimui koją. Pavyz
džiui, šv. Vincento Draugija 
tą pati vakarą parengė va
karienę svetainės skiepe. 
Vienok vakarienės rengė
jams neišėjo ant naudos jų 
užmanymas. Nes daug žmo
nių, kad ir turėdami jau nu
sipirkę tikėtą ant tos kopūs
tienės, nuėjo pirkti kitą ti
kėtą, kad pamačius teatrą.

Teatrui pasibaigus, skie
pe vis da tebevalgvta kopūs
tai su dešromis. Mat, neska
nios vakarienės butą.

Brightonietis.

TORRINGTON, CONN.
Aukos Waterburio strei- 

kieriams.
13 d. birželio D. L. K. Vy-

silankė Watorburio strei-

ADA, OHIO. 
Profesorius neteko vietos.
Iš daug universitetų so

cialistai profesoriai liko iš
vyti. Tuo pasižymėjo dabar 
ir Ohio Northern Universi- 
ty.

šiame universitete darba
vosi sociologijos ir philoso- 
phijos profesorius Trainutm, 

' vienas prakilniausių šito 
j universiteto profesorių. Jis 
i buvo krikščionis socialistas, 
tikintis i posmertinį gyveni- 

Įmą. Vienok klesose studen- 
jiai jam buvo visi lygus, ga
ilėjo kritikuot jo pažvalgas, 
i kiek norėjo. .Jis skelbė so- 
icializmą atvirai. Geriau gal 
nė Debsas negalėjo skelbti. 
Jis sakė, kad Amerika stovi 
ant kranto baisios revoliuci
jos, kad dabartinės mokyk
los ir bažnyčios yra lizdai, 
kur auginama aukos kapita
lizmui. tai yra įrankiai ka
pitalizmo. Taipgi turėjo drą 
sos sakyti, kad Debsas, Le
ninas ir Trockis yra Dievo 
atsiųsti apaštalai gelbėti 
žmoniją nuo pražūties.

Šitokis mokinimas nepa
liko universiteto preziden
tui. kuris yra didžiausiu ka
pitalizmo klapčiu. Universi
teto valdyba tečiaus neišdrį
so tiesiai išvaryti profeso
rių. tad numušė algos $200 į

geriausias: laisvų paž valgų.
Du lietuviai A. Z. Vaiči ti

nas ir T. J. Kučinskas už
baigė mokslus. A. Z. Vaičiū
nas. su laipsniu Ph. G., T. J. 
Kučinskas, su laipsniu B. 
Sc. Reikia pastebėti, kac 
gauti laipsni B. Sc., dabar 
netaip lengva, kaip kad pen
ki metai atgal buvo. Dabar 
reikia du metai daugiau mo
kytis. Kučinskas da pasilie
ka mokytis daugiau philozo- 
phijos ir kriminologijos. 
Vėliaus žada važiuoti Į Chi- 
cagą mokytis tiesų. A. Z 
Vaičiūnas gavo darbą aptie- 
koje, Cincinnati, Ohio. Rei
kia pasakyti, kad Vaičiūnas 
buvo gabiausis chemikas sa
vo klesoje.

Studentas.

LOVVELL, MASS.
Kunigas, gaspadinė 

vaikas.
ir

Maloniai šviečia

PAPEIKIMAS
ar 

PAGYRIMAS

K' męs privalome girdėti, tas 
turi būt priimta taip malo

niai, kaip kad ir tas, ką męs no
rėtumėm girdėti.

The Eiiison Electric

llluminulinįs Company oj Boiton

remia prakilnu darbą. 
Ožio Ragas.

BROOKLYN, N. Y.
Po šešių mėnesių "vakaci- 

jų” p. B—pi<? vėl pasirodė. 
Ant gatvių jį galima buvo 
matyti, bet į susirinkimus 
nesilankė. Tik 10 d. birželi-* 
jis pirmą syk pasirodė 5S 
kriaučių unijos skyriaus su
sirinkime. Išsyk atrodė la
bai nedrąsus, bet pabaigoje 
įsisiūbavo. A Žilinskas, iš
duodamas iš ex-board veiki
mo raportą, pasakė, kad B. 
birželio 8 dieną atėjęs i ex- 
board susirinkimą ir reika
lavęs, idant board atiduotų 
jam visus prieš jį raštiškai
paduotus apkaltinimus. Bet; 
ex-board paklausė R—pio iš - 
kokių bosu jis gavęs ”pre-■ metą. Alga ir taip buvo ga- 
zentus." B‘ — pis atsisakė i na maža, vos tik $1500 į me- 
pasakyti. (Jau antru kartu tą. Numusus $200, lieka ^Iš
reikalaujama,, kad jis paša- '' 
kytų -tų bosų pavardes. Pir
mas reikalavimas buvo lap
kričio mėn. 1919, kada B-pis 
prisipažino gavęs "siutą” iš 
vienos firmos, bet atsisa
kė pasakyti iš kokios firmos 
ir iš kokių kontraktoriii ga
vęs pinigų).

Kada B—pis atsisakė at
sakyt į ex-board pastatytą 
jam klausimą, tai ex-board 
neišdavė jam jokių laiškų. 
Tada B. sako, "mat jie (ex- 
boaf’d), kaip išduoti man 
laiškus, tai sakosi neturi tei
sės be susirinkimo, o kaip 
klausti, iš kokių bosų aš ga
vau pinigų, tai turi."

B—pis augštai save kelia. 
Jo supratimu ex-board ne
turi teisės jo klausti, kuris 
bosų jam pinigus davė, o jis 
lai turi teisę reikalauti laiš
kų, kurie yra rašyti ne jam, 
bet unijai.

Toliau B. užreiške. kad 
jis neatsakinės į jokiu-s jam 
statomus klausimus. Girdi. 
”aš į jokius klausimus neat
sakinėsiu. aš .jus visus i džė- 
lą sukišiu.. Jie mane apšmei
žė, skelbė buk aš unijos pini
gus išvogęs (čia jau prasi
manymas paties B., to nie
kas unijos susirinkime nesa
kė). Kiti sako, kad aš žmo
gų užmušęs. Aš jiems paro- 
ysiu." Tai šitap giedojo mi-

"Šmeižikai” labai "nusi
minę.” Girdi, jeigu trauks į 
teismą, bus daug "baderio, 
nes reikės atgabenti visus 
dokumentus iš Chicagos, 
nuo kokio ten kadaise gyve
nusio Brazaičio, (Brazaičio, 
ai niekis, ale Mockaičio!— 

Rd.), o gal dar iš tolimesnės 
praeities.

Bet aš jums, vyrai, sakau:

V

Kiek laiko atgal čia pasi
mirė moteris tūlo V. K. pa
likdama dviejų mėnesių ku 
diki. Tėvas ėmė rūpintis su
radimu kūdikiui išauklėti 
tinkamos vietos. Viena lie
tuvių šeimyna, būtent pp. 
Dr—kai sutiko paimti kudi 
ki i savo namus. Išlygos pa 
darytos tokioj kad kūdikis 
taps priimtas, kaip Da—ki 
vaikas ir kūdikio metrikai 
turėsiąs būti permainytas 
ant Dr—kų vardo. Gerai.

V. K. sutiko. Kūdikis tap< 
paimtas i D r—kų namus 
Bet čia iškilo visa "istorija.’ 
Dalykas tame, kad 1). yrr 
katalikas parapijonas, o D 
kai laisva šeimyna. Tad kai 
kurie karštuolių kataliku 
nubėgo pas kunigą šaukda 
mi visa gerkle, kad "bedie
viai” mėginantis pasisavin
ti katalikų kūdiki.

Kunigo, pasirodo, butą to
kio, kaip ir tie karštieji pa- 
rapijonai. Jisai tuojaus 
sižinojo su kuo reikia, 
šaukė kūdikio tėvą, ir 
jam Įkalbinėti.

vyrų ir kad tie vyrai susi
rinktų pobažnytinėj svetai
nėj. Susirinkus minėtiems 
vyrams paskirtoje vietoje, 
kunigas nusivedė juos i ai
rių bažnyčią, kur kitų tautų 
kunigų su savo bandomis 
jau buvo prisirinkusių. Na, 
r pradėjo čia kunigai šauk
it jog reikia naikinti bedie
viai. bolševikai irti., kad rei
dą išdavinėti juos valdžiai.

Bet kunigams ir to nega- 
1a. Paklausykit, A. D. dirbo 
)rie anglių išvežiojimo. Ka- 
langi šito žmogaus negali
na buvo Įkasti tiesiai, tai 
Ivasiškas tėvelis perspėjo 
samdytoją, kad nelaikytų 
\. I). darbe, ba, girdi, pasta
rasis esąs bedievis, socialis
tas.

Ar reikia da nešvaresnio 
darbo?

BROOKLYN. N. Y.
Mirė "Vienybės Lietuvnin

kų leidėjas.
13 d. birželio mirė "Vien. 

Liet, leidėjas Kazimieras 
Brazys. Jis paėjo iš Suvalkų 
gubernijos, Vilkaviškio aps
kričio, Mockabudžių kaimo, 
Keturvalakių parapijos. K. 
Brazys mirė susilaukęs 43 
netus amžiaus. Buvo neve- 
lęs. Sirgo apie 7 suvaitos. 
7isą turtą, kaip girdėjau, 
irieš mirti pavedęs pussese- 
ei Baltakiutei.
Mirė taipgi Antanas Ja- 

įušonis. Jis buvo atrastas 
kambaryje užtroškęs nuo 
'aso. Užtikta da biskį gy- 
;as, bet nuvežus i ligonbuti, 
’isgi gydytojams nepavyko 
ii atgaivinti ir 13 birželio 
jis pasimirė. Janušonis visą 
aiką mėgo išsigerti, taip ir 
;i kart, sakoma buvęs pusė- 
inai paėmęs i save, ir ne ne
numanė nei gasą užsukti 
kaip reikia. Rasta ji bega
lint ant lovos nenusirengu
si.

Janušonis priklausė prie 
Lietuvių Ukėsų Kiiu’bo, prie 
šv. Juozapo draugystės, prie 
^LA. vietinės kuopos ir prie 
rubsiuvių unijos. .Jis yra ve
dęs, moteris jo Lietuvoje.

V. P.

su 
pa
na 

Neužmiršo 
ir City Hali, kur kūdikis tu
rėjo būti užregistruotas 
kad paimama į Da-—kų šei
myną.

Kunigui nesvarbu, kad D 
šeimyna yra labai padori 
kad čia kūdikis butų radęs 
tikrai tėvišką prieglobą ii 
gerą išauginimą; jam ne
svarbu netai, kad miestas 
auklėjiman neima jaunes
nių, kaip 6 mėnesių, ir kad 
todėl tėvas neturėjo vietos 
kur kūdikį priglausti.

Užbaigus reikalus kūdi
kio miesto salėj. V. K. ir D. 
atsilankė pas kunigą. O tas 
ir vėl įkalbinėja V. K. ne
duoti kūdikio ne katalikam. 
Jis, kunigas, girdi, parūpin
siąs kūdikiui vietą Bostono 
katalikų priegloboj, ir tai 
nevėliau, kaip į dvi savaites.

V. K. jau buvo patikėjęs 
kunigo prižadais, bet kilu 
klausimas, kurgi kūdikis 
dings laike tų dviejų sąvai- 
čių. Tuomet V. K. ir klausia 
kunigo:

—Ar prabaščiaus gaspa
dinė nepriimtų?

Tasai nekaltas klausimas 
giite įgylė kunigą.

Tai. mat, šitaip. Kunigas 
bijo kad laisva šeimyna ne
priimtų kūdikį auklėti, o 
patsai krato rankas, kuomet 
jojo prašoma pagloboti tą 
kūdikį bent dvi sąvaites. 
Kalbant gi tiesą, reiktų pa
sakyt, kad kam kam, o kuni
gui lengviausia butų pačiam 
išauklėti minėtasai kūdikis, 
nes jis vaikų neturi, ir skati
ko jam nestokuoja.

« * ♦
Negaliu susilaikyti nepa

pasakojęs da vieno atsitiki
mo. Kuomet pradėta čia a- 
reštuoti komunistus, tai ku
nigas nepraleido progos ne 
pasidarbavęs. Vieną gražų t
nedėldienį jisai paskelbė iš ■ Jančauską. Pastarasis ran- 1 W 1 V V •! 1 • « 1 • • 1*1 1 1 * • •

00. Su tokia alga prie dabar
tinių brangenybių negali
ama pragyventi. Tai privertė 
j profesorių atsisakyti nuo 
i vietos, 
j Prof. Trainum. pranešda- 
■ mas studentams, kad jis pri
verstas yra apleisti vietą, 
verkė kaip mažas kūdikis. Ir 
daugumas studentų verkė, 
verkė, kad neteko vieno ge
riausio žmogaus — profeso
riaus. kokį kada buvo gali
ma matyt.

Palikdamas savo vietą, 
prof. Trainum pasakė: 
"Man gaila palikti savo vie
tą. aš myliu mokyt ir rodyti 
studentams teisybės kelią, 
vienok aš negaliu mokint ir 
badauti.”

Prof. Trainum Texas val
stijoj turėjo žemės. Dabar 
tenai atrado didelius alie
jaus šaltinius, kas pakėlė 
vertybę jo žemės. Sako da
bar jo žemės sklypas vertas 
ai lie $50,000. Profesorius 
parduosiąs tą žemę ir už 
tuos pinigus įsteigsiąs so
ciologijos kolegiją, kur mo
kinsiąs socializmo mokslo.

Vienok reikia pridurti, 
kad studentai už jų pažval- 
gas čia nepersekiojami. Tik 
profesorių laisvė suvaržyta. 
Aš pats, jeigu bučiau kitam 
universiteti taip kritikavęs 
dabartinę systemą ir atvirai 
kalbėjęs apie laisvamanvbę 
ir socializmą, bučiau £enai 
buvęs išvytas. Bet čia niekas 
nieko nesako, ir pas profe
sorius turiu geresnę įtekmę 
už kitus studentus. Todėl 
patartina lietuviams, kurie 
nori užbaigti laisvuosius 
mokslus — Liberal Arts, at
važiuoti mokytis, nes čia 
v ra geriausia vieta mokslą 
pasiekti. Knygas vartoja sakyklos, kad reikalinga 16 dasi šiuo laiku kalėjime.

SPRINGFIELI). ILL. 
Pašautoji lietuvė mirė.
o birželio persiskyrė

Šiuo pasauliu Juozefina Ro- 
manauskienė. Velionė prieš 
keletą savaičių tapo sužeis
ta revolverio šuviu. Sąrišy- 
e su tuo atsitikimu areštuo- 
as josios buvęs vyras An

tanas -Jančauskas, su kuriuo 
trejetas metu atgal ii persi
skyrė.

Velionė mirties patale liu
dijo valdžios atstovams, kad 
jašovęs ją Antanas Jančau

skas. Romanauskienė papa
sakojo, kad kuomet ji buvus 
savo namo kieme, kokis tai 
vyras pašokęs ant tvoros ir 
sušukęs: "Ji vistiek nebegy
vens ilgiau,” paleido du su 
viu. Iš vyriškio balso Roma
nauskienė sakosi pažinus 
savo buvusį vyrą Antaną
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9 KELEIVIS

KO REIKALAUJA 
SOCIALISTAI.r

I

Komunistų 
Liogika.

Kuo skiriasi komunistai 
nuo kitų žmonių?

Daugiausia tuo, kad jie 
nemoka liogiškai protauti. 
■Jeigu jie pamato buržuazi
jos spaudoje prielankų žodi 
socialistams. tai jie džiau
giasi, lyg tas vaikas birbinę 
radęs, manydami, kad tai 

svarbus argumentas 
socialistus.

"Kel.”

vo paikume mano, jogei so
cialiniai judėjimai ir idealai 
galima sunaikinti ' pagelba 
brutalinės fizinės jiegos ir 
represijų. Socialistai pasiti
ki masių išauklėjimu ir or
ganizacija.

Privilegijuotų klesų vieš- yra 
patarimas buvo taip sti]>- prieš socialistus. Pavyz- 
rus, jogei joms pavyko iti-tlžiui, vienas "Kel.” bendra- 
kinti kitus savo lengvati- darbių išsireiškė anądien, 
kius piliečius, kad buk tik kad Lenkijos valdžia yra at- 
jie, Amerikos paplėšailos. žagareiviškesnė negu Lietu- 
esą tikrieji amerikiečiai: vos. ir kad todėl lietuviams 
kad jų savamylingi klesos reikia gintis nuo lenkų re- 
interesai tai švenčiausi vi- akcijos, šitą ' išsireiškimą 
sos šalies interesai; kad tik paminėjo "Tėvynė.” Ir ve, 
tie. kur palankiai pasiduoda komunistų organas tuojaus 
jų slegiamam viešpatavimui ėmė rėkti, lyg proto nete- 
esą ištikimi ir patriotingi kęs. kad "Keleivis” jau už- 
piliečiai, o visi tie. kurie jų tariąs Smetonos valdžią, nes

(Pabaiga).
Amerikos Socialistų Par

tijos pareiškimas, išleistas
Partijos suvažiavime 

1920 m.
Socialistu Partija, atsie

kus politinės galios, imsis 
reorganizuoti valdžios for
mą ir esmę, iš priespaudos 
Įnagio paversdama ją socia
linio ir industrinio tarnavi
mo įrankiu. Ji tvirtina pa
matinę Amerikos Nepri
klausomybės Dekleracijos 
tiesą, kad jeigu kuri valdžia 
paliauja tarnavus mums, 
arba pasidaro pragaištinga 
žmonių gerovei tai "žmonės 
turi teisės pakeisti ją, arba 
nuversti, ir Įsikurti naują ______ _ __ ____
valdžią, tiesdami jos pama- spaudimui ir išnaudojimui “Tėvynė" su juo sutinka.

O štai ir kitas pavyzdys. 
Kauniškė "Lietuva,” rašy
dama apie Steigiamojo Sei
mo rinkimus, jiasakė, kad 
socialdemokratų išstatyti ir 
išrinkti vyrai yra plačiai vi
suomenei žinomi kaipo rim
ti veikėjai ir "visų pirma 
lietuviai, o tik paskui socia
listai.” Perskaitė šituos žo
džius Brooklyno komunis
tai, ir vėl rėkia: Žiūrėkite 
žiūrėkite, valdžios organas 
giria socialdemokratus! Ar 
tai neparodo, kad jie yra 
buržuazijos pantapliai!

Anądien vienas Bostono 
dienraščių išspausdino strai 
psni apie svetimtaučių laik
raščius Bostone. Straipsnis 
buvo grynai informacinio 
pobūdžio, parašytas visai 
bešališkai, ir tarp kitų laik
raščių tenai buvo paminėtas 
"Keleivis." Pamatė tai ko
munistai ir nusitvėrę pradė
jo šaukti, manydami, kad jie 
čia antrą Ameriką atrado. 
Žiūrėkit, girdi, broliai dar
bininkai. žiūrėkit, kur "Ke
leivis" patalpinitas! — bur 
žuaziškam laikraštyje, kar
tu s ' klerikalų ir tautininkų 

yra laikraščiais. Ar tai neparo- 
ir do, girdi, kad "Keleivis" tar-

tus tokiais principais ir or
ganizuodami jos galę tokia 
forma, kaip jiems atrodys, 
kad tatai geriausiai galės iš- 

jųjų saugumą ir ge-is iky: i 
rovę.”

priešinas. tai esą šalies išda
vikai.

Socialistai grieštai atme
ta šitokį viliugingą patrio
tizmo supratimą.

* * * i _ Socialistų Partija pasiža-
... ... da tarnauti ir ištikima būti

politiniais^ laimeji- Amerikos žmonių masėms, 
darbininkų klesai,— ir ne 
vien tik Amerikos, šiandyk- 
ščioj civilizacijoj visų šaiių. 
visų tautų likimas ankščiai 
vienų su kitų susipynęs. Nė 
vienos šalies tauta negali 
tarpti ir laiminga būti, jeigu 
jos kaimynai skursta ir var
ge paskendę. Nė viena tauta 
negali būt tikrai laisva, jei
gu kitos tautos pavergtos. 
Tarptautiniai vienų nuo ki
tų priklausymo ir solidaru
mo ryšiai ypatingai yra o- 
pųs darbininkų klesose. Vi
sose pažengusiose pasaulio 
šalyse darbininkų klesos ve
da tolygią kovą už politini 
ir ekonominį išsiliuosavimą, 
ir kiekvienos jų pasisekimas 
ar nepesisekimas bematant 
atsiliepia ir į kitų progresą 
ir likimą.

! * . *

Vien į
mais betgi socializmo tvar
ką įvykinti nebus galima.

* Industrijoms perorgani
zuoti socialinio opera vinto 
ir kooperativinio darbo pa
matais reikia, kad darbinin
kų klesa butų inteligentinga 
ir disciplinuota, išlavinta ne 
tik fizinio darbo procesui, 
bet taipjau ir tekniniams 
administracijos uždavi

niams.
Šitokio būtinai reikalingo 

jiems išsilavinimo darbinin
kai galės geriausiai atsiekti, 
kai nuolatinėmis pastango
mis, per savo unijas ir ko- 
operatyvines organizacijas, 

jiems pavyks laimėti dau
giau vietos industrijų vedi
me. Tos gi ekonominės dar
bininkų organizacijos teikia 
taipjau didelės praktikos ir 
atlieka svarbių uždavinių, i

Kasdieninės jų kovos už 
pagerinimus atatinkamųjų 
industrijų srity papildo ir 
sustiprina politines Socialis
tų Partijos pastangas taia 
pačia kryptimi, c jų didelė 
ekonominė jiega gali patapt 
ga'ingas ginklas politinėms 
darbininkų teisėms ginti.

Socialistų Partija neturi 
tikslo ir nemano maišytis Į 
vidujinius darbo unijų daly
kus. bet ji visados rems jas 
jųjų ekonominėj kovoj. Te- 
čiaus, idant tokia kova galė
tų turėt didžiausio pasiseki
mo. socialistai stoja užtai, 
kad darbininkai organizuo
tus industrijos uniizmo pa
matais ir. ankščiai organiš
kai susirišę, veiktų bendrai 
kaip vienas organizuotas kraštuose, 
darbininkų klesos kūnas.

Socialistų Partija neturi 
tikslo kh’udyti šeimynos Įs
taigos, bet ji žada šeimynini 
gyvenimą padaryt pilnesnį, 
kiltesni ir laimingesnį, pa
šalindama iš jo ekonominę 
priklausomybę moters nuo 
vyro ir užtikrindama visiem 
šeimynos nariams geresnį

Socialistų Partija 
priešinga militarizmui 
tautų karams, šiandykščius nauja buržuazijai? 
karus paprastai gimdo Įvai
riu šalių kapitalistų intere
sai komercinės ir finansinės 
varžytinės ir intrigos. Vieš
pataujančios klesos gimdo 
karus,bet paprastieji žmo
nės, darbininkų masės ka
riauja. Karai duoda privile
gijuotųjų saujalei lobius ir 
galybę, o žmonių masėms 
kentėjimą, mirti ir sunaiki
nimą. Jie trukdo darbininkų 
kovą už savo politines tei
ses. materialinį pagerinimą 
ir socialinę teisybę, ir nu
kerta solidarumo ryšius 
tarp jų ir jų brolių kituose

❖ *

Socialistų kova, tai pasau
lio kova už žmonių kultūrą. 
Jungtinių Valstijų Socialis
tų Partija kooperuoja su to
kiomis jau partijomis kitose 
šalyse, ir jų kovoje teikia 
joms pilniausios paramos, 

_ ....... _ „____ B pasitikėdama, kad susipr?- 
materialini aprūpinimą ir tusieji savo klesos reikalais 
daugiau .
mų gyvenimo malonumams je galų gale paims savo ata- 
auklėti ir jais džiaugtis. t ’

Socialistu Partija stoja vo rankas, 
grieštai už visišką atskyri-spaudą ir chaosą, kovas ir 

’ ‘;. kraujo liejimus, ir ikurs So- 
pripažįsta piliečių cialistinių respublikų fede

raciją, kur kiekviena jų ko
operuos su kit-kita visos 
žmonių giminės labui ir pa
saulio taikos ir sandaros iš
laikymui.

atspėjamo laiko na- darbininkai visame pasauiy-

tinkamų šalių valdžias i sa- 
panaikins prie

ma bažnvčios nuo valstybės. 
Bet * ji 'i j . . '
bendruomenėms teisės liue
są valia laikyti savo religi
nes Įstaigas ir išpažinti ti
kėjimą sulyg savo* sąžinės 
reikalavimais.

Socialistų Partija nori 
savo tikslo atsiekti ramiu 
ir konstituciniu, budu tiek, 
kiek balsavimo ir atstovy
bės teisės ir pilietinės laisvės 
nebus varžomos. Fizinės jie- 
jros vartojimas tai ne Socia
listų Partijos ginklas, bet 
trumparegių viešpataujan
čios klesos atstovų, kurie sa- terų.

kraujo liejimus, ir ikurs So-

Komunistai negali supra
sti. kaip buržuazijos laik
raštis gali parašyti anie tik
rą darbininkų laikrašti neiš- 
koliojęs ii. Jiems rodosi, kad 
jeigu kalbi apie kitos parti
jos žmogų ar laikraštį, tai 
būtinai turi jį išplūsti. Ko
munistai taip ir daro. Todėl 
ir apie kitus jie sprendžia 
sulyg savęs.

Tuomet, žinoma, taip ir 
išeina: Jeigu republikonų 
organas rašo apie socialistų 
laikraštį ir visai jo r.ešmei- 
žia. tai jau tas socialistų lai
kraštis turi būt parsidavęs 
kapitalistams.

Tečiaus kuomet koks re- 
publikonas ar demokratas 
pagiria komunistus, tai jie 
nešaukia: "Draugai darbi
ninkai, žiūrėkit, kur mes at
sidūrėm! Jau buržujai mum 
ploja! Tas reiškia, kad mes 
tarnaujam prakeiktam ka
pitalui.”

Ne, komunistai taip nesa
ko. .Jie visai kitokią giesme 
tuomet gieda. "Žiui ekite. 
draugai darbininkai,” jie 
tuomet šaukia, "žiūrėkite, 
jau ir buržujai priversti pri
pažinti, jog mes esam geri 
žmonės!”

Mes da neužmiršom, kaip 
dabartinių komunistų vadas 
Kapsukas, anuomet Ameri
koje, nuvažiavo į kunigų 
ir tautininkų konferenciją 
vVilkes Barreje, Pa., ir ta
rėsi su jais apie aukų rinki
mą. Kairiaspamiai nesakė 
prieš tai nei žodžio. Bet kuo- 

Imet tokiu pat reikalu paskui 
suėjo su kitų organizacijų 
{atstovais Bostono socialis

tai komunistu organas 
' I "so

cialistai eina iš vien su kle-

Skaitlinė "13" pas seno
vės meksikiečius skaitėsi 
šventa. Jie turėjo 13 gyva- 
čių-dievų ir jų sąvaitė turė
jo 13 dienų.

Staiga mirčia miršta 8 tai, 1 
syk daugiau vyrų, negu mo- kas numeris šaukė, kad

rikalais," nors ištikrujų jo-Į 
kio "ėjimo” nebuvo.

Būnant Amerikoje Kap
sukui, kunigas Kemėšis 
nuolatos rašydavo "Darbi

ninke,” kad iš visų socialis
tų Kapsukas yra "geriausia 
žmogus.”

Dabar tam ]>ačiam "Dar
bininke” zakrastijonas F. 
Virakas giria komunistus.

Jeigu pas koųiųųištus bu
tų nors kiek liog&os. tai jie 
turėtų pripažinti,., jog tas 
reiškia, kad jie yra artimi 
klerikalų bičiuoliai.

Bet jie kitaip tą aiškina. 
Jie sako: jeigu klerikalai ar 
kitokie atžagareiviai mus 
giria, tai reiškia, kad komu
nistų pusėje yra tiesa.

Bet jeigu socialistus tie 
atžagareiviai giria, tai tuo
met jau reiškia-, kad socia
listai eina šunkelais.

Tai tokia komunistiška 
Logika!

■ ii , ■ ■ , ■ .. 4,^,-■ ■ ■■■—«—- —• -—•

Naujosios Valstybes.
C. A. HERMAN

Taip yra su tokiomis šalimis, kaip kati užimti daug laiko: nes teritorija maža, eko
nominių interesų užrubežyje nedaug, todėl 
i’ užsienio politikos neturėtų būti daug. Bet 
išriesų, tai teritorijos mažumas kaip tik ir 
veda prie užsienio kivirčų: šalis, turėdama 
mažą teritoriją, iš daugelio atžvilgių, pri
gulės nuo didžiųjų šalių, ir išgavimui įvai
rių pageidaujamų pragumų (kaip kad išga
vimui parankios paskolos, prielankaus tari
fo), ji turės vesti veiklią diplomatiją, kad 
>ra enkus kitus mažas šalis, jieškančias tų 
>ačių pragumų. Mažos šalies prigulmvbė 
nuo didžiųjų šalių Įpainios ją da ir į kivir
čus tai jie pačiujų didžiųjų šalių, kurios 
. aržosi tarpe savęs dei Įtekmės mažose ša- 
yse. Todėl mažos šalis su laiku bus tampo
nus į visas puses tarjie užlnteresuotų di- 
Ižiujų valstybių. Jos bus tąsomos-tampo- 
nos netik tuo liksiu, kad visai jas ekonomi
niai pavergus, bet ir tuo. kad išgavus jų pri
žadėjimą remti kurią nors šalį karei išky- 
us. Tą mes jau gerai matėme su Belgija, 

aikija. Bulgarija, Turkija, Rumunija, ir 
ir rupi-{kitomis šalimis. Noroms-nenoroms pasauli- 

nimuosi išgauti pripažinimą svetimų šalių, j nes karės metu jos buvo priverstos stoti su 
'negu savo žmonių gerbūvis. Pagalios, ims! 
nemaža laiko iki valstibinė mašinerija Įsi-: 
dirbs ir išmoks susikontroliuoti. Bus daug' 

j viršininkų sauvaliavimo ir kyšių ėmimo.
Didžiumoje tų valstybių valdžių pakrai- 

; pa, per tūlą laiką, bus reakcine. Taip gali
ma spręsti iš to, kad tų valdžių didžiuma, 
arba ir visos, susideda iš išnaudotojų klesosj 
atstovų. Kad sustiprinus savo poziciją ir 

j apgynimui savo interesus, jos smaugs viso-į 
ikiais budais kiekvieną darbininkų judėjimą, 
teisindamos, kad "dabartinėse nenormalėsei 
aplinkybėse vastybės labas to reikalauja.’ 
Didžiumoje naujųjų šulių žmonės vieton 

{svetimu išnaudotojų, turės saviškius engė- 
..... j us, iš savo tautos. Ir patarlė sako: "saviš-

- kis piktesnis už svetimą." 
bet Nekurtose šalyse, kaip ve Lietuvoje, lai-

■ : kilioji valdžia, pakol žmonės atvirai prieš 
' įą da nesukilo, vilkino ir atidėliojo pasto- 

operacijų narių skaičius yra'vios valdžios kūrimą, bijodu.mosi, kad rin
kimuose gali pralaimėti. Toks nepateisina- i 

vilkinimas tiesiog sulaiko šalį nuo at- ’ 
ant pastovių pamatų, ir labai

Proletaras.

Lenkija, Cecho-S’ovakija, Latvija, kur pra
monė jau išsiplatinus. K: r kas blogiau yra 
i autuvai ir jai panašioms, kur pramonė vos 
'.ik prasidėjusi. Čia reikia jau kapitalo 
skolinti, kad pradėjus pramonę. Imperi- 
listiniai kapitalistai vien ant gero žodžio 

paskolų juk neduos. Prisieis tat ką nors 
ažstatyt skolintojams—kapitalistams. Už
tatai turės būti formoje leidimo išnaudoti 
gamtos turtus, kaip antai girias, kasyk- 
,as. arba turi būt už tai leidžiama jieim 
statyti geležinkelius, uostus ir tt, iš ku
rių svetimšaliai kapitalistai galės sat 
pelną traukti. Pasekmė viso to būna tokia 
kad ne šalies gyventojai, bet svetimšaliu 
iinansieriai lieka šalies turto savininkais 
O kas savininkas, tas ir valdininkas — ne 
šalies gyventojai valdys savo kraštą, be: 
Londono ar Paryžiaus kapitalistai. Tokiu 
istorija šiandien yra daugelio šalių.

13. Politikinė ateitis: Politikinė ateitis 
irgi gana nelemta. Valdžios dabar užimtos 
daugiau šalies rubežių nustatymu

tyrė.

Anglijos darbininkų 
Kooperacijos.

,Tūlas laikas atgal Angli
joj buvo labai sunkus metai. 
Uždarbiai buvo labai menki 
ir daug darbininkų visai ne
galėjo gauti darbo. Tuo bu- 
iu jie buvo priversti jieškoti 

kuo pigiausio maisto. .Jie pa- 
kad perkant ant syk

iaug duonos ar kitokių da
lykų, prekės atsieina pigiau. 
Bet viena šeimyna negali 
iaug duonos ant syk pirkti, 
tęs ji pages. Nutarta susi
dėti kelioms šeimynoms, Su- 
idėjo 28 darbininkai, sudė

jo $140 pinigu ir nupirko už. 
juos tavorų. Šitaip Įsikūrė 
tirmutinė darbininkų ko
operacija Anglijoj.

Iš pradžios "biznis" buvo 
’abai menkas. Įplaukų Į są- j 
aite būdavo apie $10. 

<o-operacija nuolatos augo 
ir jos apyvarta pasiekė mi- 
lionų doleyų^-šiandien ko-, j 
\nr.rnr.iin nnrin c vra ’
:au lygus pusei Anglijos gy

Bet

rentojų. Pastaraisiais me
tais Anglijos ko-opęracijos 
■adarė už $272,000,0^0 biz-

Tų bankas turi jau apie 
>16.000.000 Į įdėlių; apyvar
tos jis daro $200,000,000 i 
netus.

Be to da ko-operacijos tu- 
’i didelių savo fabrikų, dirb- 
uvių, farmų, ir viską veda, 
oatįs darbininkai.

Jos taipgi turi savo laik
raščių, magazinų (žurnalų). 
■>alių paskaitoms ir net uni
versitetų darbininkų’ klesai.

Nelabai senai Anglijoj 
buvo didelis angliakasių 
streikas, ir jie ji laimėjo 
vien tik ačiū tam. kad šitoj 
kovoj juos rėmė ko-operaci- 
lės draugijos. Kitai]), ang- 
iakasiai badu butų buvę 
>riversti grįžti darban.

Ko-operacija netik paleng 
vina darbininkui kovą už bu 
i. bet podraug mokina ji ir 

pramonę vesti. ’ Kuomet at- 
?is valanda, kada darbinin
kai paims i savo rankas val
stybe, jie jau mokės ją tvar
kyti/

<
irias

jsistojimo ant pastovių pamatų, 
i kvepia autokratijos sauvaliavimu.

i
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ginklu vienoje arba kitoje pusėje.
Daug laiko taipgi bus išeikvota ir bandy

me sutaikinti savo šalies gyventojų reika- 
us su užrubežinių kapitalistų reikalavi
mais. Tai]) ve. gyventojai gali išrinkti val

džion žmones, tikrai pasiryžusius ginti liau- 
dies reikalus. Tokie žmonės, užėmę savo vie
tas valdžioje, tuojaus patirs, kad įvairios 
-utartįs su svetimomis valstybėmis, padary
tos pirmesnių valdžių, yra taip surišusios 
šuli, kad be s. laužymo jų negalima praves
ti svarbių reformų. Stipri šalis gali tokią 
: uotarti sulaužyti, bet mažos šalįs to negali 
padaryti, jeigu nenori užsitraukti ekono
minio boikoto arba net militarinės interven
cijos. kas reikštų ir pačios šalies neprigul- 
mybės žlugimą. Tokiame atvėjuje valdžiai 
prisieina kreipti daugiausia domos į diplo
matijos manievrus ir apie vidurines refor
mas nebelieka nei laiko mąstyti. Aišku to- 
1 io apsireiškimo pavyzdi šiandien galime 
matyti Meksikoje, kurios valdžia, norėdat- 
ma pagerinti savo žmonių būvi, turi sutikti 
Įvairiausių klinčių iš Suvienytų Valstijų pu
sės. kurių kapitalistai-finansieriai užinte- 
resuoti Meksikos gamtos turtų išnaudoji
mu.

16. A beinąs žvilgsnis: Iš virš pasakyto 
oasirodo, kad ateitisnauiųjų valstybių gana

AR ŽINOT, KAD—
Pirmutinis baliunas buvo 

paleistas i orą su "pasažie- 
riais” 1783 metais Versaliu- 
ie (Franci joj). Pirmutiniais 
pasažieriais” buvo avis, 

gaidys ir antis.
Abisinijoj iš viso yra tik

tai viena mokykla.

Geriausi šauliai., būna pil
kų arba mėiinų’ikių.

Kanadoj dabar yra apie
8,835,000 gyventojų.

Suvienytose Valstijos yra 
jau daugiau kaip 300.000 
skautų (vaikų kariumenės).

Nuo lygaus paviršiaus 
šiksnosparnls^hegali pakilti.

1L Kultūrinė ateitis: Kultūrinė išsiliu- 
savusių tautų ateitis bus bene daugiausia 
žadanti. Tiesa, ir joje ga'ina tikėtis Įvairių 
kliūčių. Pirmutinė kliūtis yra ta, kad visa t 
gyventojų doma bus nukreipta Į, šalies at- kebli, pilna kliūčių ir sunkiai išrišamų klau- 
budavojimo darbą; o kuomet visas laikas s:mų. Prašalinimui visu kliūčių ir išrišimui 
reik praleisti gyvasties palaikymui, tuomet nemalonių klausimų, reikalaujama nuodug- 
r.ėra kada manyti apie dvasios'tobulinimą, naus žinojimo dalyku tikrenybės, aiškaus 
Kita kliūtis kultūriniam vystymuisi gali :r dideio atsargumo imant praktiškus žing- 
but stoka savo kalboje reikalingų moksli- snius. Bet vienas dalykas turi būt aišku: 
nių knygų augštesnėms mokykloms. Varto- šiandieniniai dienos klausimai ir klausimai 
t i svetimų kalbų neparanku ir tautinis ego- liečiantis ateitį tur gut rišami vaduojanities 
jizmss lyg neleidžia. Geriausios krašto spė- progreso pamatais, sbengianties liaudies 
kos turės aikvoti savo laiką ve timui knygų reikalus atsakančiai aprūpinti, o ne remian- 
iš kitų kalbų. Nepuriose šalyse stokuoja, ir ties regresyviais išskaitlravimais, bandymu 
da gana ilgą ’aiką stekuos, netik knygų, bet išgelbėti ir sutvirtinti interesus išnaudojan- 
ir mokytų žmonių, galinčių užimti mokyto
jų vietas. Didžiuma naujųjų šalių taip pat 
jau neturtingoš ir daile, kuri taip labai rei
kalinga kultūriniam auklėjimui. Stoka sa
vos dailės vers pamėgdžioti arba kopijuoti 
svetimąją dailę. Vertimai ir kopijavimai, 
nors ir geriausia butu atlikti, visgi nebus 
uriginaiė dailė, išreiškianti savo tautos šič
ia ir jausmus. ‘

Duodant priderančią vertę visiems tiems 
veiksniams, kurie kliudys kulturinį vysty
mąsi, visgi reik imti atydon tą gerąją pusę, 
kad tautos išliuosavimas iš po svetimšalių , ___„__
jungo sukę ia žmonių ūpą ir išbudina daug apsunkinančių ir šalį pavergančių paskolų 
tautinės tveriamos energijos, šita energi- turi būt vengiama. Paskola niekad neturi 
ja prisidės prie kėlimo kultūrinio tautos užstatyti kraštą svetimų kapitalistų-finan- 
gyvenimo. Pamaželi ji reikšdinsis origina- rierių kišeniuose. Penkta., kur tik galima, 
liuosc savo tautos jausmų ir sieios tvari- naujosioms šalims reik susieiti į artimesnį 
niuose. O dailė, išreiškianti savo tautos vpa savitarpinį sąryši, taip kad butų galima ge
ringą, nuo kitu tautų skirtingą,pobūdį ir šie nau atsilaikyti prieš imperialistinių šalių 
los geidimus, yra žymus paturtinimas visa- ekonominius pasikėsinimus, 
avietinės dailės. Tiktai Įrašymas savo programan ir pra-

15. Sątikiai su kitomis šalimis: Reikia da vedimas gyveniman damokratinės valsty- 
pasakyti keletas žodžiu apie garimus sąri- l’čs formos, aprūpinimas darbo liaudies rei
klus su svetimomis šalimis. Tas dalykas lo- kalų, statymas visuomenės gerbūvio virs 
šia gana svarbią rolę valstybės gyvenime ir vienos klesos pelno, vengimas nelemtų pa- 
užtat neprošali bus su juo susipažinti. sko ų ir sudarymas su kitomis naujomis 

Paviršium žiūrint atrodo, kad užsienio valstybėmis sąjungos gali duoti vilties susi- 
sątikiai naujųjų šalių gyvenime neturėtų laukti gerbūvio visos šalies gyventojams.

(Pabaiga)

čios klesos.
Baigiant neprošali bus da tarti keletą žo

džių ir apia tai, kokis praktiškas veikimas 
pageidaujamas naujose valstybėse. Visųpir- 
ma turi būt Įsteigta k u ©demokratiškiausia 
valdžios forma. Laikinos valdžios privalo 
tuojaus pasitraukti, o jų vietą turi užimti 
žmonių išrinkta valdžia. Kita, pravesti pa
matines ir plačias reformas, aprūpinančias 
darbo liaudies reikalus. Trečia, šaiies gam
tiniai turtai neprivalo būt atiduodami po
vą' inių žmonių pelnui, bet išnaudojami nau
dai visų gyventojų. Ketvirta, gyventojus
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Atsišaukus j visuomenę

Pajieškau apsivediinui merginos 
nuo 20 iki 27 metų; aš esu 27 metų; 
supirmu laišku meldžiu prisiųst pa
veikslu. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką. Pas mus lietuvių merginų 
nėra, todėl pajieškau per laikraštį 

John Lenkus (25)
P. O. Box 118. Grano Toįvn, VV. Va.

'■:’i p isbroiio Prano Rimo, 
kaimo. Kalniukų parapijos,

.i -L.
t u,,j
P ra:

Pajieškau apsivediinui merginos 
be skirtumo tikėjimo ne senesnės 28 
metų, aš esu 27 metų ir esu gana pa
siturintis vaikinas. Geistina kad mer
gina butų sugabi. (25)

Jos Vasii
P. O. Box 168, Hardvick, Mass.

malonė 
svarbu 
teiksi

Paiieskau apsivedin.ui merginos 
nuo 19 iki 28 metų, esu vaikinas 29m. 
Su pirmu laišku molončs prisiųst sa
vo paveikslą, atsakymą duosiu kiek
vienai. (26)
•J. R. 118 Centrai avė., Springfield, P.l

ir Antano 
Raseinių 

Chicagoj. 
arba pats 
(25)

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 30 iki35 metų, esu 36 
metų vaikinas, šiaurius, malonaus 
budo. Jieškau tokios kuri sutiktų at
važiuoti pas mane. Malonėkit susipa
žinti ir su pirmu laišku prisiųst pa
veikslą. (25)

Adomas Grigaliūnas
61 Nortn Pleasant st.. Kenosha, Wis.

JONAS JACAS brolis ir semi i L 
VANORIA JACIUTE-GA I.N 1 \ 1E \ 
Kauno gub.. Šiaulių apsk., Triški 
miestelio. Prieš 4 metus gyveno O. 
lesby. III. Gavau laišką nuo moti' 
iš Lietuvos. todėl atsišaukite gr.-it- 
arba žinantieji teiksis pranešti, u ;

Kazis Jaras
1415 E. 30th st.. Cleveland, Ohio.

Jieškau gyvenimui draugės mergi
nos arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 
!■> metų, kuri mylėtų linksmą ir gra
žų šeimynišką gyvenimą Esu 33 me- 
‘ų. Supirmu laišku malonės prisiųsti 
paveikslą. Platesnes žinias suteiksiu 
nėr laišką ir paveiksią pareikalavus 
grąžinsiu.

• P. Bielskis
1847 N. Eroadway, SL Louis. M<>.

Da viena pranašė.

Jieškau merginos apsivedimui 
nuo 18 iki 27 metų, be skirtumo tikė
jimo, kuri mylėtų gražų šeimynišką 
gyvenimą. Esu 27 metų vaikinas. Ma- 
onės prisiųsti ir paveikslą. Platesnes 
žinias suteiksiu per laišką.

R. Lapinskas
424 Mackay avė.. Detroit, Mich.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nejaunesnės 22 metų ir nesenęsnės 32 
metų amžiaus, geistina kad butų lais
vos minties ir mylėtų skaityt darbi
ninkiškus laikraščius, taipgi kad su
tiktų imt civili šliubą. Esu 36 metų 
vaikinas. Merginos malonės prisiųsti 
ir paveikslą. Atsakymą duosiu kiek
vienai. (26)

K. T. J. Lock Box 111, Zeigler, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
be skirtumo tikėjimo nuo 18 iki 26 m. 
Esu 28 metų. Merginos malonės susi
pažinti arčiau per laišką ir prisiųsti 
savo paveikslėlį. Atsakymą duosiu 
kiekvienai.

J. A. Kekek
243 Beverley st Sault Ste Marie, 

Ont. Canada.

Įgra'ino kvartetas.

Rekordu

PARSIDUODA DUONOS KEPTU
VE.

Gera vieta lietuviui duonkepiui, ap
gyventa vieta lietuviais. (25)

BOLES. PIEKARSkY
4 Honcock st., Peabody, Mass.

Jieškau lietuvaites tiuol7 iki 24 m. 
apsivedimui; esu 23 metų, turiu didelę 
drabužių krautuvę apie $25,000 ver
tės. Su pirmu laišku malonės prisiųst 
paveikslą.

J. A. Savage
262 5th avė., Manistee, Mich.

Pajieškau sesers Onos Žiiinskiutės. 
auno gub.. Ezerenų pav.. Papilio 
dsščiaus, Povarskio vienkiemio; pir- 
>iau gyveno Lavvrcnce, Mass. Mel
du atsišaukti. «• (25)

•Jonas Žilinskas
I‘. O. Box 25. Farmington, IV. Va.

gub. Turiu 
vos, lai at- 
apie jį žino

(26) Pajieškau pusbrolio Petro Matonies 
Auglininkų kaimo, Kruonio valsčiaus, 
TraJtų apskr. Prieš pat karę išvažia
vo Amerikon ir jo tėvai negauna nuo 
jo jokios žinio--. .Jis važiavo i Indiana 
Hatbor, lnd. Kas apie j( žino malonė
kit pranešti arba pats lai atsišaukia.

J. Matonis (26)
453 Bradley st.. S. Bethlehem. Pa.

Pajieškau brolio F. Statkaus, du 
metai, atgal gyveno VVebster. Mass. 
Meldžiu atsišaukti. • (25)

N. Statkus
1948 S. Stnng st-, Chicago, III.

pusbrolio Jono Mikėno, 
Ukmergės apsk,, Taujė- 
\ arelėnų kaimo; jis gv- 
Pa. .Meldžiu atsišaukti.

is Daraėiunas (25) 
tt ai e, Sioux City, lowa.

Paiieškau brolių Jono 
'rudziavičių. Kauno gub.. 
oskričio. Girdėjau gyvena 
as ž no malones pranešti 
i atsišaukia.

Antanas Marcinkevičius
110 Latrrence st.. Ilartford, Conn.

Pajieškau FRANO MALGIIN' 
gyveno Seattle, Wash.. jau fi met 
kaip gavau nuo jo laišką ir nuo to ia 
ko nuo jo nieko negirdžiu. Jeigu j' 
gyvas malonės atsišaukti arba k- 
apie jį žino malonės pranešti.

Andey Milier
South Port George. B. C. Canada.

Misiūnas
Chester, Pa.

Pajii škau švogerio Juliono lleikio, 
'an>ygal"s vaisė.. Preperšų Laim i, 
■iriu svarbu reikalą. Kas apie jį žino 
alonėkit pranešti arba pats lai atsi- 
ukia. yra svaibus reikalas. (25) 

Veronika Barauskiene
7015 L<>. u-t st., De Kaili, III.

Pajieškau brolio sunaus Pranciš
kaus Cako. turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos. Jis paeina iš Kazarų sodos, 
Telšių apskričio. Malonės pranešti 
kas apie ji žbio. (25)

P. Mosiena
911 I.ib-.Tty st., Joliet, III.

r-u-b. Benjamino ir Rudol- 
'.uie 15 m. kaip Amerikoje, 
gi ver.o Chicagoje. Labai 
žin< t ar j e gyvi ar mirę, 

•s busiu ilidei dėkingas ar- 
m;.ior.ės atsišaukti. (25)
ay st.. Tamaąua, Pa.

VV. J. Fritze

Vaikinas geros širdies, man nuobo
du vienam gyventi, jieškau ideališ
kai manančios mergaites ar našlės 
už draugę. Su pinigais nereikalauja
ma. Norint platesnių žinių klauskite 
per laišką. (26)

G. Griba
Gen. Dėl., Cleveland, Ohio.

Jieškau merginos arba našlės apsi
vedimui. nuo 20 iki 25 metų, be skir
tumo t.ikėjimiško isitikinimo. Esu 27 
meto. Supirmu laišku meldžiu prisių
sti ir paveikslą.

L. S. Box 62, Herce, W. Va.

Pajior.u'j draugi Domininko šalt- 
e:. kirmiai: gyveno Kensington, 
L, o dabar nežinau kur yra. Jo pa- 
es meldžiu atsišaukti arba kas pru- 
•š gaus deš'mts dolerių atlyginimo.

Antanas Petkus 125) 
611 Pleasant st., Kenosha. Wis.

Pajieškau kaimyno Adonio Pet
rausko, Podsksetiskių Laimo, Biržų 
apskričio ir valsčiaus. Pirma gyveno 
filinois valstinoj, netoli Chicagos. Tu
riu svarbą reikalą. Atsišaukit šiuo 
antrašu- (25)

J. Jasiukėnas,
!091 VVashington, st., N'orwood. Mass.

PajL 
•ub.,’ ’ 
-s, P

u

■ZiV, ,į:-

KRAUJO PRALIEJIMAS 
VVATERBURYJE.

Waterburyje praėjusį pa- 
nedėii buvo kruvinas susirė
mimas streikuojančių darbi
ninkų su policija, kuri gina 
kapitalistų reikalus. Tarp 
streikierių pasklydo gandas, 
kad Scovill Manufacturing 
Co. atgabeno streiklaužių į 
savo dirbtuvę ant Bridge 

(gatvės, todėl prie tos dirbtu
vės susirinko būrys streikie- 

kad pastojus skebams 
Knila 1V10CK3US kelią. Kompanija tuojaus 

pašaukė paklusnią sau poli
ciją, kad susirinkusius dar
bininkus išvaikytų. Tuojaus 
atpiškėjo apsiginklavusi po-

“KELEIVIS
GER1AUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LA1K RASTIS 
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje: 
Metams ..................
Pusei metų ..............

Kanadoj ir Užrubežiuose
Metams ......................... $3.00
Pusei metų ....................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikre; 

piant į Redakciją, rašykit ši to k 
adresą:

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

parinkti auku kun. MockausJlclJa ir atsivežė vieną kul- 
reikale atsiekta nedaug 'kasvaidj. Pradėjus policmo- 
kas: iki šiol nedaug pavie- nams darbininkus stumdyt 
nių gerbiamų ”Keleivio”jir vafky^ ka] kuri.e pasiprie- 
skaitvtojų prisiuntė auku.*sino ir prasidėjo riaušės. Po- 
Mes todėl meldžiame da syki ’ Jicij'a paleido į darbą savo 
visų laisvo žodžio ir teisybės; lazdas ir pradėjo šaudyt is 
šalininkų pasiskubinti, nes | revolverių. Vienas streikie- 
pinigai reikalingi la-'r,s buvo peršautas ir taip 
bai urnai, o fonde jų įmuštas, kad pasveikti jam
nėra. Kun. Mockus dėltoUau nf.ra vilties. Jis yra ita- 
gali labai skaudžiai nuken-pas;. \ienas miestasargis ir 
tėti. 0 ištikrujų, 
šiame atvėjyj kun. Mockus 
kenčia ne dėl savo prasižen
gimo, bet kaipo kunigų au
ka. Teisingai rašo p. Wal- 
ter Damashevich ,‘Lš E, St. 
Iauis, Ilk, pridėdamas savo 
$2.00 auką: ”Aš ypatiškai 
kun. Mockaus nepažįstu, bet į REIKALAUJAMA PRI- 
esmi skaitęs jo prakalbas JUNGTI BOSTONO PRIE- 
laikraščiuose ir suprantu, 
kad gerb. kun. Mockus nėra 
prasikaltęs niekuo kitu, kaip 
tik parodymu teisybės ki
tiems.”

Iki šiol aukų gauta sekan- v* • ciai:
1. Walter Domashevicn,

E. St. Lauis, Ilk. $2.00
2. Liet. Laisvamanių Fe

deracijos 31 kp., Edvvards- 
ville. Pa., per J. Yonaliuną, 
$5.00

3.

jujJ policijos leitenantas taipgi 
I buvo peršauti. Ar juodu per
šovė streikieriai, ar pati po
licija bešaudydama darbi
ninkus, tikrai negalima pa
sakyti. Visi trįs sužeistieji 
nugabenta ligonbutin.

Jmiesčius prie bosto
no.

Įžymesnieji Bostono laik
raščiai ir polkikieriai pra- 

Idėjo varyti agitaciją už pri
jungimą prie Bostono esan
čių jo apielinkej miestelių. 
-Mat, Bostono biznieriai la
bai susirūpino paskelbimu, 
kad kiti miestai savo gyven
tojų skaitliumi privijo ir 
pralenkė Bostoną.

Kodel-gi Bostonas atsiii- 
Anot žinovų, daugelisaukų rinkėjį Chas. A. Ma-ko? .----  _ .... ----—

saitį. Suaukavo: po $2.00—'labiau pasiturinčių gyvento- 
Chas. A. Masaitis; po $1.00'jų, nors užlaiko savo biznius 
Charles Lemontas, Antanas Bostone, patys gyvena gra- 
šnaideris. Juozas Bulovas,’žesniuose ir ramesniuose 
Jokūbas Tvyraga; po 50c—'Bostono priemiesčiuose. 
Mikas Gradzevičius. Ignas'Netgi gatvekarių sutvarky- 
Kriaučiunas. Kaz. Partilasjmas taipgi nemažai kenkiąs. 
Jonas Raulukonis, Povilas Esama daugelio kitų prie- 
Gotautis, Jonas Patamsis,1 žsečių. kurių delei miestas 
Dom. Zakrauskas, Mikas neaugąs.
Bublis (zenitas), Kazys Ma-Į Bet kaip ten nebūtų, Bos- 
jauskas. Pranas Masaitis, ’ tonas iš penktos savo didu- 
Albertas Rasulas, Povilas' m,u vietos nusmuko į septin-
Belčius ir sekantis draugai tą. Ir Amberikos miestai 
ukrainiečiai: Gavril Zarem- savo gyventojų skaitliumi 
blik, Ivan Waschukow, Ivan šiaip dabar pasiskirsto: 
Pravdyvy ir Stefan Mažu-1 
renko.

4. Jurgis 
Pittston, Pa.,

5. J. Cihbirkas Stanford,1 
Conn., — $1.00

6. Stan. Tamošaitis, She- 
boygan, Wis., — $1.007. J - - - - -
dericktown, Pa., — $3.00

8. - 
Iowa,

KELEIVIS
JONAS SKUUNSKAS. Grinai. 

«--»—. Sudargo parap.. Kidulių val 
lai atsišaukia arba kas apie j| z 
mainant praneėtL Gavau laišku ,.u. 
sesers iš Lietuvos, yra svarbus r. 
kalas. < >

Jonas Pippiras, Thomas. W. \a.

STANISLOVO JANUS 
kas apie jį žino ntalo 

ti arba pats lai atsišaukia.

MES V vardas yra ilgas, bet vis 
dėlto bandome turėti kuodau- 

giausiai žmoniškos simpatijos, o 
kuomažiausiai didelių ceremo
nijų.

Kartais pas mus yra permažai 
pirmojo, o perdaug antrojo.

Su j tisų pagalba męs bandy
sime visokias ydas pataisyti, 
kuomet jos pasitaiko; atsimin
dami vienok kad 
zacij reikalauja 
kūmų.

JONAS KREIVIS, dėdė. Kaui>„ 
gub.. Ukmergės apskr.. Deltuva 
miestelio greitai malonės at isa . ri 
arba žinantie^ pranešti, nes nunir. 
mano tėvas Taaošius Kreivis.

Barbora Kreiviutė 127 >
261 Athens st.. So. Bost<m. Ma

JONAS VITKAUSKAS, K. 
gub.. Traškunų parap.. Gailutei, 
' iensėdžio, girdėjau kad gyvo... |; 
chester, N. Y. lai atsišaukia arba . , 
žino malonės pranešti, yra svari.. 
reikalas. 127i

Juozapas Vitkauskas
R. F. D. Box 73, Avon, Conn.

(2S)

Pajiešl au savo vyro Antano Gau- 
lios, jis prasišalino nuo manęs gegu
žės 7 dieną, 1920. Paliko varge mane 
ir du kūdikius. Antaniukas sunkiai 
serga ir nuolatos klausia tėvo, prašo 
kad sugrįžtų. (25)

Marš Gaidienė
50 Garnet st., Pittston. Pa.

Pajieškau mano vyro Vincento Si
manavičiaus. Kauno gub., Šiaulių ap
skričio, Už ventės miestelio. Jis pats 
malonės atsišaukti arba kas apie jį 
žino teiksis pranešti. (26)

Ona Simonavičienė
478 Gregoby st., Bridgeport. Conn.

didelė organi- 
tulų formaliu-

JUOkAPAS IR ALEKSANhlt v 
GADLIAUSKIAI, broliai, 
tuojaus atsišaukti, nes yra 
reikalas. Arba juos žinantis 
pranešti, bus atlyginu.

Liudvikas Gadliauskis
1652 S. Lee st., Philadelphia, I’.,.

Pajieškau brolio Jono Laivcaiė:- 
Kauno gub.. Raseinių apskričio, E 
žviiko valsčiaus. Jodraniškiu kai:.. 
Ilgą laiką jis dirbo mainose; jis pa 
lai atsišaukia arba kas apie jį žin 
malonėkite pranešti.

A. Laucaitis.
842Vį W. Lombard st.. Baltirnore.M

Pajieškau apsivedimui merginos. 
L. Savickas

1229 Front st.. Portland, Ore.

Pajieškau merginos arba našlės ap
sivedimui. nuo 25 iki 34 metų, be skir
tumo pažiūrų. Esu 30 metų ir myliu 
linksmą gyvenimą. Malonės merginos 
atsišaukti, platesnes žinias suteiksiu 
per laišką. (26)

J. F. Gribin
4905 lleet avė., Cleveland, Ohio.

Sako, 1925 metais pasaulis 
bus sausas.

Ką tik sugrįžo namon, i 
Winchester, Mass., parva
žiavusi iš Europos žymi A- 
merikos moterų blaivinin- 
kių veikėja, poni Ella A. 
Gleason. Ji buvo Londone 
moterų konvencijoje. Pasak 
jos, neprabėgs nė penki 
metai, kaip Europoje visur 
taps įvesta prohibicija (už
draudimas vartoti ir gamin
ti svaiginančius gėrimus). 
Jau ir dabar, esą, giliau 
mąstantis Europos vyrai 
permato, kad girtuokliau- 
ianti Europa nepajiegsianti 
išlaikyti varžytinių su blai
va Amerika. Todėl, ji nea
bejoja. kad bėgiu ateinančių 
metų ir Europos valstybės, 
viena po kitos, taps sausos.

Poni Gleason paskelbė, 
kad stambi Su v. Valstijų 
moterų organizacija, W. C. 
T. U., pienuoja kampaniją 
surinkimui $1,000,000 (mili- 
mio). Tie pinigai busią pa
vartoti apšvietos reika- 
ams, kovai už įvedimą pro- 
iibicijos visame pasaulyje, 
tyrinėjimams, kokią pra
gaištį daro alkoholis,ir idant 
orohibicijos įstatymai butų 
tikrai vykdomi gyveniman; 
jinigai be to busią vartoja
mi amerikonizavimui atei
vių.

JONAS MISEVIČIUS daku 
Kauno gub., Raseinių valsčiaus, j; 
vra manu pusbrolis ir norėčiau - 
juo susižinoti. Malanės atsišaukti 
ba kas žino teiksis pranešti. i2<i> 

Benediktas Latožas
23 Haverhill st, Lawrence. Mass.

JONAS PATKAUSKAS. Juod 
kaimo. Biržų parap.. Panevėžio aps 
Kauno gub. malonės atsišaukti arb 
’tas apie jį žino teiksis pranešti, ne 
ira svarbus reikalas.

Anelė Kariutė
37 Beacon st.. Stoughton, Mass.

Pajieškau Petro Jovalo. Kazimier 
Rutkausko ir Romaido Pavydžia; vi 
Ukmergės apskr., is Alenių kairu 
Pabaisko, parapijos. Patys malord 
atsišaukti arba kas žinote meldi: 
pranešti. 126)

Antanas Pavickas,
246 James st.. New Haven. Conn.

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

Pajieškau draugės nuo 18 iki 30 
metų, as turiu 26 metus, moku amatą 
ir noriu greitu laiku važiuoti į Lietu
vą. Malonėkit susipažinti ir prisiųsti 
paveikslą. (25)

S. C. 1020 Stąte st~, Youngstown, O.

Pajieškau apsivediinui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 35 iki 40 m. 
amžiaus, laisvų pažiūrų. Aš esu 40 m. 
našlys neturintis mažų vaikų. Mylin
ti draugišką gyvenimą malonėkite at
sišaukti prisiųsdama paveikslą.

J. P. Sadonas (26)
60 Grand st., Oakwood, Mich.

lOlnch
PARSIDUODA PAVEIKSLŲ 

DIRBTUVE.
^Studija), gerai sutvarkyta ir galima 
gerai iš to pragyventi, randa pigi, yra 
• i gyvenimui kambariai. Paveikslus 
galima nuimti naktį ir dieną ir pa- 
dirbt didelius paveikslus, taipgi yra 
fotografas, kuris viską išdirba. Gera 
proga kiekvienam. Kreipkitės po šiuo 
numeriu: (27)

160 N. Uit h S t.. Philadelphia. Pa.

fe

'J/ttty M-/i

Vengrijos justicijos minis- 
teris Ferdinandy įnešė į sei
mą sumanymą, kad suim
tiems ir pripažintiems kal
tais pelnagrobiaims butų 
mušama po 25 kirčius per 
nadus.

5,621,151
2,701,212
1,800,000 

993,739 
796,826 
773,000 
743,923

New York 
Chicago 
Philadelphia 
Detroit 
Cleveland 
St. Louis 
Boston 
Vieną dalyką galima pa- 

Jonas Matulaitis, Fre- sakyti aiškiai. Jeigu Bosto
no biznieriams pavyktų pri- 

Paul Gelch, Wanlock, jungti apielinkės miestelius 
prie Bostono, didysis Bosto- 

Na. 23 pagar- no biznis, ypač departmen- 
krautuvės, laimėtų

Viso $14.00.
Laurinaitis,'
’ ^-50 _ . Į 

'I i

$2.00 
Keleivio” j 

sinta $7.00 ' tinęs
Viso fonde yra $39.50. daug. 
Kas daugiau?
Visas arjkas siųskit sekan- 18 000 DARBININKŲ GA- 

i U NETEKTI DARBO.
i Haverhill, Mass.—Čeve- 
rykų fabrikantai pasiūlė 
darbininkams naujas darbo 
sąlygas, Į kurias įeina algos 
sumažinimas, panaikinimas 
darbininkų komitetų dirbtu
vėse ir suvaržymas kitokių 
privilegijų, kuriomis iki šiol 
darbininkai naudojosi., ši
tuos pasiūlymus šiaučių uni
ja svarstys ateinantį ket- 
vergą ir veikiausia vienbal
siai jį atmes. KapitaJistai 
tuomet ketina uždaryti savo 
dirbtuves. Jei prie to pri
eis, tai 18,000 darbininkų 
neteks darbo.

Pajieškojimai
$50.00 ATLYGINIMO kas pirmas 

praneš apie STANLEY N. SEDICK, 
rusas, apie 25 metų ir MERY KUN- 
ČIUTĖ, 14 metų. Čia yra ir jų pa
veikslai. 2o kovo Sedick išviliojo ma-

čiai: 
Mockus Defense Fund,

255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

BRAZAS NORĖJO PA
BĖGT Iš KALĖJIIMO.
Bostono ”Globe” praneša, 

kad pereitą subatvakarį iš 
Plymoutho kalėjimo bandė 
bėgti Feliksas Brazas iš 
Montellos, kuris anądien bu
vo nuteistas dviem metam j 
džėlą už kreivą prisieką. 
Įtaikė darbo Brazas pasislė
pė Į šieną. Sutemus, kalėji
mo sargas pamatė, kad per 
langą išlindo dvi kojos. Kaip 
tik Brazas nušoko, sargas 
tuojaus ant jo — ir suėmė.

Ž7EMĖS DREBĖJIMAS.
Lo sAngeles mieste, Cali- 

fomijoj. šiomis dienomis bu 
vo jaučiamas žemės drebė
jimas.

no dukterį j teatrą ir nuo tos dienos 
mergaitė prapuolė. Kas pirmas apie 
tai praneš policijai ir mums, tas 
gaus atlyginimą.

Jo du priešakyje viršutiniai dantys 
auksiniai.

ANNA KINCHAS
327 Wood avė.. Hyde Paris,

JUOZAS VAITIEKAITIS, 1919 m 
gyveno Brooks, Altą. Kanadoj, malo
nės atsišaukti arba kas apie jį fino 
teiksis pranešti, yra svarbus reikalas. 

A. J. Damijonaitis
102 Endicott st., Worcester, Mass.

TURKAI PAĖMĖ FRAN- 
CITZŲ BATALIONĄ.

Iš Paryžiaus pranešama, I 
kad Mažojoj Azijoj turkai

. URŠULE STANKAITE, pusseserė, 
pirmiau gyveno Montreal, įr
apie pusantrų metų kaip išvažiavo iš 
Philadelphia. Pa. lai atsišaukia. (26) 

Augustinas Cer
5( 0 Crosby si, Grand Rapids. Mkh

BARBORA MICKAIUVNAITE 
f . , Cekiškių kaimo. Daujienų oaran Laipaėmė nelaisvėn Visą fran-, atsišaukia: turiu svarbią žinią iš Lie. 

cu :ų batalioną, kuris buvo.tuvos 3f V;.... (»)
užėmęs Bazano miestą.

kuris buvo tuvos aif j°s bro’i- ,Juozapas Viekelis
15 .Millbury st., VVorcester, Mara.

Nauja Muzika, Nauji Rekordai Visiems Lietuviams.
f LAUKINĖ ROŽĖ

E-4556 - švilpimo solo su. orchestra.
( ATMINTIS.
Columbijos Rekordai teisingai užsitarnavę garbę r.e vien tik savo gražiu skambėji

mu bet taipgi ir savo didžiaįsi’i muzikes įvairumu, ypatingai lietuviu kalboje. Prisi- 
kiausvkite tu rekordu ir ius suprasite kodėl lietuvio namas nėra pilnu jeigu jame nesi
randa Colunibios Lietuvišku RckorcE. Judantis švilpynės skambėjimas yra taip malo
nus ir aiškus savo tonu, ir iis ypatingai pritaikytas pasilinksminimams lauke, priean- 
gvie ant laivo pauksnije ir it. Sudėtiniam triubų kvarteto rinkinyje, jus rasite pilnų 
gražumą triubinin balsu—turtingas balsas sa7,ophcno. Francuziško ragučio, briliantinis 
balsas kometos, kurie sudaro neapsakomai gražų rinkini.

Minėti Rekordai palinksmins jus šeimyną ir draugus
CJaunavedžio pasiskundimas.

J. Plieniur.as ir P. I,ušnako.iis
J. Plieniunas ir

P. Lušnakojis.

f Pavasario dainos. Cclumbios Benas.
įas tai ir linksmas. Polka.

PIGI FARMA.
220 akrų, apie 100 dirbamos, kita 

ganyklos ir didelė giria, geri budin
tai. vežimai, mašinos ir mažesni įran
kiai, 8 karvės, 2 arkliai ir pakinkai, 
šį metą šienas bus verias ant tos far- 
mos apie $1,000., 2 mailės į miestuką. 
Savininkas turi kitą biznį dėlto ati
duoda taip pigiai tik už $1,900.

A. ŽVINGILAS
26 Broadwav, So Boston. Mass.

i MONTE ( AKLO MARSAS, 
j Įgrajino triubinė orchestra. 
( ŠVEICARIJOS KALNUOSE.

FARMA. NAŠLE MOTERIS PRI
VERSTA GREITAI PARDUOTI. ..

7p akerių geros Connecticut valsti
joj žemės, 30 akerių tinkama apsieji
mui rėžtas geros ganyklos ir miškai, 
2 melžiamos karvės, 1 arklys. 25 viš
tos. 100 vaisingų įvairių medžių, ge
ras 7 kambarių namas, barnė, rištinė, 
pusantros mylios nuo dirbtuvių mies
to. 6 mylios nuo didelio miesto; kaina 
$2.000, įmokėt $1,200. Platesnių pa- 
eiškinimų galima gauti tik angliškoj 
Laiboj. (27)

NATHAN MEISLER
9 School st., Danielson. Conn.

E-45:?6| pako|

Paprašyk jūsų pardavėju naujo Kataliogo Tarptautišku Instrumentalių
Columbia Rekordų pardavėjis Suv. Valst ar Kanadoje mielai sutiks

Columbia 
Rekordai skamba 
gražiausiai ant 

Columbia 
Grafonola 

Kaina. $32.50 
iki $2100

viena tų Rekordų be jokio atlyginimo. Jis taipgi duos jums 
Kataliogą Columbia lietuviškų Rekordų. Paprašykite jo.

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

Žiūrėk kad toks Vaizbaženklis 
butų ant kiekvieno Rekordo.

COLUMBIA (JRAPHOPHONE COMPANY

FARMOS! FARMOS!
Dabar yra geriausis laikas įsirinkti 

gerą ūkę, nes matyti kur kokie javai 
auga. Forintai apielinkej yra laibai 
geros žemės molis su juodžemių ir už
auga pirmo sorto javai, kaip tai: 
kviečiai, dobilai, komai, bulvės ir dar
žovės. Aš turiu da ant pardavimo 58 
farmas su puikiais- budinkais, sodnais 
ir užsėtas javais. 14 farmų su gyvu
liais ir padargais; 11 farmų su bė
gančiu vandeniu upėmis ir upeliais; 
9 farmas su puikiais žuviniais eže
rais. Čia yra jau nusipirkę farmas su
virs 400 lietuviu. Jeigu norite įsigyti 
gerą ūkę ir apsigyventi tarpe lietuvių 
ūkininkų, reikalaukit farmų Katalio- 

(25)
J. A. ŽEMAITIS

R. 1. Fountain, Mich.

KAREVŲ MILTELIAI
Nuo prakaitavimo ir dvokimo kojų. 
Vartojant tuos miltelius užtikrinant 

kad kojos išgys ir prakaitavimas ne
dvoks. Kaina 25c. Atsiųskit 25c.. o 
mes prisiųsim užtektimai kad išgydyt 
kojas. Reikalaujam agentų. (26) 

C. ADAMS
E. Girard avė., Philadelphia, Pa.720

la.sU


p. KELEIVI?

pie mokestį už vežamus 
Lietuvon daiktus.

Lietuvos Atstovybės Ameri
koje Pranešimas.

Teisingai sakoma, jog vi
sas žmoninų pelnas paeina 
nuo darbo. Jao daugiau ko-i 
kių nors prekių (tavorų) 
valstybė išdirba, juo apla
mai daugiau užsilieka turto, 

daugiau, pelno ir pa- 
valsėybei. To- 
rupesnis kiek-

ir 
čia i 
dėl 
vienos valstybės yra kuodau- 
giau reikalingu prekių pas 
save pagaminti, kad duoti 
uždarbio savo krašto darbi
ninkams ir pramonininkams 
ir kuomažiau Įsileisti Įvairiu 
prekių iš svetur, kad nenus
telbus vienos ar kitos pra
monės šakos pačioj vaisybėj.

Kad reguliuoti visą šią 
tvarką, Lietuvos Respubli
koj vra Įsteigtos prie jos sie
nų muitines.

Visos Įvežamos Į Lietuvos 
rybas prekės ir išvežamos iš 
Lietuvos privalo eiti per 

kurios 
iš

veli-1 
giant muitinių arba slepiant 
jas, skaitomos kontrabanda.

Be to, kiekviena valstybė! 
daboja savo sienas ir niekam! 
neleidžia be tam tikrų pasų: 
ar legitimacijos kortelių per; 
jas pereiti. Visi privalo; 
eiti per Įsteigtas muitines.' 
kad ir be prekių. Tokių mui
tiniu ar pereinamų punktų 
su Vokietija Įtaisyta dabar 
virš 20. Be to. jos taisomos 
ir Latvijos ir kitų kaimynių 
valstybių pasieniais.

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje gauna nuo lietuvių 
daug nusiskundimų (lėlei 
muito ėmimo už jų Įvežamas 
prekes arba daiktus grįžtant 
Lietuvon, o kaip kada ir 
daug rugojimų. jog tąsai 
mokesnis yra perdidis, o kai- 
kuriuose laikraščiuose, kad 
ii- be tinkamų išrodymų, jau 
rašom iilgi straipsniai apie 
tai, kaip Lietuvos Valdžia 
"lupanti” nuo žmonių skūrą.

Reikia pastebėti, jog kuo
met buvo Lietuvos Vyriau
sybės leidžiami "Laikinieji 
Lietuvos muitinių Įstatai”, 
tuomet dar nebuvo jokių 
Lietuvos ryšių su tolima A- 
merika ir rasit delei to tuose 
Įstatuose nerandama vieno 
ar kito straipsnio, kursai ga
lėtų liesti grįžtančius iš A- 
merikos lietuvius ir galėtų 
gal pilniau apsaugoti jų tei
sę ir kiek daugiau Įvairių 
daiktų parsivežti, o ypač 
instrumentų, ar mašinų, su 
kuriomis jie čion yra pri
pratę dirbti. Reikia spėti, 
kad dabar tat bus padaryta.

Šiuose Įstatuose grįžtan
čius iš Amerikos lietuvius 
labiausiai liečia šie Įstatymui 
straipsniai:

No. 33. "Atvažiuojančių
užsienio bagažas ir daiktai, 
kurie jau buvo vartoti: dra
panos,skalbiniai,apsiavimas 

ir kiti kelionės daiktai pra
leidžiami be rinkliavos ne - 
didesniame skaičiuje, kaip 
jų reikalinga žmogui kelio
nėje. Taip pat be rinkliavos 
vartoti rankiniai daiktai, 
kurie reikalingi žmonėms 
sulig jų speciališkumo arba 
dai*bo (smuikininkui — 
smuikas, šaltkalviui — Įran
kiai ir tt.), bet tik ne parda
vimui. Nauji daiktai apmo
kami rinkliavoms bendrais 
pamatais neatsižvelgiant Į 
jų kiekybę.”

Iš to išeina, jog drapanos, 
skalbiniai, avalinė ir Įvairus 
kiti daiktai praleidžiami be 
rinkliavos ne didesniame 
skaičiuje, kaip jų reikalinga 
žmogui kelionėje. Žinoma, 
čion jau daug kas pridera 
nuo muitinės viršininkų, ku
rie turi spręsti, ar užtenka

muitines.
Įvežamos 
vežamos

Prekės.
ir 

iš Lietuvos

1 7

tokiam žmogui 2 ar 3 eilių 
drapanų, ar daugiau; ar jie 
buvo reikalingi kelionėje ir, 
pagaliaus. ar vienas ar kit- 
sai garnituras yra tikrai 
naujas, o gal jau buvo kokį 
karta dėvėtas ir tt.

Čion sunku yra nustatyti
kokios nors neužginčijamos iVJdėHo? 
taisyklės, kurių negalėtų no
rintieji apeiti, ir todėl daug 
kas priguli nuo pačių muiti
nės viršininkų sumaningu-' 
mo. Reikia spėti, kad ir| 
musų jaunos respublikos a- 
gentai — daugumoj tie pa
tįs lietuviai, išvydę grįžtan
tį savo brolį iš tolimos Ame
rikos, supras, kad jis gali 
vežtis ne tik kas jam buvo 
reikalinga kelionėje, bet ir 
tą. ką per ilgą buvimą tenai 
yra susitaupęs ar papirkęs 
kokia dovaną savo gimi
nėms. Svarbiausiuoju dės
niu pasilieka tas manymas, 
jog vežamieji tokio grįžtan
čio daiktai nėra by 
mis prekėmis, kad jis nema
no jų pardavinėti ir 
pelnyties.

žinoma, jeigu važiuojan
tis Lietuvon panorėtų iš čion 
parsivežti ar tat drapanų ar 
avalinės keliems metams, 
tat toksai noras butų nepil-

■ nai teisėtas — jis tuomet nu- 
! trauktų uždarbi ir Lietuvos 
•siuvėjams ir kurpiams, kad 
jDasiryžęs ilgiau ar ant visa
dos tarp jų apsigyventi.

Klišai straipsnis, kursai 
įgali liesti grįžtančius amai-; 
pinkus, yra No. 46. Jis šiaip 
j skamba:

“Prekės ir daiktai Įveža- 
!mi į Lietuvos rybas. kaip an- 
; tai: amato instrumentai 
i (Įrankiai), mašinos, reika
lingos statant ir Įtaisant fa

brikas ir'dirbtuves, prekių 
; pavyzdžiai turintieji vertės 
. (kommivoiažeriai), keliau
jančių cirkų dekoracijos ir 
panašus daiktai, muitinės

■ praleidžiami išjieškant ata
tinkamas rinkliavas. Grįž
tant minėtos rinkliavos grą
žinamos, pristačius muitinės 
kvitą. Įvežant panašias pre
kes, krovinių turėtojas ori-i 
valo paduotame pranešime 
pažymėti, kad prekės bus’ 
grąžinamos atgal i užsieni.; 
Praslinkus 6 mėnesiams 
muitinės rinkliava negrąži
nama.”

j- Tasai straipsnis turi ome
nyje Įvairius amatninkus, 
kurie iš kitur važiuoja Lie-i 
tuvon uždarbiauti. Prie A- 
merikos lietuvių, kurie no
rėtų parsivežti ar tai savo 
amato Įrankius, ar kitokių 
kokių pabūklų, rodos, gali
ma būti ir netinkanti, bet 
čion reikalingas jau Lietu
vos Finansų ir Prekybos ir 
Pramonės Ministerijos pa-; 
aiškinimas.

Norėdama palengvinti i 
grįžtantiems Lietuvon Lie- 
tuvos piliečiams prie pasi- 
liuosavimo nuo muito mo
kesnio. Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje pataria pas vie
tos notarų, ar kitą kokią iš
tikimą Įstaigą po prisaika 
padaryti visų svarbesniųjų 
vežamųjų daiktų sąrašą ir 
prisiųsti ji Lietuvos Atsto
vybei Amerikoje patvirtini
mui, jog visi šie vežamieji 
daiktai sulig No. 33 Laik. 
Lietuvos muitinių Įstatų yra 
važiuojančiam reikalinga 
kelionėje Į Lietuvą ir 
skiriami pardavimui, 
strumentai reikalingi 
jo speciališkumo.

Šiuo laiku Lietuvos 
tovybė negali prisiimti lai
dos, jog visi Įvardinti sąraše 
daiktai bus paliuosunti nuo 
muitinio mokesnio, nes Lai
kiniuose Lietuvos muitinių 
Įstatuose apie kokią teisę at
stovybių išdavinėti tokius 
paliudyjimus nėra nieko pa-

Kokio-

iš to

sakyta. lėčiau pasitikima, 
jog šie paliudysimai po pri- 
saika padaryti galės padėti 
ir muitinių viršininkams nu
sistatyti. Už padarymą to
kio paliudyjimo, kaip ir už 
kitų dokumentų liudvjimus. 
Lietuvos Atstovybei reikia 
prisiųsti d.i doleriu ir 50c.

J. Vileišis,
Liet. Atst. Amer.

BOMBA TEATRE.
Havanos mieste (ant Ku

bos) Tautos teatre, pereito j 
j |x) pietų sprogo 

bomba. Teatras buvo prisi
grūdęs žmonių kupinai, nes 
tai buvo paskutinis persta- 

’ tymas, surengtas garsaus 
italu daininiko C’aruso atsi
sveikinimui su Havanos 
miestu. Bomba buvo padė
ta prausiamam kambaryje, 
•los sprogimas išvertė tris 
sienas ir sugriovė sustaty
tą iierstaiymui sceneriją. 
Sprogimas Įvyko prieš pat 
antrąjį aktą. Tuo būda per 
statymas turėjo būt per
trauktas ir Caraso buvo nu
neštas hoteiin taip kaip bu
vo apsirengęs antram aktui, 
nes bijotasi, kad nebūtų pa
dėta da kita bomba. Teatre 
kilo didžiausis sumišimas ir 
besigrudant laukan keli šim 
tai žmonių buvo sužeista. 
Policija spėja, kad bomba 
padėta iš keršto, kam Įžan
gos tikietai buvo tokie bran
gus. nes pigiausia kaina $35 
ir beturčiai visai negalėjo 
ineiti.

Redakcijos Atsakymai-
D. žliubinui. — Apie J ie

vos prasižengimą buvo jau 
platokai rašyta. Tamstos 
raštelyje nėra pasakyta 
apie tai nieko nauja, todėl i 
laikrašti jo nedėsime.

J. Gvazdinskui. — Ačiū 
už laišką ir patarimus. Kiek 
galima, mes stengsimės jais 
pasinaudoti. Butume labai 
dėkingi, kad kartas nuo kar
to šį-tą i "Keleivį” pabriež- 
tumet. Juk seiliaus tankiai 
rašinėdavot.

Jaunam Berneliui. — Pri
siųstos jūsų eilutės neblo
gos, vienok Į laikrašti jas 
dėti su jūsų parašu negalim, 
nes jus yra kito 
parašytos. Jos yra 
dintos knygoj.

Darbininkui. — 
demokrato” adresas yra tok 
sai: Ukmergės Plentas 22a, 
Butas 4, Kaunas. Laikraš
čio kaina metams 24 auksi
nai, pusei metų 12 auksinų.

K. Samuli ui. — Vokietijos 
liaudininkai yra atžagarei- 
viška buržuazijos partija; 
tūli tų liaudininkų yra net 
respublikai priešingi ir no
rėtų monarchiją grąžinti. 
Jų vadas Stresemann yra 
tikras monarcliistas.

pasakyta

žmogaus 
atspaus-

”Social-

Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo 
Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie 
telpa laikiaštyje įvairių firmų, lei- 

I dėjai neatsako.

KELEIVIO” SKAITYTŲJŲ 
DOMAI.

GERB. ”KEL.” SKAITYTOJAI!
Jus žinot, kad visokie spaudo* 

dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai 'brangiau negu me
tai atgal. Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiau atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėti. Podraug meldžiame 
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivi,” kuris drąsiai gina 
darbininkų reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrų.

Su pagarba, 
"KELEIVIO” LEIDEJAL

.4

LIETUVA 
ir AMERIKA

Reikalauja šoferių ir Me
chanikų.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą: išardymą, pataisy
mą, sustatymu, važinėjimą, visokių 
pienų: taipgi duodame lekcijas apie 
elektriką. Niukiname uz prieinamą 
kainą. Gvarantuojame išmokinti kiek-j |

PLAUKAI!!!
Kas turite nulipusius plaukus 

ar niežėjimą galvos odos, plei
skanas, puolimą ir žilimą plau
kų. retus plaukus, taipgi spuo
gus arba šašus, duokite savo ad- 
resa ir 2c. štampą. (25)

\VESTERN CHE.V1ICAL CO.
Box 9, VVilkes Barre, Pa.

t

MOTERLMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1,95

čirkšlę tūkstančiai motarų su
.............................................. Pada- 

I

Šitą 
pasitenkinimu rekomenduoja, 
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisiųsk $1.95 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH & CO., Dept. 924.
CHICAGO. ILL.

KIEKVIENAS LIETUVYS PRIVALO !•;
IŠKELIAUT, PASIDĖT. PASIŲST PINIGUS Į |

LIETUVĄ per plačiai žinoma virš 40 metų ‘J
LIETUVIŠKĄ BANKĄ |

Nemeth Statė Bank | 
10 East 22-nd St. NEVY YORK CITY, N. Y. | 

TAI YRA BANKAS C
KURIAME MEILIAI per lietuvius, lietuvių kalboje pa- ‘L 

tarnaujama. C
KUR GALITE saugiai pasidėti savo pinigus ant paluku. C 
KUR GALITE pasiųsti pinigus i Lietuvą sulyg žemiau- jj 

šio dienos kurso.
KUR GALITE išgauti pasportus už nominale užmokestį.

ar
įš-

i . vieną ypata — jauną. vyrą
■ moteriškę. Užlaikome grynai lietuvi., 
į ką kursą ir angliškai lietuvišką kur
są P<> pabaigos mokslo išduodame 
diplomas ir rekomenduojame šoferiui 
mechanikui darbą nuo 35 iki dole
rių savaitėje. Mokiname dienomis ir 
vakarais. Mokykla atoara nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai vakaro. Nedėiicmis nuo 
1 iki 3 po pietų. Gvarantuojame dip
lomus ir laisnius. Platesnių informa
cijų reikalaukit pas prof. (28)

Tychnevich Aito Sctisol
601 E. 17 St.. And 293 Avė.

NEW YORK CHA, N. Y.
Telephone Styvesant .'<406.

Į 
į

nėra 
o in- 
sulig

Ats-

Ant 21 
akmens

Gelžkeiio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš- 

| ko didumo, ant 
’ 20 metų auksuo

tas su išrašytais 
dubeitavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiulijimaa. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už$9.75 C. O. D. ir pej-siuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu
me! už tokį pat laikrodį'; ašie $25.90 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILL

NAUJAS IŠRADIMAS
VYRAI IR MOTERYS! Ar jums jau yra žinoma, 

kad tapo išrasta gyduolė orašalinimui pleiskanų ir 
sulaikymui plaukų slinkimo?

J IEŠKOK PAGALBOS KUR GALIMA RASTI.

SEN-RAYTO HA1R TONIC (plaukę tonikas), tai 
yra vėliausias išradimas ir pasekmingiausia gyduo
lė nuo pleiskenų ir plaukų slinkimo. Be to dar, jis 
sustiprina puolančius plaukas, padaro juos labai 
švelniais ir brilijantavai blizgančiais.

ĮSITEMYK! Žeminus pasirašiusi Kompanija 
lilniausiai gvarantuoja SEN-RAYTO Plaukų To
niką. jog jis greitai ir visiška: prašalina pleiskanas 
ir sulaiko plaukų slinkimą.

VISUOMET reikalaukite SEN-RAYTO Plaukų 
Toniką pas barberius ii aptiekuose arba pirkite iš 
agentų. Gražaus formato, šauni » oz. (pusė svaro) 
bonkutė, parsiduota už $1.00; 4 oz.—už 60c.

Išbandymui gerumo, iškirpkite šį kuponą, pažy
mėdami savo vardą ir adresą ii įdėkite 10c. vertės 
štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes prisiu
sime sampeli.

i

THE SEN-RAYTO COMPANY
6617 Wade Park Ave„ Cleveland. Ohio.

Gerbiamieji:— šiuomi aš prisiunčiu jums 10c. vertės štampų, 
už kurias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUGTO 
SEN'-RAITO PLAUKU TONI KO.

Vardas ....

Adresas ...

y

I

l
.... Valstija ... IMiestas ...

------------- IR -------------

Straight Adams
RANKŲ DARBO UNIJOS 

CIGARAI.

Siunčiu po visą Ameriką ir j ki
tas šalis iš kur tik gaunu užsa

kymus per C.O.D.

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

Jeigu norite gerų Cigaru, tad 
užsisakykite pas mus. 

IŠDIRBĖJIS

ADAM SABULIS
233 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

•č*MeeeMM«

Silpnybės, paeinančios nuo persidirbiuio, pai’siiuo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, vra greitai prašalinamus, varlojant

PAIN-EXPELLERI
“Draugą Reikale”

Šeimynos, kui ius kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiuos be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Paiu-Expelleris ir dėl jusu apsaugojimo, jis vra paženklintas 
musu vaizbaženkliu . .

-A.NOHOR i'Įkaras)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbažeukiio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35c ir “Oe. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Broaduay, New York J

••Draugų Reikale”

G
y

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

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistu šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame goriausius daktarus per telefoną už- i 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučędyt pinigus, tad 
ateikite į APT1ĖKĄ po numeriu • (1L

100 SALĖM ST„ BOSTON, MASS. ,

v

GRINZMTE LIETUVON
Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šim

tais Lietuvių i Tėvvne ant HAMBURGO, PRAN
CŪZIJOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO 
ir t.'t. Pasportus kiekvienam gaunam Į kelias die
nas. Laivakortės labai pigios. Rašykit arba va
žiuokit stačiai pas mus.

'• ..... ■ u- ..... ----------------------- -------------- ---------------------------------

GELBĖKIT GIMINES
Skubėkit siųsti pinigus, nes auksinai labai atpigo. Gauname 

iš Lietuvos kvitas kaip tik pinigai aplaikoniL Gvarantuojame kui
ną auksiną. Siųskit pinigus tuojaus. '

Rašykit ar ateikit kolei yra geras laikas:

GOLDBERGER & GOODMAN, BANKERS 
136 East 42-nd Street, New York, N. Y.
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Žmogiie kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasimasi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka- 

j sosi nejučioms. Bet jis 
5ino. kad jam niežti, ir 

jį visi kiti tą žino. v 
/ ■ Vyrai ir moterįs kenčia 
' niežėjimą nuo pleiskaną, 
5=5 o kenčia bereikalingai, 

nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

slinkimo ir kitų nesmagumų.

't y v }
daugiau niežėjimo, kasįmosi. plaukų 
jvvkstančių nou pleiskanų.

R 1” 1" E S 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RL'FFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos Jus negalite apsieiti be 
RL'FFLES. jei turite pleiskanų. 
s Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gaubime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiuo adresu: f
—>—o-F. AD. RICHTERČ? CO., 326-330 Eroadvay, New York ——

nega
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Kuris parodo valandas, minutas. dienas savaitės, ku
ris mėnesis. mėnesio dieną ir permainas. Tai yra 
i.as stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra didelis pa
rankamas visam amžiui.. Lukštai to laikrodėlio yra 
gražus ir labai tvirt-. 7 akmenų, mechanizmas ge
riausio plieno ir nikelio, laiką laiko gerai, ir gva- 
rantuotas ant 29 metų. Kiekvienam, kas tik pamato 
tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus $15.00, o 
męs parduodame fabrikos kaina už $9.75 ir priedų 
duodam, kuris perką laikrodėlį mašinėlę drukavot 
laiškus Itypv.riter', kuri yra graži ir tvirta. Tu
ri visas raides, numerius ir ženkus ir ant jos kožnas 

gali drukuot, kaip 
ant brangios maš

nos. Ji parsiduora po $5.00 ir brangiau, 
pas mus gauna DYKAI, k 
perka laikrodėlį-, Užtikrinam kiekvie
nam užganėdinimą arba gražinam pinigus. 
Prisiųsk 25c. rankpinigių, o kitus užmokėsi 
kada viską atneš į namus. Adresas: (23)

PRACTICAL SALES CYMPANY,
1219 NORTH IRVING AVĖ., Dep. 300. CHICAGO. ILL

DUOKIT PASIŪT MUMS.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

Mm ažtikrinam, kad Jus sačėdyiit pinigą 
ir turėsite GRAŽIUS KUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš geru ją firmą ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmojją, todėl muitą 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus iavaizdoa ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUVAM
TAIPGI IŠVALOM

tvirtesni. 1 į
SIUTUS IR OVER- 1 ‘ 
PIGIAI IR GERAI. < į 
IR IŠPROSINAM i i 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS j ’ 
Darbo (eras ir užtikrinta*. Kai** ; 

prieinama. i i
Tikra* Juą broli* Ihtavi*

Ant. Januška I
222 W. BROADVVAY, |
SO. BOSTON, MASS. f

Telafonas: So. Boston—11419 ®

♦ ¥



DELH RUBSIUVIŲ Vaiškunas, J. Lukinonas, A.'tyrimą, būtent 
Rinkevičius, B. šarpis, E.' 
Salaveičikienė, K. Raišelis,

kad vie- KAS PALAIKIS JUS VA
SAROS METU?rantelis būdas, kuriuo dar--

AnpaBTA DAI/D11DAC oaiavciumieiie, a. naistms, bininkai gali priversti sam- ------------
vKuANv i AKKAIį -M. Jonuševičius, J. Buzolas, dytojus išpildyti streikieriųj Užlaikyti save drūčiai il-

' reikalavimus yra tik pačių gas, karštas vasaros dienas 
darbininkų vienybė ir jųjų darosi sunkia užduotimi, 
pasiryžimas tęsti kovą iki Kadangi vasaros’ karščiams

B. Raišelis, A. Begon, M. 
Bartulis, J. Saučiunas, J Ša
tas, D. Trakonis; po $2, au
kavo: J. Penkevičius, P. 
Barnadišius. Kartu su smul
kiausiomis aukomis surink
ta $50.55. Pikniko pelnas 
$100.20: viso labo $150.75.

Šios aukos tapo surinkta 
laike pikniko, kuri parengė 
L N. P. drg. ir Kliubas nau
dai streikuojančiųjų Water- 
burio darbininkų. Garsina
mi vardai tik tų, kurie auka
vo ne mažiaus kaip doleri.

Varde VVaterburio strei
kuojančių darbininkų ta
riame aukautojam širdingą 
ačiū.

Waterburio streikiarių 
spaudos komisija.

Rubsiuvių organo "Dar
bo” renaktorius Bimba ge
rai supranta, kad didžiuma 
rubsiuvių yra dabartine or
gano pakraipa nepatenkin
ta. Todėl artinanties rubsiu
vių konvencijai Bostone, ir 
jis tenai nuvyko. Vieną va
karą lietuvių atstovai susi
rinko šį tą aptarti. Susirin
kusių buvo 10 žmonių. Tarp 
kiitako tenai buvo pakeltas 
ir "Darbo” klausimas. Rašy
damas apie šitų lietuvių de
legatų pasikalbėjimą, Bim
ba sako 19-tam "Darbo” nu
meryje, kad organo pakrai-i 
pą delegatai užgvrė vien
balsiai.

Gali būt, kad vieni tylėji
mu, kiti galvos palingavimu 
ir "užgyrė,” kuomet Bimba 
ėmė prašyti, kad jie jam tą 
malonę padarytų, bet rezo
liucijų tame klausime, kaip 
rodos, nebuvo jokių.

Bet toks "užgyrimas” nie
ko nereiškia, nes ne 10 dele
gatų išreiškia rubsiuvių va
lią, o lokalų susirinkimai.

Apie "Darbo” pakraipą 
turi rimtai pagalvoti visi lo- 
kalai. Mes turime nutarti, 
ar mes leisime toliau, kad 
vienas žmogus sėtų per mu
sų laikraštį neapykantą tar
pe unijos draugų? Juk toks 
koliojimasis, kaip "judo- 
šiai,” "smalaviriai,” "prosti- 
tutai" ir kitokie epitetai, ku
riais Bimba pravardžioja 
visus kitaip už jį protaujan
čius žmones, nieko daugiau 
nereiškia, kaip tik siundy- 
mą vienų darbininkų prieš 
kitus. Juk mes žinom, kad 
prie Unijos priklauso viso
kių pažiūrų žmonės; visi jie 
moka organizacijos ir jos 
organo • 1 
mokestis. Tuo tarpu gi mu
sų organas tarnauja vien tik 
komunistams, o kitokių įsi
tikinimų žmones šmeižia 
kaip tik moka.

Daugeliui unijistų šitokia 
"Darbo” pozicija nepatinka. 
Kiek man žinoma, baltimo- 
riečiai siuntė prieš "Darbo” 
redaktorių protestus. Chi- 
cagiečiai yra nutarę reika
lauti, kad dabartinis redak
torius butų prašalintas. Bo
stoniečiai taip pat yra 
priešingi organo pakraipai. 
Susitarę keli komunistai pe
reitais metais tenai parašė .
•■rezoliuciją-’ (ji tilpo ”Lai- ,'r P?”k>« P>^-
svėj”), reikalaudami ”kai- Komiteto užduotis buvo se- 
resnio” organo. Bet Bostono kamaj Pa,mat« sutaa
■ ubsiuviu susirinkimas pas- k-™¥‘. darbininkų su sam- 
kui pareikalavo, kad toji Rytojais. Komiteto pirmr- 
■’rezoliucija” butų atšaukta ninkas tarp kit-ko šitaip is- 
ir jos autoriai turėjo ją at- S11*eiske: 
šaukti.

Nors ir pirmiau (da prie 
Jurgelionio) buvo nepasi
tenkinimų delei organo, bet 
visgi nebuvo tiek priešingu
mo, kiek dabar yra. Prie 
Jurgelionio nebuvo ■ tokių 
siundymų vienos darbinin
kų dalies prieš kitą.

Taigi, draugai rubsiuviai, 
reikalaukime, kad musų or
ganas liautųsi mus piudęs 
ir siundės vienus prieš ki
tus! Kuomet prisieis priimti 
konvencijos raportas (jeigu 
jis da kur nepriimtas), tai 
žiūrėkime, kad neužgirtų- 
me 
gos
*

•almėjimui. Buržujai, siu- užeinant, gaisumo sumen-
lydami darbininkams pagel- kėjimas, gimstąs iš perdaug 
bą, tikrenybėje taiso jiems, • —4—ui—.
su mažais išėmimais, tik 
pinkles.

Streiko spaudos Komisija.

Piliečių komitetas tai
kymui darbininkų

SO samdytojais.
WATERBURY, CONN.

*

nuostolius 
streiko pa- 

biznieriai,

Kuomet streikuoja apie 
20,000 darbininkų, tai su
prantama, jog iš to turi nuo
stolių ne vien fabrikantai. 
Delei streikų mažėja banki
ninkų pajamos, streikas už
gauna ir krautuvninkus ir 
amatninkus ir advokatus ir 
net kunigus. Suprantamą, 
ne visus daktarus ar kuni
gus ar bankas streikas palie
čia, bet kai kuriuos jų gero
kai užgauna.

Turėdami 
kasdien, 
liestieji
profesionalai ir politikieriai 
ramiai sėdėti negali. Pasiro- 

ivria; ;ly« .tiesioginiais darbinių-
- • kų priešais tie žmones dėl tų

ar kitų priežasčių nedrįsta. 
Tai ką daryti? 
rolę, "taikyti" 
su darbininkais 
patogiausia.

Na ir taiko.
šitų smulkių buržujų, birže
lio 10 dieną streiko komite
tas sušaukė miesto rotužėje 
piliečių susirinkimą. Pasta
rasis buvo labai skaitlingas. 
Dalyvavo jame advokatai, 
laikraštininkai, daktarai, 
kunigai, politikieriai ir 
streikieriai.

Susirinkimas išrinko ko-

Lašti lapės 
samdytojus 
jiems yra

Po intekme

dabartinės pragaištin- 
”Darbo” pakraipos.

V. Smilgius.

MERIDEN, CONN.

”Yra kalbų apie 8 valandų 
, darbo dienų. Jeigu aš galė
čiau gauti 8 vai. naktį ir tai 
aš bučiau linksmas.”

Streikierių gi nuomonė 
buvo tokia: darydami šitą 
žingsnį t. y. sutikdami daly
vauti taikymęsi, jei ir nieko 
nelaimėsime, tai ne pralai
mėsime, reikia viską išban
dyti.

Po trijų dienų darbavimo
si prie uždarytų durų pilie
čių komitetas sušaukė strei
ko komitetą ir pradėjo "be
šališkai” ir protingai priro- 
dinėti, kad samdytojai strei
kierių reikalavimų išpildyt 
negali, kad streikas užsitę
sęs perilgai ir nešąs ’olėdį vi- 

; suomenei. Streiko vadovų 
pareiga, anot jų, dabar tu
rėtų būti išaiškinimas to vi
so darbininkams ir grąžini
mas jų atgal į darbą.

Šitokis "piliečių” komite
to taikymo būdas patvirtino 
‘jau senai žinomą susipratu
siam darbininkui faktą, kad 
(buržujai ir politikieriai tai- 
j kosi prie aplinkybių ir rūpi
nasi tik savais reikalais; 
darbininkų vargai jiems 

I svetimi.
į Šitokis taikymo būdas 
■patvirtina dar ir kitą musų

Aukos Waterburio strei- 
kieriams.

Aukavo:
J. šasausky $2, A. Čeponis 

$5, po 1 dolerį aukavo: P. 
Masiejunas, V. Lupeikis, V. 
Krasnickas, K. Dimeduk, D. 
Kųmster, J. Malinauskas, J. 
Aleknevičius, J. Jūžintas, P. 
Zakarevičius, M. Suprana- 
vičia, S. Cemik, A. Valenge- 
vičia, M. Miliauskas, M. Lu- 
kmonas, K. Dumauskas, P. 
Kumštis, V. Jokymas, J. supratimu labai svarbu pa-

I 
I

Kūdikio tarpimas ir vystymąsi dikčiai priklauso 
nuo užlaikymo >r vartojimo maisto. Jūsų kūdi
kis turi būti kasdien maudomas ir reguliariai pa
maitinamas. Jei negalit žindei kūdikio, vartokit

»

Gražiausių Dainų ir Naujausių
eiliųknyga

šaltis platinasi 
ir platina influenzą 
prašalink šaltį 
tuojaus su

HILL’S

CASCARAfc/QUININ
V

įtempto darbo, pasidaro 
daug aršesnis. Reikalinga 
sutvarkyti organizmą ir at
naujinti išeikvotą sveikatą. 
Trinerio Amerikoniškas E- 
lixiras Karčiojo Vyno yra 
kaip tik tuo vaistu, kuris at
lieka šį darbą. Jisai išvalo 
vidurius, išgalanda apetitą, 

! sutvarko visą kūną. Paga- 
Sekantis pranešimas tilpopios, Jis yra labai skanus.; 

jau pereitame "Keleivio”!Gydymuisi nuo visokių "va- 
numervje, bet kada jis atėjo sarOg persišaldymų" Trine- 
i Redakciją, to numerio rio 
"Keleivio" buvo apie 5,000 Karčiojo Vyno 
jau išspausdin ta ir daugelis i iieužvaduojamu vaistu. Bet 

jus privalote įsigyti tikrą 
Trinerio Amerikonišką Eli- 
xirą Karčiojo Vyno ir todėl, 
reikalaudami turite pabriež 
ti žodį "Trineris.” Vaistų 
pardavėjas ir užlaiko ir ki
tokių puikių Trinerio gy
duolių savo 
gali jums 
Ypačiai 
Trinerio 
Tonic, ' 
sios Piliulės, Trinerio Anti- 
putrina, ir tt. — Joseph Tri- 
ner Company, 1:>33-13 45 So. 
Ashland avė., Chicago, III.

Paspirtai nepilietiams 
bus

iR TVIRTU

Pavyzdingos šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių formo

je — saugios, tikros — 
prašalina šaltį į 24 va

landas — gripą j 3 
dienas. Geras bak- 
vsukas turi raudo

ną viršų su Mr. Hill’s peveikslu.
Visuose Aptiekose.

Amerikoniškas Elixiras
vra niekuo

T3cnxle^t!$ ' -
EAGLE BRAND

(COJVDENSt.D MUK)

skaitytojų to nematė, todėl 
pakartojame.

Nuo Birželio 30 d. Ameri
kos valdžia nustos išdavinė
ti "Afidavitus” visiems ne- 

ietuviams, Lat
viams, Ukrainiečiams ir k’- 

į tiems svetimtaučiams. Visi 
dirbusieji tame valdžios sky 
riuje valdininkai, paleidžia
mi. Todėl, kam svarbu vei
kiau išgauti leidimas išva
žiuoti Lietuvon, tegul pa
duoda prašymą tuojaus, nes 
iki bus nauja kokia tvarka 
nustatyta, gal praeiti mė
nuo ar daugiau.

VILEIŠIS.

i

sandelyje arba 
. jis parūpinti, 

rekomenduojama 
» Angelica Bitter 
Trinerio Raudono-

I

Fvr be vi 
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ane Scccny 
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AR JŪSŲ VIRTUVE 
VESI?

ūsų virtuvė negali būt vėsi ir smagi, jeigu jus
ją kūrinsite visą dieiną.
New Perfeetion Aliejum Virimo Pečius duoda 
progą kontroliuoti šilumą kaip jus norite—di
delė mėlyna liepsna su balta viršūne (karčiau
sia liepsna greitam virimui) arba visai maža 
lengvam virimui. Tik pasuk rankenukę ir viskas 
1.- viskas, kas rišusi su anglių viedru, pelenais 
ir suodžiais, yra pahuosuota ir palieka vėsi, šva 
ri virtuvė ten, kur vortojamas Ne\v Perfeetion. 
Nev. Perfeetion Aliejum Virimo Pečius, yra su 
1- 2, 'I ir š degt-jvais. 3,000,000 myli juos, kas 
reiškia kad tikrai jie yra kuro taupintojai.
Sekančiu juų parankamu yra—Nevi Perfeetion 
Vandens įildytojas. šiltas vanduo vi: ada už 
labui mažus iškaščius. Klauskit jūsų pa-davčjo.

-K -k -k -k -k -k
Nufia-Tone

Atsakančiausias kūdikiui maistas — padarytas 
geriausio karvės pieno ir malto cukraus, dėl kū
dikiu. Visur jį rekomenduoja daktarai celei jo 
atsakantumo ir maitingumo.

Jeigu jūsų kūdikis ne auga—jei jums reikia mai
sto, kuris ji sudrutins ir padarys sveiku, pasiųsk 
mums šiandien kuponą ir gausi dykai jūsų kal
boje instrukcijas apie muitinimų, taipgi penkias
dešimts keturių puslapių knygelę apie kūdikius.

Kam bėdavoti apie stoką cukraus ir pieno jūsų 
stalui ir valgiams? Eagle Brand, delei savo at
sakantumo ir gerumo, paliuosuos jus nuo to, dar 
jis yra pigesnis ir skalsesnis. Vartokit Eagle 
Erar.d bile reikale kur naudojama paprastai cu 
rus ir pienas. Bandykit su sosu.

šis Lapelis ir Vardas 
vra Jums Gvarantija

VORKJJ^:*'
A ,t1E;'Bo55-EN-čoSP*,<y A
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1NSTEIGTA 1857 M.

NEW PERFECTION
OIL COOK STOVE AM? WATER HEATER

Parsiduoda Geruose Aptiekose 
ir Groserių Krautuvėse

The Borden Company 
J08 HLDSON STREET 

NEW YORK.

Iškirpk kuponu. Pažymėk 
norima knygutę ir prisiųk 
jį mums ŠIANDIEN.
Mrs .............................
Street .........................
City .............................
Statė .......................
. .Nurodymai apie Vaigius 
__ .Kūdikių Gerovė.

Kiti BORDEN Produktai:
Borden’s Evaporated Miik Borden’s Miik Chocolate įl
Borden’s Condensed Coffee Borden’s Malted Miik '

a- ^sa- t, 4

i
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Pasekmt p® 21 lieno 
arba grąžiname jums 
pinigus.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną- pasib< 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistas svait-i 
ėius, bandyk Nusra-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtas visu žmoga 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu. gaza> iry. 
išpūtimai, uzketejimas skilves. talžinis. anemia. kankinimai reu- \ 
matizmo. skausmai galvos, neurąlgia. stekas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas m-.eguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiegos. skisto vandemuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kunos drdziausei uzlaika geram stcviuje pilvą, iaknas inkštus ir grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo? Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas, nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. KodėlI? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadanėiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nurašytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Celei? ir Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu * v

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms. pastiprin grobus taip, 
jog je tustmase regulariskai. Atgaivin inkštas, išvara laukui ii 
nuodmies atmatas. Niera daugiaus gazu ir sUDutimn ni.r. «mir. 
dančio kvapo ar apvilkta liežuvio! Nuga-Tone duos jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprinta miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo >r pagerins cirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir žibama akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus w 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalnin savyj jokiu migdamu ar 
daromu papratę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei Yra apvilkti cukrum, prnmno 
sav"* preteiem011 *aIema De Jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems

- ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Preks Nura-Tone yra vienas ($1.00) doleris
uz bonkute. Kožna bonkuto talpina devynios dešimta (90) piliulu. arba vieno menesi 
gydymo. Galete pirkti šeses bonkutoa, arba šeštus menesius gydymo už penkių* ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir ieieJ’ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugrąimk bonkute ir pfl.us, o \S£\ug£iis“m" jusu pinigu*. Negalite

Um.^pa^. mTg^'^ N“«-Tę»e /ra pardavinėjama, visose
N t , T b 7Isn^K,SAV* PASTCLuv^^T-rLa kvpona 
NaUonal Laboratory. L. 21 -537 Sovth Dearborn St.. Chicago, IH 

Nu^a-Tone.^1 Idedu fonais $................... ... meĮ4ziu prisiųsti mar

Papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveiksiu. 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

dekiamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 
KAINA TIK 75 CENTAI.

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JCSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.

KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia siųst ”Money Orderiu,” popierinius galima siųst tiesiog papras
tam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir prili- 
pyt už 3c. marką.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

r Valstija. ■..

bonkui

MARGERIO KNYGYNE
GALIMA GAUTI VISOS ĮDOMIAUSIOS 

KNYGOS IR DAILĖS PAVEIKSLAI. — Mei
lė ir Dailė (su paveikslais), kaina $1.00. Portu
galų Mlnyškos Meiliškų Laiškų knyga (su pa
veikslais), kaina $1.00. Baltoji Vergija, kaina 
JOc. Artistiškų Paveikslų knyga, kurioje telpa 
352 paveikslai, aiškiausiai atvaizdiną gryną mer
gelės figūrą įvairiose pozose, kaina $4.00. Mote

riškos ir Vyriškos gryną Figūrų Studijos — tai ! :iyga, kurioje ran
dasi ne tik Įvairiausiose pozose moters įr vyro grynos figūros (mode
liai), bet ir paviršutinė anatomija (kūno subudavojimas), karna $8.00. 
Artistiški paveikslai, didumo 5x7 colius, kaina 25c. paveikslas (ne- 
siunčiame mažiau, kaip 12 paveikslų). Minyškų Išpažintis (dar 
spaudoje), kaina $2.00. Hipnotizmas (dar spaudoje), kaina $1.09. 
Siųsdami orderį, kartu siųskite ir pinigus. Aiškiai užrašykite savo

,»*.***•«»«
4 / ■

V * . -$

adresą: AL. M ARGE RIS, 2023 ST. PAUL AVĖ., CHICAGO, ILL. g

NUSIPIRK NOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdiroa 

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

J. RIMKUS.
P. 0. BOX 36. HOLBROOK, MASS.

Į Daktaru Ofisai
■ *

MEDICAL OFFICES
22 TREMOM' RWO. Si-olly Są. 

BOSTON. .MASS.
Kalbame Ruskai ir Lenkiškai 

Gydo vyrų ir moterų slaptas 
ligas, kraujo ligas ir nusilpnė
jimą.

Primą egzeminaeiją ir kraujo 
išbandymą esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki 
9 vakare.

T1K VYRAMS
Turime iš Francuos ir iš 

kitur gražiausių merginų 
artistiškų paveikslų. Pri- 
siųskite $1.00, o aplankysi
te 10 labai gražiu paveiks
lų (24)

W. M. LUNY & VENO CO.
P. O. BOX 103, 

PEAEODY, MASS.

Į
* *
♦ «
«

:

♦

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

I
Kas mane išgelbėjo nuo varginan

čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš per 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 

, daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
į skilvyj skausmai, rėžimas, gargimas 
: vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
$1.25. Galima gaut geresnėse aptieko
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS CHFMICAL INST.
J. Baltrėnas, .prof. 

M m. BRUKNIS. Sav.
1707 Halsted St., CHICAGO. ILL.

Užlaikosn žoles nuo visokių ligų.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

<iekvienas, iškirpt ir pasilikt

f ^CT.S H? .2
INFLLENZOS BAKTERIJOS YRA 

VISUR.
i Jeigu jus nesijaučiat visai gerai, 
Į tad turite saugotis, kad nepaagutu- 
! met Infuenzos. Toji liga pagauna sil
pnesnius žmones pirmiausiai. Užlai
kyk savo vidurius gerai, kad nepa
gautų uždegimą ir jus jausitės ge
riausiai.

GARF1LAX
i'ra malonus paliusuotojas pavida

le peppermint saldainių. Jis apsau
gos uždegimo ir palaikys jūsų vidu
rius švariais. Gardus vartoti ir veikia 
greitai be skausmo. Geras jauniems 
ir seniems. Pabandykite GARFILAX 
šį vakarą ir jauskis smagiu ryte. 
Gauk Garfi!ax pabandvmui dykai. 
NESIŲSK1T PINIGŲ, ’ tik išpildyk 
kuponą, kuris yra apačioje, priduo
damas vardą ir adresą:

Išbandymui kuponas dykai 
Frank Garfinkel
Mfg. Chemist, Dept L.-16;

141 Avė. A., New York, N. Y. 
Please send me a FREE sample 

jf ”Garfilax”
Ka m e ■■ «•. • •••• •• •• ***a
Street..................................................
City......................................................  •
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Reikalauja sustabdyti važi- 

nėjimąsi gatvėmis.
, Daugelis Įvairių Bostono 
Iorganizacijų pradėjo varyti, 
lagitacija už tai, kati tam tik- 

. I . t____i__ __ ....1,4.'.;..
S. L. A. Seimas prasidėjo.1'^.-----------

1 d. bidželio. So. Bostone. Į i:zPn^Į lu °įnis
Delegatų 
pribuvo 56.
""amžinas”

Vietinės Žinios
S. L. A. SEIMAS.

i pirmą sesiją į' 
Seimą atidarė 

S. L. A. prezi
dentas p. S. Gegužis. Atida
rius seimą, kalbėjo (’hiea- 
gos dr. Graačiunas, p-lė Z. 
Puišiutė (teisių studentė), 
F. Žvvatkcuskas ir Damijo
naitis (buvęs S. L. A. "se
kretorius”). Gražiausią 
tirakalbėlę pasakė p-lė Pui
šiutė.

Šiame seime gyvumo labai 
mažai. Mat, suvažiavo pa
prasti delegatai, darbinin
kai. Tautininkų šulų kaip 
nėra. Jie. mat. šiuo tarpu 
užimti „svarbesniais” tau
tos reikalais. Jiems S. L. A. 
rūpėjo tik tol. kol nebuvo 
pelningesnio darbo. Iš viso 
ko matosi, kad šiame seime 
ta/rrJninkai nesitiki daug ko 
laimėti.

Per tris sesijas nieko 
svarbaus nenuveikta, vien 
tik išklausyta raportai Pil
domosios Tarybos ir Įvairių 
komisijų. Seimui prisiųsta 
apie 12 pasveikinimų su au
komis. Viena kuopa savo 
pasveikinime pasakė: "Ne
skirkit pinigų klerikalams. 
Tegul jie prašo aukų nuo 
dievo, o dievas jiems duos". 
Didžiuma delegatų šiam 
laiškui smarkiai plojo.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
narių S. L. A. turi 15,000. 
Du metu atgal S. L. A. tu
rėjo tik §176,000 vertės tur
to.

Toliaus laukiama karštų 
susirėmimų seime. Tauti
ninkai pasiryžę reikalauti, 
kad T .Dundulis atsisakytų 
nuo sekretorvstės. nes jis 
jiems išrodo perdaug kai
rus. Bet tautininkų šitam 
seime yra mažuma, todėl jie 
ketina atsiskirti, jeigu Dun
dulis geruoju neatsisakytų. 
Ar seimas skils, ar ne, bet 
lermo reikia tikėtis.

Be to d a yra labai daug 
skundų prieš dabartinius S. 
L. A. viršininkus.

Reporteris.

valandas miesto valdžia 
‘; gatvėmis 

važinėti automobiliais ir 
į šiaip vežimais. Tą sumany
mą norima pravaryti So 
Bostone. Ea$t Bostone ir ki
tose. daugiausia darbininkų 
apgyventose vietose.

Keistas sumanymas — ar 
ne? Bet jis turi labai rimtą 
pamatą. Dalykas tame, kad 
pavyzdžiui, vakare daugybę 
vaikų neturi vietos žaidimui 
niekur kitur, kaip tik ant 
gatvės. Ir jie žaidžia ten. 
Bet pasitaiko labai daug ne
laimių, 
tomobiliais 
vežimais, 
vaikai nepamato, 
tenka po ratais.

Tad ve, ir norima, kad kas 
vakarą, tam tikru, laiku kai- 
kurios gatvės butų aptver
tos ir kad vaikai ir mergai
tės liuosai ir be baimės galė
tų žaisti.

Ra-

So.
Ka

Liet. Soc. Sąjungos VI 
jono konferencija.

Praėjusioj nedėlioj 
Bostone Įvyko LSS. VI 
jono konferencija. Delegatų
atvyko 11. Buvo pora sve
čių, socialistų chicagiečių. 
atvykusių i Bostoną Sus. 
Liet. Amerikoje seimam.

Iš delegatų pranešimų pa
aiškėjo. kad VI Rajono kuo
pų padėjimas gerėja. Pakri
kusios skilimo laiku kuopos 
pradeda atgyti. Rudeniop 
tikimasi atgaivinti jei nevi- 
sas, tai bent didžiumą seno
binių kuopų.

Konferencija nutarė Įstei
gti fondą rinkimui aukų at
einantiems prezidento rin
kimams: nutarta taipgi įsi
gyti tinkamos reikalui lite
ratūros. Išrinkta komisija 
atlikimui prisirengiamojo 
darbo.

Airiai Įsižeidė.
Nedėlioję Įvairiose Bosto

no dalyse airiai surengė ne
mažai protesto mitingu. 
Mat viename žodyne, būtent, 
Centurv Dictionary, airiai 
yra apibudinti žodžiu "bru- 
tes,” t. y. nuožmiais žvėriš
kais. Tai ve, jie užprotestavo 
prieš tokią nemalonią cha
rakteristiką.

(JAVO DžĖLĄ Už MUŠI- 
M v PAČIOS.

Teisėjas Logan South Bo
stono teisme paskyrė I)ovi- 
dui H. Burns vieną mėnesĮ 
ežėlos už mušimą pačios. 
Burns padavė apeliaciją ir 
užsislatęs $200 tapo paliuo- 
stiotas iki jo apeliacija taps 
išnagrinėta.I

Ypač daug vai- 
ir šiaip 
Į si bėgioję 
kaip pa-i

Mokytojų Unija.
Bostone pradėta smarki 

agitacija tikslu sutverti mo
kytojų uniją. Norima suor
ganizuoti miesto viešųjų 
|mokyklų mokytojus Į tam 
tikra uniją ir tą uniją pri
jungti prie Amerikos darbo 
Federacijos.

Kokie bus naujos unijos i 
tikslai? Visųpirma. medžią-į 
ginis mokytojų stovio page
rinimas. Mat mokytojai čia 
taip menkai aprūpinti, kad 
jie dažnai neuždirba dau
giau nė kaip paprastas dar
bininkas, jau ne kalbant 
apie amatninkus. 0 juk mo
kytoju tapti reikia užbaigti 
mokyklos, reikia pašvęsti 
daug laiko ir nemažai pini- , 
gų.

Mokytojams prisieina 
taipgi dažnai nukentėti la
bai daug nuo visokių perdė- 
tiniu, nuo Įvairaus plauko 
politikierių. Visa tat ir pri- 
' ertė mokytojus ir mokyto
jas griebtis organizavimosi.

, brightono lietuvių KOOPE- 
I racija jieško marketo vežėjo, turi 
Lut susipažinęs su knygvedyste. mo
kėt važiuot automobiliu ir užsidėt 
kaucijų. Atsišaukit tuojaus • -’7 » 

22 Lincoln st., I»rigat< n, Mass.

PARSIDUODA TON1KO 1ŠD1R-<
BASTE —biznis Kerai išdirbtas. Par
siduoda greitai už prieinantį kai 114 
Savininkas važiuoja Lietuvon. Kreip
sitės: (25)

161 Millburv st„ Horcester. Mass.

Didelis demokratų būrys, 
; ;>ie 150 ypatų, apleido Bos
toną nedėlioj. 
nieji Massachusetts demo
kratai išvažiavo Į San Fran-‘

VYRAS JIEŠKO KAMBARIO M : 
tiished Room). butu pugeidau.iama. 
kad padarytų ir valgį mi:ni<'. \<>iv 
fiau gauti So. Bostone arui < ambrid 
tre. Malonėkit pranešti ant šiuo ad. - 

is-u: |’_ a. S.
255 Broatinvav, So. Boston, Mass.

Į — ----- ---------- —--
$1000 l ž io KAMBARIU NA

MĄ, kuris randasi So Bostone. 
$500 įtnoket. Klausk: J. E. ( rai
ne, 92 Sumnier st.. Dorehester.

PARSIDUODA KARMA
1S akrų, stuba 6 ruimų, elektros 

šviesa, nauja barnė. 5 karvės ir tely
čia. Keras arklys vertės 300 doleriu, 
j . , " __ _____ _______
javais, jaunas sodas, labai graži vie
ta. “ . " _ ‘ ~
j5,3O0, dažinokit pas:

JOSEPH .UORR1S
311 Broaduay. So Boston. Mass.

.t žąsų ir vištų, laukas visas užsėtas

25 mylios nuo Bostono.

JOSEPH MORR1S

Preke 
(26)

?ZJmes~ Tel. Cdumbia 9161—M.
PARSIDUODA PAVOK

Tel. So. Boston 1771

Dr. J. Jonikaitis
Chirurgas ir Gydytoja* 

Ofisas: 495 K. BROADWAY.
So. Boston, Mass.

Valndos: nuo 9 iki 11-tos iš ryto 
nuo 7 iki U-tos vakare.

Rusijos Revoliacijos
PAVEIKSLAS

M Ažll K E FA R M \
Gerai išdirbta vieta il >u-. h" X 

vaisingų medžių ir u-.4-.ji visokių • 
šių, vinmedžių. šeimynų narnai 'ii 
moderniškais įtaisymais, vi. inyci >s 
ir kitokie budiakai. Lengvo išlydi >s 
duodamos. I’arsiduos uz 
vertę. . $1,500 imokėt: 1° r ■■-•šie: i'i 
nuleidžiama užmokant viską.

GERADžll S vienoj iš geriausių 
apielinkių Quincy dėl publišk> gari 

^džiaus, kampinis | tas, suvirau.:: 
| OOO ketvirtainiu p.-dų zein s. į’aksu >-

DRIEFLAI KOS Bl DINK \S 
duoda apie 24'' pėdų frontas i- atvir i 
vandens; nereikaiin^i tiltai prie la.

iš Massachusetts valsti- 8 pėdos v Mėtis prie ■ i-i'i 
vandens: 14 skirtingų a ulių kontpa 
nijos apsiruuina tena: tiet: i ; a ' 
miausis angiių "vardas” ; 
Įsos tolumo: pn.ua čionai bik 
kaina pigi. Savininką mat..’ 
r>o num. 61 Court st.. Bostorn 
14. arba agentą jo 1192 Sea

j ey 
I Smulkesnių 
! kreipkitės.

TOM 
z RE A L

' 1192 Sea st.. Houghes Neck
1 Ouincy. Ala

iciseo. Kalbame mieste, kaip 
[žinia. Įvyks demokratų par
tijos konvencija, kurioj bus 
nominuotas demokratų par
tijos kandidatas i Suv. Vals- 
prezidentus 
rinkimuose 

■partijos platforma.

ateinančiuose
ir nustatyta vienoj

l tas.

r ta $3,8(M), parduodu už ?
Bl VISIEMS KAREIVIAMS.' -....
tekantiems kareiviams lietu-

\ iams
•s buvo siųsta iš Karės Depar

tamento Liberty Bondsai arba 
''60.00 Bondsai, bet delei blogo 
antrašo paštas sugrąžino bonus 
atgal Į VVashingtoną:—

$60.00 bunų čekiais:
Wiliam Sadow, Louis Gudas. 

.\ntanas Agentovič, Frank Bar- 
kus. August Brazionis, Charles 
irigolovič. John Pietchun. John 

Pitruško. Bill Seilius, Stephen 
Tsagetas. Victor Vitris.

"Second Loberty" Bondai:
Michael M. Genis, Sigmund Z.

Kolovoč, John Sakovič, Andrius 
Serbentas. Paul Zukoski.

"Fourth Liberty” Bondai:
Josep’n Navickas, John F. Tri

nas.
Atsišaukit priduodami savo 

cerą antrašą, nes vėliaus užsi
vilks ir galit negauti.

Lieut. F. J. Bagočius.

paaiškinimų

v

nu Y ER
ES! ATi. SHOp

PARSIDUODA FORD ; i i 
liūs 7 sėdynių, nauji .-urnai (Tiri 
Viskas geram stovyje, l’arsimiod i 

. Kreipkitės p*s: H 26)
I>. OLSE1KA

285 Broad'vay So. Boston, Mas.-.

s
pi

t 
t

EXTRA’

BALIUS

GREITAM PARDAVIMU.
Medinis 3 šeimynų Namas, turi 
14 kambarių, geros maudynės, 

j skalbyklos, toiletai, užpakalyje 
viazai. Neša randos 350 i mene- * . *■si; prekė $4,600. Lengvos išly
gos. Tik viena minuta iki karui 
5 minutoš iki skvero ir Elevaites 
stoties. Savininkas turi išva
žiuot. Matyt savininką galima 
vakarais. (25)

V. Lutkin. 33 Rawson st.,
Dorchester, Mass.

)

Minėtas paveikslas parodo , kaip 
nuginkluoja carą ir kaip jis tun pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 
riai aplinkui apsupu su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusima 
jums paveiksi*. Galite suvyniot 25c. 
i popierų ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresų.

KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

f Tel. So. Boston 506-V
; DAKTARAS
:A.L. KAPOČIUS
• LIETI U VYS DENTISTAS.
- VALANDOS Nuo 9 iki 12 dien*.

Nuo 1 Iki • vak.!SLU GALEREJASTUDIA
Su visomis mašinomis ir įran-' *

kiais už pusę prekės. Savinin- 
I as važiuoja į Lietuvą. Vieta 
puiki, biznis
Nepraleiskite progos. (25)

16 FACTORY STREET.
NASHUA, N. H.

i NlDtLJOMlS 
’M 1 ’• f

‘ t Seredomis iki 12 dieną.
! J Ofisas “Keleivio name 

I 251 Broadway, tarpe C ir D Sta.
gerai išdirbtas. • 80. BOSTON, KAS*.

*----------------

IŠEINU IŠ

I

BIZNIO
IŠPARDUODU
Visą Tavorą

orničiai, Pečiai ir kito 
kie Namų Baldai.

M. OLIM
388 Broadway,

SO. BOSTON, MASS
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j Tel.: Ricbmond 2957-M.

Į Dr. David W. Rosen 
į Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 
1 Rusiškai.
J GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
j VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 8 vakare.

3 2 1 H A N O V E R S T.
BOSTON. MASS.

<

j I
Pirm*

Kartu
Lietučių
Kalboje

su Pa
veikslais

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Commmiss.
66—67 Journal Building 2

262 WASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.
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GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
Visus tavorus parduadame 

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

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

v.

IŠSIPILDĖ
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Dabar ką tik išėjo iš po spaudos 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE
miera Biblijos 5%x8 colius, turi 382 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
idomi ir naudinga kiek' ienai y pa tai. 
Žmogus skaitydamas šią Biblija ir tė- 
mydamas j paveikslėlius, (kurie per
stata kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kią knjgą įgijo, 
mos vakarai.

KAINzk
Norinti gaut 

siųskit Expreso ar Parto Money Orde
riu, arba registruotame laiške adresu:

, "KELEIVIS”
255 Broadvvy, 

Boston, Mass.

jam bes trumpi žie-

TIK $1.00 
šią Bibliją, pinigus

K'

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERKIEMCZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

Centralio Bendro Lietuviu Banko prezidento JUOZAPO 
KAVALIAUSKO ir visu narių pastangos.JAU IŠSIPILDĖ

Ilgu metų pastangos ir sunkus darbas, būtent. Lietuviu 
Trusto Kompanijos čarteris JAU GAUTAS!
Dabar Lietuviai jau turi užtikrinta Banką su Trust Bankų 

čarteriu.
Tai valio, visi Lietuviai! Dabar sujungsite visas savo 

galės rėmime savo BANKO, nes šis atsiekimas yra vienas 
iš didžiausių musų išeivijos sunkių darbų eilėje.

Dabar laikas visiems iš paskutinių pirkti Šerus ir dėti 
depozitus.

LIETUVIAI! Savo darbais parodykite kas jus esate 
ir kur link žengiate! Kavaliauskas, su pagalba Centralio 
Bendro Lietuvių Banko narių, savo pareigą jau išpildė.

Dabar jūsų visų, broliai, eilės! Tai pasirodykite.

TRUST BANKOS kapitalas ir perviršis siekia $650.000.00 
šėros kaina $130.00. Šerus galite pirkti Centralio Bendro 
Lietuvių Banko .abiejuose ofisuose, būtent:
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TeL Beach 6933

OR. N. M. FRIEDMAN
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje, pėtnyčioje, st, * ** 

25 Birželio June, 
LIETUVIŲ SALEJE 

Kampas E ir Silver St., 
South Boston.

Prasidės nuo 7 vai. vakare ir 
trauksis iki vėlai nakties. Puiki 
.'Jontellos Orchestra. Užprašom 
visus Į minėta puikų balių.

Renginio KOMITETAS.

Prisibijo maro (pavietrės).
Sveikatos departamento 

atstovas perspėja Bostono 
ir kitų miestų valdybas, y- 
pač tų miestų, kurie turi 
prieplaukas, kad prisidabo- 
tų maro pavojaus. Girdi, 
Bostonui koiiai kas negresia 
inkis pavojus, bet maras 
kartkartėmis pasirodo tai 
ten. tai šen. ir todėl reikalin
ga būti ant sargybos.

Jojo perspėjimas kaip tik 
tinka šiuo laiku, nessulyg; 
pasiekiančiu mus žinių, ma
ras pasirodė viename pieti
nių Suv. Vals. uostų, būtent 
New' Orleans. Siaučia ma
ras šiandie Amerikos kai-į 
meniškoj šalyje — Meksiko-Į 
ie-

Patariama atkreipti ypa
tingą domą i naikinimą 
žiurkių, kurios daugiausiai 
išnešioja tą ligą ir užkrečia! 
žmones.

DYKAI KELIONĖ Į BELGIJĄ.
50 vyrų reikalaujama prie šė

rimo galvijų ant Amerikos laivo 
i Antverpus.
Commercial Shipping Agency.

188 Commercial St., 
Boston, Mass.

I’ARSIDl Ol).\ PIANAS geras ir pi
ldai parsiduoda. (25)

M. Matonis
291 E St.. So. Boston, Mass.

Abelnas Tonikas.
Nei vienas r.esigirsčis su tuo. kad 
aosknta sveikata didžiumoje pri
klauso nuo prideramo suvirški^m^. 
Jei šitas darbas susilpnėja, suiėte.a. 
ar pasidaro neužtenkamu, tąsyk gal: 
kilti kitos negalės. Taigi kiekvienas 
mes turėtume saugotis ir žiūrėti, kad 
virškinimo darbas buttj normaks.

Severas 
Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamas) yra 
pageidaujamu tonikų, kuris, kaip ži
noma, suteikia kuogenaūsias pa
sekmes. Jis apskritai paasktina ir 
jo vertė yra pr.parodyta gydar.ties 
nuo nevirškinimo, dispepsijos, netu
rėjimo noro valgyti, vienvalinio vi
durių užkietėjimo, ir apskrito nusilp
nėjimo stovio. Kaina 85c ir 4c 
mokesčių, visose aptiekose.

32—34 CROSS ST.. 
BOSTON, MASS

366 BROADVV AY, 
SO. BOSTON, MASS.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

i

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 VVASHINGTON ST 

BOSTON, MASS.

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

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

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

69 CHAMBER ST.. BOSTON. Į
Telephone: Haymarket 3390 1

Pakliuvo už degtinę.
Lawrenciuje valdžios 

gentai užtiko sandeli su deg
tine. Keletas degtinės bačkų 
konfiskuota. Sąryšy j su tuo 
areštuota vienas įžymus 
Bostono biznierius. Bet ma
noma. kad policijai neužteks į 
to vieno pono. .Ji yra suse-Į 
kus, kad areštuotasai ture-, 
Įes ryšius su Nevv Yorko ir 
kitų miestų slaptais degti 
nes šinkuotojais. Taigi lau 
kiama visos eilės naujų are
štų.

a

Pypkorių (lomai.
Pasak prof. L. B. Allyen, 

sigareta (papirosas), kuri, 
sveria 1,000 miligramų, už-

Laisvamanių susirinkimas.
Lietuvių Laisvamanių Fe

deracijos 30 kuopos susirin
kimas atsibus 25 birželio,
Lietuvių Salėj, pradžia 7:30 laiko savyje 15.7 nuošimčių 
vakare. Nariai teiksitės visi nuodų. Kiekvieną kartą, 
atsilankyti, nes turime daug kaip pypkorius ruko, jis Į- 
naujų svarstymų. Įtraukia i savo plaučius 6

J. Bedalis. Rast miligramus nuodų.
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PRAKALBOS
Kate O’Hare kalbės Ketvege

24 Birželio—June, 1920
NATIONAL TEATRE

TREMONT ST. netoli BARKELEY STREET
BOSTON, MASS. Durys atsidarys nuo 7:30 vak.

Dr-gė O’H \RE dabar tik tapo paleista iš kalėjimo, kur ji iš
sėdėjo du metu už priešinimąsi karei.
Grajins Simfonijos Orchestra Visos sėdynes numeruotos.

Tikietai po $1.00. 75c.. 50c. ir 35c. Tikictų galima nusi
pirkti is anksto Socialistų ofise, 530 Tremont st., League 
for Demokratic Control ofise. 2 Park Sq.. ir bus galima 
gaut prie dury. Kviečia Komitetas.
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Lietuvių Rakandų Bendrovė
~ FURNITURE STORE - -------

T arduodam visokius Rakandus užmokant ir duodam ant išmokesčio. 
U žlaikom savo troką, pristatom daiktus j kitus miestus ir perkraustom iš 
vienų namų : kitus. (28)

268 BROADH AY, SO. BOSTON. MASS.
lelephone. So. Boston 839—W.

PINIGUS Į LIETUVĄ
——-- ir į visas kitas šalis ———.

GREITAI IR SAUGIAI NUSIUNČIA

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
SU LYG PIGIAUSIO DIENOS KVRSO.

SUSTATO ĮGALIOJIMUS (DOVJERNASTIS) DALIŲ ATJIEšKOJIMUS, TURTŲ 
PARDAVIMORAšTUS, IR KITUS NOTARIALIUS DOKUMENTUS.

Išrūpina Pasportus į Lietuvą

LITHUANIAN DEVELOMENT CORPORATION
HOME OLFICE

1712 WASH1NGTON ST..

Nuosavas Namas New Yorke

WILMINGTON. DĖL.

Lithuanian Development Co.
294 EICTH AVĖ.. KAMPAS 25-th STREET 

NEW YORK, N. Y.

♦įi l

pn.ua

