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Lenkai bėga iš Galicijos;
Wrangelio armija sunaikinta

VILNIUS PAIMTAS JAU 
DVI SAVAITĖS ATGAL?
Lenkijoj greitu laiku lau

kiama revoliucijos.
Londonas. — Gauta čia 

žinia iš Sevastopolio sako, 
kad generolo Wrangelio ar
mija, kuris buvo pradėjęs 
prieš sovietus karę ant Kry
mo, likos visiškai nušluota 
nuo žemės paviršiaus. So
vietų 13-toji armija užėmė 
visą kairųjį Dniepro krantą.

Oficialė žinia iš Maskvos 
sako, kad pradėtas rusų ka- 
riumenės ofensyvas prieš 
lenkus antrąją ir trečią len
kų armijas atskyrė nuo pa
pėdės ir dabar jos veikti vi
sai negali, šeštoji lenkų ar
mija taipgi esanti pavojuje.

Visi sveiki vyrai nuo 25 
iki 30 metų amžiaus Lenki
joj likos pašaukti kariume- 
nėn.

Pulkininkas Bėk, buvęs 
Rusijos karininkas, sako, 
kad sunaikinimas Wramge- 
lio armijos reiškia skaudų 
smūgį Lenkijos žygiui, kurį 
taip karštai remia sąjungi
ninkai ir Amerika. Kad 
lenkams ateis galas, pulk, 
utžikrino "New York Call” 
korespondentą jau kelios sa
vaitės atgal.

Pamatęs šitą žinią dabar! 
jis sako, kad imperialistiš-j 
kai Lenkijai galas bus už 3 
savaičių.

"Greitu laiku, gal už ko
kių dviejų savaičių", jis sa
ko, "Lenkijoj kils revoliuci
ja ir tenai susidarys sovietų 
valdžia. Amerikos ir sąjun
gininkų valdžių imperialis- 
tiškos pastangos sumušti 
Sovietų Rusiją ir tuo budu 
atitolinti naują pramonės 
gadynę susilauks tokio liki
mo, kokį nežinystė joms lė- 
me.

Sovietų Rusijos tikslas y- 
ra ne užkariavimas Lenki
jos. bet vedimas jos prie to, 
kad ant valdžios įstaigų 
Varšavoje butų iškelta rau
dona Lenkijos darbininko ir 
valstiečio vėliava.

"Tai bus pasitamavimas 
Suvienytų Valstijų ir sąjun
gininkų," sako pulkininkas 
Bėk, "nes per Wilsono ad
ministraciją lenkams buvo 

nusiųsta galybė amunicijos, 
kad uždavus smūgį Sovietų 
Rusijai. Nežiūrint, kad 
Lenkijos paramai Amerika 
įkišo $1,700,000,000,” sako 
Bėk, "imperialistiška Len
kija vistiek negali būt išgel
bėta.”

"Tai buvo žiopla avantiū
ra," sako pulkininkas Bėk. 
"Kuomet atėjo pirmutinė ži
nia, kad sovietų kariumenė 
atakuoja Wrangelio armiją, 
aš tuojaus pasakiau, kad tai 
reiškia, jog lenkai jau su
mušti. Nes aš žinojau, kad 
Wrangelį sovietai turėjo pa
likti ant pat galo. Genero
lo Wrangelio armija buvo 
sudaryta iš Denikino kariu- 
menės liekanų ir sąjungi
ninkų palaikoma. Aš žino-

Metai XV.

Unijas Lietuvos kabinėtas
ITALŲ LAIVAS PO RAU- Jonini CHTlJllictai rAi’h KRASINAS IŠVAŽIAVO 

DONA VĖLIAVA. LCIIRU MIVMUIMdl lClKd* RUSIJON.
Iš Buenos Aires (Argen

tinos) pranešama, kad tenai 
atėjęs iš Čenoa italų laivas 

kuomet sovietai PO raudona vėliava. Laivą 
jai valdą komunistai lygybės 

pamatais nuo pat kapitono 
iki šlaviko, tik keletas virši
ninkų esą įgaliota discipli
nai palaikyt. Visi gauną tą 
pačią algą, išskyrus tik tuos, 
ką turi specialių išlaidų.

Laivas vadinasi "Bellu- 
sovietu no’’> o J° kapitonas — Tim- 

*' liėtti. Kaip kapitonas, taip 
ir visi darbininkai yra Ge- 

___ ___ 'Dus noa kooperacinės draugijos 
priversta galų gale daryti nariai ir jie atvežė tosdrau-Į

naikinta, 
matys tinkamą progą jai 
prašalinti.”

Pulkininko Beko nuomo
ne, sekantis sovietų kariu- 
menės tikslas busiąs Lvovas 
(Lembergas) Galicijoj. Jis 
mano, kad iš savo pusės len
kus dabar užpulsią čeko-slo- 
vakai, o turkai su i 
pagalba išpersią kailį grai
kams ir anglams.

Ir Anglija, jis sako,

su sovietų^Rusijataiką. Tas įjos tavorų į Buenos Aires 
neišvengiama.

"Amerika gali pasilikti 
.užpakalyje ir jos valdžia ga
li'varyti toliaus propagandą 
prieš bolševikus, bet Sovietų 
Rusija apie Ameriką jau ne- 
bepaiso,” jis sako. "Amerika 
mums nerupi: Amerika yra 
perdaug užimta savo dole
riais ir atskirta nuo pasau
lio. Visviena, ką nežinystė 
ir trumparegystė Washing- 
tone nedarytų, Sovietų Ru
sija savo tikslo pasieks. Re-
1
kui Vokietijoj, paskui Fran-

Jauja taikos su Rusija.
ATMETA KOALICIJOS 

VALDŽIĄ.

Sovietų Rusijos atstovas

STEIGIAMAS SEIMAS IŠ
REIŠKĖ KABINETUI PA

SITIKĖJIMĄ.

paskelbė savo programą.

Kaip rodos, laivas irgi pri
klauso šitai italų darbinin
kų ko-operacijai.

Laivas Įėjo Buenos Aires 
uostan su visais laivininkais 
ant viršaus. Visi jie mosojo 
raudonais vėlukais. Svei
kindami italus, botai pradė
jo švilpti ir daugelis jų taip 
pat iškėlė raudonas vėlia
vas. Uosto darbininkai i- 
taisė didelę demonstraciją.

Šalia raudonos vėliavos, 
kita buvo Italijos valstybės

voliucija kils Lenkijoj, pas- vėliava ant "Belluno . 
kui Vokietijoj, paskui Fran- ------- -—
cuzijoj, o ant galo darbinin-j SOCIALISTŲ ŲAIMeJI- 
kai paims i savo rankas MAI RUMUNIJOJ.
Angliją." . J

Jau tris savaitės, kaip iš Rumunijos socialistai,
Lenkijos neateina aiškių ži- žurint visų persekiojimų iš 
nių, sako puik. Bėk, o žinios valdžios pusės, pravedė į 
iš Rusijos sulaikomos. Bir- parlamentą 19 savo atstovų, 
želio 30 d. viena žinia sakė, ge to da vienas socialistas 
kad trečioji lenkų armija y- buvo išrinktas į Rumunijon 

senatą. Daugiausia laimė-

Pastaraisiais rinkimais
ne-

ra atskirta. ____ _______o_____ ____
Rusai tuomet supo lenkus jjmų socialistai turėjo Bu- 

ratu, eidami Į pietus Voly- kovinos provincijoj, kurią 
nėj ir Podolėj. Tas judėji- sąjungininkai dabar atida- 

*. Karės metumas buvo išpildytas su tokiu Vė Rumunijai, 
smarkumu, kad lenkai nega- Rumunijos parliamente ne
įėjo pasitraukti.Įėjo pasitraukti. buvo nei vieno socialisto. Iš-

Tas pats atsitiko ir šiati- viso parliamente yra 332 na- 
jrės fronte, sako pulk. Bėk, rfu 
tik su tuo skirtumu, kad čia 
judėjimas ėjo laipsniškai, 
darant iš šiaurės užpuolimą 
an tpriešo. Minską ir Lie
tuvos sostinę Vilnių rusų 
spėkos paėmė jau dvi savai
tės atgal.

Kuomet abiejuose lenkų 
sparnuose ėjo supamas ju
dėjimas, tai Pripečio balose, 
Moziro apielinkėj, buvo da- 
romas stiprus spaudimas į 
lenkų centrą.

Pulk. Bėk sako, kad len- - 
kai suvartojo jau visas savo 
rezervas. Daugiau kareivių stovis, 
jie jau neturi iš kur imti, _______
nors ir skelbia, kad ” sau- lGLLZVILAI 
kiami vyrai nuo 2o iki 30 JA roVNO TVIRTOVĘ, 
metų amžiaus."

’ Revoliucija Lenkijoj da- įegramos Sako, Jcnmi
bar neišvengiama, Į1® sa > rusai pradėjo atakuoti len- 
įr grėdu laiku, gali būt uz į.us ROVno kriptyje. Tele

grama sako, kad sovietų 
spėkos randasi jau 27 my
lios nuo Rovno tvirtovės ir 
lenkai greitai traukiasi at
gal.

"Lenkai taipgi bėga Mozi
ro kriptyje," sako telegra-

KARĖS STOVIS LENKI
JOJ.

Associated Press praneša 
iš Varšavos, kad bolševikų 

i ofensyvas padarė Lenkijoj
'tokių sumišimų, jog ei vile 
valdžia gali būt suspenduo
ta, o karės taryba paims ša
lį į savo rankas. Seimas pri
pažinęs, kad reikia imtis 
griežtų priemonių, idant pa
sitikus susidariusią situaci
ją. Reikalaujama, kad tuo
jaus butų apskelbtas karės

BOLŠEVIKAI ATAKUO-

Londonas. — Maskvos te- 
kad dabar

kokių dvejų savaičių, tenai 
bus jau sovietų valdžia. 
Lenkijos valstiečiai ir dar
bininkai tuojaus iškels Var- 
šavoj raudoną vėliavą.”

ALIANTAI SUSIRŪPINĘ
LENKIJOS PADĖJIMU. ma paėm^ ^aug
Aliantu konferencija, ku- belaisvių ir karinės medžią- - - - c • ■ ?gos.’

JllAlINLA ** • * Į K ** v*7 v

jau, kad šita armija bus su-'klausimą.

ri dabar yra susirinkusi 
Bruselyje, yra labai susirū
pinusi Lenkijos padėjimu, 
nes apie bolševikų ofensyvą 
ateina labai bauginančių ži
nių. Konferencija paėmė 
svarstyt karini Lenkijos

SOVIETU KARIUMENĖ 
JAU PAĖMĖ LVOVĄ.

Paryžius. — Gautos čia 
žinios sako, kad Galicijoj so
vietų kariumenė jau atėmė 
iš lenkų Lvovą (Lembergą).

Siųs deleatus į Antrojo In
ternacionalo konferenciją.
Septvnioliktasai Lenkų 

Socialistų Partijos suvažia
vimas Varšavoj priėmė re- 
zdliuciją, reikalaudamas, 
kad tuojaus butų pertrauk
ta karė su Rusija ir padary
ta tautų apsisprendimo pa

grindais garbinga taika.
Suvažiavimas pasmerkia 

karę ir sako, kad jos tęsi
mas netik nereikalingas, bet 
ir pavojingas. Taip pat bu
vo pasmerkti valdžios šali
ninkai, kurie vilioja žymes
niuosius socialistus į minis- 
terių kabinetą. Po karštų 
diskusijų suvažiavimas iš
nešė rezoliuciją, uždrausda
mas Socialistų Partijos na
riams dalyvauti koalicijos 
valdžioje.

Kaikurie socialistai iš 
Steigiamojo Seimo aiškino, 
kad dalyvaujant socialis
tams ministerių. kabinete, 
greičiaus bus galima pada
lyti su Rusija taiką, sekves
truoti maistą ir pravesti že
mės reformą. Bet delegatų 
didžiuma buvo tos nuomo
nės, kad įėjus socialistams 
koalicijos ministerijom vai 
džia galės tik girtis, kar1 
darbininkai ją remia, o tų 
darbininkų labui ji vistiek 
nieko neveiks.

Toliaus suvažiavimas nu
tarė siųsti delegatus į 10-tą- 
’į Antrojo Internacionale 
kongresą, kuris įvyks 31 d 
iepos Ženevoje. bet įsakė 
iems delegatams reikalauti 
kongrse, -kad butų sudary
mas naujas Internacionalas, 
turis galėtu apimti visas so- 
dalistų partijas.

Trečiąjį Internacionalą 
-uvažiavimas atmetė, nes jis 
yra perdaug siauras ir vien
pusiškas tik vienų komunis
tų susigrupavimas.

Rinkimuose i Steigiamąją 
5eimą lenkų socialistai yra 
tave 500,000 balsų ir prave
dė 35 savo atstovus (iš vist 
Lenkijos Steigiamajam Sei- 
ne yra 400 atstovų). Be to 
da socialistai turi savo na
rių išrinkę į 5 ė miestų val
džias. Ačiū tokiems ga
biems parliamentarinin- 
kams, kaip Daszynskis, Dia- 
riant ir kiti. Lenkų Socialis- 
:ų Partija politikoje turi 
daug daugiau įtekmės, negu 
galima spręsti iš jos skait- 
’ingumo. ...

Žydai socialistai Lenkijoj 
turi savo partijų, kaip antai 
Bundas ir Poale-Zion.

Lenkų darbininkų judėji
mas pastaruoju laiku pradė
jo krypti į kairę. Tenai su- 
ridarė jau komunistų parti- 
;’a, prie kurios prisidėjo ir 
kaikurie socialistai.

ŠIAUčlAI STREIKUOJA.
Salėm, Peabody. Denvers 

ir Beverly miesteliuose su
streikavo daugiau.kaip 3,- 
000 šiaučiu. Streiko delei 
turėjo užsidaryti 13 dirbtu
vių.

Krasinas, kuris vedė Londo
ne prekybos derybas su An
glijos ministeriais, pereitą 
ketyergą išvažiavo Maskvon 

[pasitarti su savo viršinin
kais.

Jo išvažiavimą kapitalis* 
tų spauda paskelbė kaipo 
'faktą", kad derybos tarp 

Sovietų Rusijos ir Anglijos 
pairo.

Ištikrųjų gi, kaip "New 
York Call" iš Londono tele
grafuoja. rusų misija 
išvažiavo namon, kad pasi
tarus su savo valdžia apie 

derybas. Mat, 
buvo atvažiavęs

Bet socialdemokratai 
sakė balsuoti.

atsi

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje yra gavusi iš Kauno 
šitokį oficiali iš birželio 26 
d. "Eltos" kablegramą:

"Šiandien Steigiamajam 
Seimui įteikta naujojo Mi- 
nisterių Kabineto deklaraci
ja:

"Svarbiausi deklaracijos 
punktai yra šie:

1. Užsienio politikoj vy-j
niatesnes
Krasinas _ ... ____
Londonan tartis vien preky
bos reikalais. Llovd George 
gi iškėlė daug politinių klau
simų. Pavyzdžiui, jis rei
kalauja ,kad Rusija sustab
dytų kaikuriuos savo kari
nus žygius ir kad ji gva- 
rantuotų, jog ateityje Ang
lijos reikalų "neužpuls." Ši
tie reikalavimai išeina toli 
_iž pirmutinės konferencijos 
•ybu ir dėlto Krasinas nega- 
ėjo apie juos kalbėti su sa
vo valdžia nepasitaręs.

Paskutiniam posėdyj 
Krasinas pasakė Anglijos 
iremjerui, kad jis tikisi, jog 
Sovietų Rusija sutiksianti 
tokių gvarantijų duoti, ko
kių reikalauja Llovd Ge
orge, bet iš kitos vėl pusės 
\nglija turės duoti tokių 
tat gvarantijų Rusijai. Ir 
Ūtos gvarantijos gali būt į- 
•ašytos tik į taikos sutartį. 

Sovietų valdžia sutiksian
ti pradėti tikras taikos de
rybas, arba kalbėti vien tik
ai apie prekybą, politikos 

klausimų visai neliečiant. 
Kadangi Lloyd George būti
nai nori apkalbėti Rusijos- 
Ynglijos santikius ir iš po
litiškos pusės, tai Krasinas 
turėjo išvažiuoti namon,!, -, . .x , - ,
:ad pasitarus su savo drau-į}en^ai nepasitrauks iš oku- 

. IrTi-niintrha tnntnriinc

■ minti atatinkamų įstatymų 
i projektus darbo sąlygoms 
normuoti, apdrausti darbi
ninkams žmogiškas sąlygas 

: susirgus. Toliau imsiairtis 
visų galimų priemonių ko
vai su mirtingumu.

5. Apsaugos srityj pasi
rūpinsianti tinkamai aprū
pinti kariškius žeme.

6. žemės reformos ir že
mės ūkių klausimais prisi
laikysianti (toliau iškraipy
tas) to dėsnio, jog Lietuvos 
ūkio pagrindu yra žemės ir 
miškų ūkiai. Pirmiausiai 
aprūpinsianti žeme beže-

j mius, mažažemius, pade-> • i • • • . 1 • 1 • • «riausybė pirmiausiai rupin- sianti jsigyti ūkininkams u- 
sis pagreKmti Lietuvos pn- reikalingų mašinų,
pažinimą de jure. Tuo tiks-1 jj-ankių, mineralinių trąšų, 
lu (manoma) sustipnnt di-lpagerinti sėklų rūšių, gyvu- 
plomatine akcija užsieny],'veislių, be to padėsianti 
sustipnnti Lietuvos santi- prieinamomis sąlygomis 
kius su didžiulėmis vakarų- <rau(i statomosios medžia- 
pietų Europos valstybėmis, g0S, kelsianti kooperaciją, 
ypatingai su Didžiąją Britą-' plėšianti pramonės šakas, 

(Toliaus eina neais-! Į>utent

sąlygomis

jais.
Gali būt, kad su Krasinu 

įtvažiuos pats užsienio mi- 
nisteris čičerinas.

Taigi, Krasino jišvažiavi- 
nas reiškia ne visišką dery
bų jiertrauką, kaip tai gyva- 
iška kapitalistų spauda bu

vo paskelbus, bet pradžią 
daug platesnių derybų.

PETLIUROS "VALDŽIA" 
PERSIKĖLĖ LIUBLINAN.

Iš Varšavos pranešama, 
<ad "generolo" Petliuros 
"valdžia", kurią jis turi įsi
taisęs sulužusiame vagone, 
nersikraustė iš Kamenec- 
’odolsko į Liubliną, nes prie 
vamenec-Podolsko jau bol

ševikai artinasi.

DEMOKRATAI NOMINA
VO COX’Ą.

Demokratų konvencija 
San Franciscoje nominavo 
savo kandidatu į preziden
tus Ohios valstijos senato
rių Cox’ą, didžiausį reakci
onierių.

Charleston, W. Va. — Nu
samdyti kruvinojo kapitalo 
galvažudžiai Roderfieldo 
miestelyje užmušė tris Uni- 
*ed Mine Workers unijos or-ietį Mine nu 
jganizatorius.

mja. <
kus sakinys: "Nustatyti,
sunormuoti Lietuvos turtą 
nesilaikymą demarkacijos 
linijos kaimynais”.) Steng
tis privest prie tinkamos 
taikos sudarymo su rusais, 
rūpintis nustatyti geros kai
mynystės prietelvstės santy
kius su gudais. Net su len
kais Vyriausybė visuomet 
prisiruošusi derėtis, jei jie 
tik pasiūlys priimtiną dery
boms bazę. Vyriausybė 
griežčiausiai protestuoja 
prieš lenkų okupaciją Lietu
vos dalies su Vilnium, prieš 
spaudimą, varginimą musų 
piliečių, prieš išvežimą Lie
tuvos turtų, prieš nesilaiky
mą demarkacijos linijos, 
ouldinėjimą į musų mieste
lius ir sodžius, ir pareiškia, 
jog negali būti gerų santi- 

jkių nei taikos su lenkais, iki 

kupuotos teritorijos.
2. Finansų, prekybos ir 

oramonės srityje svarbiau- 
sis Kabineto uždavinys atsi
stoti savo kojomis ekonomi
niu atžvilgiu, kas yra pa
grindu ir politinės nepri
klausomybės. Tuo tikslu 
stengtis sudaryti prekybi
nes sutartis su kitomis vals
tybėmis 
grindais. 
ruošianti 
įstatymą apie akcinių ben
drovių valdymą ir įsikūri
mą, patieksianti valstybinių 
akcinių bendrovių įstatymą, 
nuo ugnies apdraudimo įsta
tomo projektą, sprtensianti 
misijos problemą.

3. Susisiekimo srityj sa
vo politikos pagrindan dė
sianti daugiausiai ekonomi
nius nepolitinius dėsnius, 
vadinasi, stengsiantis su
mažinti eksploatacijos išlai
das, pakelt jo įplaukas, pa
keisianti tarnautojų atlygi
nimo normą, rūpinsiantis 
kelių, tiltų taisymu.

4. Vidaus politikoj rū
pinsiantis, kad visi valdinin
kai griežtai laikytųsi teisės. 
Duodama savivaldybėms 
plačių teisių, vyriausybė pa
sirūpinsianti savivaldy
bėms finansuoti įstatymo 
projektą, rūpinsiantis paga-

kooperavimo pa- 
Pirmiausiai pa- 
ir patieksianti

malūnų, aliejaus 
spaustuvių, konservų dirb
tuvių, linų pluoštų apdirba
mąją pramonę ir visą eilę 
kitų pramonės šakų.

7. švietimo srityj rem
sianti visokią visuomenės i- 
niciatyvą, stengsiantis pa
šalint (praleista) nenorma
lumą. Visoje Lietuvoje stei
giamos tik vieno tipo augš- 
tesniosios bendro lavinimo 
mokyklos. Pasirūpinsianti 
pagerinti mokytojų ekono
mines gyvenimo sąlygas.

8. Teisingumo srityj pa
sirūpinsianti pagaminti rei
kalingų atatinkamų įstatys 
mų projektų civilinio ir bau
džiamojo statuto, civilinio ir 
baudžiamojo procesų ir ki
tų.

Seimas išklausęs deklara
ciją vienbalsiai, susilaikius 
esdekams, priėmė pasitikėji
mo formulą.”

Delei dvejų kablegramo 
vietų neaiškumo ir iškraipy
mo, užklausta patikrinimo į 
Kauną.

J. Vileišis, 
Liet. Atst. Amer.

DAUGIAU AUDINYČIŲ 
UŽSIDARO.

Vilnų trusto galva Wood 
paskelbė, kad visos svar
biausios American Woolen 
Co. audinyčios, kurios da
bar dirba tik po 3 dienas sa
vaitėj, nuo 10 d. liepos užsi
darys neaprybotam laikui 

šita kompanija turi apie 
50 audinvčių, kuriose dirba 
apie 35,000 darbininkų.

1,000 italų, kurie dirbo 
Laurence’o audinyčiose, iš- . 
važiavo pereitą savaitę Ita
lijon. Daugelis ketino Ame
rikon daugiau jau nebegrįž
ti.

KĄ REIŠKIA CHICAGAI 
BLAIVYBĖ.

Įvedimas pilnos blaivybės 
Chicagos apskrityje atėmė 
$7,197,523 mokesčių.

MEKSIKA TURI 546,000, 
000 PESŲT SKOLŲ.

Meksikos respublika sko
linga užsieniui daugiau 
kaip 546,000,000 pesų.



APŽVALGA D
žinkelių negalima sut 
ti.

Vadinasi, noroms-neno- 
roms prisieina pripažinti tą 
tiesą, kad evoliucijos apgau
ti negalima: kur dirva soci- 
alistiškai tvarkai nepri
brendusi. ten sunku jai 
veikti.

True translation filed v* ith the post-1 
master at Boston, Mass., on Julvj 
7, 1920, as reųuired by the Aet ofi 
October 6, 1917.
SOVIETŲ RUSIJOS PRA

MONĖ.
"The Soviet Russia”, ofi

cialus sovietų valdžios biuro 
New Yorke organas. 26 bir
želio numeryje paduoda įdo
mų Rvkovo raportą apie 
pramonės stovį Sovietų Ru
sijoj. Rvkovas tenai sako: 

"Kad atvaizdinus musų su
sisiekimo įmonių padėti, aš pa
duosiu tani tikrų skaitlinių. 
Pavyzdžiui, nenaudingų gar- 
vežimių. (inžinų) skaičius pir
ma net aršiausiais laikais nie
kad nepakildavo per 15 nuos. 
Dabar gi apskaitoma, kad su- 
gadint ųlokomotivų pas mus 
yra 59.5 nuošimčiai; taigi, is 
kiekvieno šimto lokomotivu 
Sovietų Rusijoj 60 yra suga
dinta, o tik 40 galima vartoti. 
O atstatymas tų. kurių jau ne
begalima pataisyti, irgi grei
tai mažinasi.

"Pirm karės pataisydavo iki 
8 nuošimčių lokomotivu. Po 
spalių mėnesio revoliucijos 
(kuomet bolševikai paėmė val
džią) tas nuošimtis nupuolė 
iki 1.

"Dabar dalykai truputį pa
gerėjo. bet tik vienu procentu. 
Iš kiekvieno šimto sugadintų 
lokomotivu dabar pataisoma 
apie du. Pataisymų yra tokia 
galybė, kad dirbtuvės nespėja 
tiek pataisyt. kiek sugenda. 
Kas mėnuo' abelnas lokomoti- 
vu skaičius mažinasi ant 200. 
Kad išvengus galutino musų 
geležinkelių suirimo, musų tai
symo darbas turi būti padidin
tas nuo 2 iki 10 nuošimčių.

"Sovietų Rusijos darbinin
kams ir ūkininkams šitos 
skaitlinės reiškia, kad jie ne
gali naudotis duona. žaliaja 
medžiaga ir anglimis tų di- 
striktų, kurie pastaruoju laiku 
buvo prie Sovietų Rusijos pri
jungti.

"Pavyzdžiui, kad aprūpinus 
Maskvos audinyčias Turkesta
no bovelna. kas mėnuo jos rei
kėtų atgabenti 600.000 pudu. 
Dabar gi mes turime savo dis
pozicijoj tiktai du traukiniu į 
mėnesį, šitaip dalykams sto
vint, išeis keli desėtkai metų, 
pakol mes pargabensime 8.000. 
000 pūdų bovelnos. kurios da
bar yra Turkestane. Mes ga
lėtume iš tos bovelnos padary
ti daug audeklų, bet negalime 
jos pargabenti.

"Mes taipgi Įgyjome turtin
gų geležies kasyklų, bet pakol 
kas mes turime tiktai vieną 
traukini į mėnesį metalui ga
benti iš Uralu i vidurinę Rusi
ją. Prie šitokių sąlygų, per
gabenimas 10,000,000 pudu ge
ležies taip pat imtų kelis desėt- 
kus metų.

"Musų darbininkai pramo
nės miestuose badauja ir nega
li gauti net tos mažos porcijos 
duonos, kuri jiems turi būti 
duodama sulyg Maitinimo Ko
misariato patvarkymo, o tuo 
tarpu ant geležinkelio stočių 
riogso didžiausi magazinai ja
vų. Nekuriose vietose tų ja
vų yra taip daug, kad mes ne
turime kur juos supilti. Ir mes 
negalime tos duonos atvežti al
kaniems darbininkams, nes ne
turime lokomotivu ir 
nių.”
Tai vra oficialis 

Rusijos valdininko 
tas. Kuomet kapitalistų 
spauda skelbė, kad Rusijos 
pramonė baigia griūti, mes 
nenorėjome tam tikėti. Bet 
kuomet šitaip kalba Rvkovo 
raportas, tai jau netikėti 
jam negalima. Rusija tur
tinga gamtos turtais, sako 
Rykovais, bet tais turtais ji 
negali naudotis, nes be gele- • kalbas” So. Bostone komu- 
žinkelių negali jų pasiekti.! nistų Bimba, ir taip rašė jų 
Pakol Rusija neįsitaisvs ge- organas "Laisvė”, 
ležinkelių, jos darbininkai! Bet štai, klerikalų laik-j 
miestuose negalės palaikyti raštis dabar giria boiševi- 
pramonės; bet iš kitos vėl kus. Taigi, vadovaujanties 
pusės, be pramonės ir gele- komunistų liogika, dabar

trauki-

Sovietų 
rapor-

freikėtų padaryti išvedimą,, pardavimui. Nauji daiktai ap-;

i
kad bolševikai yra kunigi
jos "bernai, nes kitaip kle- pamatai: 
rikalų laikraštis juos negir- 
tų-”

Tečiaus mes to nesakom,
> kadvaiky- nes nies gerai žinom, 

taip nėra.
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SVETIMTAUČIŲ SPAU
DA APIE LIETUVOS 

ŠNIPUS.
švedų laikrašti ”Folkets 

Dagblad Politiken” išspaus-, 
dino 22 kovo 1920 metų nu
meryje Įdomų straipsnį a- 
pie Lietuvos respublikos 
šnipus. Straipsnio auto
rium pasirašo tūlas Home. 
Kiek jame tiesos, mes neži
nome. bet dalykai, apie ku
riuos jis kalba, rodos, nega
lėtų būti iš piršto išlaužti? 
o juo labiau, kad tenai pa
duodami žmonių vardai ii 
jų užsiėmimas. Tie dalykai 
yra taip Įdomus, kad mes 
neiškentėm nepadavę juos 
"Keleivio” skaitytojų ži
niai. Todėl kiekvienam pa
tariant tą straipsnį perskai
tyt. Jis telpa kitoj vietoj. 
Mes jį paėmėm iš "Soviet 
Russia" 26 d. birželio nume
rio.

KLER1KALAI GIRIA 
BOLŠEVIKUS.

Kunigų leidžiamas ir re
daguojamas "Draugas" 29 
d. birželio numeryje rašo:

"Ne viskas bloga bolševikų 
šalyje. Ten įvestas Įstatymas, 
kad visų vaikų auklėtoja yra 
viešpatija. Jau daugiau pusės 
vaiku auga Rusijos prieglaudo
se. Iš to. kaip jos surengtos, 
galima spėti, kad netrukę visi 
vaikai augs prieglaudose.

"Jos sudarytos trisdešimčiai 
vaikų kiekviena. Prieglaudo
se vaikus maitina, aprengia, 
mokina ir lavina. Maistas ge
ras. rūbai menki, nes hera iš 
kur gauti. Mokslas padalin
tas dvejaip: knygų mokslas ir 
amatų mokslas. Tikę j imo
bolševikai nemokina. bet jie 
mokina pilietiškos doros. \ ai- 
kai dar neklausia, delko jie 
turi buri dori.

"Šitą vaikų prieglaudų tvar-j 
ką įvedus, motinoms labai pa
lengvėjo. Joms nerupi vaikų; 
valgis. 
Atidavusios vaikus i prieglau- vog atstovvbė Wašhingtone 
das motinos gali sau dirbti irį' Relbė? kad šios Šalies val- 
linksmintis. Kada jos išsnlgs- dfia gutiko pamosuoti IK1C 
ta savo vaikų, gali nueiti Į prie-!mokesčiu visus Lietuvos pi- 
galudą ir pasidžiaugti jais. No-Hečius Amerikoje, nes Lie

tuva paliuosavusi Amerikos 
piliečius nuo tokiu mokes- 

' čiu.

MOKESČIU PAINIAVA.
Turbut niekur nėra di

desnės betvarkės, kaip kad 
Amerikos mokesčių ėmimo 

■sistemoje. Išrodo, kad de
mokratų administracija pa
ti nežino nuo ko mokesčius 

............................... i imti ir kiek jų imti. Štai 
. nei kiti didieji reikalai.'keĮj0S savaitės atgal LietU-

rėdamos gali atsiimti vaiku: 
namon visai arba kuriam lai 
kui.

"John Clyton. Chicago Dailv A“gostono imigracijOs vy- 
Tribune korespondentas, pri-' riausvbė taipgi informavo 
rašęs daug blogumų apie žy-1 ug ana(jien. kad lietuviai 
dus ir bolševikus, gėrisi bolše- nUQ mokesčių jau pallUOSUO-

i Bet štai. Raudonojo Kry; 
žiaus "lietuviškas skyrius" 
iš New Yorko mums dabar 
praneša, jog tas Įsitikini
mas, kad lietuviams jar/ne- 
■rekiia mokėti mokesčių iš- 

l važiuojant Lietuvon, esąs 
visai klaidingas. Mokesčius 
reikią mokėti nuo 1917 me
tų, nežiūrint kiek kas uždir
bo, sako Raudonojo Kry
žiaus biuras svetimtau
čiams informuoti.

Tai kam gi dabar tikėti— 
Darbo Departamentui ir 
Imigracijos Vyriausybei, ar 
Raudonojo Kryžiaus Biu- ' • o
irul •

šitokios anarchijos tur
būt nei Rusijoj nėra, kurią 
amerikiečiai vadina "vals

tybe be tvarkos.”

vikų apsiėjimu su vaikais. Kas 
nori, gali paskaityti to dien
raščio numeri 25 birž. 1920. 
Ten yra daug gražių paveiks
lų.

"Visi stebėdavosi, kodėl bol
ševikų valdžia taip ilgai nesu- 
griuva. Išmanantieji žino, 
kad niekas negali ilgai laikytis 
vien blogumu, todėl prisieida
vo spėti, kad ir bolševikuose 
turi būti kas nors gera. Clv- 
ton’o raštas ir prisiųstos foto
grafijos parodo tą gerumą: jis 
yra vaikų aprūpinimas.

"Militarizmo slegiamame 
pasaulyje šautuvai, armotos ir 
visi kiti brangus karės pabūk
lai suėda tą. ką civilizacija ga
lėtų ir turėtų pavesti vaikams. 
Bolševikai militarizmo nepa 
naikino, nei negalėjo panaikin
ti, turėdami karę su visais. 
Bet jie neatsižadėjo geros ir 
teisingos minties palengvinti 
motinų naštą. Jei kaimynai 
nekariautų su bolševikais, tai 
šitiems nereikėtų laikyti armi
jas ir ginklus. Tada. gal. Ru
sijoje maisto ištektų ne 
niems tik vaikams.

"Kas paima kūdikį už ran
kutės, tas paima jo tėvą ir mo
tiną už širdies, 
vaikus. 
Rusijos meilę ir jie 
Tai yra jų stiprybė."

Tūlas laikas atgal. Bosto
no "Heroldo” reporteris pa
rašė prielankų stripsnį apie 
"Keleivį”. Pamatę tą 
straipsnelį mūsiškiai komu
nistai pradėjo šaukti: "Žiū
rėkite, broliai darbininkai, 
žiūrėkite, kaip buržuazijos 
laikraštis giria ’Keleivį’! 
Ar jus žinot ką tai reiškia? 
Tai reiškia, kad 'Keleivis’ 
yra buržuazijos bernas. Juk 
kitaip kapitalistų spauda jį 
negirtų.”

Taip saukė per savo ”pra-

vie-

Aprūpindami 
bolševikai užsipelnė 

laikosi.
!

mus anądien, kad lietuviai

APIE LIETUVOS MUI
TUS.

"Keleivyj” nesenai tilpo p. 
Vileišio paaiškinimas apie 
Lietuvos muitus. Tame pa- 
aškinime buvo pasakyta, 
kad visi gabenamieji Lietu
von daiktai turi eiti per tam 
tikras muitines, kur pasta
tyti tam tikri valdininkai 
kolektuoja už juos muito 
mokesnį. Tečiaus už varto
tus daiktus, kuriuos žmogus 
vežasi su savim ne pardavi
mui. o savo reikalams, mui- 

įto mokėti nereikia, sakė p. 
Vileišis.

"Naujienos” sako, kad tai 
yra netiesa. Pavyzdžiui, 
vienas muito Įstatymo per- 
įskyrimas sako:

"Atvažiuojančiu iš užsienio 
bagažas ir daiktai, kurie jau 
buvo vartoti: drapanos, skal
biniai. apsiavimas ir kiti kelio
nės daiktai praleidžiami be 
rinkliavos ne didesniame skai
čiuje. kaip jų reikalinga žmo
gui kelionėje. Taip pat be 
rinkliavos praleidžiami vartoti 
rankiniai daiktai, kurie reika
lingi žmonėms sulyg jų specia- 
liškumo arba darbo (smuiki
ninkui — smuikas, šaltkalviui 
— įrankiai, ir tt.), bet tik ne

mokami rinkliavom bendrais 
s, neatsižvelgiant į j u 

kiekybę.”
Šituo perskyrimu pasi- 

;” ra-remdamos, Naujienos
v

"Reiškia, muitai imama nuo 
visų naujų daiktų, nežiūrint 
kiek jų butų. Ir imama muitai 
net nuo vartotų daiktų, jeigu 
keliauninkas vežasi jų dau- 
giaus. negu reikia kelionėje. 
Jeigu žmogus vežasi dvi poras 
batų, tai muito valdininkas ga
li pasakyti, kad už vieną porą 
reikia duoti rinkliavą: jeigu 
žmogus vežasi vasaros laiku 
šiltą rūbą, tai valdininkas gali 
paimti rainkliavą ir už jį.

”Iš to įstatymo yra aišku 
kad be muitų praleidžiama j 
Lietuvvą tiktai kelinta dalis ti 
daiktų, kuriuos žmogus varto
ja kasdieniniam savo gyveni 
me. Ir tatai jau yra ne apro 
kavimas mokesčiais prekybos 
daiktų, o stačiai skutimas ke
liauninkų.”
Ir kai-kurie amerikiečiai 

kurie grįždami Lietuvon ve 
žėsi su savim šiokių-tokii 
daiktų, patvirtina savo laiš 
kais, kad įvažiuojant Lietu 
von jie buvo 7’nežmoniška 
apiplėšti.” Vienas skun 
džiasi, kad nuo jo "nulupo' 
net 12,000 markių.

prie bažnyčios, reikia pada
ryti dangaus gyvenime re
formų; reikia, kad' jis butų 
įvairesnis, linksmesnis.

Tokios nuomonės yra A- 
merikos kunigų organas 
The Churchman”.
Ir mes nesistebėsime, jei 

"dusių ganytojai" pradės 
skelbti, kad danguje kas su- 
bata rengiami baliai ir ”ais- 
krymo” už dyką duoda.

LIETUVOS ŠIAULLAI NE 
SUSPENDUOTI.

Amerikoje buvo paleistas 
sandas, buk Lietuvos val
džia suspendavusi "Lfetu- 
zos Šiaulių Sąjungą”. Lie
tuvos Misija dabar New 
Y’orke praneša ir Galvanau
sko laišku paliudija, kad tas 
gandas buvo neteisingas, 
kulių Sąjunga nesuspen
duota.

Lietuvos šaulių Sąjungai 
abai priešingi klerikalai, 
*ies, anot jų, ton Sąjungon 
susirinkę visokie "bolševi
kai” ir "cicilikai”, kuriais 
tegalima esą pasitikėti. 
Kuomet kunigai gieda mi
šias, tai šauliai varnas šau- 
lą apie bažnyčias. Varnų, 
činoma, kunigams negaila,^ 
)et jiems baisu, kad šauliai* 
tartais nepradėtų Į kleboni- . 
ų langus šaudyt.
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RE-LAIKRAŠTIS GYDO 
UMATIZMĄ.

"Amerikos Lietuvis" jai 
daktaru virto. Jis praneši 
26-cam numeryje savo skai 
tytojams, kad jeigu kas tu 
ri reumatizmą, tegul krei 
piasi pas jo redaktorių. < 
tas nunsiųs "gyduolių”.

Tas "gyduoles” išradęs tu 
las p. P. Lipnevičius i? 
"Amerikos Lietuvis" persi 
tikrinęs, kad jos tikrai išgy 
do reumatizmą.

Keli metai atgal poną: 
Paltanavičia. dabartinių 
"Amerikos Lietuvio” leidė 
jas, buvo išradęs toki van 
deru, kuriuo sulaistyti pele 
nai "sudegdavo”. Jis parda 
vinėjo tą skystimą po 25c 
už bonkutę. Bet dabar api< 
tą "išradimą” visai negir 
dėt.

Kad reumatizmo "gyduo 
lės” nepranyktų taip, kaij 
tas "pelenų degintojas”, pa 
tar.tina jas užpatentuoti.

FARMERIŲ SĄJUNGA 
Už DEBSĄ.

Pažangiųjų farmerių są 
junga, kuri yra susitvėrus 
šiaur-vakarinėse valstijost 
ir kuri oficialiai yra žinomi 
kaipo "Non - Partisar 
League”, nutarė savo kon 
vencijoj prezidento rinki 
muose _ remti Socialisti 
Partijos kandidatą Debsą.

Liberalės buržuazijos at
stovai, kurie remia Johnso 
ną ir La Follette’ą, buvo pa 
siūlę farmerių sąjungai 
kad ji prisidėtų prie jų ii 
padėtų sudaryti "trečiąją 
paftiją", bet farmeriai šitą 
pasiūlymą atmetė.

Farmerių konvencija iš
nešė rezoliuciją, kurioj rei 
kalaujama, kad Debsas tuo 
jaus butų paliuosuotas iš 
kalėjimo ir kad butų at 
šaukto visi laisvę varžantis 
statymai, kurie buvo išleis 
;i karės metu.

NORI REFORMŲ DAN
GUJE.

Toks gyvenimas danguje 
kaip iki šiol buvo kunigų 
aiškinamas, yra 1 1aiškinamas, yra perdaug 
nuobodus. Per amžių am
žius nieko daugiau neveikti 
taip tik sėdėti kojas po sė
dyne susidėjus ir nuolatos 
giedoti šventas giesmes, tai 
;uk ir dievočiausiai davat
kai gali nusibosti. O ką jau 
kalbėti apie jaunimą, kuris 
nori ir piknikų, ir šokių, ir 
kitokių pasilinksminimų! 
Jžtai gi jaunimas ir šalina

si nuo bažnyčios, užtai ir 
puola kunigu biznis.

Kad patraukus žmones

uKeleivio” Bendrovė veikia.
Šiomis dienomis jau buvo kių, kurie norės $1,000 įdėti, 

pirmas "Keleivio” Bendro
vės šėrininkų susirinkimas. 
Laikinas sekretorius Mi- 
chelsonas paaiškino susirin
kusiems vietos draugams, 
kad šita Bendrovė buvo su
manyta jau keli metai at
gal, bet karės laiku nepato
gu buvo užsiimti organiza
cijos darbu, todėl sumany
mas iki šiol ir buvo tiktai 
sumanymu. Tuo tarpu gi 
"Keleivis” da daugiau susti
prėjo, da daugiau įgijo rė
mėjų, ir dabar jau paveda
mas Bendrovei.

"Keleivis" dabar labai ge
rai apsimoka. Jo spaustu
vė įtaisyta savam name, 
randos mokėti niekam ne
reikia, mašinos visos išmo
kėtos, skolų nėra’ nei cento, 
ir jeigu dabartiniams leidė
jams rūpėtų darymas pelno, 
tai geriausia butų Bendro
vės jau netverti, sako sekre
torius. Nes bendrovės yra 
paprastai tveriamos tik te
nai, kur reikia pinigų biz
niui pradėti. Čia gi biznis 
jau išdirbtas ir nusistovė
jęs. Girtis čia nereikia, nes 
faktai kalba patįs už save. 
Štai, stovi du muro namai. 
Visi žino, kad "Keleivis” 
juos pastatė. Tas panodo, 
kad pinigų žvilgsniu "Kelei
vis” gerai stovi.

Bet laikraščio leidėjams 
rupi ne vien tik pinigai. Idė
ja jiems taip pat apeina. 
Jiems rupi, kad taip išsiplė- 

dalvkai tojęs laikraštis nenukryptų 
nuo tiesos kelio. Ir čia kį- 

Gal da la- įa klausimas, kas bus su 
"Keleiviu”, kuomet dabarti- 

Juk

Bijotis to nereikia, nes nu
pirkęs už tūkstantį dolerių 
šėrų niekas Bendrovės kon
troliuoti da negalės.

Todėl taip ir pasiliko, kad 
šėrų butų galima pirkti iki 
$1,000.

Tarpe susirinkusių drau
gų ūpas buvo labai geras. 
Visi sutiko, kad Bendrovę 
suorganizavus., tuojaus rei
kia ruoštis steigti Lietuvo
je popieros dirbtuvę ir leisti 
tenai laikraštį.

"Keleivio” skaitytojai a- 
pie "Keleivio” Bendrovę la
bai Įdomauja ir daugelis jų 
teiraujasi, kada bus galima 
šėrų nusipirkti.

Pranešame draugams, 
jog šėrų galima užsisakyti 
jau ir dabar. Šerai da ne- 
gatavi, bet greitu laiku jie 
bus padaryti ir visiems už
sisakiusiems išsiuntinėti.

Štai keletas musų veik
lesnių draugų ir kiek jie y- 
ra užsisakę šėrų:

LIETUVOS GIMNAZIJOS
IR SOCIALIZMAS.

"Naujienų” korespondei*-
:as rašo iš Lietuvos:

"Kuriems draugų teko lan
kyti gimnazijas rusų caro lai
kais. tie žino, kaip biauriai bu
vo varžomas auklėtinių gyve
nimas ir mintis. Ar 
pakitėjo dabar Lietuvos gim
nazijose? Nė kiek, 
biau pažiaurėjo. Gimnazijų y- 
ra apie dvidešimtį, bet tik Pa- riai jo leidėjai mirs? 
giškio (? Red.) ir Mariampo- su saule niekas negyvena, 
lės reale gimnazija leidžia so- negalės 
cializmo idėjai laisvai 
ties; kitur, tai ir 
Klerikalai žino, kad socialisti
nės minties plėtojimasis skau- mą, dabartiniai "Keleivio 
džiai jų 'biznio’ interesus už- leidėjai 
gauna, deltogi griebiasi 
riaušių priemonių kovai prieš vę ir laikraštį pavesti“ 
tos idėjos įsivyravimą mokyk
lose. Jie visu piktumu kovoja 
su 'Aušrininkais’ — socialisti
ne mokyklų jaunuomene, kuri 
leidžia ir savo laikraštį 'Aušri
nę’. ”
Korespondentas todėl sa- imti, tuojaus Bendrovė bus 

:o, kad tokius mokinius, 
<urie da jauni būdami pra- 
leda jau Įdomauti socializ- 
no idėja ir esti gimnazijų 
viršininkų persekiojami, 
larbininkai turėtų remti vi
sokiais budais.

gyvent ir Gegužis 
plėto- su Michelsonu. Taigi, kaip 

nesvajok, tuomet bus su laikraščiu?
Ir ve, rišdami šitą klausi-

suranda tik vieną 
žiau- atsakymą — Tverti Bendro- 

jos
kontrolei.

Susirinkę draugai pilnai 
su ta nuomone sutiko ir iš
rinko komisiją Bendrovės 
Įstatams parašyti. Kaip tik 
Įstatai bus parašyti ir pri
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AUKOS SOCIALDEMO
KRATAMS.

Įplaukos:
F. Mažeika iš Auburn. III, 

surinkęs prisiutė per "Nau
jienų” Redakciją 10 d. ba
landžio $35.00

Nuo LSS. 228 kp. iš Har- 
vey, III., d. A. L. Shirmont 
prisiuntė per d. J. Jukni 12 
d. balandžio $10.00

Nuo S. Michelsono pra
kalbų. surengtų LSS. 71 kp. 
21 d. kovo Cambridge, 
Mass. atliko $8.50

Nuo LSS. 138 kp. iš Cice
ro, III., per d. J. JuknĮ $24.85

TIKSLIAUSIAS SUNAU
DOJIMAS LIKUSIOS 

NUO KARĖS MEDEGOS.
Kas daryti su atlikusiaja 

tuo karės sprogstančia me- 
lega? Kokiems tikslams ją 
janaudoti? — Ot, kokis 
liausimas kilo kariauniose 
valstybėse, kuomet karė už
sibaigė. Tikslingiausį, ra
si, sunaudojimą tos medė
jos sumanė italai. Jie ma- 
ė karės laiku, kaip sprogs
tančios bombos išardydavo 
tilias duobes žemėse. Iš pa - 
riršiaus žiūrint, tik blėdis 
•uvo iš to. Bet tikrenybėje 
okis rausimas darė ir nau
dos. Sprogdamos bombos 
šrausia žemėje duobes, iš- 
valnina tą žemę, įleidžia į ją 
degi (oxigeną), palengvina 
lugmenų šaknims giliau lis- 
-i į žemes. O tatai padidina 
žemės derlingumą. Ir ve, 
italai vartoja nėsunaudotą 
įprogstančiąją karės medė
ją žemės rausimui. Bet jie 
letik suvartoja tam tikslui 
visą užsilikusią nuo karės 
nedegą, bet da daugiau jos 
gamina žemdirbystės tiks
lais.

Pasak Suv. Valstijų ka
rės departamento praneši
mo, išleisto birželio 24 d., 
Suv. Valstijų kariumenėje 
randasi 210,900 vyrų. Iš to 
skaitliaus oficierių yra 
619, kareivių —195,281.

inkorporuota ir išimtas čar- 
teris.

Susirinkimas sutiko su 
leidėjų nusistatymu, kad Še
rai butų po $5.00 ir kad vie
nas asmuo negalėtų dau
giau šėru pirkti kaip už 
$1,000.

Šerus nutarta jau parda
vinėti, ir tuo tikslu tuojaus 
bus išsiuntinėti visiems 
"Keleivio” skaitytojams 
tam tikri laiškai su pakvie
timu prisidėti prie Bendro
vės.

Kaikurie norėjo, kad šė
rų skaičius butų aprube- 
žiuotas iki 100, tai yra, kad 
nedaugiau kaip 100 vienas 
žmogus galėtų pirkti. Bet 
didžiuma buvo tos nuomo
nės, kad tokia suma yra per- 
maža. Anot drg. Brazai
čio, šiandien jau beveik 
kiekvienas darbininkas turi 
susidėjęs $1,000, kitas turi 
da daugiau. Bankoj tuos 
pinigus laikyt jam neapsi
moka; jis nori įdėti juos į 
toki biznį, kur pinigai neštų 
jam didesnį nuošimtį. Į ko
kį gi biznį jis glali juos įdė
ti? Pirkti namą, mokėti 
miestui taksas ir procentus 
už "jnorgečių”, nuolatos 
samdyt plumberį sutruku
sioms "paipoms" taisyt, lo- 
pvt kiauras stogas, malevot 
ir dėti naujas popieras? Iš 
tekio biznio juk nėra jokio 
pelno. Į "Keleivio” Bendro
vę įdėtf jo pinigai gali at
nešti jam be jokio rūpesčio : 
12 nuošimčių ant metų. Bet 
jeigu jus aprubežiuosite šė- 1 
irų skaičių iki 100, tai žmo- < 

,'J* i gus savo $1,000 čia jau ne- ’ 
lo’ galės įdėti. O daug bus to

Svkiu $96.35
"Kel.” Nr. 15 buvo 115.08

Viso sykiu $211.43 
Išlaidos:

Už padarymą kvitų au
koms rinkti ir pašto ženkle
lius finansų sekretoriui d. 

Jukniui išmokėta 22 d. bir
želio $9.83

"Keleivio" Nr. 12 per 
klaidą buvo užskaityta virš 
Įplaukų $2.00

viso $11.83

Įplaukų
Išlaidų

$211.43
1L83

Kasoj lieka $199.60

"Keleivio” N r. 12 kvituo
jant aukas Įvyko vienas ne
aiškumas. Tenai pasakyta: 
”drg. Andžiulis aukavo $5.” 
Turėjo būt: ”drg. J. M. En- 
dzulis iš Hartfordo, Conn., 
aukavo $5.(50."

S. Michelsonas, 
LSDRF. Ižd.

"Keleivio” redaktorius 
važiavo vienam automobi- 
fiuj su p. Vileišiu, sako "L." 
korespondentas R. Mizara. 
Na, ar tai neprasižengimas 
prieš darbininkų klesos rei
kalus?

"New York Call” kores
pondentas išvažiavo anuo
met į taikos konferenciją , 
vienu laivu su prezidentu 
Wilsonu. Taigi, sulyg ko
munistų. ”New Y’ork Call" 
irgi ne darbininkiškas laik
raštis, nes jo koresponden
tas važiavo Europon ne su 
darbininkais. Bet su kuo 
važiavo komunistų Fraina?

Gvaizdikėlis,

i
i
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Kas nieko neveikia 
Te niekas nepeikia © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©

PHILADELPHIA, PA.
Labai retai galima užtik

ti žinių iš Philadelphijos. o 
jeigu kuomet ir randi" kokią, 
tai daugiausiai būna šmeiž
tai ypatų ir šiaip jau mela
gystės surašytos. Išrodo, 
lyg čia lietuviai ir negyven
tų, nes apie jų veikimą ma
riai girdisi. Bet atvažiavęs 
i Philadelphiją radau ką ki
tą. Lietuvių čia skaitoma 
net iki 17 tūkstančių. Ypač 
daug jų čia privažiavo ka
rės metu, nes, mat, Philadel- 
phija yra didžiausias viso
kių karės išdirbiriių cen
tras. Čia yra didžiausia pa
saulyj laivų dirbtuvė Hog 
Island, taipgi da kitos sep
tynios laivų dirbtuvės — ant 
Deleware upės. Čia, tuoj už 
Philadelphijos, randasi di
džiausi Du Pont parako iš- 
dirbystė ir daugybės kitų 
didelių dirbtuvių, kuriose 
lietuviai dirba. Didelė lie
tuvių dalis dirba hoteliuose 
ir restoranuose. Žmogus, 
atvažiavęs iš kitur, darbą 
čia gali gaut visuomet.

Nemanykit, kad philadei- ’ 
phiečiai nieko neveikia! Aš 
sakau ’siur”, kad veikia. 
Čia lietuviai turime dvi baž
nyčias ir keturis kunigus, 
raudonais; kaip nupenėtų 
bulių sprandais. Vieną, tą 
plikį, žmonės nenori pripa
žinti už kunigą. Sako, kad 
tai kriaucius, nes, mat, jis 
ilgą laiką yra kriaučium 
dirbęs. Kituose miestuose 
vyčiai skebauja, o pas mus 
sustreikavo. Gal -sakykit, 
meluoju? Kaip tai gali vy
čiai streikuot? — Na, tik 
tėmykit toliau. Čia tas mu
sų -prabaščius — kiaulės a- 
kis, kaip žmonės sako —pri- 
sidirto daug kunigų. Savfdikai "sa-
jis bizni puikiai pažista. tat1.1?'“.™-’1 . ■v?.‘£k3į „ 
sumanė tuos kunigui dykus 35 Lietuvos misijoms. Lau- 
nelaikvt. Ir štai vieną ne-ikl3Ir?.k3JTes momento kuo- 
dėldienį tas neva kunigas P į t , Pus? P3skelbs 
..likis ai.siša.ik. šova v.Laie South pusei.

| Pas mus yra net pusket
virto lietuviško daktaro. 
Vieną vadinama masažistu- 
pusdaktariu. , Tas su elek
tra gydąs. Broad St. dak
taras taip buvo susirūpinęs 
su operacijomis, kad jeigu 
tik žmogus pas ji i ofisą, tai 
jis tuojaus rengdavos ope
raciją daryti ant visų galų 
—ant kūno ir kišenių. Su 
tomis operacijomis jis taip 
žmones Įbaugino, kad paga
lios Philadelphijos gyvento
jai lenkdavosi nuo jo iš tolo. 
Dabar sakoma, kad tas dak
taras pagarsėjęs tarpe mai- 
nierkų ir pastarosioms savo 
hospitalyj operacijas da
rąs. Dar du šauniu dakta
ru turim, tai Sme-nos parū
gos. Matytumėt, Lietuvos 
misijoms iankanties Phila- 
delphijoj, jie manė, kad tai 
Smetonos valdžia jau Ame
riką valdanti. Klimas, sa
kyti amas prakalbas, išplūs
davo žmones, kodėl tie ne
duoda Lietuvai aukų arba 
neperka bonų. Jau iš tolo 
matosi, kad jeigu jis liktų 
"nepriklausomos” Lietuvos 
galva, tai mokėtų apsidirbt 
su tais, kurie neduoda aukų. 
Pažiūrėkit dabar, kaip 
Dambrauskas "nepriklauso
mai” nuprogresavo. 19 d. 
balandžio, Iankanties Lietu
vos misijai Philadelphijoj, 
kalbėdamas, kad jau dergė 
bolševikus ir jųjų pasekė
jus, tai dergė. Jis išvadino 
juos lenkų agentais, kurie 
norį Lietuvą lenkams par
duoti ir tt/ Nepraėjo 'mė
nuo ir, žiūrėkit, tas dakta
ras "atvirto”. 23 d. gegužio 
buvo surengtos prakalbos 
majorui Žadeikiui. ŠĮ syki 
daktaras kalbėjo dviems at
vejais, ir kad jau gyrė bol
ševikų valdžią, tai . gyrė. 
Bolševikų valdžia, girdi, tai 
darbininkų valdžia. Visokių 
komplimentų jis bolševi
kams pridėjo. Katalikų bu-

inos viešos draugijų salės nė
ra. Visos privatinės. Čia 
Richmindo salę turi užvaldę 
altžagareiviški tautininkai’j 
socialistams jie neduoda nė 
susirinkimų laikyti. Tas pa
garsėjęs Grinius, tas pats, 
kuris buvo "Kovos” admini
stratorium: tas pats, h<is 
rėžė prakalbas apie revo
liucijas; tas pats, aht kurio 
lietuviški studentai dakta
rėliai spjaudė, kad jis gydė 
žmones, o tie bijojjosi, kad 
jiems užbaigus mokslą jis 
jų bizni gadins, — dabar tas 
Grinius užsidėjo škaplierių, 
žvakių, maldaknygių ir kitų 
galų krautuvę. Dabar, jam 
susibičiuliavus su tais visais 
politiškai nusibankrutiju- 
siais daktarėliais ir pasta
riesiems visiems svetainės 
direktoriams tapus, — šian
dien socialistams nevalia toj 
salėj pasirodyti.

South pusėj turime antrą 
salę.’Tą salę pastačius, kaip 
patyriau, ėjo kova per ketu
ris metus. Salę norėjo val
dyti katalikai ir laisvama
niai. Iš pradžios net norė
ja padaryti taip, kaip -ant 
Richmondo. Jau Mockui 
prakalbos buvo atsakytos. 
Bet tolyn dalykai klojosi ge
ryn. Dabar jau katalikai 
tapo "subvtinti" ir salė yra 
laisvųjų rankose. Richmon- 
diškiai ir katalikai dabar 
skelbia, kad ta salė esanti 
raudonųjų bolševikų ranko
se. Kaip aš patyriau, tai 
kasžin ar atsiras daugiau, 
kaip du bolševikai prie tos 
salės bendrovės, nes bolševi
kai su draugystėmis nevei
kia ir jie sau atskirai laiko
si. Richmondo tautininkai 
baisiai keikia South pusės 

i svetainės prižiūrėtojus, kad

plikis apsišaukė save vyčiu 
choro direktorium, o vargo
nininką išvarė. Mat, tarpe: 
jų pradėjo eiti nesutikimai: 
prabaščius norėjo, kad var
gonininkas, gaudamas $50 Į 
mėnesi, niekur iš bažnyčios 
neitų. Tas žmogus buvo vi
siems geras ir visi imdavo ji 
ant balių griežti, nes už tuos 
$50 i menes j negalėjo su šei
myna pragyventi. Prabaš- 
ciui tas netiko ir jis vargo
nininką iškrapštė. Velykų 
rytą nueinam ant prisikėli
mo. Girdim, kad vargonai 
jau kitaip dūduoja. Žiūrim, 
kas čio do stebuklai — nagi, 
airišė už vargonų pasodinta 
bando džiką užtraukti. O 
musų vyčių choro su kuni
gu plikiu nėra. Žmonės tuo 
labai neužganėdinti liko. Jie 
visuomet girdėjo prabaščių 
mokinant parapijonus tau
tystės, o dabar už vargonų 
airišė sėdi; gi musų tautiš- 
kai-katalikiškų giesmių ne
sigirdi. Vyčiai tuojaus at
spausdino plakatus prieš 
nrabaščių, užsistodami už 
Hodeli, ir išrodinėdami ku
nigų nešvarius darbus elgi- 
męsi ”su milioninėmis orga
nizacijomis”, ir kviesdami 
vyčius neiti giedoti, 
basčius, pasikrapštęs 
pakauši, pamatė, 
čia nejuokai, 
kažin koki piemenį, 
nemoka grajit, o vyčiai vis- 
tiek streikuoja ir reikalau
ja, kad Hodelis butų sugrą
žintas. Bažnyčioj biznis ir
gi sumažėjo. Seniau būda
vo nėra kur atsisėsti, o da
bar kelios bobos su vaikais 
susirenka ir viskas. Prabaš
čius nors didžiausiai bedie
vius keikia, vienok žmonių 
vis mažiau j bažnyčią atei
na.

Mes turime čia dvi svetai
nes. Philadelphiečiai tuo 
netik kitus, mažesnius mie
stus ”subytina”, bet ir Chi- 
cagą. Nes Chicagoj nė vie-

rys klausėsi sustoję, paskui 
kalbėjo tarpe savęs: "Dieve 
tu mano, kur gi tiems dak
tarams gali tikėti? Žiūrė
kit, ką jis aną syki kalbėjo 
— keikė bolševikus, o dabar 
giria susiriesdamas. Kituo
se miestuose Lietuvos bonų 
{jaugiau parduota, negu bu
vo paskirta, o Philadelphi- 
joj mažai kas perka. Kaip 
gi žmonės gali tikėti to
kiems kalbėiojams, kurie 
patįs nežino kur eina?” Tų 
žmonių kalba išsipildė. Gri
nius rėkė iš viso pilvo: "Tik 
palaukit, neikit!” o žmonės 
jo neklausė ir išvaikščiojo. 
Vos keli pasiliko. Paskui 
veikėjai suėję verkia, kad 
Philadelphijos žmonės neti
kę.

Mes taipgi turime porą 
advokatų. Tik bėda, kad jau 
mes patis jų nematome. 
Vienas yra "šcyras” katali
kas. bet žmones jis taip ka
talikiškai pamyli, kad jeigu 
kuris syki pas jį papuolė, 
tai jau daugiau jis ten ne
silankys. Mat, jis pasipasa
kojo, kad jis už savo advo- 
katišką mokslą imąs po pen
kinę už žingsni. Paskui nu
siskundė, kad lietuvfiai jo 
neatjaučia, ir sakė einąs Į 
koki ten ofisą dirbti. Antras 
advokatas, kaip kiti kalba, 
yra tautininkas. Bet jis sa
kosi, kad jis nematąs jokio 
skirtumo ir jam esą visi ly
gus. Čia yra paskolos ir bu- 
davojimo lietuvių bendrovė. 
Tautininkai pastatė ji kan
didatu. ant advokato, o patis 
balsavo už airišĮ. Ir musų 
advokatas neišrunijo. Kuo
met Vileišis lankėsi su misi
ja, tai ir musu tautiškas ad
vokatas ant steičiaus pasi
rodė. Lietuviškai kalbėti 
jis nemoka, tat manė, kad 
užteks pasirodymo. Nuo to 
sykio ir dingo jis. Žmonės 
sako, ka dofise jo r.ėra, kad 
lis tik "base bąli” žaidžiąs. 
"Base bąli” jam geriau se
kasi, negu advakotauti.

Matote .philadelphiečiai 
visko turi.

Kataliko Vaikas.

Pra- 
savb 

kad jau 
pasikvietė 

kuris

WORCESTER, MASS. 
Moteriškė parodė, kur deg

tinė varoma.
Tai atsitiko šitaip: du 

šnipuku atsilankė i tūlos 
žmonos namą, jieškodami 
degtinės. Mat, jiems kas 
tai pranešė, jog ten yra ji 
varoma. Šeimininko na
mie nebuvo, šnipukai sura
do tiktai vieną šeimininkę. 
-Jie ėmė klausinėti jos, ka
me randasi degtinės vary
mo mašina, šeimininkė tuo
met atsakė:

—Duokit $50.00, tai paro
dysiu.

Šnipukai davė jai kiekvie
nas po 325.00. Bet šeiminin
kė ir vėl nesako. Kur gi po 
plynių tas ”bravoras”, šni
pukai ėmė smarkiai reika
lauti. ,

Tuomet moteriškė pakėlė 
sijoną ir pasakė: "Ve kur!” 
Šnipukams net akis apsvilo 
nuo tokios mašinos, ir jie 
kuogreičiausia išdūmė lauk. 
Šnipukai buvo vienas lietu
vis, o kitas lenkas. Jų-$50 
taip ir paliko pas šeiminin
kę už parodymą degtinės 
varymo "mašinos”.

Linksmas Brolis.

CINCINNATI, OHIO. 
Iš streiko lauko.

1 d. gegužio čia sustreika-i 
vo 1.200 mašinistų. Jie te-' 
čia u greitai sugrįžo darbai., 
nes dirbtuvių savininkai pa
sirašė po nauja unijos su
tartimi. Bet apie 7,000 dar
bininkų da tebestreikuoja. 
Darbininkai reikalauja po 
75c. i valandą — tos mokes- 
ties reikalauja pažįstantis 
darbą darbininkai; po 60c. 
Į va’andą reikalauja ant Pa
rankia i ir po 50c. valandoje 
— pagelbininkai.

Streikas iki šiol tęsiasi ga
na gerai. Bet pastaruoju 
laiku darbininkų pradėta 
užmiršt ssvo užduoti. Ne- 
beda’ooj’a jau tokiu atsidėji
mu, kaip kad pradžioje, pi- 
kietų linijų. O jau žinoma, 
kad be pikietų negalima lai
mėti streiko. Skebų ir čia 
netrūksta. Is kur jie atsi- \a jr pracjėj0 priekabiu 
randa, negalima sužinoti. Ljcškoti
Rodos, Cincinnatyje jų ne-j Susirinkimo pirmininkas 
galėtų būti, ^treikienų tar-man(]agjaj fcU jajs apsiėjo ir 
pe yra tokių, kūne nebenori j vjs “
streikuoti. Girdi, kas man' 
iš to streiko bus? Juk vis- 
viena čia ne mano tėviškė: 
kad laimėsim, girdi, tai ge
rai, o jei ne — tai aš kitur 
galiu išvažiuoti, šitaip pro
tauja ir kaikurie lietuviai.

Bet, draugai, ne tame da
lykas, kad galima kitur iš
važiuoti. Ką gi tuo mes at
sieksime? Važiavimas ki
tur reiškia tą pati, ką grį
žimas atgal i senąją dirbtu
vę nelaimėjus streiko. 1 r aš 
patarčiau, ypatingai neve- 
dusiems, kovoti, nevažiuoti 
kitur. Tiesa, mes esame 
suvargę, mums sunku be 
darbo gyventi. Vienok, 
draugai, mes ilgiau išgyve
name ir išvargstame be dar
bo^ kaip kapitalistai sustab
do darbus. Kodėl gi mes ne
galime .tiek pavargti už mu
sų pačių reikalus?

Draugai, aš prisižiūriu 
tik tai pačiai dirbtuvei, kur 
aš dirbau, būtent The Gor- 
don Machine Co. Kuomet 
dirbdavom. tai Į mėnesi lai
ko subudavodavom po 28 — 
30 mašinų. O dabar štai jau 
du mėnesiu nematėm nė vie
nos mašinos išvežtos. Aš 
ten kasdien stoviu piketuo
damas. Eina gandai, kad 
skebai dirba. Vienok jei 
skebai dirba, tai kur tos ma
šinos dingsta? Taigi, drau
gai, jei kompanija ir laiko 
skebus, .tai tik streikierių ri
kių apdumimui. Nes tie 
skebai, jeigu jie ir yra, nie
ko dirbti negali. Ir kaip tik 
mes, laimėję streiką, sugrį
šime, skebai bus iššluoti iš 
dirbtuvės kartu su šiukšlė
mis.

Dvylika dirbtuvių reika
lauja, idant teismas išleistų 
uždraudimą (injunction i 

mums piketuoti. Tai ma
tyt, kad kompanijoms daro
si trumpai.

LAMRENCE, MASS.
Komunistai suardė laisva

maniu mitingą.
Birželio 1 d. Lietuvių Lai- 

svamanių Federacija turėjo 
susirinkimą, kad pasidali
nus knygomis, kurias cen
tras prisiuntė kuopai. A. 
T. W. B. unija tam susirin
kimui laikyti davė svetainę 
•iž dyką, nes kone visi L. L. 
F. nariai yra unijistai. Ko
munistai. pamatę apgarsi
nimus apie šaukiamąjį susi
rinkimą, ką tik nepasiuto iš 
piktumo. Mat, kaip gali 
kas nors organizuoti kokią 
nors draugystę be jų žinios 
Ir nors jų šiame mieste esa
ma gal nedaugiau, kaip ko
kis tuzinas, bet >ie skaito sa
ve diktatoriais. Taigi ir Į 
L. L. F. 36 kuopos susirin
kimą atsilankė visas jų šta
bas su savo vadu M. Bolių.

I

K. Bereiša.

LADD, ILL.

česnakus su žirniais. Ple
pėjo, plepėjo nė pats nežino-' 
damas ką.
geriaus
begu su 
nė t.

Patartina 'jam 
WoFcestervj sėdės, 
prakalbomis važi-

Ten buvęs.

BOIS, PA.

Maloniai šviečia

RACINE, WIS. 
Apvogė lietuvio krautuve.

Vagiliai, Įėjusieji i Bera- 
kėno bučernę, kuri randasi 
1754 Grand Avė., atrakino 
saugiąją šėpą, paėmė buvu
sius ten $200 ir išbėgo.

Krautuvės savininkas už
tikrina. kad šėpa buvo užra
kinta. Atrakinti saugiąją 
šėpą yra sunku žmogui, ku
ris nežino jos Įtaisymo. Bet 
ŠĮ kartą krautuvėj, matyt, 
butą tikrų "meistrų.”

Nušovė lietpvę moterį.
Čia nesenai atsitiko baisi 

nelaimė. Farmeris nušovė 
savo pačią, lietuvę, ir josios 
prigyventą nuo pirmojo vy
ro dukterį. Farmerio pati 
seniau buvo saliunininkė. 
Ji nesenai ištekėjo už far
merio. Nušautąją moterį 
apielinkės lietuviai gerai 
pažinojo. Kol kas, tikrų pri
rodymu. kad farmeris pa
pildė žmogžudystę — nėra. 
Policija tečiaus areštavo jĮ. 
Eina tyrinėjimas.

Lietuvių čia gyvena tik 
lelios šeimynos. Bažnyčios 
nėra. Rengiamasi, arba, ge
ria upasakius, jau pradėta 
Statyti čia naujas fabrikas. 
Neužilgo bus reikalinga ne
mažai darbininkų.

Laddo Socialistas.

. __us jų užmetimus man
dagiai atsakinėjo. Bet kur 
tau! Tie pašiemėkos man
dagumo nesupranta. Kai- 
kurie ių, plaukus ant akiu 
užsileidę. lyg laukiniai ko
ki. rėkia, šaukia purvinda
mi visus veikėjus: Grigaiti, 
Michelsoną. Mockų ir kitus.

Pirmininkas, pamatęs, ko
kiu tikslu tie gaivalai čia su
sirinko. suprasdamas, kad 
iie vis vien neduos susirin
kimui svarstyt reikalų, tu
rėjo uždaryti susirir.kirią. 
Tie iš beždžionių neišsivys- 
ciusieji gaivalai prisilaiko, 

mat. lekios taktikos: viską 
griauk naikint, o ypatingai 
pažangiąsias draugijas.
Laisvamanių kleistąsias
knygas jie gatavi ištraukti 
iš rankų ir sudraskvti. Tai. 
girdi, bjauriausi raštai: to
kiais, girdi, raštais niekuo
met revoliucijos nesukelsi 
Gi apsišvietę žmonės, pasak 
jų. tai visi esą buržujai.

i Taipgi turiu paminėti, 
kad tas komunistų vadas A. 
T. W. of A. unijoj yra lietu
vių skyriaus sekretoriumi. 
Ii- nors su vargu teistengia 
savo pavardę parašyti, bet 
skaitosi diktatorium. Su
prantama, kaipo diktato
riui. jam veik nieko rašyt ir 
nereikia. Nes unijistų nni- 
gais yra’ nusamdyta sekre
torė ir pastaroji atlieka tą 
sekretoriaus, arba geriat 
rasakiuis. diktatūros 'darbą. 
Pinigų kolektavimui yra 
specialis kolektorius. Tai 
komunistų vadui daugiau 
nieko neprisieina veikti, 
kaip tik atsiimti $35.00 al
gos savaitei, o toliau jis dar
buojasi komunistų labui.

Ar ne laikas komunis
tams susiprasti *ir vvti to
kius diktatorius lauk. Tuo
met unija sustiprėtų ir na
rių skaitlius paaugtų kelis 
sykius. Dabar gi daugelis 
žmonių atsisako priklausy
ti unijon dėl nepakenčiamos 
komunistų diktatūros. Lau
kan reikia vyti visus darbi
ninkų vienybės griovėjus.

Malimų Gizelis.

NASHUA, N. H. z
Vyčių prakalbos.

Vietiniai vyčiai nusitarė 
l>avaišinti lietuvius prakal
bomis. Atvažiavo kalbėto
jai iš VVorcesterio. Žmonės 
tik laukia, ką jau čia dabar 
tie "svečiai” papasakos. Pa
sirodė ir kalbėtojas. Papa
sakojo jis. papasakojo ir 
klausia: ”Na, ar užteks?”
Jš publikos pasigirdo bal
sas: "Užteks!” Bet kalbėto
jas, matyt, nenugirdo. Jis 
paskui sakosi atskirsiąs bul
ves nuo svogūnų. Taigi ir 
pradėjo skirti. Vienok be- 
skirstydamas sumaišė net

DU

Skaitant laikraščius, ma
tai, kaip kitų miestų lietu
viai rengia prakalbas sklei
dimui socializmo ir laisva- 
manybės, vienok musų mie
ste pirmeiviai labai mažai 
darbuojasi. Gal niekur taip 
kunigas neišnaudoja savo 
parapijonų, kaip musų mie
ste. Kadangi pirmeiviai 
mažai veikia, tai kunigui v- 
ra geriausia proga mulkinti 
savo aveles. Dabar jau jis 
net pradeda kalbėt, kad rei
kia didesnės bažnyčios. Mat. 
budavojant naują bažnyčią, 
kunigui butų geresnė proga 
pasirinkti pinigų iš savo a- 
velių.

LLF. 33 kp. surengė pra
kalbas. Kalbėtojas buvo F. 
J. Kučinskas. Reikia paste
bėti, kad kunigužis, sužino
jęs. jog bus prakalbos, bė
giojo po.stubas prašyti savo 
avinu neiti Į prakalbas. Vie
nok jis mažai pešė, nes žmo
nės susirinko ant prakalbų 
skaitlingai.

Prakalbos turėjo būti ge
gužio 26 ir 28. Pirmą vaka
rą buvokalba apie buvusią 
pasaulinę karę. Aiškinta, 
kodėl ji kilo. Kalbėtojas is
toriniais faktais nurodė, 
kaip kapitalistai rengėsi 
prie tų buvusių baisių žudy
nių, ir kad kunigai buvo di
džiausi kapitalistų Įrankiai 
mulkinime žmonių.

Kadangi kunigui nepasi
sekė sulaikyti žmonių nuo 
prakalbų, tai jis atsiuntė 
vaikus, kurie kaip šunyčiai 
iajo, cypė prie svetainės du
rų prakalbų laike. Kiti gi 
kunigo bernai 'taikėsi per 
langą akmeniu mesti. Tūli 
kunigo imokinti vaikai su
pjaustė automobiliaus di
lias. Mat, žmogus buvo at
važiavęs pasiklausyt pra
kalbu. Tai ve, ko išmokino 
katalikų vaikus musų kuni
gužis.

Kadangi kunigo bernui, 
kuris.yra užžiurėtoju lietu
vių svetainės, nepatiko pra
kalbos. tai ant 28 d. gegužio 
jis nedavė vietos. Tada ren
gėjai paėmė svetainę mieste 
30 dienai. Taipgi prakalbų 
rengėjai buvo nuėję pas ku
nigą kviesti ji Į debatus su 1 
Kučinsku. Kunigužis labai 
nusigando ir nėjo. Mat, a- 
puokas šviesos bijo. 1

Ši antroji prakalba buvo 
apie tikėjimą. Drg. Kučin- i 
skas nurodė, kokią Blėdį da- ; 
ro religijos darbininkų kle- 
sai. žmonės klausėsi su di > 
džiausią atyda kalbėtojaus < 
išvadžiojimų. Turėjo nau
dos tie, kurie atėjo pasi
klausyti prakalbų. Butų ge
rai, kad laisvamani nai ir
daugiau parengtų tokių 
irakalbų.

Prie laisvamanių kuopos 
prisirašė aštuoni nauji na
riai.

Viename iš paskutinių 
''Saulės” numerių vargoni
ninkas giria save ir kunigą, 
kad gerai išmokino lietu
vius. Noriu paklausti var
gonininko ir kunigo, ar ge
ras yra jų mokinimas, jei
gu geriausių parapijonų 
vaikai, labiausiai gi mergai
tės. trankosi per naktis, ir 
ių trankvmasis virsta pasi
baisėtinu. Kaip lietuvių ka
talikų vaikai yra ištvirkę 
čia, tai kasžin ar galima bu
tų surasti kitą tokią vietą. 
0 vienok per "Saulę" kuni
gas ir vargonininkas giria
si "pavyzdingu” kunigo Ur
bono mokinimu.

Laisvamanis.

1ŲS esate teisėjais. Kuomet 
męs klystame, teiskite mus, 

bet praneškite mums apie tai.

The Edison Elertric
lUurrunatinį Cempany of Boiton

a n

N0RW00D, MASS.
Sugriuvo dvi šeimynos.
šiomis dienomis iš čia 

prasišalino nuo savo žmo
nos gerai žinomas vietos lie
tuvis E. S—la. Jisai išdūmė 
su montelliete M-ne. Abudu 
pasiėmė su savim ir po mer
gaitę: jis išvažiavo su 7 me
tų amžiaus dukraite, o ji — 
12 metų. Taigi, galima sa
kyt, kad sugriuvo dvi 
mynos, kas lietuviams gar
bės nedaro.

Butų da pusė bėdos, kad 
persiskyrė, nes ką nesutiki
me visą laiką gyventi, tai 
verčiaus jau atsiskirti; bet 
šlykštu yra tas, kad atsi- 
skyrdamas S—la savo mo
terį labai nuskriaudė — ne
paliko jai nei cento pragy
venimui. O visi žino, kad 
jo žmona prisidėjo 
daug prie sukrovimo turto, 
kurio jie turėjo jau 
$10,060, ir kurį dabar vyras 
visą pasiglemžė. Antras ne
doras pabėgėlio pasielgi
mas yra tas, kad jis atplėšė 
nuo motiniškos širdies ma
žą mergaitę ir nežinia Į ko
kias aplinkybes dabar gali 
ją Įstumti.

Negana to, kad nuskriau
dė savo žmoną, tas žmogus 
norėjo da apgauti ir drg. A. 
Jutkų. Mat, Liutkus ren

gėsi važiuoti Lietuvon, tai 
S—la pradėjo siulintis gau
siąs jam auksinių pinigų. 
Girdi, duok man popierinių 
dolerių kiek nori, o aš tau 
parvešiu iš Bostono gryno 
aukso. Gerai, kad d. Liut
kus jam nepatikėjo — pui
kaus "aukso” butų gavęs.
Ir kas gi galėjo tikėtis, 

tad S—la butų galėjęs nuei- 
Jis čia 
"nieko 
velnias 

apsu-

w •sei-

labai

apie

i tokiais keliais! 
buvo žinomas kaipo 
sau žmogus”, bet 
moteriškės pavydale 
co jam galva ir jis pasielgė 
taip, kad vėliaus gal ir pats 
gailėsis.'

Saulėtekis.

GRAND RAPIDS. MICH.
Jau ilgokas laikas, kaip 

nesimato "Keleivyje” nieko 
apie musų kampeli parašy
ta. Rodos, lyg čia viskas v- 
ra apmirę. Mes turime vi
sokių draugijų ir draugijė
lių, kuopų ir kuopelių. Pas 
mus gyvuoja penkios pašai- , 
ninės draugijos; yra LDLD. 
iuopa: randasi ir LSS. 51 
kp.. kuri buvo prieš kiek lai
ko apkrikštyta kairiaspar- 
nių kuopa, po to komunistų, 
o dabar tai vėl nežinia kuo 
bepavadinti; ir taip dirba, 
apšvietą platina pakampiais 
išsislapstę.

Vienok tatai man netaip 
svarbu. Daug svarbiau yra 
man nurodyti. kad tūli tų 
smarkiu revoliucionierių 
jau visko išsižadėjo ir dabar 
užsiima kaziriavimu ir 
"moonshine” dirbimu. Nie
ko nesakyčiau, jeigu tuo už
siimtu vyčiai, liet kuomet 
tuo užsiima revoliucionie
riai. tai tikrai darosi gėda.

Yra da čia Lietuvių Cho
ras. bet kokis to choro ofi- 
cialis vardas, to nežinau, 
nes jo vardą keičiama kelis 
sykius Į metus. Choras bet
gi neblogai padainuoja.

Nebuvęs. ,<
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kad jie prisidėtų prie Lietu-*

rną.
K. L—kas.

būry na uniją, uzsiraso jos na-

oficierių 
galėtų 
galėtų 
miestą

Sveikatos klausimai

Įdomi.
ar jis bus bolševikas, ar 
monarchistas — i

Tai vis 
šalčiam' 

gatvės 
su pan- 
galvos

nės ”demokratinės 
džios” paramos.

Instruktoriais šito 
departamento yra:

ai pirmutinniai kimba prie išgirsti, 
riznio.

Dabar ši šalis „sausa” iš

£

CARO SKOLOS. Ws"'lal fe,«
True translation fikd with the post- ra daugiail) skolingi Rusijai, 
master at Boston. Mass., on July .....
7, 1920, as reųuired by the Act of 
October (j, 1911.

Mandagiai kalbant — nes 
yra žmonių, kurie manda
giai kalba — Rusijos klau
siate reikia rišti iš įvairių 
matimpunkčių. Nėra jo
kios abejonės tame, kad ka
pitalistiškoj draugijoj val
džia privalo savo skolas ap
mokėk, o liet gi sąjunginin
kų valdžios, atstovaujančios 
caro valdžios skolininkus, 
visai nedaug darė pastan
gų, kad surinkus tas pasko
las iš tikrųjų caro valdžios 
atstovų, kurie, caro valdžiai 
sugriuvus.. Waslįingtone. 
Londone, Paryžiuje, Kons
tantinopolyje ir kitur skel
bėsi ir buvo pripažinti tik
rais caro valdžios atstovais. 
Mes nesame pastebėję, pa
vyzdžiui. kad franeuzų val
džia butu reikalavus skolų 
apmokėjimo iš pono .Bach- 
metjevo, k' ris ilgą laiką at
stovavo vVashingtone Ke
renskio valdžią, kuri 1917 
metais rokiu mielu noru pri
siėmė ant savęs atsakomybę 
už visas skolas, kurių buvo 
pirma pridariusi caro val
džia. O juk p ino Bachmet- 
jevo ambasada turėjo savo 
rankose tokią didele sumą 
pinigų, kad ji galėjo užlai
kyti Amerikoje kelias pro-j 
paganuos agentūras, ir rė-į 
mė tokias pat agentūras ki-! 
tose šalįse. Rodos. Francu-.—............
zijai ir kitoms sąjunginin-Jęs klausimas, ar nevertėti 
kų valdžioms buvo kur padaryti mitingas aikštėj 
kreiptis ir reikalauti pini- bet nesutikus milicijos atsto 
gų. kuriuos jų kapital'stai vui perkelti mitingą į kitą 
buvo paskolinę caro vai- vietą, mitingas prasidėjo sa 
džiai. o tečiaus nesikraipė. ’ėje.
Žinoma, tie pinigai nyksta j Kalbėjo socialdemokratą 
labai greitai ir sąjunginin- (Digrys, čepinskas, Biels- 
kų valdžioms gali būti jau kis). kalbėjo socialistą 
pervėlu dabar kreiptis pas liaudininkas - demokratas 
poną Bachmetjevą. I (įsakas), internacionalistą

Tai tiek apie skolininkus (dr. Serge) ir bundietis. Kai 
ir jų atstovus. ‘ . bama buvo įvairiomis kalbo

" " ’ ‘ . lietuvių, lenkų, rusi
ir žydų. Buvo nurodyta vi 
su darbininkų šventės reikš 
mė. reikalingumas kiekvie 
no krašto darbininkams or 
ganizuotis į profesines są 
jungas, ir visų kraštų darbi 
ninku sąjungoms — Į tarp 
tautinę sąjungą, internacio 
nalą, kuris dėl karo laikina 

triuškino jų bandymą pasi- griuvo. Buvo nurodyta
liuosuoti: ir prie to da kad tiktai tokiu budu gali 
Francuzija davė tų skolų su ma pasekmingai kovoti si 
ta išlyga, kad caras nuties- prispaudėjais kapitalistais 
tų strateginį (karės tiks- kurie, gerai suprasdami 
lams) geležinkeli iki Prūsų visais budais stengiasi t? 
sienai, taip kad neišvengia- vienybę ardyti, 
moj besiartinančiusioj karėj I Mitingas artinasi prie ga 
su Vokietija, Rusija galėtų lo, kada tie, kam jis, matyt 
duoti Francuzijai ir Angli- rūpėjo suardyti, pakelt 
jai pagalbos. Na. o už nu-triukšmą: kas tai minioje 
slopinimą jų pačių revoliu- pradėjo mėtyti proklamaci 
ei jos tik jau negalima rei-'jas, kain pasirodė, komunis 
kalauti iš Rusijos žmonių tų partijos, — prasidėjo ne 
užmokesnio! Rengimasis Į ramumas ,r mitingas, parei 
prie kruvinos Europos mili-įkalavus milicijos atstovui 
taristų skerdynės taip patį' 
pat juk ne Rusijos žmonių; 
dalykas. Tiems, kurie sko
lino tokiems tikslams pini
gus, rodos, turėtų užtekti 
jau to, kad Sovietų Valdžia, 
kalbėdama už Rusijos liau
dį, nepare'kalauja griaus
mo ba;su atlyginamo iš jų.

Kuomet '*aldžia tampa 
nuversta, ar jos įpėdinė pri
siima jos skobs? Taip, vi
sos laikinos valdžios buvo 
prisiėmusios caro skolas 
ari; savęs, bet tai dėlto, kad 
jos tiktai vardu, o ne esme 
skyrėsi nuo išnaudojimo re
žimo, kuris viešpatavo pir
ma jų. Rusijos liaudis, ku
ri dabar valdo šalį ir dide-

< susideda iš 
turi nu- 

mokėti

negu caro Rusija buvo sko
linga jiems. Juk Francija, 
Lenkija ir kiti sąjunginin
kai savo užpuolimais ant 
Rusijos pridarė jai didžiau
sių nuostolių ir Rusijos 
liaudis turi pilną teisę rei
kalauti už tuos nuostolius 
atlyginimo. Ką Rusijos 
žmonės mano tuo reikalu 
darvli, jie, be abejonės, pa
skelbs apie tai per Sovietų 
Valdžią ir jos atstovus už
sieniuose. Bet kad sąjungi
ninkai. lisdami į Rusijos rei
kalus, pridarė jai daugiau 
blėdies ir vargti, negu Rusi
ja galėtų pridaryti jiems at
sisakydama mokėti care 
skolas, tai negali būti jokios 
abejonės.

(Iš „Soviet Russia”.)

Kaip Kauno darbininkai 
apvaikščiojo Gegužinę 

šventę.
Visų darbininkų šventė? 

paminėjimui socialdemokra
tų partija surengė Kaune 
rotužės salėje mitingą. Dai 
gerokai prieš paskirtą laiką 
vyrai ir moteris pradėję 
rinktis Į rot ūžę ir greita: 
ji buvo pilnutėlė. Prieš ro- 
tužę ir Viešoj aikštėj stovė 
jo minios, norinčios daly 
vauti mitinge. Buvo net ki

Dabar apie Rusijos liau- mis — 
d i. Jokiu budu negalima į- 
sivaizdinti, kad Rusijos 
žmonės butu kalti už caro 
darbus. Skolos, kurių jisai 
pridarė Francuzijoj 1905
metais. buvo užtrauktos
tuo tikslu, kad palaikius jo 
viešpatavimą ant Rusijos 
minių, kuomet jo armija su-

buvo uždarytas.
Apie 12 valandą 

darbininkų, su raudona vė 
jliava. dainuodami interna 
ic-ionalą, mėgino padaryti de 
!monstraciją, bet raiteliai i' 
milicija nepraleido jo i mie 
sto centrą, žiauriai blašku 
darni demonstrantus.

Susirinkusiai miniai be 
stovint Viešoj aikštėj, atjo 

j jo keletas raitelių jos vaiky 
itų, bet, kada paaiškėjo. ka<‘ 
į žmonės susirinko mitingi 
laikyti, raiteliai nujojo ša
lin.

Ta diena pasibaigė profe
sinių sąjungų surengtu va
karu ir šokiais, kur darbi
ninkai pasilinksmino, baig
dami savo šventę.

Belaukiant gegužės 1 die- 
„.vnvv.rios šventės, Kauno žvalgy- 
Rodos, bininkai padarė keletą kra-

lėj didžiumoj 
darbininkų, pati 
spręst, ar ji norės 
tas skolas, ar ne. 
kad tūlas laikas atgal Rusintų, jieškodami atsišaukimų, 
jos žmonės buvo besirengią Be kitų iškrėtė gegužės 1 d., 
jas mokėti; bet labai gali- 2 vai. nakties, Kauno valsty- 
mas daiktas. kad nuo to lai- binių ir visuomeninių ištai
ko jų nuomonė jau persi- gų tarnautoją J. Lozoraiti, 
mainė; arba gali būt, kad Nieko baisaus nerado, 
dabar jau sąjungininkai y-1

KELEIVIS

nesirapina
griebiasi? tų, kurie priklauso i orga- 

** l Jus, reiškia, drau-
1 sumuša jos pačios auklėti- gučiai, kurie priklausote 
riiai savo tikru darbu. "L.", prie unijos, darbuokitės bu-

Ikėjai už I4mho , -r, -----
■Jos snu ūkimą, jos taktiką nizaciją 

.>>il-lAfi_ trupini Apie Lietuvos šnipus
"Naujienų” Nr. 117 buvo 

išspausdintas J straipsnis 
antgalviu: „Važiavimas
Lietuvon”. Jame nurodo
ma maž-daug stovis Lietu- 
vos politinių bei ekonomi
nių aplinkybių. Taipgi nu
rodoma, kokiais tikslais da
bar žmonės važiuoja Lietu
von ir kas jų ten laukia.

"Laisvė” savo 122 nume
ryje talpina straipsnį, už
vardintą: „Socialpatrio-
:ams tik biznis rupi.” Kal
bamas straipsnis butų neva 
menševi kiškos nuomonės 
kritikavimas, bet geriau bus 
visa tai pavadinus malima- 
liene ir nežinojimu dalykų 
stovio nei čia. nei Lietuvoje.

Po savo paprastos įžan
gos "Laisvė" cituoja „Nau
jienų” sakinius:

„Lengviau gali būti tiems 
žmonėms, kurie ketina Lie
tuvoje kokiu bizniu verstis, 
bet ir jie privalo neužmiršti, 
kad bizniui dirva Lietuvoje 
tėra išdirbta. Tiktai praė
jus eilei metų biznis tenai 
gal pradės nešti gerą pel
ną.’’

Po šios citatos „Laisvė” 
paprastu jai tonu gieda.kad 
"soc’ialpatriotams” tik biz- 
įis rupi. Ji sako:

„Štai tau. Jurgati. < 
inės! Darbininkai ir 
socialistai, o ne ’socialistai’. 
ikisi. kad praėjus eilei me- 
u bus biznis panaikintas, 
tad biznieriai negalės jokio 
^elno turėti, nes viską vi- 
uomenė paims į savo ran
tas — vykdys socializmo 
varką” ir tt.

Žinoma, kart socializmas, 
vyks, ar jo kas norės ar ne. j 
3et kodėl tuo žinojimu nei j

pirni negu kritikavus kitus, 
turėtų ’štraukt savo avinus 
iš visokio biznio, o labiausia 
iš saliunų.

Užbaigdama savo svarbią 
kritiką "L.” sušunka:

„Štai prie ko menševiką 
eina!’ štai’jų tikrasis tiks 
las — biznis ir biznis. Pe
šantis gerą pelną!”

Reikia vienok pridurti 
štai, štai ir da sykį štai, prie 
kokio biznio musų bolševi
kai eina! Ju tikslu nėra tu
rėti biznį, gerą pelną nešan
tį, bet turėti bizni, temdantį 
protą: turėti biznį apiplėši
mui savo draugų darbinin
kų.

„Laisvė” yra leidžiama 
ne bizniif. bet mulkinimui 
darbininkų, tat ir matome, 
kaip ji stena: aukų, aukų ir 
visokiu aukų ir prenumera
tos! Ir nors kainą kelią, ji 
vistiek nubaigs džiūt. Lie
tuvoje ubagas iš almužnų 
padaro neprastą pragyveni
mą, o mūsiškė „Laisvė" ren
ka almužną Amerikoj. Be' 
visgi ji šūkauja, kad minioj 
su ja.

Socialistų spauda, pavyz
džiui, „Keleivis” ir „Naujie
nos”, su kuriais tos „mi
nios” nėra, turi nuosavus 
namus įsitaisę. Biznio lai
ku gyvent, o nesuprast ii

vio pagerinimu, šaukit susi
rinkimus, ješkokit pagalbos 
pas kitus darbininkus, eiki
te i piketų eiles, o mes mie
gosime sulindę i krumus. Ir 
"todėl” mes busime taip jau 
geri streikiėriai, kaip ir jus.

Na, o kad visi taip miego
tų, ar galima butų tikėtis 
pasekmingo darbininkams 
streiko galo? Oi, vyručiai, 
nematytumėt jus streiko lai
mėjimo be pagalbos organi
zacijos, kajp kad savo ausų 
be veidrodžio! Tam, kuris 
trokšta didesnio duonos 
kąsnio, neužtenka tik strei
kuoti. o reikia ir streiko 
sunkenybes nešti, reikia da
lyvauti unijoj, reikia pildyti 
jos nutarimus, reikia sekti 
isą streiko bėgį. Tik tuo

met bus galima pasakyti, 
kad žmogus streikuoja.

Stepukas.

t ■■

Lietuvos „demokratinės to sode buvo palaidoti trįs 
respublikos” priešakyj sto- įnirę komisarai. . Vėliaus 
vi valdžia, kuri su-'miestą užėmė lietuvių ka- 
sidarė be jokių rinki-’ riumenė su von Mulleriu 
mų ir paėmė į savo rankas priešakyje. Jis sušaukė žy- 
visą šalį. Bet virš šitos vai- dų inteligentiją tuščiomis 
džios stovi da „vyriausia1 rankomis ir liepė jiems pli- 
vyriausybė”, kurią atsto- komis rankomis kasti žemę 
A a--1.ja ”kontr-esp'ionažas”,l]’er kelias dienas, grąsinda-
arba, kitaip sakant, ”o-' 
ehrana.”

Savo viešpatavimo pra.-

devin-„„ e. . ---------
r visi-juo nesinaudot pagerinimu 

savo būvio — reiškia, būt 
žioplų žmogum, 
tiek, kaip žiemos 
siaučiant išeiti ant 
vasariškais rūbais, 
narna skrybėlė ant 
Jei kas paklaustų, kodėl tair 
rengiesi, tai prisieitų atsa- 
kvti tik šitaip: „Žinau, kad 
ateis vasara, tuomet ir j li
tam dėvėsite; mane pamatę 

•ienas socialistas nepasiten-;ir daugeli^ ims taip rengtis 
liną? Nesėdi rankas sūdė-kaip aš. ne'atbojant ša’čio: 
ęs. nelaukia to socializmo1 tat greičiau vasara ateis." 
■ieiflaht. kaip kunigo kalė-! Panaši yra’”Laisvės”'fiIo- 
iojant, ar daktaro?! Dir->ofiia apie biznį ir jos augs 
>a. kovoja už pagerinimą čiausį siekinį — komuniz-

inas jiems mušimu. Paga
lios, kuomet grabai buvo iš- } 

..... ...... . ...... kasti, von Mueller liepė žy- 
džioje, Lietuvos valdžia su-'(JamsKI)ainj^ juos ant pečių 
organizavo šnipų departa- ir nesti už miesto. Lavo- 
mentą, kad jis saugotų ją nai buvo jau pasileidę ir 
nuo žmonių sukilimo, kovo-,dvokiantis skystimas vais
tų su bolševikais, lenkais, į vėjo iš grabų.
latviais. Kolčako šaliriin-: Šitie žydai padavė ant 
kais ir kitais. Kadangi išsi-von Muellerio skundą ir ko- 
lavinusių slaptos policijos'misija buvo nusiųsta daly- 
šnipų tarpe pačių lietuvių kams ištirti. Tarp kitų, ko- 
nebuvo, tai kreiptasi prie misijoje buvo ministeris žy- 
buvusių Rusijos caro žan- dų reikalams ir keletas kitų 
darų ir šnipų, ir paprašyta, ■ministeriu.
kad jie prisidėtų prie Lietu-' Von Mueller pats man sa
vos „ochranos”, tos vienati- kė. kad jis pareiškęs tai ko

vai- misijai, kad jeigu ji „tuo- 
ijaus iš miesto neišsikraus- 

šnipų tys, tai Į astuonias valandas 
pulki- jis ja areštuosiąs.” 

įlinkas* Sisyck, oficieras ba-! M misteriai žino jo, su kuo 
uonas Stielite ir advokatas jie turi reikalą, ir tuojaus 
Li I. Prosiakievič, buvusis susipakavo savo bagažą ir 
Varšavos apksr. pro kuro- išvažiavo, 
ro padėjėjas, kuris prie ca-; y „ - 
ro valdžios buvo į 
reika’ų specialistas. Arti 

miausis jo sėbras yra ”co- ziavome 
lon” < \ t
vo Petrogrado policijos ko- rt- mus 
misionierium ir buvo žino- vienas 
mas tenai kaipo kyšių ėmė
jas ir nešvariausis „Ochra- 
nos” narys. Be šitų ponų, 
yra da iš Dvinsko buvęs šni
pų viršiniknas F’. Dunaje-

’ ‘ i Sugrįžę Kaunan ministe-
politinių riai pradėjo galvoti, kas su 
-. Arti- jais atsitiko. „Mes nuva- 

patraukti Muellerį 
Orsvchowski, kuris bu- teisman, o jis norėjo užda- 

■ J ----- kalėjiman,” pasakė
komisijos narių, 
buvo raportuotas

iuvio iki toji senai laukia- 
noji dienos šviesa prašvis.

"Naujienose” buvo pątė- 
nyta ne vien socialistams, 
>et ir abelnai skaitytojams; 
r tas perspėjimas labai vie- 
oj, nes lietuvių ūpas yra 
;aki’ęs važiuot Lietuvon.

Reiškia, socialistini nea t
isako nuo biznio, kolei šis- 
urėdymas egzistuoja. L. 
nunistai gi bizni smerkia.

Komunistai,
Š :

U ni jis t ai ir 
ne unijistai

Kur tik mes eisim, kur 
keliausim, visur surasime 

Ko-'žmones, kovojančius už kas- 
; dieninį duonos kąsni. Vie- 

• - prisiskai4ęllur darbininkai rengiasi
savo malhnalienėshp^fio! streikuoti, kitur ja ustrei- 

vairiu kolionių, paleistų, kuoja, o da kitur ką tik su 
mt socialistų. įsideda tai i £Tiz0 at^aJ 1 darbą,
itmintin ir skaito už svar-l- Man pačiam teKO gyvent 
nausius „faktus”. Šitaip nekartą ne vienoj vietoj, 
sufanatizuoti komunistai kur darbmkai . streikavo, 
era gatavi suėsti kiekvieną i Visokių atsitikimų pri-
nznierių. Bet kaip tik parsiėjo patirti, . visokiu 
itaiko proga, tai komunis-;Ruornoniy tenai tek-.

—i J išgirsti. Vienur darbiniu
kai stengiasi tverti unijas 
pirm, negu išeina streikai!

ardo. Tad musų komunis- kitur jau streikuodami tve 
A j smarkumu 
smukles-karčia-! 2-2is.

_ ______ r
už kuriu "rei- atrandame tokių,

mudoja, ju proto netemdo. !ra®0’ Prie organizacijos ne- 
“ - - įsideda. Pasikalbėk su to-

_____" “ _ 'į jo 
šviečiau-1 j’s pasilieka nuošalia 

gemble-lnuo kitų — ir atsakymą 
davimo visokiose formose maž-daug gausi __ šitokį: 
r paprasto apiplėšimo. Ir. Kam man tos uuiijos?—as 
kaip greit jis įsisteigia kar-‘Ju^ ir taip streikuoju, ne
riamą, taip greit įsigija ir!skebauju. . v
automobilių, apie kurį, dirb-l Šitaip sanprotauja daug 
tuvėje dirbdamas, neturėjo Ja^ai daug streikienų. Ir 
oroges nė svajoti. Tokio (^aro -^e klaidą panašiai 
karčiamninko - komunisto! sanprotaudami, didelę, di- 
buvusieii dirbtuvės draugai klaidą. Tik įsi vaizdi n- 
;rgi pradeda drąsiai savo \jeiSa taiP . kalne.y 
protą šviesti su „moon- kiekvienas streikiens. Kas 
shine”. pidami naremti nau-i vestų streiką, kas rupintu-

ai nepaprastu smarkumu 
teigiasi ,
nas. Mat. tuomi savo drau- Ber- atrandame—ir daug 
Tų darbininkų, už kurių rei-išrandame tokių, kurie ii 
alus galvas guldo — neiš-.&treikouja. bet i.uniją nesi

naudoja, jų proto netemdo.' ra8°- Prie organizacijos ne- 
/ienok užėjęs pas komunis-'sV-ecla' Pasikalbėk su to-
ą karčiamninką atrasi kiu žmogum, užklausk 
laug-daug protą 
rio ”moonshine”,

•?

savo kjrne, jeigu
MVLG C OU — j------------,

shine”, eidami paremti nau-lV.es.^ streiką, kas rupintu- 
jai į bizni įėjusi „draugą.”.8.1 i° tikslais tuomet, kas 

(Gali birt, kad vienas-ki- ^m’t n!i‘ar™Y?k,,,rdvJ^ 
tas komunistas taip ir pada-ro. bet kalbėti taip apie juos “f“ “butu Wjos, nelai- 
visus butu neteisinga Red.),k-vH ?«synkimo?

Kas išpuola "Laisvei" da-' Atsisakymas nuo uini£ 
ryt šiame momente, kuomet .cls a .unkenvbiu
ii bizni smerkia o i™ nasp 811110 streikų sunkenybių ji oiznj . merkia, o jos pase- našt ir „įkrovimą jos ant

Kumysas.
Europoj kuntysas yra da

romas kitaip ųegu Ameri
koj, vienok ir čia padarytas 
vra labai naudingas jau
tiems vaikams ir tiems, ku- 
■ię taisosi nuo’kokios nors li
gos. Net 3 ir 4 metų vaikai 
nėgstą jį, jeigu jis nėra per- 
laug rūgštūs. ' Rugštumas 
■tsiranda. nuo ilgo stovėji- 
no.

Kumysas daromas yra iŠ 
vieno. Reikia į puskvortę 
lešilto. švaraus pieno Įpili 
: šaukšteliu cukraus, gerai 
siūdinti ir supilt Į alaus 
ionką. Tuomet dedama še
štoji dalis plokštelės 
(cake) Fleischmano Vien
uos mielių (Fleischman’s' 
'omprcssed Vienna Yeastt, 
Minką stipriai užkemšama 
r padedama šiltoj vietoj ar

ba drungname vandenyj, 
kur ji laikoma apie 8 arba 
:0 valandų. Jeigu tuoj ne- 
artojama. reikia padėti ant 

’edo arba šiaip šaltoj vietoj. 
3rieš vartosiant paprastai 
kumysas sušildomas, bet 
tirm šildysiant geriau iš- 
mt kamštį, nes jis lieka ne
retai išmuštas. Jei kumysas 
šiltas, jis visai gali išputoti 
’aukan. Mat, bonkoj atsi
randa labai daug karboni- 
nės rūgšties.

Kumvsai yra geri vartot 
pač tiems, kurie laike ligos 

netenka daug svarumo.
Anodija.

Šitokiu vardu lietuviai va- 
iina vaistą, kuris susideda 
s trijų daiktų ir yra žmo
nas kaipo Hoffmanno ano- 
ija arba spiritus Aethens 

Tompositus. Ji susideda iš 
avų alkoholio, ethero (sky
rimo, kuris vartojamas ap- 
nigdinimui žmogaus prieš 
peracijąj ir sunkaus vyno 
diejaus.

Įėjus prohibicijai galen, 
daugelis žmonių pradėjo 
vert anodiją vietoj degti- 
lės. Šitas apsireiškimas ir 
verčia mant ištarti žodį-ki- 
tą apie anodiją, kad užbė
gus už akių jos vartojimui. 

Tiesa, vargiai yra geres
nis vaistas žagsėjimę stab
dymui, kaip anodija. -Ji tan- 
k _ _ _ . - -
pač jūrių kelionėj. Ji var
tojama ir „širdies sugniau
žime”, ir širdies mušime 
nuo rūkymo tabako, bet ji 
uri būt vartojama tik tuo

met, kada reikia. Vartoji
mas kaipo -gėrimas dėl 
smagumo yra neprotingas 
pasielgimas, nes tuomet ji 
gali tik kenkti, ne ką gerą 
daryti.

Eteras. kuris randasi a-- 
nodijoj, labai greitai garuo-j 
ja, ypač paėmus i burną,; 
kur yra daugiau šilumos,] 
negu ore. Ją imti reikią 
šaltame vandenyje, arba į- 
pilus Į kapsules.

Dr. A. Montvidas.

Dalykas
šnipu vyriausybei ir ant ga
lo atėjo atsakymas, kad von 
Mueller pasielgė „taip, kaip 
reikalavo jo pareigos ir po

vas, yra buvęs Rygos ”0- zicija.” ir prie to da pridur- 
ehranos” viršininkas ir ke-Įta, kad dabartiniu laiku įl
ietas kitų. - Įsai gyvena savo dvare už

Nei vienas tų ponų nesu- ijiie‘'uv<^ r.ybų ir jo negali- 
nranta nei žodžio lietuvis- ma pasiekti.
kai. Psvchologija ju labai Laikas bėgo ir skandalas 

kiekvienas rusas —! Pridarė visuotinas. Galų 
ar £ate J3-1 net šnipams jis li- 

..... ________ ; __ skaitomas k° nemalonus ir von Muel- 
Lietuvos"priešu. Todėl Lie- !eriui..bu\? nusiųstas „slap- 
tuvos šnipų sistema, kuri 
susideda iš vienu rusų, vi-

tas pranešimas”, kad jis at- 
......................... ................ t _ vyktų Kaunan. Jis tuojaus 
sus kitus rusus kemša kalė- yko ir buvo suimtas. Jį 
jiman.

Tiesa, Lietuvos valdžia 
suprato, kad neparanku 
skirti rusą savo" šnipų virši
ninku, todėl, nors def deko
racijos, buvo paskirtas bu
vęs Petrogrado universite
to studentas Lipriius, kuris

uždarė Kauno kalėjimo ce
lėj Nr. 141.

Dabar ji nuteis sušaudy
mui, pasakys skaitytojas. 
Bet ne. Jis vaikštinėjo sau< 
po savo celę ir juokėsi. Pra
ėjus 10 dienu jis buvo per- 

Casino, 
būt lais- 

išeiti 
ir val- 

Praėjo 
į Casino 
oficierių 

ir von Mueller su jais išva
žiavo. šiandien jis vėl gy
vena savo dvare už Lietu- 

<vos sienos.
Von Muellerio skandalas 

nėra jokia naujiena. Tokių 
atsitikimų Lietuvoje labai 
daug. Ir šnipai tokių žmo
nių nepersekioja. Varnas 
varnui akies neiškabins.

(Šitas straipsnis tilpo 
laikraštyje „Folkets Dag- 
blad Politiken” 22 kovo, 
1920 metų. Mes jį imam iš 
„Soviet Russia” 26 birželio 
numerio. Red.)

keltas i........ ...
yra lietuvis Jr moka lietu- Kur Jls 
viškai. Išpradžių »;is buvo vas> 
laikomas tik dėl svieto akių, net. 1 
liet dabar jau gali eiti lenk-, restoranuose, 
tynių su tikrais žandarais. Ga keetas dienų, 

Lietuvos valdžia ir jos keletas
šnipų istorija primena isto
riją Noskes ir Vokietijos 
karinių junkerių. Noske 
davė tiems ponams pilną va-i 
lią. o paskui turėjo dėl jų 
skųstis. Taip yra ir Lietu
voj šiandien: nei šnipai, nei 
ių agentai — ivairųs valdi
ninkai — valdžios jau ne
paiso ir net pačius minište- 
rius tardo. Taip, pavyz
džiui, šnipų tardymui buvo 
pavestas andai ministeris 
baltgudžių reikalams.

Kaip Lietuvoj šeiminin
kauja šnipai, pavyzdžiu gali 
būti ir sekantis atsitikimas: 
Tutes Fritz Pauser von 

v_____  Mue’Ier, Panevėžio miesto
visi sustabdo ir vėmimą, y- komendantas, buvo kartina

mas sekamais prasižengi
mais :

1. Jis surengė mieste 
pogromą. Su jo žinia ir pri
tarimu jo kareiviai žudė, 
degino ir plėšė miesto gy
ventojus, kaip „senais lai
kais.”

2. Kartą jis atėjo į mies
to kalėjimo kiemą girtas, 
[kaip visuomet. Kieman bu
vo išleista 
septyni politiniai kaliniai

Seniau musų kairiaspar- 
niai šaukdavo? „šalin su 
darbininkų taryba! šalin 
su palšomis miniomis! Šalin 
su pašaipinėmis unijomis!~ 
jos yra buržuazijos pada
las ! Mes, r-r-r-evoliuciniai, 
kompromisų nedarome su 
palšomis miniomis ir su 
buržuazija”.

Dabar tie patįs karštuo
liai skverbiasi j palšąsias 
minias, dirba, kiek drūti, sy
kiu su buržuazija, nusilen-

”,

pasivaikščioti; kę prašo aukų pas palšąją 
—r ----------- --------- i—minią neva draugų gelbėji-
nenki vyrdj tr dv moteris, mui.
Von Mueller sustatė juos' štai tau ir stebuklai: pir- 
prie sienos ir savo rankomis piiau spjaudė, o dabar ge- 
visus juos sušaudė. Iria. ™ ‘

3. Kuomet Panevėžis bu- nistų taktika, 
vo bolševikų rankose, mies-' Uranas.

jria. Tokia tai musų komu-

k



PARDAVIMAIMaloniai šviečia

$2.00
$1.25

“KELEIVIS
GERLAUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS 
PRENUMERATOS KAINA 

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

Kaaadoj ir Užrubežiuoae
Metams .......................... $3.00
Pusei metų ...................... $1.50

_Su visokiais reikalais atsikrei 
piant į Redukciją, rašykit šitok 
adresą:

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

Kraujo praliejimas 
Pittsborgo lietuvio ka

taliko bažnyčioje.
DAUG ŽMONIŲ SUŽEIS

TA IR AREŠTUOTA.

MES galime daryt biznį tik su 
jums—bet ne su pašaliniais.

Kiekviena metą męs prigulim 
nuo paramos čia Massachusetts 
valstijoj—(lidžiamjam Botrtone.

Kad męs norime jums teisin
gai tarnaut, tas savaimi supran
tama. Jeigu męs to neišpildom, 
praneškite mums, nes tuomi jus 
pagelbėsit mums pagelbėt jums.

<

Parapijonus sumušė kunigų 
pašaukta policija.

Pittsburghe pereitų savai
tę prie lietuvių katalikų baž
nyčios Įvyko kraujo pralie
jimas. Daug žmonių buvo 
sužeista, 9 parapijoms areš
tuoti. Vietos anglų dienraš
tis paduoda suimtųjų var
dus taip:

Walter Stačinskas, Jur
gis Kakevičius, Alex Kuhns, 
Antanas Gelonis, Andrius 
Jestranskis, Nellie Zam- 
blanskienė, Pranė Bucevi- 
čienė, A. J. Tėvelis, Kazys 
Galinis.

Šitas skandalas kilo iš ku
nigo priežasties, kuris pa
šaukė ginkluotą policiją 
prieš tikinčius^ žmones.

Nepatenkinti kunigu Sut- 
kaičiu parapijoms norėjo 
laikyti susirinkimą po baž
nyčia, kurią jie savo pini
gais yra pastatę. Bet kuni
gas norėjo parodyt, ”ką jis 
gali”. Jis užrakino salės 
duris ir pastatė prie jų poli
ciją- . •

Susirinkę prie sales žmo
nės ir radę prie jos policiją, 
da daugiau ant kunigo Įtii- 
žo. Vienas parapijonų pasi
lipęs augščiau pradėjo sa
kyt prakalba Į susirinkusius 
Di^e bažnyčios katalikus. 
Kunigo davatkos ji nutrau
kė. Prasidėjo triukšmas, 
įsimaišė buvusi tenai polici
ja ir pradėjo katalikus vai- 
kvt. Kaikirie pasipriešino, 
sakydami, kad čia jų bažny
čia ir policija neturi jokios 
teisės kištis. Policija paaiš
kino, kad bažnyčia iau ne 
parapijonų, nes ji užrašyta 
vyskupui ir jie ant svetimos 
žemės negali lermo kelti.

Išgirdus parapijonams, 
kad jų pinigafs nupirkta 
žemė ir pastatyta bažnyčia 
užrašyta nežinomam sve
timtaučiui, kilo da didesnis 
subruzdimas. Tūli jų pra
dėjo varyti policiją šalin 
nuo bažnyčios.

Per ta triukšmą susirinko 
j 3,000 žmonių. Pribuvo 
daugiau policijos ir ji be jo
kių ceremonijų puolė Į žmo
nes, blaškant juos Į visas pu
ses ir mušant buožėmis vi
sus, kas tik pasitaikė. Pa
kilo minioje kliksmas. Mo
teris ir vyrai su kruvinomis 
galvomis, be kepurių, pradė
jo bėgti kas kur galėjo.

Kunigai Sutkaitis ir Ka
zėnas, matydami kaip žmo
nės buvo sumušti, bijojo tą 
nakti klebonijoj ir nakvoti. 
Ginkluotų detektyvų lydi
mi, jie nuvyko Į vidurmies- 
čio hotelĮ.

Tai ve, kaip elgiasi 
”krikščioniškos doros” mo
kytojai !

An* rytojaus buvo visų 
parapijonų byla, kuriuos 
Kunigo pašaukta policija 
buvo umušus ir areštavus. Į 
teismą atlapsėjo ir abudu 
kunigai. Skaudu buvo žiū
rėti, kaip žiauriai buvo 
žmonės persekiojami, ir tai 
vien dėlto, kad jie driso pa- 

, reikalauti iš kunigų atskai
tos, kur jie deda parapijos 
pinigus.

Visi suimti parapijonĮs 
buvo pripažinti kaltais „kė
limu riaušių.” Byla perkel
ta Į augštesni teismą ir kal-

llluminating Companv oi DoUon
Thr F.dison Electric

tiriamieji pastatyti po $1,- 
000 kaucijos kiekvienas.

Reikia pridurti, kad laike 
teismo policija suėmė da vie
ną merginą, kuri buvo atė
jus kaipo liudininkė suim
tiems. Taigi dabar išviso 
yra suimtų 7 vyrai ir 3 mo
teriškės.

Kunigas Sutkaitis liudijo 
prieš parapijonus. Jis pasa
kė, kad pas*jį buvo atėjęs 
parapijonų komitetas iš tri
jų vyrų ir norėjo peržiūrėti 
parapijos knygas. Knygų 
Suftkaitis jiems nedavęs. To
dėl, girdi, tie „maištinin
kai,” kurie rh)ri žinoti, kiek 
parapjos kasoj yra pinigų, 
nutarė šaukti mitingų prieš 
mano norų. Sutkaitis tą mi
tingų jiems uždraudęs ir pa
statęs Doliciių prie salės du
rų. Nežiūrint to, 
ninkai” norėję spėka 
Įeiti. Ir kilo riaušės.

Vadinasi, katalikai 
sumušti ir areštuoti 
dėlto, kad jie norėjo sužino
ti. kur kunigas jų pinigus 
deda!

„maišti- 
sa’ėni-

buvo 
vien

COURTNEY, PA.
Liepos 18 d., 2val. po pie

tų, bus L. D. B. Pašalpinės 
Dr-stės susirinkimas. Yra 
nutarta, kad iki pusmetinio 
susirinkimo nariai bus pri
imami už pusę Įstojimo mo- 
kesties. Todėl pasinaudo
kite proga ir prisirašykite 
nrie minėtos draugijos tuo
jaus.

W. Gamulis, Sekr.

Pajieškojimai
JUZĖ K A Pčl N SKIUTĖ-BIEL Ai - 

TIENŠ. mano moteris, . kuri mane 
apleido 1 d. sausio, 1915 m, palikda- 
r." 18 menesių ‘mergaitę. Šiuorni
jai pranešu, kad aš išvažiuoju Į Lie
tuvą; todėl, jeigu norėtumei pama
tyti savp-dukrelę, atsišauk. Jei kas 
į:; žino, malonės Dranešti jai.

Jonas Bielaitis. (29)
257 Brandon Avė, Detroit, Mich.

JONAS VITKAUSKAS, Kauno 
gub.. Traškunų parap., Gailutiškių 
viensėdžio. girdėjau kad gyveno Ro- 
chester. N. Y. lai atsišaukia arba kas 
žino malonės pranešti, yra svarbus 
reikalas. (27)

Juozapas Vitkauskas
R. F. I). Box 73, Avon, Conn.

"ANTANAS VIšiNSKAS. mano 
vyras, mane apleido 24 d. kovo, pa
likdamas varge su trimis kūdikiais, 
vyriausias 4 metų. Girdėjau, gyve
na VVaterburv. Conn. Labai jo pra
šau. kad jis pasigailėtų savo kidikių 
ir sugrįžtų arba duotų pagalbą, nes

esame varge, neturime ko pavalgyti. 
Kas jį patėmytų, malonės pranešti. 
Čia yra jo paveikslas.

Petronė Višinskienė (28) 
222 Franklin St.. Rumford, Me.

JURGIS KASULAITISv tetėnas, 
ir jo šeimyna, paeina nuo Virbaliatis, 
Suvalkų gub. 7 metai atgal mudu su 
juo persiskvrėme Ne\v Philadelphia. 
Pa_ ir iki šiol nežinau kur jis gyve
na. Girdėjau, buk gyveno apie trįs 
metai atgal Pittsburghe. Meldžiu jo 
paties atsišaukti arba jį žinančių pra 
nešti. Yra svarbus reikalas.

Antanas Jenčauskas, (28)^ 
40 W. B. P. Rd, Mamaraneck. N. Y.

Reikalinga; BUėERIS ir MENE
DŽERIS į kooperatyvę krautuvę, su
prantantis bučeriaus ir groserninko 
darbą; $149 į menes;; reikalinga kau
cija $1,000. Atsišaukite šiuo antra
šu ;

Anthon.i Zelinski, (29)
333 E. Willing St, Tama'|ua, Pa.

PARSI DUODA BARZDASKU- 
TYKLA < Barbe r Shopi, Lietuvių 
apgyventoje vietoje. Savininkas ei- 
r.a į kitą biznį, todėl turi būt par
duota greit.

J. K. Lakus. (28) 
524 W. Baitimore St, Baltiniore, M.i.

PARSIDUODA PA VEIKSLŲ 
DIRBTUVE.

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

160 N. lot h St.. Philadelphia. Pa.

FARMOS.
Parsiduoda didžiausioj lietuviu ko

lonijoj. Aš turiu dvi f ai mas, todėl 
vieną turiu parduoti pigiai ir ant 
lengvų išmokesčių. 148 akeriai. 65 
dirbamos, apsėta rugiais, kviečiais, 
avižomis, dobilais, kornais. bulvėmis, 
žirniais ir kitomis daržovėmis; 83 
akeriai gero miško ir ganykla; per 
lauka teka upė ir yra žuvų; budin- 
kai nauji; sodas; farma vieno blo
ko tolumoj nuo stoties, apie kurią 
apstatyta daug vasarnamių, khubu, 
l:ur galima padaryti gerą biznį. Pla
tesniu informacijų klauskite, įdėda
mi už 2c. štampą.

Antanas Leskauskas. (30)
I«ake County, Peacock, Mich.

Farma ir Biznis
Parsiduoda didžiausioj lietuvių kolo
nijoj pigiai ir ant lengvo išmokescio. 
148 akeriai; 65 akeriai dirbamos že
mės, apsėtos rugiais, kviečiais, dobi
lais, kornais. bulvėmis, žirniais ir vi
sokiomis daržovėmis; 83 akeriai gero 
miško ir ganyklos; per lauką teka u- 
pė; daug žuvies; triobos naujos; ma
žas sodas; vienas blokas iki stoties 
R. Rand; prie stoties daug vasarna
mių ir kliubų; daug biznio daroma iš 
jų; Parduodu farmą, kadangi turiu 
dvi ir abejų negaliu apdirbti. Gali
ma pirkti by kurią norite. Dabar ge
riausias laikas pirkti; galite matyt, 
koki javai auga ant tų farmų. Dė
lei platesnių žinių kreipkitės:

ANTANAS LESKAUCKAS. (30) 
LAKE COUNTY. PEACOCK MICH.

FARMOS.
54 akeriai. pusė dirbamos žemės, gi
rios užtektinai dėl savęs, tik mylia j 
miestuką ir mokyklą: stuba, barnė ir 
vištinvčia: šaltinio vanduo, 4 karvės 3 
telyčios šių metų, 3 arkliai. 3 didelės 
kiaulės, 15 vištų ir 50 viščiukų: veži
mai. mašinos ir mažesni fanuos įran
kiai. Parduodu su viskuom už $2,200. 
{mokėt reikia $1,200; likusius ant 
lengvų išlygų. Turiu visokių farmų.

A. Žvingilas.
26 Broadway. So. Boston, Mass.

FARMOS! FARMOS!
Priežastis — sunkiai sužeidė; par

duodu labai pigiai ir palaukiu pinigų 
ant mažų procentų. Farma turi 75 
skėrius — 60 dirbamos. 15 miško. 
Apsėta rugiais, kviečiais. dobilais, 
avižomis; 2 upeliai teka per lauką; 
viskas auga gerai. Didelis sodas: 100 
obelių. 150 plumų, vyšnių; triobos 
geros; 4 arkliai. 8 karvės, 10 smulkių 
gyvulių. 5 kiaulės. 180 vištų, 46 antis, 
16 balandžių, mašinos lankui dirbti, 
naujas inžinas 7 arklių pajiegos, ma
lūnas vandeniui traukti; viskas gerai 
įtaisyta. Kas pirmas, tas laimės. Kas 
nori pirkti, tuojaus parašykit, o tuo
met duosiu daugiau žinių, arba, jei 
netoli, atvažiuokit.

GEORGE STULGAITIS, 
R I. I.uther, Mich.

Mykolas Vinckus pajieško savo VITAUTAS 2ENIS. Bernotavo 
sesers TEODOROS ATNCKAITCS. valsčiaus, žvirgždai^ sodžiaus, Kon- 
Prašo atsiliepti. Jis yra sužeistas, taačių parapijos; prieš karę išvažia- 
Jo adresas: M. Vinckus, Kauno Redy- to į Pittsburgh, Pa. Atsišaukite ar
ba, Šaulių apskr, Kuršėnų paštas, ba ji žinanti praneškite. Yra svar- 
Raudėnų miestelis. >Vus reikalas.
------------------------------------------ —— j Pranciškus Poška, (3»)

Pajieškau sesers PRANCIŠKOS, 2419 W. 45th PI, Chicago. UI.
KULIKAUSKIUTĖS - LAUGMl-i --------------------------„ ,
NIENĖS, Larvininkiškės kaimo, Rub-Į STEFANIJA NORV1TAITE, Šau-j------  --------- ------------------- -------
lėlių valsč, Šakių apskr. Septyni Ihr apskr, Malavėnų. kaimo, 19 metų i į,-2VO parapijos, Očikių kaimo. Rase;- 
metai atgal gyveno Montreal, Cana-*kaip Amerikoje. Lai atsišaukia arba--:.. — r;.- i.,^ ;;
da. ■ Jos pačios meldžiu atsišaukti, kas apie ją žino malonės pranešti.

JUOZAPAS ABAKAS (yra laiškas 
iš Lietuvos) i 

j malonės atsišaukti. Aš 1 
| Kauno gub., šaulių apskr, Pastrui- 
ikies kaimo, Raudėnų valsčiaus.

Stanislovas Pocius.
i 30 Bellevue Avė.. Monteilo, Mass.

—---------- ------ -—i JIEŠKAU MOTERIES įirižiiirčji-
ir Vilimas Liudautkas, maj namų ir vienos ypatos. Darbo 

paeinu iš Į mažai, visą atliekamą laiką gali su- 
Gali būti 

vieta 
kiau-

Pajieškau pusbrolio -TONO GAR
GUS. po patėviu JEZINSKAS. Ada-

naudoti savo reikalams.
pilna šeimininkė. Atsakanti 
gerai moteriai. Platesnių žinių

■ skit per laišką.
E. Sanger.

■ 7915 St. Clair Avė.. Cleveland.
(28) 

Ohio.

I

arba ją žinančių pranešti.
Milliani Kufik, (28)

Box 673, Uhrichville, Ohio.

Elvira Johnscn. 
Iudependent Ice Co, Union Avė, 
Box 7. Lakeport. N. H.

j nių apskričio. Jis pats arba 
| žino malones pranešt. Turiu 
reikalą.

Juozas B. Gorgas.
142 Tanpen St.. Kearnev.

kas jj 
svarbų

N. J.

Pajieškau savo brolių JUOZO ir 
MATEUŠO CHEPUAUSKŲ. Kauno 
redybos, Raseinių apskr., Vyduklies 
valsč. Pirm karės gyveno East St. 
Louis. III. Meldžiu jų atsišaukti arba 
juos žinančių pranešti. Turiu svarbų 
reikalą.

Antanas Chepliaaskis. - (28) 
14 Stone St, Detroit, Mich.

MIKALOJUS STANYS, brolis, at
važiavo iš Liepojaus į Chicagą su su- 
Mmd Vladislovu 1912 m., lai atsišau
kia; yra svarbus reikalas.

Jeronimas Stanys (30)
P. O. Box 183, Mexico, Me.

Paj;eškau ANTANO ZAPERAC- 
K0, Vilniaus gub, Trakų apskr, 
Mastanckų viensėdijos. Turiu svar
bų reikalą kaslink Lietuvos.

Vincas Balčiūnas. (31)
26 Gaston St, Easthampton, Mass.

'Pajieškau brolio MIKOLO ATKO
ČIŪNO. Turiu svarbų reikalą. Malo
nėkit tuoj atsišaukti, ar kas jį žino 
malonės pranešti.

Domininkas Atkočiūnas.
1317 Hovard St, Philadelphia. Pa.

Pajieškau brolio VINCO MIC
KAUS. Kauno gub., Šaulių pav.. Kur
šėnų vaisė.. Rudenų ka:mo. Gyveno 
Rochester. N. Y. Kur dabar, nežinau. 
Jis pats lai atsiliepia arba jį žinan
tieji malonės pranešti.

Barbora Mickaitė.
3V0 4th SU, So. Boston, Mass.

JUOZAPAS IR STEPONAS MIŠ
KINIAI, jiems yra svarbi žinia iš 
Lietuvos nuo jų tėvo. Taipgi BOLE- 
SIOVAS ŽEMAITIS; jie visi gyveno 
Argentinoj. Paeina iš Švedašų para
pijos. Kauno gub. Atsišaukite arba 
juos žinantis praneškite.

John Gimbutis. (27)
Box 414, Argo, IIL, U. S. A.

FARMA. NAŠLE MOTERIS PRI
VERSTA GREITAI PARDUOTI. ..

”0 skėrių geros Connecticut valsti
joj žemės, 30 a kerių tinkama apsieji
mui ręstas geros ganyklos ir miškai. 
2 melžiamos karvės, 1 arklys. 25 viš
tos, 100 vaisingų Įvairių medžių, ge
ras 7 kambarių namas, barnė. viščinė, 
pusantros mylios nuo dirbtuvių mies
to, 6 mylios nuo didelio miesto; kaina 
$2,000. Įmokėt $1.200. Platesnių pa
aiškinimų galima gauti tik angliškoj 
kalboj. (27)

NATHAN VEISLER
9 School st.. Danieison. Conn.

JUOZAPAS ELZBERKA, lai atsi
šaukia tuojaus. Jam yra atėjęs 
laiškas iš Lietuvos nuo jo sesers. Jei 
kas jj žinote, praneškite.

D. Miknis. (77)
1408 Forrest SU, Seattle, Wash.
JONAS KREIVIS, dėdė, Kauno 

gub., Ukmergės apskr.. Deltuvos 
miestelio greitai malonės atsišaukti 
arba žinantieji pranešti, nes numirė 
mano tėvas Tanošius Kreivis.

Barbora Kreiviutė (27)
261 Athens st., So. Boston, Mass.

JONAS TALISAUSKAS. tėvas, ir 
dėdė KAZIMIERAS TAUSAUS- 
KAS. Rotorių kaimo, Skersnemunės 
valscą Raseinių apskr.; Atsišaukite 
arba juos žinantįs praneškite.

Anelė Vengieaė, (27)’ 
Box Wl, Steger. IK
TADEUŠAS LIACAS. brolis. Kem- 

dziunų kaimo, Pšvietenio valsč - rr- 
veno Ogiesby, IIL Atsišaukite.' nes 
yra svarbus reikalas.

Ifu. Lincas, roev
1219 So. 26th St, Philadelphia. Pn.

«

Pajieškau brolių JUOZAPO ir A- 
LEKSANDRO GADLIAUSKU, Kau
no Redybos. Darbėnų parap.. Lazdi
ninkų kaimo. Malonėkit atsišaukti, 
arba kas juos žino teiksis pranešti; 
bž tai bus atlyginta. Turiu svarbų 
reikalą.Liudvikas Gadliauskas.

1652 So. Lee SU Philadelphia. Pa.

Pajieškau savo brolio KONSTAN
TO PEČIULIO, Kauno Redybos, Pa
nevėžio pavieto, Slekiškių kaimo. Per 
Icry buvau paimtas kariumenėn, o 
paįlrią. 1 pakliuvau vokiečių nelaisvėn, 
kame ir lyir šiol tebegyvenu. Taigi, 
kas žino apie mano brolį, kur jis yra, 

pranešti "Keleiviui”, arba 
pats lai atsišaukia laišku į mane.

Mano antrašas tekis:
Deutchland We»tfalen, Luenen Nord 

Stein Sts, No. 218, Julius Klavas.

Pajieškau giminių: Juozapo Juču- 
ros jo žmonos Anelės, tėvo vardu 
Masuličios. ir Jono Barono. Prano 
Aleximo. Prano Krapavicko; visi nuo 
Kupiškėnų. Turiu svarbų reikalą. 
Malonėkit atsišaukti arba kas apie

95 Centrai Avė, New York. N. Y.

Pajieškau brolio PRANCIŠKAUS 
ŪSO. Kauno gub. ir pavieto. Krakių 
parapijos; seniau gyveno Easton. Pa.

Antanas Ūsas. (28)
33 N. Bridge St.. Pa torso n. N. J.

APSIVEDIMAL
Paiješkau apsivedimui merginos, 

turi būti nuo 17 iki 30 metų, turi 
būti protinga ir kiek pamokinta. Aš 
esu 27 metų, vertas $9.000. Atsi- 
-aukdamos prisiųskite paveiksią.

Tony Kilton. (27)
364 Kensington Avė., Cnicago. III.

Pajieškau švogerio VLADO STEO 
KO. Seniau gyveno Nevrark. 
■Jam yra laiškas iš Lietuvos 
žmonos ir nuo dvejų dukterų, 
licpkit šiuo antrašu:

Paul Lauczka.
57 Vine St.,

N. J. 
nuo 

Atsi-

(29)
Monteilo. Mass.

Pajieškau AUGUSTO 
KAUS. Girstnikiu kaimo, 
kio parapijos. Meldžiu jo 
arba ji žinančių pranešti.

Emilija Rratenaitė- Povilionienė.
29 Faxon St., Mostelio, Mass. (28)

VAIT1C- 
Rupreliš- 

atsišaukti

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
bile mylėtų gražų šeimynišką gyve
nimą. Aš esu 27 metų vaikinas. 
Mergina gali būt 28 metų. Dirbu už 
’uonkepj (bread baker). gerai uždir

bu ir visados turiu darbą. "Merginos 
malonės atsišaukti, kartu prisiunčiant 
savo paveikslą. Paveikslą grąžinsiu 
ant pareikalavimo. Vyrų meldžiu 
nerašinėti.

Julius Vaitkui
2339 — 5th Avė.. Pittsburgh. Pa.

VISŲ ŽINIAI
Kurie išanksto užsimokėjote už 

knygą
"PATARMĖS MERGINOMS APIE 

LYTIES DALYKUS“.
da kartą atsiprašom ir meldžiam ne- 
rustaut, kad išeidimas užsivilko. 
Stoka zecerių darbą užtęsė gana il
gai. bet už savaitės-kitos knyga bus 
jau gatava ir paskubėsim visiems iš
siųsti. Todėl, da biskį kantrybės ir 
visiems knygos bus pasiųstos.

MRS. F. J. STROPUS.
Išleistoja "Pat. Merg.“

GERA PROGA P1TTSBURGH1E-
ČIAMS.

Parsiduoda gražus dideli lotai bu- 
davojimui namų: labai gražioj vietoj. 
'Vest Parke: kaina pigi. Klauskite 
darbo dienomis pas lietuviškos koo
peracijos krautuvės gaspadorių A. B. 
šatkus, 
Rocks, 
Šatkus. 
Park.

KAZYS VIDEIKA, Kaniūkų kaimo. 
Vilniaus redybos. Alytaus apskričio. 
Alovės valsčiaus, pajieškau švogerio 
PETRO SNITKAUSKO. sesers RO- 
*ĖS VIDEIKUTĖS. MARĖS irANE- 
L£S VIDEIKUČIU ir ONOS KVE- 
DARIUTĖS.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 24 metų. Aš esu 26 metų, 
uždirbu virš $50 savaitėje. Mergi
nos. norinčios gauti jauna, gražų ir 
linksmų vyrą, malonės atsišaukti ir 
prisiųsti savo paveikslą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai.

Tom Grygas.
871 Ravmond St., Akron. Ohio.

3 Chartiers Avė., McKees 
Pa.. nedėldieniais — A. B.
930 Runelwood Avė.. West 

(29)

Pajieškau brolio VINCO JEME
NAS. Pesliu vienkiemės. Anykščių 
parapijos. Vilkmergės pavieto. Kau
no gub. Meldžiu jo paties atsišaukti, 
arba kas ji žino pranešti. Turiu
svarbų reikalą kaslink Lietuvos.

Joną® Semenas. (28)
79 Huflson Avė.. Brooklyn. N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės, be vaikų, nuo 28 iki 35 metų 
amžiaus; turi būti laisvų pažiūrų. Aš 
esu 36 metų vaikinas. Platesnes ži
nias suteiksiu laišku. Merginos ma
lonės prisiųsti savo paveikslą. Kuri 
pareikalaus, tai paveiksią grąžinsiu.

'Valter Tribautas.
33 N. Edvard St., Kenosha. Wis.

SALDŽIAUSIAS IŠRADIM \S.
Nesenai tapo išrastas saldumas, 

kuris yra 120 kartų saldesnis už cu
krų. 
C0_ 
mas 
kitų 
tę, 6 bonkutės už $5.00. 
bonkute šito saldumo užsaldinsite 
tiek, kiek su penkiolika svarų cu
kraus. Cukrui pabrangus, vartokite 
šitą puikų išradimą, nes jau tūkstan
čiai šeimynų jį vartoja kaipo ekono
mišką ir pigiausį pasaldinto ją. Gali
ma užsisakvti pas;

CHAS. P. URBANAS. (29)
Deot.

942 W. 34th St..

Jį išdirba SAKO PRODUCTS 
Šitas saldumas yra vartoja- 

užsaldinimui kavos, arbatos ir 
gėrimų. Kaina $1.00 už tx nku- 

Su viena

K..
( hicago. IIL
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LSS. VI Ra jo- Pranešimas Waterbu- 
no reikalai. rio streikieriams.

r
i

Lietuvos Paskola 
pratęsta

Draugai darbininkai, ne- 
grižkite i dirbtuves per mu
su broliu darbininku krau
ją-

Nuo pancdėiio. kada Wa- 
terbario gatvės liko aplais
tytos ramiu darbininkų 
krauju, policija neledžia 
streikieriams laikrti susi
rinksimų. Kapitalistų laik-

I raščiai melagingai skelbia, 
kad jau darbininkai šimtais

Gerbiamieji draugai ir 
draugės! Kadangi aš nega
lėjau pribūti Rajono konfe- 
rencijon ir asmeniškai Įduo
ti savo rezignaciją iš Rajo
no organizatoriaus, tai šiuo
mi pranešu viešai, kad aš 
rezignuoju ir meldžiu mano 
vieton išsirinkti kitą. Prie
žastis mano rezignacijos 
išvažiavimas Lietuvon.

Raportą iš savo darbiu*- grįžta i darbą. Jie sužiniai 
tės Rajone nematau reikalo meluoja skelbdami, kad ita- 
viešai skelbti, nes draugams Jų prezidentas L. 
ir taip jau yra žinomas ra
jono stovis, 
darbas Rajone eina gerai ir 
kuopos baigia tvarkytis. 
Tik tiek turiu pranešti, kad Tikslu 
kvitas, kurių drg. Juknis 
buvo ma nprisiuntęs Liet. 
Socialdem. Rėm. Fondo au-' 
koms rinkti, grąžinu drg. 
Jukniui atgal kartu su $2.-į 
25 surinktų aukų, kaip ly
giai ir tuos $2.01, kurie bu
vo likę nuo seniau nuo LSS. 
133 kuopos. Vadinas, iš vi
so d. J. Jukniui pasiunčiau 

pinigai skiriami 
socialdemokra-

Scalma- 
nas pavelijo grįžti i darbą 

Organizacijos Į vedusiems darbininkams. 
Netikėkite šitokioms pa
skaloms, nes jos skelbiamos 

suklaidinti darbinin
kus, sulaužyti streiką.

Mes žinome. kad visokį 
kompanijų agentai kalbina 
darbininkus grįžti i darbą, 
prižadėdami didesnes algas, 
geresnes darbo sąlygas ir 
trumpesnes valandas. Jie 
sako: "Kam tau streikuoti, 
eikvoti laiką, kada ta gali 
dirbti? O kada streikas pa
sibaigs, tada mes duosime 
tą, ką ir kitos kompanijos 
duos." Draugai, atminkite, j 

i kad šitokiais įkalbinėjimais:

$4.26. Tie
Lietuvos
tams.

Buvusias
Norwoodo LSS. 133 kuopos jr veidmainingais prižadais 

kompanijų agentai tik 
streiklaužių jieško. Jie no
ri prikalbinti mus prie
streiklaužiavimo, kad tik 
sulaužius streiką, kad pas- 

; musų 
darbo krauti sau milionus. 

s. laikyti 
ir ant toliaus prie- 

i, biednvs-

mano globoje

Pėtnyčiomis nuo 9 ryto iki 
6 vak. Utarninkais, Ketver- 
gais ir Subatomis nuo 9 rv- 
to iki 9 vak. Nedėliomis nuo 
9 ryto iki 1 po pietų.

Įsitėmykite mano naują 
adresą:

A. OLSZEUSKIS,
3251 So. Halsted St., 

Chicago.

PASKELBIMAS.
$iuomi pranešu visiems, 

kad aš pasitraukiu iš Ban
ko šalin ir daugiau nieko 
bendro su juo neturi. O ko
dėl pasitraukiau, tai čia ne 
vieta apie tai kalbėti. Čia 
-ik tiek noriu pasakyti, kad! 
iš dabar atidariau Naują 
□fisą antroj gatvės pusėj,! 
i ries banką, po num. 3251 
S. Halsted St.. ir čia siunčiu
PINIGUS IR Š1PKORTES 
i Lietuvą ir kitas dalis svie
to, parūpinu pasportus ir 
taxų raportus. Padarau vi
sokius notarijališkus raštus1 
— kontraktus, Įgaliojimus 
(doviernastis i pirkime ir 
oardavime ūkio ir daiių Lie
tuvoje ir Amerikoje.

Parduodu namus, skolinu 
pinigus, padarau ir prižiu
rau visas popieras pirkime 
ir pardavime namų ir biz
niu. Padarau "insurance” 
ant namų, forničių, stiklų ir 
tt.

Taigi šiuomi kviečiu visus 
savo senus kostumerius ir 
draugus, kuriems aš per 28 
metus teisingai tarnavai 
siuntime pinigų ir šipkor- 
čių, atsilankyti Į mano nau- 
ią ofisą po num. 325! S. 
Halsted St., o aš ir dabar 
teisingai ir ištikimai patar
nausiu visuose Jūsų reika
luose.

Ofiso valandos:
ta j-i- • rv i ivn.n. VIII,Panedehais, Seredomis ir| Telephone Slvvesant 5406.

li* J
■> Lietuviškai - Lenkiška Aptieka

Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite 
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- : 
*okū) ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu
matizmą, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- i 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- : 
gų ir geriausius patarimus suteik-ame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- j 
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 sučėdyt pinigus, tad | 
ateikite į APT1EKĄ po numeriu__•. (1)|

100 SALĖM ST^ BOSTON, MASS.

i
ui

I
Lietuvos Misija buvo 

skyrusi liepos 1 dieną, š. m., 
užbaigimui paskolos darbo. 
Mat. nuo to laiko Lietuvos 
Respublika jau moka nuoš. 
už kiekvieną boną ir todėl 
visi paskolinti už bonus pi
nigai turėjo būti sumokėti 
iki ’1 dienos liepos. Tečiaus 
paskolos darbas tiktai pa
skutiniu laiku išsivystė i 
platų visų Amerikos lietu
vių darbą. Kaikurios stotis 
tik paskutiniu laiku sujudo, 

j sukruto prie darbo ir yra 
tvirtai pasiryžusios savo 
kvotą išpirkti. Kitos kolo- 

' nijos yra išplūkusios dau
giau kaip du trečdaliu kvo
tos ir prašo dar pailginti pa
skolos užbaigimą, idant jos 
galėtų visą sumą išpirkti. 

.Yra stočių, kurios tik nese
niai susitvėrė, i 
vyti kitas stotis, 
vra stočių 
iėje žmonės 
šiol 
ma. butų geriau, kad tokių 
stočių valdyba butų atnau
jinta ir papildyta naujais 
žmonėmis. Delei visų šių 
priežasčių Misija paskolos 
raiką pratęsia. Ji būtinai 
nori surinkti $5,000,000.

Kas yra sumokėjęs pini
gus už bona iki liepos 1 d., 
tie visi gauna boną be jokio 
primokėjimo. nes nuo 1 d. 
liepos pradeda nuošimčiai 
augti. Jeigu gi kuris pirk
tų boną jau po pirmos die
nos liepos, tai kiekvienam 
turėtų būti atitraukta dalis 
nuošimčio. nes Lietuvos 
Valstybė moka procentus 
nuo 1 dienos liepos.

Lietuvos Misija.

nu-

ir jos nori pri- 
Pagalios, 

ą, kur i viršininkus 
nepasirodė iki 

savo veiklumu ir, sako-

elektriką. Mokiname uz prieinamą 
kainą. Gvarantucjame išmokinti kiek-

Iknygas, bilas ir visą archy
vą perdaviau tos kuopos or- 
ganFzatoriui, draugui V. 
Grinkevičiui.

Draugai, nuo to laiko, 
kaip komunistai suardė m u- kiaus vėl galėtų iš 
su organizaciją ir supiudė . u„. 1____ 1
darbininkų klesą, mes ma- o mus, darbininku 
žai veikėme, nes ir negali
ma buvo veikti. Bet dabar, spaudoj, vergijoj 
rodos, dalykai pradeda ge- tėj.

i Mes kalbėjome su drau- 
rusais ir kitų!

___ _______ Jie vi- 
Po vasaros sj sako, kad negriž i darbą 

išpildyti mti- S975(^J 
su reikalavimai.

rėti. Darbininkai pradeda 
suprasti, kad jų galybė yra gaiš italais, 
vienybėje, o ne savitarpinė- tautų darbininkais, 
se peštynėse. f 
karščių 'turės prasidėt or- tol. ko! nebus 
ganizacijos darbas. Taigi, < 
atsisveikindamas su Jumis, gi butų išrokavimas po tiek 
draugai ir draugės, aš lin- ] v* ■
kiu, kad tas darbas turėtų darbą ant senųjų

Ir kokis

aš liu paneštų nuostolių grįžti i 

kuodidžiausio pasisekimo^ . kada musų l?«imė.iimas jau 
kad darbininkų klesa kuo- visai arti? Ar jus nemato- 
greičiausia pasiliuosuotų iš te, kad nonų tarnai tveriasi 
po kapiitalistų priespaudos, j jau paskutinių 
kad kuogreičiausia prašvis- ’ ’ 
tų socializmo gadynė!

Darbuokitės, 
čia, Amerikoje, o aš darbuo
siuos būdamas Lietuvoje.

Jūsų dėl idėjos,
A. Liutkus.

Buvęs LSS. VI Raj. Org.

POLEMIKA.

priemonių, 
idant sulaužius streiką? 
Jus risi tatai matėte užper- 

draugai J eitą panedėlį. _
Nepaisant persekiojimų 

į ir priespaudos, mes vistiek 
susižinosime su kitų tautų 
streikieriais ir per spaudą 
pranešime jums, draugai, 
apie visus streiko reikalus, 

į Mes išdalinsime pašalpą jus 
i reikalaujantiems. Mes tę
sime pradėtą kovą iki lai
mėjimui. Ir jeigu mes pasi
laikysime da savaitę-dditą,

Ant 21 
akmens

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

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet, tikras lai- 

į kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiulijinias. Mes iš- 

: siusime ši laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už$y.7a C. O. D. ir pej-siuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 

. kiekvienu laikrodėliu.
EXCELS1OR WATCH CO. 

*♦06 Athenaeum Rdg. CHICAGO. ILL
—
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>1 Ir i

vieną ypata — jauną. vyrą ar
moteriškę. Užlaikome grynai lietuviš- 
:ą kursą ir angliškai lietuvišką kur

są Po pabaigos mokslo išduodame 
diplomas ir rekomenduojame šoferiai 
mechanikui darbą nuo 35 iki 50 dole
rių savaitėje Mokiname dienomis ir 
vakarais. Mokykla atdara nuo 9 va!, 
ryto iki 9 vai vakaro. Nedėliomis nuo 
J iki 3 po pietų. Gvarantuojame dip
lomus ir laisnius. Platesnių informa
ciją reikalaukit pas prof. (28)

Tyc-inafich Auto School
B.Bdl E. 17 St., And 293 Avė. 

NEW YORK CIT Y. N. Y.
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NAUJAS IŠRADIMAS
VYRAI IR MOTERYS! Ar jums jau yra žinoma, 

kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui pleiskaną ir 
sulaikymui plaukų slinkimo?

JIEŠKOK PAGALBOS KUR GALIMA RASTI.
SEN-RAYTO HA1R TONIC (plauku tonikas), tai 

yra vėliausias išradimas ir pasekmingiau; ia gyduo
lė nuo pleiskėm? ir plaukų slinkimo. Be to dar. jis 
sustiprina puolančius plaukus, padaro juos labai 
švelniais ir brilijantavai blizgančiais.

ĮSITEMYK! Žeminus pasirašiusi Kompanija 
rikliausiai si'arantuoja SEN-RAYTO Plauką To
niką. jog jis greitai :r visiškai prašalina pleiskanas 
ir sulaiko plaukų slinkimą.

VISUOMET reikalaukite SEN-RAYTO Plauką 
'foniką pas barbenus ir aptiekuose arba pirkite iš 
agentų. Gražaus formato, šauni b oz. (pusė sva'ro) 
bonkvtė, parsiduota už $1.00; 4 oz.—už 60c.

Išbandymui gerumo, iškirpkite sį kuponą, pažy
mėdami savo vardą ir adresą ir Įdėkite 10c; vertės 
štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes prisią- 
simegsampelį.

i THE SEN-RAYTO COMPANY
6617 Wade Park .-Yve., Cieveland. Ohio.

jįGe.biamieji:— Šiuomi aš pnsiunčiu jums 10c. vertės štampą, 
jiuž kurias malonėkite prisiųsti man sampala GVARAN TUGTO 
FSEN-RAITO PLAUKŲ TONlKo.
L Vardas ....

f Adresas ...

I Miestas ... ....... Valstija ...
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nesenai Įmes laimėsime.
Nesipriešinkime policijai, 

nes tai mums blėdi neštų. 
Užsilaikykime ramiai, ne

iš paisant, kad nuo jos prisiei- 
i nukentėti. 

Laikykimės vienybės ir ne<- 
grižkime Į dirbtuves per 

idant baž- musu brolių darbininkų 
pavesta kraują tol, kol laimėsime.

”Darbininkas” 
kruvinomis ašaromis raudo
jo, kad Lawrence’o tauti
ninkai aprašė savo bažnyčią 
lenkams, o ne airiams. J“ 
kur j|is hokias žinias pašė- tų da daugiau 
rnė—sunku atspėti: vei
kiausia iš savo pilvo. ”D- 
kui” norėtųsi, 
nyčia butų buvus 
airiams. Bet, ponuliai, ar 
neužtenka airiams jau to, 
ką jus sukimšote jiems bė
giu pastarųjų 40 metų? 
Turtas, kuri jus sudovano- 
jot airių vyskupams, neša 
dešimtį tūkstančių dolerių. 
Ir už ką, už kokias gerada
rystes jus juos šelpiate?

„Darbininkas", taip saky
ti, pamatė krislą brolio akv- 4,000,000 akeriu: Vokietijoj 

‘ —9 000.007: F

Streikieriai.

kad

SUNKU BUS IŠSIMAI
TINTI.

Apskaitiluojama, 
šiemet Europoj apsėta bent

i 12,000,000 akerių žemės ma
žiau, kaip kad būdavo sėja
ma pirm karės.

Franci jo j apsėta mažiau

Rumunijoj — 
Nes ištikrųju, tegul jis tik 2,000,000: Austrijoj ir Ven- 

• 1 "j — 3,000,000: Lenki
joj— 1,000.000.

je, o nemato rąsto savoje.! —2,000,000; xt _ • _ __i 1 c, r\

A - ----- ^ry V'"'O-------••---------- - ”--------1 -------f------ ~ 7

prisižiūri vyčiams, jųjų vei- grijoj 
kimui. Tie yDarhininko’’ijVJ 
numylėtieji vyčiai, kad su-, Suvienytų Vastijų 
manytų, tai carą iš numiru-, departamentas, be to, _ 
šių prikeltų, idant jojo pa-; skaiUiuoja, kad žieminių 
galba sutvirtinus puolamą kviečių šiemet Amerikoj 
kunigų gaybę. Tiesa, kleri- bus iškulta 483,000,000 bu- 
kalai labai puikiai nupasa-, šelių. Tuo tarpu praėju- 
koja apie krikščionis demo-^siais metais jų buvo iškulta 
kratus Lietuvoje. Bet pa-, 731,000,000 bušelių .šiemet, 
sakojimai pasakojimais ir vadinasi, nedaugiau, kaip 
pasilieka, gi jųjų darbai, pusė praėjusių metų . der

liaus. O tai reiškia vėl duo
nos ir kitokių gyvenimo 
reikmenų brangumą.

pasilieka, gi jųjų 
kaip čia, taip ir Lietuvoje, 
yra šlykštus ir blogi.

Petras Miksinis,

ūkės
^aP-

LIETUVA 
ir AMERIKV

Reikalauja šoferių ir Me
chanikų.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą: išardymą, pataisy
mą, sustatymu, važinėjimą, visokią 
pieną; taipgi duodame lekcijas apie

Vaizbos -MADONA” ženklas
Užregistruota S. V. Pat. otis-c.

Vaikai myli ji ! Jie prašo daugiaus!
Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio st: niekingais, 

vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAMBI.NO. 
turinčio prijirr.nų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai-greitai pagelbsti nuo gazų, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo išdirbėjų 
60c. su persiuntimu. Tėmyk Bair.bino lėlę ant pokelio. Be jos nėra tikras.
F. AD. R1CHTER & C0-, Bnsh Terminai BMg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

V
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GRINZKITE LIETUVON
Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šim

tais Lietuviu i Tėvvne ant HAMBURGO, FRAN- 
CUZIJOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO 
ir t. t. Pasportus kiekvienam gaunam i kelias die
nas. Laivakortės labai pigios. Rašykit arba va- I 
žiuokit stačiai pas mus.

 

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

iš Lietuvos kvitas kaip tfk pinigai aptaškomi. Gvarantuojame kož- 
ną auksiną.' Siuskit pinigus tuojaus.

Rašykit ar ateikit kolei yra geras laikas:

GOLDBERGER & GOODMAN, BANKERS 
136 East 42-nd Street, New York, N. Y.

į, 

i i
Į

dovanai DEVYNI DAIKTAI DOVANAI

I

Į

Jus neturėjot tokio gero pasoulymo kokį mes šiandien darome. Laikridėlis, kurį jus matote ant paveik
slo. j ra geriausio darbo. Kad davus progą kiekvienam įsigyti tą laikrodėlį, kuris tarnautų jums kelis metus, 
mes duodame labai žemą kainą už jį-ir- bėgyje sekamų 30 dienų, mes parduosime jo padirbimo kaina. — 
uksuotas laikrodėlis, vidutinio didumo, yra tikro nikelio, turi tikrus akmenis ir gvarantuotaas. Lamą ge
riančiai laiko, ši-ie laikrodėliai skaitosi geriausiais pasaulyje, ir kiekvienas įsigijęs tokį laikrodėlį neatiduo-

daiktas: i i Automatišką ylą su kuria jus galėsite s:ut čebatus, plėškes—ji siuva kaip mašina, duoda dvi siuli 
is abiejų pusių; 2 adatas ir 25 jardus drato duodam su kiekviena yla. 2) šilko raikštelį laikrodžiui. 3) Au
tomatišką mašiną kirpimui plaukų, su ja gali kiekvienas nusikrpt plaukus. 4) Gražias kišenines šukas. 
•> > Auksuota žiedas su jūsų vardo raidėmis. 6) Patentuotas retežėlis raktams. 7) Naujas, pagerintas žiūro
nas, kuris padidina mažiausius daiktelius iki naturaliui jų didumui; prie to duodama 50 paveikslų 8) Tvio 
gintaro cigamyčią. 9 Barometras, naujausio išradimo, kurs parodo atmainas oro, koks bus ryt ar už kėlių 
<nenų. .Jis panašus į nameli kuriam gyvena vyras ir moteris: kada gražus oras tai išeina laukan moteris- 
jeigu bus li“tus. tai moteris pasisiepia namelin, o vyras išeina su skiečių. Argi nebutu gražu ir idomu tu
rėti jūsų name toki barometre? ________

Tas a i 
Laiką ge- ' 

..... . .■■■ vueuai .-saicosi geriausiais WKį i ai Krenti Į neatiŪUO- i 
tų ji ne už jokią kainą; už SIOO.'JO.neduos jums tokio užsiganėdinimo kaip šis už $22.00. Bet kad supažindi- 1 
nUS..................... - V *er‘ausia>s Amerikos darbo laikrodžiais, mes parduosime juos dirbtuvės kainomis tik už $12.05 !

iEMIKIT. Dėlei šio 30-dier.ų išpardavimo, mes turyne paskyrę 2,000 šitų laikrodėlių ta žema kaina < 
ir norim patart jums kad pasiskubintumėte užsisakyti, nes kiekvienam pirkėjui da duosim dovanų sekančius i 
daiktus.' i l A £ t.iis. nlėškes—ii sinva Vair. j • • .it c

I

Stebuklingas Kalendoriškas Laikrodėlis
Kuris parodą valandas, rninutas. dienas savaitės, 
ris mėnesis. mėnesio dieną ir permainas. Tai 
kas stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra didelis 
rankumas visam arsžiui.. Lukštai to laikrodėlio 
gražus ir labai tvirti. 7 akmenų, mechanizmas 
riausio plieno ir nikelio, 
rantuotas ant 20 metu, 
tas laikrodėlis patinka.
męs parduodame fabrikus kaina už $9.75 ir priedu 
duodam, kuris perką laikrodėlį mašinėlę drukavot 
laiškus <tyyv. riteri, kuri yra graži ir tvirta. Tu
ri visas raides, numerius ir zenitus ir ant jos kožnas 

gali drukuot, kaip 
ant brangios maši-

po $5.00 ir brangiau, o 
DYKAI. kas

ku- 
yra 
pa
yra 
ge- 

laiką laiko gerai, ir gva- 
Kiekvienam, kas tik pamato 
Vertas užsimerkus $15.00, o

mašinėle drukavot 
trati ir tvirta.

Nė vienas šitų 9 daiktų nedali būt parduotas at- 
jokius p'nigus; męs duodam juos dovanų 

kiekvienam, kuris perka iš musu laikrodį. Męs nerei
ks.aujam pinigų i.s aukšto, tik iškiipk šį kuponą, prt- 
duok savo teisingą adresą, įdėdamas 35 centus už pri- 
siuntimą, o užmokėsi paimdajna.s daiktus. Męs gva- 
rantuoiam pilną užsiganėainima. jei nepatiks grąžin
sim jums pinigus. Rašyk šiandien.

G VARA NTI JOS K UPON AS.
Tamista: Meldžiu prisiųst man laikrodėlį, ku- 

rj jus parduodate dirbtuvės kaina už <12 95 ir 9 
daiktus, kuriuos pridedate veltu per 30 dienų; už 
tai aš įdedu 3o centus už persiuntimą, o už daik
tus aš užmokėsiu juos priėmus.
Vardas .............................UNION SALES CO. Adresas ............................

2029 W. CHICAGO AVĖ. Dept. 50, CHICAGO, ILL.

nos. -Ji parsiduora
pas mus gauna 
perka laikrodėlį-, Užtikrinant kiekvie
nam užganėdinimą arba graži nam pm’gus. 
Prisiųsk 25c. rankpinigių, o kitus užmokėsi 
kada viską atneš į namus. Adresas: (23)

PRACTICAL SALES CAMPaNY,
1219 NORTH IRVING AVĖ., Pep. 300. CHICAGO. ILL

- 

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

DUOKIT PASIŪT MUMS. ( 
I

r

Mes ažtikrinam. kad Jų« •učėdyait pinigą 
Ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmą ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl marą 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS
KOTUS PA SIU V AM
TAIPGI I6VALOM

tvirteanL
SIUTUS IR OVER- 
PIGIAI IR GERAL
IR IŠPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras J««ą brolis listaria

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

Telefonas: So. Boston—11*11

BAMBI.NO


Ką žmonės rašo iš Lietuvos.
Milicija kapoja bizūnais kai-

'—dienraštis, du syk didės-Į 
nis ir populiariškesnis — ir. 
tai daug pigesnis. "Spyke-į 

> ris” atsakė, kad darbinin-i 
kiškų bendrovių laikraščiai' 

mą. Dabar tai valdžia laiko visuomet būna brangesni,
buržujų pusę. Gal ta pa.ti kaip tie, kuriuos leidžia pa
valdžia pasiliks ir seimui su- vieniai asmenis. Tuomet; 
sirinkus. Lietuva šiuo lai- pastebėta, kad "Naujienos”

PASEKMĖS — REPUTA
CIJA.

miečius.
Jonas Balšaitis, gyvenan

tis Westfield, Mass., aplaikė 
laišką iš Gistenų kaimo, 
lianas, iš Gistenų kaimo, 
Velinavos pašto, Kauno ap
skričio. Štai tas laiškelis:

"Gerbiamas mano drau
ge, J. Balšaiti, gal neprošal 
bus žinot musų krašto padė- 

. jimas. Pasidarius Lietuvai 
’ demokratine respublika, 
lapo paskelbta, kad visos 
žemės .baudžiavos laiku at-į 
imtos nuo žmonių, turi būti 
grąžinamos atgal yalstie- 
čiams. Taigi, pirmiausia 
padavėm prašymus i vidaus 
reikalų ministeriją, išreikš
dami pageidavimą žemės 
valdymo reformų. Tikėda
mi, kad prašymas 
bus išpildytas, kaikurie ūki
ninkai pradėjo savus galvi- 
ius ganyti ant tos dvarinin
kų žemės, kuri turėjo būti 
pavesta ūkininkams. : Bet 
Elionoro ir Raudonės dvaro 
savininkai pasikvietė iš Ba
seinų miesto milicijos virši- 

• ninką, kuris ir atvyko 20 
milicionierių lydimas. M i- 
nėtieji dvarininkai pavaiši
no "svečius” degtine, o po 
to nusivedė juos i Pupkai- 
niu, Kaniūkų ir Vensloviš- 
kių kaimus. Pupkainių kai
mo gyvuliai buvo ant dva
ro žemės. Piemenims pa
liepta buvo bėgti namon ir 
šaukti tėvus. Girdi, tegul 
ateina juogreičiau, ba ki
taip gyvuliai bus Išvaryti i 
Raseinius.

Ūkininkams susirinkus Į 
dvarą, milicija apstojo vi-, 

sus. <

žemės

veikiai

sku turi savus, lietuvius ka- yra da senesnės bendrovės 
kreivius. Pastarųjų būrys leidžiamas laikraštis, kaip 
: dabar stovi paažerui ir Si- kad "Laisvė”, o vienok pi- 
maneliškių dvaruose ir ren- gus. "Spykeris," nežinoda- 
giasi varyti lauk iš Lietuvosjmas ką atsakyti, pasislėpė 
lenkus. |kur tai už dekoracijų. Tuo

"O Vanaginės dvarą tai tarpu pašoko musu didžiulis 
butų dalinę kareiviams ir;komunistas ir sako: Ne-

į bežemiams, bet toks neva v^c^as *r Liutkus yra sm- 
jionas nubėgo į Kauną pas tlacol!” y1?1 . ei?e
musų valdžią ir vėl viskas 
tapo atidėta ant toliaus, — 
jei tik tas užmanymas visai 
neišnyks.

"Naujienos da tokios, kad 
jeigu tvarka virstų ] 
kareivių ir darbininku

1 ’ - ’ - 
teisybės. Bet musų kunigė
liai to labiausiai bijo, 
sako, kad tikėjimas Lietu- , . .
voj tuomet prapultų. Iš am- “a^as Vlsai neaPs\a1^ l 
bonijų kunigai keikia tuos, jię bus visuomenei nau . 
kurie balsuoja už kairiuo- j.r .ar S^lės £Yyac>tu 
sius socialistus. Taip dary- 1:asiai-_ r?<jos1’ 
darni kunigai tai tiesiog ve- 
;ria peilį Ponui Jėzui i šir- 
!dį.
! "O dabar duodu žinoti, 
i kad aplaikėme jūsų siųstus 
į mums pinigus. Širdingai a- 
įčiu už tokį laiškeli, nes do
leris tai didelis pinigas pas 
mus.

"Sudiev, Jusu martelė
"A. B.”

” Visi ėmė 
juoktis. Gi sorkininl^ai nie
ko nepešę išsidangino 1 sa
vais keliais.

Minėtieji "juokdariai ’ 
5 nūn' griebiasi visokių priemo- 
įiao-al niV, kad palaikius savo biz- 

i no_ neli, bet jiems nevyksta ir 
tai mažu butu daugiau gal?a. sr^"

- s kiši. Ji sako: "Turime pn- 
j-p durti, kad daugelis griebia

si leisti laikraščius bei žur
nalus visai neapsvarstę, ar

Jeigu chirurgas specialis
tas yra garsus savo pasek
mėmis operacijų, pacientas, 
be baimės atsiduoda po pei
liu. Jeigu gyduolė yra pa-l 
garsėjus savo pasekmėmis, 
pirkėjas perka ją be abejo
jimo. Pasekmės skaitos. 
Trįs dešimtįs metų Trineri :> 
Amerikoniško Eliksiro Kar
čiojo Vyno reiškia milionusj 
pasekmių. Meldžiame per
skaityt isekamą laišką:

"Springfield, III., kovo >. 
1920. — Aš turiu parašyti' 
Jums ir padėkavoti už išgy
dymą manęs ta galinga gy
duolė, Trinerio Amerikoniš- 

jku Elikseru Karčiojo Vyno. 
Aš sirgau ilgą laiką, bet aš 

)esu sveikas dabar ačiū jūsų 
i puikiam vaistui. Aš visuo
met turėsiu gerą žodį apie 
ji ir laikysiu mano gyduolių 
skrynioj. Mrs. J. Pontik."

Ir mes esame tikri, kad 
jus taipgi užkietėjus vidu
riams, netekus apetito, sirg
dami galvos skaudėjimu, 
nerviškumu ir kitokio pilvo 
netvarka atsilankvsit pas 
savo aptiekorių ar vaistų 
pardavėją ir pareikalausit 
Trinerio Amerikoniško E-

Nauji “juokdariai.”
Nesenai pasklydo gandas, 

kad So. Bostone susitvėrė 
būrys juokdarių, kurie ne- 

Gi tuos, kurie kiek su-į trukus išleisiu juokų laik- 
vėlavo, pasitikta bizūnais. ■ rasti. Ir ištikrųjų, juokda- 
Lidtuvos ”kariumenė” pra- riai pasirodė. Nusipirko jie 
dėjo savo darbą, kapojo bi- "D-les”. 
zunais, idant žmonės skubė- pasijuto esą ir linksmi, 
tų paliepimus pildyti. Jei- laimingi, ir turtingi, 
gu kuris nebėgo, tai i tuos (nok praslinko mėnuo laikų 
šaudė. Sunkiai sužeidė Jur-Ųr "juokdarių” ūpas atsi- 
gį Vinskaitį ,ką tik pagrį
žus} iš Amerikos, kuris gy
veno Clevelande, C ’

Nusipirko jas ir 
‘ ‘ . ir

Vie-' .. . i

, pasielgę ir 
dabartiniai ”D-lių" leidėjai; 
griebėsi jas leisti, neturėoa- 
jmi nei žmogaus, kuris nors . 
kiek žmoniškiau galėtų jas liksiro Karčiojo Y yno. i a- 
rod atmeti" • bandykit taipgi Trinerio

Makarėlis. 'Angelica Bitter Tome. Tri-
_______  i nerio Liniment ir kitų Tri- 

. I nerio gyduolių!

Redakcijos Atsakymu i 13^PhSoTriSlaSmpvr-
A. Divaškevičiui. — Apie Chicago, III.

jūsų nelaimę buvome jau ra-į - 
šę pereitam "Keleivio" nu-į 
meryje, vietinėse žiniose, to- 
dėl jūsų korespondencijos po to siunčiau keletą laiškų, b ■ 
jua nedėsime, nes joje kal
inama apie tą pati dalyką.

Lukšių Juozui. — Gavo
me pluoštą rankraščių, už 
kuriuos tariame ačių. Prie 
progos peržiūrėsime ir, jei 
bus galima, sunaudosime.

Dehstriui.
pondencijos nedėjome,

Makarėlis.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI:
Užsakiau knygų už $1.50 ir nusiun

čiau pinigus į "Meilė ir Šeimvna” ir 

grąžina nė pinigų, nė duoda jokio at- 
, sakymo. Gavau iš pačtos ženklą, i.a : 
pinigai išmokėti 10 d. balandžio. Te 
dėl viešai reikalauju, kad "Meilė ir 
Šeimyna” prisiųstų man knygas ar
ba grąžintų pinigus.

J. Z. Pociūnas. (27) 
P. O. Box 62, Toledo, Ohio.

j" ūpas atsi
mainė: jie pamatė, kad ne 
už savo darbo nusitvėrė. 

Ohio. Tik pamąstykit: nė vienas 
Dum-dum kulka sutrupino, tų juokdarių nemoka kaip 
jo letenos kaulą. Antrą vy
rą sužeidė kiek lengviau. Gi 
kitus tiek prikapojo nagai- 
komis, kad nelaimingieji po 
savaitę išgulėjo lovoj. Ka
riukų ir Vensloviškių kaime 
milicija dūko da aršiau. 
Kaikuriuos žmones mušta 
taip, kad drabužiai 
ant kūno. T 
kaip išrodė — baisu ir pa- 
mislyti!

Tasai atsitikimas prime
na mums baudžiavos laikus. 
Bet kartu jis davė ir supra
timą žmonėms, už ką ati
duoti savo balsą rinkimuo
se j Steigiamąjį Seimą. 
Krikščionis demokratai, 
kaip jau, veikiausia, žinote 
— laimėjo rinkimuose. Bet 
ir nustebino jų laimėjimas 
visus! Jie daug žadėjo, o 
pasirodė didžiausiais desno- Pardavėjas sakosi 
tais. Liūdna, labai liūdna' 
žiūrėti Į jų darbus.

"Jūsų draugas." 
(Autoriaus pavardės ne

skelbiant nes jis gali nuo 
Lietuvos valdininkų nuken
tėti. Red.)

1 truko 
Ir pats kūnas

i tu JUUMldl 1U IlUlIlUAd naip 
'reikiant rašyti, o ką jau! 
kalbėti apie laikraščio reda
gavimą. >

Pasirodžius vienam jų 
rankų darbo žurnaliukui, 
skaitytojai pradėjo kvatoti 
iš tilpusios jame "mannalie- 
nės": klaidos ant klaidų, o 
ant tų klaidų dar klaidos!

Socialistai, arba šiaip pa
žangieji draugai, kurie, lei
džiant "D-les” Neviackui a- 
gentavo ir platino jas, da
bar pradėjo grąžinti atgal. 
Iš Chicagos, pavyzdžiui, tū
las draugas, kuris parduo
davo po 200 kopijų, sugrą
žino visus atgal i juokdarių 
archyvą. Brtightono agen
tas taipjau parvarė visas 
atgal f So. Bostoną. Dabar 
vėl girdėti, kad ir Norvvoo- 
de Liutkus atsisakė platinti, 

tepar- 
duodąs tik pusę to, ką pir
miau parkuodavęs. Mat, 
žmonės pamatė, kad su pa
našios rūšies juokdariais 
neapsimoka reikalo turėti.

Pamatę, kad su ”D-mis” 
buogos popieros, juokdariai 
sumanė kitaip pasišienauti. 
Pasigavo pardavinėti kokias 
ten šėrąs. Šerų pardavinė
jimo tikslais pora sorkinin- 
kų atvyko ir į Norwoodą. 
Pirmas—kokis tai šveplys- 
stengiasi surasti 
už save. Jis ėmė girti "D. 
sakydamas, kad 
laikraščio, kaip "D.", 
visoj Amerikoj, 
lės", girdi, tai 
gerklėj" kapitalistams.

Antras kalbėtojas buvo 
A. Kupstis. Tas nieko ne-i 
pasakė, tik rėkė kiek dru-; 
tas, ir šmeižė socialistus ir! 
socialistu laikraščius — 
"Keleivį" ir "Naujienas”.

Vienas susirinkusiųjų už-!

f

W. Derison, iš Worcester, 
Mass., aplaikė sekamą laiš
ką iš Lietuvos:

"Aš, jūsų motinėlė, rašau 
keletą žodžių pas savo mie
lą dukrelę ir žentelį ir svei
kinu jus ir vaikučius; svei
kinu visus kuomeiliausiai ir 
norėčiau nors kada sulaukti 
jus ir pasimatyti ir žodeliu 
pasikalbėti. O dabar, nega
lėdama susitikti su jumis, 
siunčiu nors šitą mažą žine
lę. Lauksiu iš Dievo malo
nės tų laikų, kuomet pasi- 
maytsim.

”Tuo kartu svarbių žinių 
negirdėti, tik tas vienas 
svarbesnis daiktas yra.vi- 
siems, kad artinasi rinkimai klausė, kodėl "Laisvė” taip' 
j Steigiamąjį Lietuvos Sei- brangi. Girdi, "Naujienos”j Steigiamąjį Lietuvos Sei- brangi.

!

žioplesnį* ---
t į 

geresnio j 
nėra 

"Dilgė- 
"kaulas

Jūsų kores-
, nes 

nesuprantame, kaip galima 
kralikus lyginti prie šnipu. 
Antras dalykas, jus 'sakot, 
kad tie kralikai buvo žydo, 
o žydai, kiek mums žinoma, 
kralikų nelaiko.

Skausmus ir gčlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
VaizbaženkH? r-žreg S. V. Pat. Orise.

DRAUGAS REIKALE

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

I GERA PROGA! ; 
t Parduodam gerą ta- I 
| baką labai pigiai. Ra- <1 
| šykite, T) gausite pilnas o 
| informacijas. (31) o 
* EUROPA BOOK CO. |

57 Dey St., |
New York, N. Y’. 1

s ®

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKšLĖ $1.95

>i litą čirkSlę tūkstančiai moterų su 
’ pasitenkinimu rekomenduoja. Pada- 
i ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi- 
i na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
i kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi- 
' sas dalis vietos. Prisiųsk $1.95 su 
i savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
i dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi

me daugybę tiems panašių dalykų ir
: prietaisų. Rašykit tuojaus.
j FISHLEIGH & CO., Dept. M4, 

CHICAGO. ILL.

I

I

iMAŽIAU DARBO VISIEMS
Nė malku k:rst, nė anglies viedrus ne 

nč suodžių. Naujas l’erfection 
Aliejum Virimo Pečius suteikia tuo
jaus ugnį ir dega tiktai tada, kada 
reikia ugnies.

Tas parankus moderniškas virimo 
pečius parodė savu vertybę 3.000,OOO 
naudotojų. Reiškia padare smagumą 
virime—ir vėsią, švarią virtuvę.

Karštis gali būt akurataiai kontro
liuojamas dėl biie virimo — maža ar 
karšta ugnis, kokia reikalinga— ir su 
didelia ekonomija.

Naujas Perfection Pečius daromas 
su 1, 2, 3 ir 4 degtuvais.

Kitas didelis parankama- Naujas 
l’erfection Vandens šildytąja.-. jis su
teikia karšta vandenį tuojaus. Grei
tai ir lengvai pritaisoma.'. Paklaus
kite jūsų pardavėjo.

STANDARD O1L CO. OF M 'V YORK

NEW PERFECTION
071 COOK S7W£ ANDWAIW HĘATER

SOCONY
HFCSINE

.V«r Prrffrttcn
H et Vk

1
Nr»*or Vk
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Europos 
paveikslų 
merginu.

iš

KIEKVIENAS LIETUVYS PRIVALO
IŠKELIAUT, PASIDĖT, PASIŲST PINIGUS Į 

LIETUVĄ per plačiai žinoma virš 10 metų
LIETUVIŠKĄ BANKĄ

TIK VYRAMS!
Turime 

artistiškų 
gražiausių
Prisiųskit $1.00, o gau
sit 10 paveikslų. (28)

WM. NICHLLS
P. O. Box 103, 

Peabody, Mass.

1 šaltis platinasi
ir platina influenzą 
prašalink šaltį 
tuojaus su

H1LL*$

CASCARAįJ>QUININ

KOžNA MOTINA NORI KAD KŪDIKIS 
BUTŲ TVIRTAS IR SVEIKAS

Jeigu negalit žindyti kūdikio, nebandykit" su vi
sokiais maistais, bet pradėki! išsyk gerai— duo
kit toki įaaistą, kuris išauginu daugiau tvirtų :r 
pilnų vyrų ir moterų, negu visi kiti maištai sudė
jus i vieną — duokit jūsų kūdikiui

yScrtlmb
EAGLE BRAND

(CO.\’DENS£D MILK)
T as maistas stiprina kojas ir sveiku palaiko ku
lią. duoda spalvą veidams ir linksmumą akinis. 
Pagirtas ir patariamas gydytojų de! savo gerumo 
ir atsakantumo. Lengvas pritaisymui — tik da- 
dėk prie tinkamo daugumo Eagle Brand virinto 
vandens, išmaišyk, ir gatavas maitinimui.
Jei kūdikis naktį verkia —jei nervuotas i iv. nera
mus — jeigu neauga, tai greičiausia jo maistas 
netinkamas ir negeras. Prisiųsk šiandien kuponą 
dėl instrukcijų maitinimui jūsų kalboje, taipgi 
gausi penkiasdešimts keturių puslapiu knygelę 
apie kūdikius, dykai, kur pasakoma kaip užlai
kyti kūdiki sveiku ir tvirtu.
Deki jo gerumo, kadangi padarytas iš gero kar
vės pieno ir malto cukraus, yra ekonomiška nau
doti Eagle Brand namuose ant stalo kur tik rei
kia pieno ir cukraus. Bandykit ji su kava arba 
kokoa. ir visiems virimo ir kepimo 
Nereikia bėdavoti dėl cukraus

Šis Kabelis ir Vardas 
yra Jums G varant: ja

:sreikalą r 
stok ūmo.

Parsiduoda Geruose Aplinkose 
ir Groseriy Krautuvėse

The Borden Company 
JOS HLDSON STREET 

NEW YORK.

Iškirpk kuponą. Pažymėk 
norimų knygutę ir prisiųk 
jį mums ŠIANDIEN.
Alrs ..........................
Street ......................

Borden’s Evaporated Milk 
Borden’s Condensed Coffee

1' BOi»OEN COf«pAH Statė .......... (8)
... .Nurodymai apie Vaigius

J; INSTEIGTA 1857 M. ... .Kūdikių Gerovė.

Kiti BORDEN Produktai:
Borden’s Milk Chocolate į|
Borden’s Malted Milk

Nemėth Statė Bank
10 East 22-nd St. NEW YORK CITY, N. Y.
TAI YRA BANKAS
KURIAME MEILIAI per lietuvius, lietuviu kalboje pa

tarnaujama.
KUR GALITE saugiai pasidėti savo pinigus ant paluku.
KUR GALITE pasiųsti pinigus į Lietuvą sulyg žemiau

sio
KUR GALITE išgauti pasportus už nominale užmokestį.

dienos kurso.

-k -K -k * -k -K
Nuga-Tone

Pasekme po 20 šieno 
arba grąžiname joms 
pinigus.

Pavyzdingos šalčiu! gyduolės 
per 20 metų — pilių formo

je — saugios, tikros — 
prašalina šaltį į 24 va

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

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

NUSIPIRK NOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu. 
Toji mostis išima plėtmus raudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso- 

! kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu- 
I tęs 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
ir štampomis.

J. RIMKUS.
; P. O. BOK 36. HOLBROOK. MASS.

Daktaru Ofisai i*
MEDICAL OFFICES 

22 TREMONT RWO, Scoily Sq. 
BOSTON. MASS.

Kalbame Ruskai ir Lenkiškai 
Gydo vyrų ir moterų slaptas 

ligas, kraujo ligas ir nusilpnė
jimą.

Primą egzeminaciją ir kraujo 
išbandymą esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki 
9 vakare.
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Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

>; Kas mane išgelbėjo nuo varginan
tį ėių ligų? Salutaras Bitteris. Aš per 
^ praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Z; Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
♦j; dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
jU ir suvalgytas maistas suteikdavo 
.;ji<i:uig man nesmagumo — atsiliepdavo
V i skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
įiį vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
■jį šonuose ir strėnose. Niekur aš nega-
V vau pagelbės deL savo sveikatos. Bet 
ę* i kada aš pradėjau reikalauti Salutaras

| Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
’■ moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 

valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis-
i kas. Per G 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 CHF.M1CAL INST.
J. Baltrėnas. .prof. 

VVm. BRUKNIS. Sav. 
Halsted St., CHICAGO. ILL.

s

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTEEES. Y
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^ 
imant vaistus dėl padidinimą, veiklumo ir vaistus svaiginau-’ 
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtos visu žmogaus ligų,t 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai iri. 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžims, anemia, kankinimai reu-\ 
mutizmo, skausmai jralvos. neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir nevralėjimas mieguoti, paeina nuo stoka n#rm 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką gerani stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakime, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nt*o nusilpnėtu nervu ir abdno sunaikinimo 
kūno. Kodėl ? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

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

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Preke Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėte pirkti seses bonkute*. arba šešius menesius gydymo už penkių s ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti viena centą. Mes imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

PRISIŲSK SAVA PASTELIAVIMU ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 21 —537 Šou t h Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu čionais $................... ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

Vardas ir pavarde

Gatvė ir numeris

Minta* Valstija

1707
Užlaikom žoles nuo visokiu ligų.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

Kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

bonkut

INFLl ENZOS BAKTERIJOS YRA 
VISUR.

Jeigu jus nesijaučiat visai gerai, 
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
Yra 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 Garfilax pabandymui dykai. 
NESIŲSKIT PINIGŲ, tik išpildyk 
kuponą, kuris yra apačioje, priduo
damas vardą ir adresą:

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

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

of ”Garf:’ax"
Name 
Street
City

• ••<
• • • »
• ■»
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Vietinės Žinios
Dabokitės apgaviku!

Liepos 1 d., ant Broadvvay, 
So .Bostone, apgavikai išvi
liojo $400 iš mano pažįsta
mo, Alekso Misiukevičiaus, 
kuris gyvena 184 H St. 
Vargšas darbininkas turėjo 
sutaupęs So. Boston Saving 
Bank’e $460. Dabar jam be
paliko tik $60. Apgavikai 
išviliojo iš Alisiukevičiaus 
pinigus sekamai: Vienas! 
jų pasakė, kad jo brolis ta-l 
pęs užmuštas ant geležinke-! 
lio, už ką jisai gavęs kiek 
tūkstančių dolerių, ir tai če
kiais po $1,000. Apgavikas 
sakėsi, kad jisai geidžias 
nors vieną tų čekių išmainy
ti, bet bijosi, kad kas neuž
muštų. Todėl jisai prašęs 
Misiukevičiaus išmainyti pi
nigus, už ką sakės duosiąs 
šimtą dolerių arba ir pusan
tro daugiau by tik tasai į 
jam pagelbėtų. Tuosvk pri
ėjo ir antrasis apgavikų, bet į 
tasai nudavė, jog nepažįs-l 

* tąs pirmojo. .Antrasis taip
gi pažadėjo duoti §400. A’a- 
dinasi, pasidarė $8<K). Jau' 
galima buvo išmainai dary
ti. Bet kaip tik Misiukevi-į 
čius išėmė iš kišeniaus §400, 
tai piktadarys išplėšė pini
gus iš jo rankos ir dingo.: 
kain akmuo vandenyje.

Esu girdėjęs, kad iš kokio 
ten lietuvio panašiu budu 
apgavikai išviliojo §1,000 ir 
žiedą. Turbut tie patįs. 
Lietuviai, prisidabokite!

J. Raulinaitis.

'Liepos ketvirtos dienos ap- 'ežiuke!: 
vaikščiojimo pasekmės.

Lincoln Parke vakar be- 
švenčiant Ketvirtą Liepos 
paleista augštyn penkiolika 
raketų, kurios, ažuot su
sprogęs ore. nupuolė žemėn 
ir čia plyšo. Popieros šmotu
kai kai ką biskį apsvilino. 
.Minioj kilo didžiausias

Pradėtą grūsties,1
Kaikurie par- 

žemės, kiti ėmė 
jų. pulti. Pasek
to 11 ypatų tapo 
Skaudžiausiai ra-

judiinas. 
bėgti šalin, 
puolė ant 
'•irsti ant 
mėje viso 
sužeista, 
si nukentėja Margareta 
Kelletier. 23 metų mergina. 
Jos koja tapo sulaužyta. 
Prisieis ją nupjauti.

Neduoda ramumo degtinė* 
pardavinėtojams.

Keturios dešimtis agentu, 
kurių pareiga yra daboti, i- 
dant degtinė nebūtų parda
vinėjama, praėjusią naktį 
pjadarė kratas Nantaskete. 
Areštuota keturios ypatos. 
Minia, susirinkusioji toj vie
toj. kur agentai darbavosi, 
taip trukdė ju darbą, kad 
prisiėjo šauktis daugiau po
licijos pagalbon. Vienoj vie- 
ioi agentai pirmiau nupirko 
tris kvortas degtinės, o po! 
to areštavo saliuno savinin
ką ir bartenderi. Kitoj vie
toj jie taipgi nupirko puse: 
”pantės’’ už $8.00. o po to* 
suėmė pardavėją. Panašiai' 
apgavo degtinės nardavinė-, 
tojus ir trečioj vietoj.

o bėgių ir pasislėp
dami tarp vagonų. Kolei 
policija nulipu nuo tilto, 
morfinistu nė jiėdsako ne
liko.

Automobilius suvažinėjo 
buvusį miesto majorą.
Buvusis Bostono majo

ras. John F. Fitzgerald, 
sunkiai sužeistas, jam dabo- 
jant bolių geime. Jisai taip 
įsižiūrėjo i tai, kaip jojo su-, 
nūs Jack mėtė bolę. kad nė 
nepatėmijo, jog ant jo lekia 
sunku sprekių automobi-! 
liūs, kurio draiveris nesu
spėjo sustabdyti laiku. Pa
sekmės gi to šitokios: viena 
majoro koja gerokai užgau
ta, kita — sužeista sunkiau. 
Gydytojai sako, kad buvu
siam majorui reikės pagulė
ti ligoninėj mažiausia šešios 
savaitės. < 
ir koją nupjauti.

Lab. I)r-jcs susirinkimas.
Liepos 7 d., 7:30 vai. vak. 

Lietuvių Salėje, bus Labda 
vystės Draugijos susirinki
mas, Visi nariai malonėk 
būtinai ateiti, nes yra svar
bus reikalas.

A. Rasimavičius. Sekr.

Edisono kompanijos ap- 
vaikščiojimas.

Subata. liepos 26, buvo 
su- diena, kuri ilgai užsiliks E- 

disono Elektros kompanijos 
samdytinių ir jųjų svečių at
mintyje.

Tai buvo linksmybės die
na. Oras padarė suokalbį 
s j pasilinksminimo komite
tu ir suplenavo puikiausią 
birželio dieną.

Dalykas prasidėjo apie vi
dų.lienį ir užsitęsė iki gero
kam vakarui. Dvyliktą va
landa dienos, laike įspūdin
gų pamaldų, tapo atidaryta 
■enta pagarbai vyrų, kurie 
tarnavo karėje. Tai buvo 

A.uiki bronzos lenta su užra
šytais 144 vardais kareivių 
\ ienuolika kurių padėjo ant 
karės aukuro visųbran- 
ziausią savo auką.

Po to prasidėjo nepaliau- 
Amas linksminimasis. At
letiškos žaismės, šokiai, cir
kus po atviru dangum ir vai
kučiu teatras buvo dalimi 
nasilinksminimo programo 
Pateikta puikių valgių ir gė
rimų.
•iena; 

tonai 
tantis 
šaltakošės ir 128 doklai žem
uogių. Po to sekė ”base 
'^air žaismės tarp Brookline

L. ir Edisono kompanijos 
basebolistų kuopos; pasek 
mes — 11 prieš 3. Pasižy
mėjusiu nuotikiu tarp žais
mių pasirodė traukimo karė

I

Kl

STEIGIAMA RFBU 
M'AREHOUSE

Liepos 8 d., ketverge, nuo 
8 vakare. Lietuvių Salėje, 
kampas E ir Silver gatvių. 
Įvyks susirinkimas, kurio 
tikslas bus statyti Lietuvių 
Rūbų Warehousę. Suma
nytojais ir pritarėjais yru 
vietinės Rūbų bendrovės, 
daugelis privatiškų biznie- 

Įrių ir rūbų dirbėjų. Suvie- 
m/tomis spėkomis manoma 

O *gaT da”"reikėsią j greitai atidaryti skyrius
• '• Lietuvoje ir steigti viršuti

nių rūbų krautuves . lietu- 
■ių kolonijose Amerikoje. 
Advokatas F. J. Bagočius 
kalbės apie teises, paliečian
čias biznį. Steigėjai.

PRANEŠIMAS.
Centralio Bendro Lietu

čių Banko narių-šėri ninku 
•uvažiavime, laikytame 27 
1. birželio. 1920. Boston, 
Iass.. likosi išrinkti šie nau- 
i direktoriai: Jokūbas La- 
ėnas, iš Nor^ood, Mass.: 

luozanas Sirvydas, iš Lo
veli, Mass.: Jonas Trainavi- 
•ius, iš Brighton, Mass.; A- 
lomas Kalasunas, iš Provi- 
lence. R. I.; Domininkas 
’-’etkevičius. iš E. Saugus 
Mass.: Jonas Kazlauskas 
HaverhilI, Mass.: Simonas 
Kuzma, iš Nashua. N. H.

Su pagarba.
Juozapas Kavaliauskas, 

Prezidentas.

Bėgo pagauti gatvekari. pa 
taikė ant traukinio.

Boston & Maine traukini; 
sunkiai sužeidė lrą W. Al 
len, kuris bėgo per geležke- 

. lio reles, kad pagavus gat
vekari, buvusi kitoj geležin 
kelio pusėj. Allen bėgdama? 
nė nepamatė, kaip traukini; 
čia pat ant jo užvažiuoja 
Apie tai jis sužinojo jau li
goninėj, kuomet tapo atgai
vintas. Prieš dvyliką metu 
taip jau traukinis buvo su
žeidęs Alleną toj pačioj vie
toj ir prie tokių pat aplinky
bių. Allen yra kurčias.

tūla

Kaltinamas pavogime poros 
pančiaku; kušeniuje turėjo 

$229.
Policistai areštavo

Joną Bandą. Jie sakos ma
tę, kaip Banda Įėjęs į kiemą 
ir nukabinęs ką tai nuo vir
vės, ten ištiestos. Kuomet 
jie padarė kratą, tai surado 
Bandos kišeniųje porą pan 
čia.kų. Žinia, Į kišenių pa
lenkė i vairių dalykų, bet 
visgi įdomu, kad bekraušty- 
dami kišenius policistai už
tiko Bandos kišeniuje $229 
Rodos, už tuos pinigus leng
vai galima buvo nusipirkti 
bent keletą porų pančiaku.

Suvažinėjo merginą.
Sunkusis automobilius už

važiavo ant Dorothy Luce 
devynių metų mergaitės. 
Pusė valandos vėliaus mer
gaitė nugabenta ligoninėn 
mirė. Draiveris areštuotas 
ir kaltinamas žmogžudystė
je. Automobilius priklauso

mont St.

i.>

Pajūryje. 22 kambarių 
namas, frontas prie van
dens. gatavas gyvenimui. 
Elektriška šviesa. Lengvos 
išlygos. A. E. Pendletin, 
Fort Point Hotel. 10 River 
St.. No. Wevmouth. Tel. 
546-M.

Valgių suvartota: 
tonas vištų, trįs 

juriu vėžių, tuks- 
penki šimtai galionų

ŠIS-TAS Iš LIET. STl -l 
DENTŲ KL1UBO VEIKI

MO.
Lietuvių Studentų Kliubo 

susirinkime, laikytame 13 d.' 
bii-želio, pasirodė, kad visi! 
kliubo nariai pasekmingai 
užbaigė šių metų mokslą: ių. 
kaikurie da ir su pagyri-kaikurie da ir 
mais.

Dabartiniu 
bas turi 
narių. šita 
daug pagelbėjo savo 
riams pasekmingiau eiti 
prie užbrieato tikslo, 
dangi per vasarą tik 
moksleiviai lankys 
ias. o didžiuma išvažiuos a 
tai pasilsėti, 
ti grašį-kitą 
metams, tai kliabas nutarė 
susirinkimų 
rugsėjo mėnesio.

Pastarajame susirinkime 
buvo perrinkimai valdybos. 
Į pirmininkus vėl liko iš
rinkta p-lė Z. M. l’uišiutė. 
i viee-pirmininkus, vietoj 
buvusio A. Gumausko, A. 
Denbinas; K. Tuminskas iž- 
lininku ir N. A. Rastenis 
•aštininku. irgi antru sykiu 
iko išrinkti į tas pačias vie- 
as.

Atenantį rudenį kliubas 
•engiąs prie didesnio darbo 
kaip apšvietos. taip ir dailės 
srityje. Kaikurie vaikinai 
r merginos, pabaigusios 
gimnazijas (High Schools). 
engiasi eiti augštesnius 
nokslus ir pristoti prie kliu
bo. Kliubas yra pasiren- 
tęs patarnauti visiems, no-’ 
•intiems įstoti į bile kokias: 

mokyklas Bostone arba a- 
pielinkėje; jis stengsis su- į

"Svetimoj Padangėj Pasaulio 
Verpetuose”

Naujausias ir dailiausias literatū
ros veikalas, susidedantis iš 200 pusi, 
ir 200 skirtingų eilių.

Knygos formatas 7 X 10 colių, še
riuose skyriuose; geriausia popiera, 
papuošta su daugeliu gražių paveiks-

Kiekvienos eilės šito veikalo at
skleidžia jaunimui daug tinkamų ir 
įvairių dalykų. Šioje knygoje yra pa- 

tno; čia nebus aplenktas nei vargšas, 
nei turtuolis, nei godus, nei širdingas, 
nei senas, nei jaunas ir tt Todėl šis 
veikalas yra būtinai reikalingas įsi
gyti kiekvienam.

\ eikalas jau greit bus atspausdin
tas. Siųskite užsakymus ir 
netrukus gausite puikiausią 
kurios svetimoj padangėj da 
te.

Reikalaujant ir siunčiant 
■ius kreipkitės į ”D. L. D.”

, . i - • “ . ~~~ W O "J” J g**"-

laiku kliti-:iddinnma viskas iš liaudies gyveni- 
aštuonioliką 
organizacija

na-

La
keli 

mokyk-
4

i, ar tai užsidirb- 
ateinantiems

nelaikyti iki

I
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i tarp Dalaikvmo ir užvedimo maci.ias bei nata
. _ • * * __ - milf llin ln žvejį •’

departamentų. Palaikymo 
departamentas laimėjo ant 
nusės colio.

Garbingieji svečiai 
urezidentas ir ponia 
L. Edsrar. iždininkas 
Havelin. sekr. T. A. 
mings ir gen. super. 
Atkin.
mitetu vadovavo: H. W.l 
Afoses ir J. J. Bucklev, A. W. 
Ttvvood, A. H. Chamberlain, 
L. P. Howes, J. J. Caddigan. 
W. AV. Labden, T. Collinngh.

buvo:1
Chas. 
T. A.
Cum 
Wm.

Pasilinksminimo ko- 
vadovavo: H. W

Severas Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

S Abelnas Tonikas.
3 Nei vienas r.esiginčis su tuo. kad 
g apskrita sveikata didžiumoje pri- 
S kiaušo nuo prideramo suvirškinimo. 
H Jei šitas darbas susilpnėja, sulėtėja. 
I ar pasidaro neužtenkamu, tąsyk gali 

i n IrilFi Vitne rorriiae Tairri Lrialztriana e 
I

1 I i I i I i i i s a i I

.i šitas darbas susilpnėja, sulėtėja.

kilti kitos negalės. Taigi kiekvienas 
mes turėtume saugotis ir žiūrėti, kad 
virškinimo darbas butij normalis.

S 
Balsam of Lite
(Severos Gyvasties Balsamas) yra 
pageidaujamu tonikų, kuris, kaip ži
noma, suteikia kuogeriausias pa
sekmes. Jis apskritai paasktina ir 
jo vertė yra pnparodyta gydanties 
r.uo nevirškinimo, dispepsijos, netu
rėjimo noro valgyti, vien valinio vi
durių užkietėjimo, ir apskrito nusilp
nėjimo stovio. Kama 85c ir 4c 
mokesčiu visose aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS. IOWA

jX

RANKŲ DARBO UNIJOS 
CIGARAI.

Morfino vartotojai nušoko 
nuo tilto, kad pasprukus 

nuo poiieistu.
Clarence Rususell, iš So. 

Bostono, tapo areštuotas. 
Jis kaltinamas tuo, kad už
laikęs pas save morfiną ir 
pardavinėjjęs ji. Thomas 
Regan, taipgi iš So. Bosto
no. tapo areštuotas ir yra . 
kaltinamas vartojime nar- | 
kotiškų vaistų. Keturi kiti |

. - nušokdami nuo tilto ant ge-

I

$2.00. o 
knygą, 

nematė-

uzsakv- 
pirminin- 

(28) 
A. J. JOKŪBAITIS.

E. Brendu a.v, So. Boston. Mass.

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusima 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 

popierą ir pasiųst prastame ‘ 
išrašydami aiškiai adresą.

KELEIVIS” 
Broadway,

So. Boston, Mass.

laiške
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PARSIDUODA FORN1Č1A1.
Vidutiniški rakandai, parduodu pi- 

giai. Galima matyt kiekvieną dieną 
nuo 5 vakare. Ant 3 lubų (28)
283 — 3rd St, So. Bostone, ,

Tarpe E ir F. Strs.-- ■
PARSIDUODA FORNIČIAI, 3 

kambariams, veik nauji; parsiduoda 
pigiai, nes savininkas turi išvažiuoti.

Antanas Stelingas, (27)
St, So. Boston.

BRIGHTONO LIETUVIŲ KOOPE- 
RACIJĄ jieško marketo vežėjo, turi 
būt susipažinęs su knygvedyste, mo
kėt važiuot automobiliu ir užsidėt 
kaucijų. Atsišaukit tuojaus (27) 

22 Lincoln st, Brighton, Mass.

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Co namini**.
66—67 Journal Building

262 WASH1NGTON STREKT 
BOSTON. MASS.

2

Parsiduoda
ANGLINE

Parsiduda Anglinė i Coal bu
si nes) geroj vietoų su gerais 
įtaisymais ir su vienu troku 
Itruek) Taipgi parsiduoda ke
letą farmų gražioj vietoj prie 
pat miesto, žemė gera, yra vi
si įtaisymai ir gyvuliai (25)

A. K. Neviackas
Real Estate & Insurance Agent
1118 AVashington St., 
NORWOOD, MASS.

Tel. So. Bottlon 1771

Dr. J. Jonikaitis
Chirurgas ir Gydytoja* 

Ofisas: 495 E. BROADWAY,
So. Boston, Mas3.

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

LIETUVIS DENT1STA8

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

451 BROADU AY, SU. BOSTON 
Tel. So Bostoa 17 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
" 6:30 ” 9

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERKIEW1(Z,
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.

t Tel. So. Boston 506-W |
I DAKTARAS ;
:A.L. KAPOCUJSi
i

i
LIETUVYS DENTĮSTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną
N«o 2 iki * vak.

I 
i 
t
• 
I 
«

NEDALIOMIS 
Iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 diena. 
Ofisas "Keleivio name 

251 Broadway, tarpe C ir D St*.
SO. BOSTON, MA8B.

rimus. Tuo reikalu galima 
kreiptis prie kliubo sekreto
riaus antrašu: N. A. Raste
nis, 769 Broadway ,So. Bo
ston, Mass.

Geistina butų susižinoti 
su kitomis Amerikos lietu
vių moksleivių organizaci
jomis, jei tokios pastaruoju 
laiku kur nors kitur randa
si. Pasitarus ir apsvarsčius 
moksleivijos ir visuomenės 
dalykus, galima butų pasek- 
mingiau veikti.

Lietuvių Studentu Rim
bas yra dėkingas „Keleiviui’| 
už pagalbą spausdintu žo
džiu ir už prielankumą. Ti
kimės, kad ir ateityje kelei-į 

. viečiai 
remti.

i

I

į

neatsisakys muši

N. A. Rastenis.

§20 bausmės už laižybas.
Teisėjo Hyden teisme at

|:sirado keturi žmonės už tai. 
[jkad jie turėjo laižybasĮ 
P’base” boles mėtant. Teisė
jas sako, kad gembleriavi- 
mas Bostone yra uždraus
tas ir gana. Kuomet vienas | 
kaltinamųjų paprašė susi; 
mylėjimo, nes, girdi, jisai: 
tai daręs pirmu kartu, teisė-! 
jas atkirto jam: esą, turėjai 
pinigų laižyboms, surask ir! 
pabauda mokėti, ir nubaudė 
$20.

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

Straight Adams

/ST1UICHT 
.ADAMS .S—-

Baksai prasideda nuo 25 cigaru 
iki 1,000 cigarų.

,Teigru norite gerų Cigarų, tad 
užsisakvkite pas mus. 

IŠDIRBĖJIS

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

kymus per C.O.I).

ADAM SABULIS
233 Broadvay,

SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių Rakandų Bendrovė
— FURNITURE STORE =

Parduodam visokius Rakandus užmokant ir duodam ant išmokesčio. 
Užlaikėm savo troką, pastatom daiktus į kitus miestus ir perkraustom iš 
• ienų namų Į kitus. (281

268 BR0ADWAY, SO. BOSTON. MASS.
Telephone- So. Boston 839—VV.

DĖL GREITO PARDAVIMO
Ant Sixth St., So. Bostont.
Medinis namas dėl 3 šeimy

nų, 16 kambarių, su maudynė
mis. piazais ir kitais įtaisymais. 
Pandos atneša $45.00 j mėnesį. 
Parsiduoda už $3.500. Įnešti 
reikia ?5o«. A. J. KUPSTIS.

Ant St-cond St, So. Bostone
Keturių šeimynų, 20 kamba

rių medinis namas. Randos at
neša $49.00 į mėnesį. Parsiduo
da už $3,500. Įnešti 
$800. A. J.------

Ant National St,
Medinis namas, 

mynoms, 11 kambarių, su mau
dyne. Randos atneša $30.00 į 
mėnesi. Parsiduoda už $2,500. 
Įnešti, reikia $500.

A J. KUPSTIS.

reikia
KUPSTIS.

So. Bostone.
dviems žei

Ant D St, So. Bostone.
3 šeimynų medinis namas =-j 

16 kambarių. Randos atneša 
$35.00 i mėnesį. Parsiduoda už 
$2,900. Įnešti reikia $500.00.

A. J. KUPSTIS.

Ant Dorchester St.. S. Bostone.
De vienos šeimynos, medi

nis namas, septynių kambarių. 
Parsiduoda už $2,300.00. Įnešti 
reikia $500.00.

A. J. KUPSTIS.

medinis namas. Randos atneša 
apje $300 į metus. Parsiduoda 
už $1,000. Įnešti reikia $200.00.

A. J. KUPSTIS.

Ant G St, So. Bostone.
Dėl 3 šeimynų, 15 kambariu 

medinis namas su visais įtai
symais. Randos atneša 840.00 
į mėnesį. Parsiduoda už $4.700. 
Įnešti- reikia $1,700.00.

A. J. KUPSTIS.

VVILMINGTON, MASS.
Pidelė farma su 54 akeriais 

žemės, 4 karvės, vienas arklys, 
100 vištų, gasoiino stotis, sto
ras ir 2 šeimynų namas. Parsi
duoda už $8,300.00. Lengvos iš
lygos. A. J. KUPSTIS.

BRIDGEWATER, MASS.
Farma- 64 akeliai žemės, 

septynios karvės, trjs veršiai, 
du arkliai, dvi kiaulės, apie KM1 
vištų, 500 obelių medžių, du na
mai ir didelė barnė. Parsiduo
da už $12,350.

A. J. KUPSTIS.

STOUGHTON. MASS.
Farma: 90 akerių žemės, me

dinis namas su 8 kambariais, 
miesto vanduo, didelė barr.ė ir 
daržas, dar.tr malkų, 15 minutų 
iki Stoug’hton Square. Upė te
ka per vidurį fanuos. Parsiduo
da už $6,500. A. J. KUPSTIS.

Ant Eigbth St, So. Bostone.
Dėl 3 šeimynų, 11 kambarin

A. J. KUPSTIS, Agentas,
332 Broadway, So. Boston, Mass.

Anf gerų AmerikoniŠKn tavorinių laivų; kelionė trumpa: 
ima tik nuo 10 iki 12 diennų; valgis kuogeriausis; užlaikymas, 
lovos ir visa kas—sanitariškai; pareigos — prižiūrėt: raguotus 
gyvulius.

REIKALINGA 100 VYRŲ KAS SAVAITĖ!
Laivai išplaukia iš Bostono į Antverp‘ą kasdien.
Kas tik gyvas ir kas tik nori pasinaudoti šia puikia proga-—-su
kruskite.
Su užklausimais reikale smulkmenų, kreipkitės į —»

CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO 
INFORMACIJŲ BIURĄ . f 

32-34 Cross St., Boston. Mass.
Skyrius: 366 W. Broadway,South Boston, Mass.

Stebėtinai puiki proga
VISIEMS LIETUVIAMS SUGRJžTI SAVO 

TĖVYNĖN

VELTUI!

» 
t

i 
į 
i 
i 
i 
«
•
i
i
i
i
i
i
t
i
i 
t 
i 
i
•

fDr. L. J. Podderj^
Iš Petrogrado. ■ *

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR ’ 
MOTERŲ LIGAS. I >

Taipgi Kraujo ir Odos Liga*. į !
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto ’ J

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

69 CHAMBER ST„ BOSTON. i Į
Telephone: Haymarket 3390 >

Tel. Bcach 6933

DR. N. M. FRIEOMH
SPECIALISTAS VENERlšKŲ 

LIGŲ,
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST. 

BOSTON, MASS.
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Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W, Rosen 0 
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir i i

Rusiškai. < į
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- h 

PTAS LIGAS. 1!
VALANDOS: i Į

Nuo 8 iki 10 ryto. j į
Nuo 2 iki 3 dieną. : f
Nuo 7 iki 8 vakare. • Į !

32 1 H ANO VE R ST. 1
BOSTON. MASS. $
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GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
V isus tavorus parduadame 

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

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

išėjo iš po spaudos

Pirmu
Karta
Lietuvių
Kalboje

sti Pa
veikslais

Dabar k* tik

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE

miera Bib’.ijm S’/2xS roliaa. tari 182 
traalapma ir »79 paveiluklroa lakai 
irtomi ir navdinga kiekvienai ypatai. 
Zmnzm akaitydaman ua Biblija ir tė- 
mydamai j paveikalėHiis. (kurie per- 
ętatn kra buvo p,rm ra t ve rimo uvieto 
ir iki užeimimu’ Kriatauet, užtniri vi- 

rara varsnų ir džiaugtis jokiai to
kia knisa įgijo, jam bet trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK JM.OO
Norinti gaut žis Biblija, pinigas 

•iuakit Espreoo ar Purto Monro Orde
ri.. arba registruotame laiške adresą:

, "KELEIVIS”
255 Broadw»y. C 
Boston, Mass.
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