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Anglijos pasiūlymą.
BOLŠEVIKAI SAKOSI 

KALBĖSIĄ APIE TAIKA 
SU PAČIAIS LENKAIS.

Generolo Wrangelio armija 
pietų. Rusijoj turinti pasi

duoti be jokių išlygų.
Sovietų valdžia, atsaky

dama į Anglijos pasiūlymą 
daryti su lenkais taiką są
jungininkų nustatytomis iš
lygomis, pranešė, kad ji ga
linti kalbėti apie taiką su 
lenkais tiesiog, be Anglijos 
įsikisimo, ir kad į Londoną 
sato atstovų ji (sovietų val
džia) . nemananti siųsti to 
klausimo rišti.

! Anuot ”Times”, bolševi
kai atsisaką važiuoti Lon
donan taikos daryti dėlto, 
kad Anglija nesanti bepar- 
tyvė • šitam klausime. Jie 
taipgi nesutinką kviesti Į 
taikos derybas Rabaltijos 
vajstybes, nes su tomis val
stybėmis Rusija esanti jau 
susitaikius.

Kas dėl Lenkijos, tai bol
ševikų valdžia sako, jog są
jungininkų siūlomoji pa
liaubos linija lenkams esan
ti netinkama. Tardamiesi 
su Lenkija tiesiog, bolševi
kai esą pasiryžę pripažinti 
jai daug geresnių rubežių.

Bolševikai griežtai atme
ta paduotas Anglijos išly
gas delei generolo Wrange-

mums pasiūlymus. Bet prie 
tos pačios lygos priguli ir 
Lenkija, o vienok lyga ne
draudė jai pradėti prieš 
mus plėšikišką karę.

"Visos Tautų Lygos na
rės, o ypač Franci ja, Angli
ja ir Amerika eina ranka 
rankon šitoj provokatoriš
koj lenkų karėj prieš Rusi
ją ir Ukrainą.

"Tečiaus musų atmeti
mas priešininkų pasiūlymo 
nereiškia, kad mes permai- 
nėm savę politiką linkui 
Lenkijos. Maskva ne sykį 
siūlė Varšuvai taiką, ir jei
gu ji dabar kreipsis tiesiog 
i mus, tai taikos derybos 
prasidės greičiau, geriau ir 
bus daugiau iš jų naudos, 
negu Anglijai maišanties.”

Toliaus šitas pranešimas 
sako, jog tikras rubežius, 
kurį sovietų valdžia nusta- 
tysianti su- Lenkijos liau
dies atstovais, eis toliaus Į 
rytus nuo tos linijos, kurią 
nustatė "Londono ir Pary
žiaus imperialistai,’’ kurie 
esą lygus priešai Lenkijos 
darbinnikų, kaip ir Rusijos.

"Jeigu Lenkijos liaudis," 
sako sovietų nota, "trokšta 
teisingos taikos ir teisingų 
rubežių, ir mato Rusijos as
menyje brolišką kaimyną, 
tai reikia, kad pati liaudis 
ir jieškotų tos taikos."

Po- pranešimu pasirašo 
’’ T ' užsieniolio armijos pietų Rusijoj. Trockis, Leninas, 

Jie reikalauja, kad šitos ministeris čicennas ir tei- 
spėkos pasiduotų be jokių siu ministeris Kurskis 
išlygų Anglijos premjeras Lloyd

Jų atsakymo toną "Ti-!George, kalbėdamas parlia- 
mes’’ vadina sarkastišku ir mente, jog Rusija atmetė 
jo tikslas esąs supiudyti J° pasiūlymą baigti su len- 
Lenkiją su sąjungininkais, kais karę, pasakė, kad Ang- 
sukeliant joje nepašitenki- kjai ir P rancuzijai gali pn- 
nimą sąjungininkų išlygo- sieiti duoti lenkams pagal- 
mis. "Times" priduria, kad ; Uos ir apginkluoti tuos 300,- 
del to atsakymo busią daug įG00 liuosnonų, kuriuos Len- 
sunkiau atnaujinti tarp An-: k i ja pastaruoju laiku sumo- 
glijos ir Rusijos derybas de
lei prekybos.

Atmesdami Anglijos pa
siūlymą, bolševikai podraug 
atsišaukia į Rusijos ir Uk
rainos darbininkus. Jie sa
ko:

"Anglijos valdžia pri
siuntė mums pasiūlymą 11 
liepos pertraukti su lenkais J 
, ... . ,, ^ery-; atsiuntus Anglijos valdžiai
bas.su Lenkija ir . kitomis noįo fcur priimama Didžio- 
pasienio valstybėmis. Ang- Į sio7’ Britanijos pasiūlymas 
hja prižada, kad padarius sušaukti Londone taikos 
musių pertrauką,.lenkų. ka- (konferencija sovietų vfal- 

numenė pasitrauksianti ;džiog ir valstybių> kariau-
įki nibeziaus, kurą yra n^-, jančių prieš sovietus.

Sovietai taipgi davė su
manymą, idant konferenci
joj dalyvautų atstovai kitų 
didesnių valstybių.

Lloyd George atsakyda
mas į klausimus, paliečian
čius Rusiją, pasakė: "Aš ti
kiuos greitos taikos ir tai 
yra, ko pasaulis trokšta." 
Rusijos valdžiai sutikus per 
traukti mušius su Lenkija. 
Didžioji Britanija nebėra 
priešinga Sovietų Pirkly-

išlygų. Anglijos premjeras Lloyd

bilizavo. Jis pridūrė, kad 
vėliau gal ir maršalas Foch 
nuvvksiąs Lenkijon. .

I

TAIKOS KONFERENCI
JA BUS LONDONE.

Paskutinės žinios ateina, 
kad Lloyd George atstovų 
bute patvirtino pranešimus 
jog Rusijos Sovietų valdžia

stačiusi Taikos konferenci
ja pereitais metais.

"Toj pačioj notoj sakoma, 
kad generolas Wrangel ir 
jo prieglauda ant Krymo 
turi būt nepaliečiama. Vi
sus tuos pasiūlymus mes, 
Liaudies Komisarų Taryba, 
atmetėm.

"Jeigu Anglija nenorėtų 
karės, tai ji ne siųstą Len
kijai ginklų ir pinigų. Ang
lija veda su mumis derybas 
tik dėlto, kad savo darbi- ,------- ------------- ~ ...... --
ninkams pataikavus. Lor- bos komisijos važiavimui į 
das Curzon (Anglijos užsie- Londoną.

• • • • _ • v 1 • * ________________________nio ministeris) sako, jog -------------
Tautų Lyga norinti taikos,! Tampico mieste (Meksi- 
ir tos lygos vardu jis daro koje) pasirodė maras.

PRANAŠAUJA NAUJA 
PLIENO DARBININKŲ 

STREIKĄ.
Už metų ar dviejų Ameri

kos geležies ir plieno pramo
nėj busiąs da didesnis strei- 

, kas, negu tas, ką buvo supa- 
ralizavęs tą industriją nuo 
22 rugsėjo 1919 metų iki 8 
sausio 1920 metų. Per šitą 

Į streiką susivienysią netik 
'' Įsą metalo išdirbvsčių dar- 

' bininkai, bet ir., visi geležin-

stovis
Lietuvoje
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NUORTEVA VĖL PASI
RODĖ ANGLIJOJ.

Londonas. — Buvo, pa- 
sklydęs gandas, kad Rusijos 
Sovietų Biuro viršininko 
New Yorke sekretorius 
Santeri Nuorteva tapęs de
portuotas iš Anglijos į Da
niją ar Finlandiją. Nuorte
va atvykęs netikėtai iš Ka
nados į Angliją, jau kalėtą 
dienų darbavos ten . drauge 
su Leonido Krasino Rusijos 
pirklvbine komisija, kuo
met Basil Thompson anglų 
slaptosios policijos viršinin
kas jį areštavo.

Basil viešai pranešė, kad 
Nuorteva bus deportuotas. 
Pasak Sir Basilio paaiškini
mų, Nuorteva tapo išsiųstas 
Danijos ar Finlandijos link.

■ Sugrįžus dabar Nuorte- 
vai atgal į Angliją, laikraš
tis "The London Herald” 
paskelbė, kad jis turįs tvir
tą pamatą manyti, jog val
džia yra pasiryžus paliuo- 
suoti Nuortevą ir leisti jam 
užsilikti Anglijoj naudojan
tis pilną laisvę, kolei jis iške 
liaus į Rusiją.

RUSŲ -LENKŲ TARY
BOS PRASIDĖS 30 LIE

POS.
Taikos tarvLondonas.

bos tarp rusų ir lenkų pra
sidės Baranavičiuose, 85 
mylios į pietus nuo Minsko, 
liepos 30 d.; musių pertrau
ka, pasak Assocoated Pres, 
įvyksianti tą pačią dieną.

Bevėlio telegramo prane
šimas iš Maskvos kviečia 
lenkų plenipotentus pereiti! Taip, pranašauja --plieno 
liniją Baranavičių-Brest Li- darbininkų sąjungos sekre- 
tovsko keliu liepos 30 dieną, torius Foster. 
kur juos pasitikrią rusai.

LENKAI BĖGA TŪKS
TANČIAIS. ___

Einant bolševikams pir
myn, tūstančiais lenkų bė
ga iš Lietuvos ir renkasi 
ant geležinkelių stočių Į va
karus nuo rusų fronto. Sa
koma, kad į kelias pastara- 
sais dienas Brest-Litovsko 
apielinkėj susirinko apie 
200,000 lenkų pabėgėlių.

ŽORESO UŽMUŠĖJAS . 
SUSILAUKĖ PAGARBOS 

Iš FRANCUOS VAL
DŽIOS.

Paryžius. — Galvažudys, 
užmušėjas Jean’o Jaures’o 
yra Franci jos respublikos 
valdininkas.

Galvažudys išteisintas 
tuo, kad buvęs pakvaišęs 
nuo patriotizmo užsidegi
mo, tapo nuskirtas sekreto
riumi prie karės nuostolių 
komisijos, Epernay’e Mar
uos departamente, netoli 
nuo Rheimso.

! ----------------------------- -
$80,000 KOVAI SU PLĖGA.

__ __ _  į New Yorko miestas pą- 
lio'valdyba "paskelbė,* kad*‘ ji sk-vrė Sveikatos Biurui $80;- 
esanti priversta paleisti 12,- kovai su limpančiomis 
□00 darbininkų, idant suma- ligomis, jeigu netikėtai - pa
žinus išlaidas/ Dabar gele- sūdytu kokia epidemija, 
žinkeliečiams pakelta $600,- r-Vtų Europoj dabar
000,000 algos metams. Tai ?lau_cia raupai, cholera, kar- 
vra beveik pusė to, ką gele- stine ir maras, todel_ New 
žinkeliu darbininkai reika-1?morkas bijosi, kad plėga ir 
:__ t- — ’-i-ti__ _ i i.-iin norvaciplrf n

įkeliečiai prisidėsią, taip kad I”’’'— J.-JV. ...visos didžiulės dirbtuvės ir 
kasyklos bus sulaikytos ir 
"garyjizmas" sunaikintas. 
r’Garyjizmas”, tai Gary į- 

. vestas plieno išdirbystėn 
i despotizmas.)

PALEIDžIA 12,000 GELE
ŽINKELIO DARBININ

KŲ.
Pennsylvanijos geležinke-'

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje šiandien gavo iš Kau
no nuo "Elta" sekamą kab- 
legramą:

”Konstituanta priėmė įs
tatymą Įvedimo karo padė
ties visoj Lietuvoj, kuriuo 
suvaržoma Laikinos Kon
stitucijos garantiją — inve- 
dama mirties bausmė. Pri
imtas papildymas įstatymo 
kariškius žeme aprūpinti, • 
sulyg juo negauna žemės 
kariškiai, kurie buvo teisia
mi kriminaliai, arba tėvynės 
nusikaltimuose.”

Lietuvos Atst. Amerikoj
■ M. J. Vinikas.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
AMERIKONŲ BINZUS 

VILNIUJE.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
BALTSTOGĘ.

Paryžius.

Eidami per Lietuvą bol
ševikai randa gražaus der
laus. Jie jau užėmė tūstan
čius margų žemės, kurią 
lenkai buvo užsėję ir užso
dinę visokiais javais. Šienas 
Senkų buvo jau nupiautas ir 
i kugius sukrautas.

Negana to, užėmę Vilnių 
oolševikai paėmė 7 vagonus 
amerikoniškų binzų (pupe
lių), kurių American Relief 
Association negalėjo išga
benti, nes geležinkelis buvo 
užimtas pabėgėliais. ‘

Baltstogėj taipgi esą dau
gybė amerikonų privežta 
naisto. Amerikonai jį tenai 
krauna į vagonus ir rengia
mi vežti į saugesnę vietą. 
Pabėgėliai taipgi siunčiami 
š Baltstogės kitur.

Vokietijoje laukiama 
naujos Revoliucijos.

Berlinas. — Sovietų ka- 
’iumenės dvasia skrieja pri- 
>akyj jų vakarų link ir nau
dos proletarų revoliucijos 
audra Vokietijoj skubiai ar- 
rinasi — taip mano čia ko
munistai.

Viktor Kopp, sovietų val- 
ižios atstovas Berline, už- 
reiškė, kad ušpuolimo ant 
Vokietijos nebusią.

Bet kariškieji ekspertai 
nurodo, kad jokio užpuoli
mo nė nereikia. Patsai rusų 
armijos artumas uždegsiąs 
Vokietijos darbininkų nesu
valdomą norą — sako jie — 
išgauti pilną pramoninę 
’aisvę.

Iš Koeningsburgo (Kara- 
’aučiaus) ateina žinių, kad 
Rytinėj Prūsijoj tapus su
organizuota slaptai Raudo
noji armija; gi iš Hambur
go pranešama, kad nauja 
revoliucija gali kilti bile va- 
andą.

Paryžius. — Francuzų 
užsienio ministerija gavo 
žinių', .kad rusai pasiekė jau 
Baltstogę (Bielostoką). Ši
tas miestas stovi apie 1$!) 
angliškų mylių nuo Varšu
vos.

LENKŲ TAIKOS DELE
GATAS IŠVAŽIAVO 

FRONTAN.
Varšava. — Užsienio rei

kalų ministerijos atstovai 
Išvažiavo frontan. Jisai pa
lydės lenkų kariškių vadus 
kurie turi susitikti su sovie
tų atstovais, apkalbėjimu: 
lenkų pasiūlymo pertraukt. 
mušius, kuri Rusija princi
pe yra priėmus.

MARSHALAS FOCH PA 
ŠAUKTAS APSVARSTY
MUI SOVIETŲ PASIŪ

LYMO.
Paryžius. — Marshalai 

Foch tapo pašauktas iš jo 
vakacijų vietos. Jis ir pini- 
gino ministeris M. Francoit 
Marsai palydės premjerė 
Millerondą i Boulogne.

Lloyd George sutikt 
Francijos premjerą Mille- 
randą mieste Boulogne 
utaminke apkalbėjimui ru
sų pasiūlymą, idant talki
ninkai turėtų konferenciją 
su rusų sovietų valdžia.

DIDELIS SUJUDIMAS 
BIRŽOJE.

Didelis sujudimas ir nusi
minimas galima buvo pašte 
bėti užrubežinio marketc 
biznyj ant AVallstričio if 
priežasties rusų-lenkų ka 
riško stovio, kuomet aplai- 
kyta žinios apie rusų perga
les.

Pinigu kainos puolė žy
miai Sterlingų svaras puolė 
nuo $3.79 ir trijų ketvirta
dalių ant $3.75 ir vieno ket
virtadalio : Francijos fran
kas, šimtas — nu0 $7.79 ant 
$7.48 irvokiškos markės, 10t 
—nuo $242 ant $224.

'avo. Jie reikalavo pakelti!0 nepasiektų., 
51,100,000,000. ' Todėl mano- 
na, kad geležinkeliečiai gali 
da pasiūlytą jiems pakėlimą 
atmesti ir apskelbti streiką.

EKSPLIOZI.LV KASYK
LOJE.

Rentono anglies kasvklo- 
:e, 15 mylių nuo Pittsburgo, 
pereitą sąvaitę įvyko gazo 
'kspliozija. Kasykla užgriu
vo ir užbėrė 8 žmones. Kuo- 
net šita žinia rašoma, jų li
kimas da nežinomas. Tarp 
ižbertųjų yra vienas lietu- 

■’ys.

$15 TONAS ANGLIES
PRIE KASYKLŲ.

Naujosios Anglijos ang
ies pardavėjų draugijos 
lirmininkas Biorden Covel 
įaskelbė, kad anglies šįmet 
jus daug brangesnė, nes 
inglies baronai reikalauja 
515 už toną anglies prie ka
byklų. Iki šiol jie plėšė apie 
513 už toną prie kasyklų. O 
angliakasiai gauna tik apie 
U nuo tono. Tai ve, ką reiš
kia privatinė nuosavybė! 
Darbininkas, kuris turi leis
is po žeme ir pūslėtomis 
avo rankomis netik kasti 
mgli, bet ir į vagonus ją su
dilti, gauna vos $1 už toną, 
J dykaduoni-savininkas, 
turis nei piršto prie tos an
glies neprideda, pasiima 
?14! Ir jeigu kas sako, kad 
okią tvarką reikia panai- 
cin’ti, tai kunigai tą keikia 
taipo "bedievi.” o policija 
-odina jį į kalėjimą kaipo 
’valdžios priešą!”

SUGRIUVO 453 ŠEIMY
NOS.

Laikraščiai praneša, kad 
bėgiu dviejų pastarųjų są- 
zaičių Chicagoje persiskyrė 
153 šeimynos. Vadinas, su
griuvo tiek šeimynų. O ku- 
rigai plepa, kad tik socializ- 
nas naikina šeimynas! Pa
klauskite jų, kas gi dabar 
šardė tas šeimynas Chica- 
?oje? Juk socializmo dabar 
įėra ir visos jų buvo kunigų 
palaimintos!

NORI PANAIKINTI BU
LIŲ IMTINES.

Ispanijos socialistai pra
dėjo organizuoti mitingus 
ir protestuoti prieš bulių 
imtynes, kurios Ispanijoj la
bai madoje. Socialistų atsto
vai parliamente ketina rei
kalauti, kad valdžia šitą lau
kinį sportą uždraustų.

KYNUOSE KRITO 6,000 
KAREIVIŲ.

Mūšyje tarp kariaujančių 
frakcijų Kynuose krito 6,- 
000 kereivių. Tuanas, kuris 
pakėlė ginklą prieš dabarti
nę Kynų valdžią, tapo su
muštas. Jo kariumenė pasi
traukė prie Pekino. Miesto 
gyventojai bijosi, kad alka
ni kareiviai nepradėtų plėš
ti.
KANADA SAUGOS ŪPŲ.

Kanadiškė valdžia įsakė 
saugot Kanados upę (Cana- 
dian River), nes amerikie
čiai naktimis važiuoja bo
tais be žiburių degtinės vež
ti iš Kanados. Degtinės ve
žimui Kanada nepriešinga, 
nes tas duoda jai pelno, bet 
kad naktimis botai plaukio
ja be žiburių, tai tas daro 
pavojų kitiems laivams. To
dėl upė dabar bus saugoja
ma.
GENERALIS STREIKAS

VĖL PASKELBTA 
VERA CRUZE.

Vera Cruz. — Visi darbai 
sustabdyta čia kaipo pasek
mė visuotino streiko. Biz
nierių susirinkime buvo pa; 
duota sumanymas uždaryti 
visas biznio įstagas, kadan
gi darbininkai reikalavo al
gų pakėlimo ant 100 nuo
šimčių.

JAPONAI APLEISU SI
BIRĄ.

Honolulu. — Japcnų kariu
menė ir civiliai gyventojai 
busią atšaukti iš Sibiro arti
moj ateityj. Taip tapo ofi
cialiai paskelbta, pasak te
legramų aplaikytų iš Tokioj Leipa.

Gautoje iš Kauno nuo 
”Elta” kablegramoje sako:

"Užsienių reikalų minis- 
teris Purickis pasiuntė va
kar Maskvon telegramą, ku
rioj Lietuvos vyriausybė bū
tinai reikalauja, kad šiaurė
je rusų kariumenė nepeirei- 
tų abiejų pusiųnustatytos 
demarkacijos linijos, nesi
kištų Lietuvos administna- 
cijon, nedarytų jokių rekvi
zicijų, «mokėtų gyvento
jam už viską valstybės pini
gais dabartinėmis kainomis, 
imtų tik karo žvilgsniu būti
nai reikalingas susisiekimo 
linijas, karo sandelius, bu
tus, kad visa civilinė admi
nistracija rusų esamose že
mėse butų Lietuvos vyriau
sybės rankose. Musų kariu
menė paėmė Seinus. Linija 
stovi: Vizainis, Slobodka, 
Seivių ežeras, šiaurėje mu
sų kariumenė paėmė Vy- 
džius; artinasi taikos sutar
ties nustatvton Lietuvos 
sienon.

Lietuvos Atst. Amerikoj 
M. J. Vinikas.

Lietuviai sutinka su 
nustatytais rubežiais.

VyriausybėKaunas: 
sutiko su laikinai nustatyta 
su Rusų kar. vadais demar
kacijos linija einančia per 
Gardiną — Verėną — Nau
jus Trakus 
liūs, šią demarkacijos liniją 
paima saugoti musų kariu
menė. Tebesiderama apie 
Lietuvos civilinės administ
racijos anapus demarkaci
jos linijos organizavimo 
klausimą. Išvažiavo Rygon 
musų delegacija iš Naruše
vičiaus, Rosenbaumo ir pul
kininko Klesčinsko tartis su 
bolševikų delegatais esan
čiais Rygoje apie Vilniaus 
ir kitų Rusų paimtų kraštų 
reikalus.

Liet. Atstovybė Ameikoj 
M. J. Vinikas.

švenčione-

Praga čekų-Slovakijoj.— 
50,000 darbininkų išėjo j 
streiką, kuris išsivystė pra
dedant Reichenberg dis- 
triktu ir persimetė i Gab- 
lonz, Friedland, Boehmisch*

bas.su
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"DRAUGO" DĖKLĖ- jie ir drausdavo žmones nuo 
RACIJA. skaitymo jos. Dabar tečiau,

Klerikalų "Draugas" pra-!matydami kad ilgiau jos 
nešdamas, kad Lietuvos j U?S^P5J. nebegalima, jie ren- 
prezidentu tapęs paskelbtasl>aa.lsk1’ 
Tarnas Naruševivius. tarpe 
kita ko, sako:

"Jis yra Santaros narys žy
miai palinkęs prie socialistų 
liaudininkų. Jis galėjo tapti iš
rinktas tiktai krikščionims- 
demekratams duodant už jį 
balsus. Turėdami absoliučią 
didumą Steigiamam Seime ir 
rinkdami tėvynės prezidentu 
ne savo partijos žmogų krikš
čionis demokratai parodė, kad 
ne.iieško valdžios savo parti
jai. Ir jų draugai ir jų priešai, 
kuriems tėvynė rupi labiau už 
partijų tikslus, pagerbs krikš
čionis demokratus už tą nuo-! 
širdų tamavimš Lietuvai.”

Klerikalai reikalauja sau 
pagarbos už tai. kad turė
dami Seime absoliute di
džiumą. jie pavedė prezi
dento vietą priešingos kleri
kalams mažumos atstovui. 
Tai visai negarbingas žygis. 
Nes, sulvg klerikalų, krikš
čionis demokratai esantis 
^tinkamiausia Lietuvai par
tija ir josios vadai geriausi.; 
Pavesdami tokią svarbią! 
rietą mažiau tinkamam at
stovui, jie. reiškia, visai ne
sivadovauja troškimu Lie- ituvai labo.

Užbaigdamas savo dėklą-r 
raciją "Dr." sako:

"Atsisakydami remti žmo- i 
nes, norinčius perdirbti didžią 
Lietuvos visuomenę sulyg ma
žumos norų ir pažiūrų, mes 
drąsiai žadame, padėti dirbti 
Naujam mus prezidentui kiek
vieną tėvynei naudingą* darbą.; 
Tikimės, kad Tame Naruševi
čiaus vardas Lietuvos istori-Į 
joje teisėtai stovės šalia Sme
tonos vardo.”

Klerikalai, . kaip matot, 
prižada net savo paramą T. 
Naruševičiui. Ir riša, ko jie 
iš jo tikisi, tai kad jo vardas 
Lietuvos istorijoj stovėtų 
greta Smetonos vardo. O 
kas tekis yra tas p. Smetona 
—aiškint nebereikia. Jo pa
ties ir jo bendradarbių žy
giai patįs už save kalba. 

Bet kas gali atsitikti jei
gu p. Naruševičius sumany
tų nukripti gana toli nuo 
Smetonos pramintų takų, 
pavyzdžiui — Į kairę? Ar 
negrąsina p. Naruševičius 
klerikalams pavoju? Labai 
mažai. Turėdami Seime di
džiumą jie vusuomet galės 
pastoti jam kelią, kaip tik 
jis bandys ką nors radika- 
liškesnio gyveniman vykint.

Į kairę ? Ar

mmais" (o tikriau sakant 
su "pataisymais”), kad žmo 
nės suprastų ją taip, kaip 
kunigai nori.

LAISVĖ" "LAISVAI" IR 
ELGIASI.

Liepos 17 d. "Naujienos"' 
rašo:

”Nk<senai Brooklyno keik a-; 
nu organas išspausdino dau- 
giaus kaip dviejų spaltų ’edi- 
torialą’ apie tai. kadwaterbu- 
rietis 'lamas Matas, LSS Pild. i 
Kom. narys, streiklaužiaująs. 
Papratę matyt tame organe! 
bjauriausius socialistu šmei-: 
žimus, mes netikėjom, kad tai 
butų tiesa: be to. mes pažino
jom drg. T. M., kaipo rimtą, 
padorų ir protaujantį socialis
tą.

"Už keleto dienų do to tame 
pat organe tapo paskelbta Wa- 
terburio 'streiklaužių surašąs’. 
Jame mes vėl užtikome T. M. 
vardą. Bet štai dabar mes ran-l 
dame tame 
kūtėmis raidėmis 
ta. Streikierių Spaudos 
sijos pranešimą, kad T. 
nesąs streiklaužys.”
Nurodžiusios, kaip 

kės buvo toki: 
Spaudos Komisijos ir 
vės” pasielgimas, 
nos užbaigia:

"Mes netikime, 
vė” dabar, kada 
streikierių komitetas tapo pri
verstas atšaukti savo melą 
apie T. Matą, atšauktų šituos 
savo purvus. Ne toks ji yra 
'laikraštis’, kad taip padarytų. 
Ji neatšaukė savo šmeižtų apie 
Prusalaiti; ji neatšaukė savo 
šmeižtų ‘apie 'Keleivį' ir apie 
'Naujienas.* Jie niekuomet ne
atšaukia savo bjaurių išmislų, 
kuriais ji be paliovos purvina 
ir purvina socialistų veikėjus,: 
spaudą ir organizaciją. Sočia-'

laikraštyje smul-j 
išspausdjn-: 

Komi- 
Matas

I
neti-

Streikieriu1 
Lais- 

Naujie-

kad ”Lais-
VVaterburio

■ . I

|
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Lietuvoje yra. nors u- nedaug. reikėtų pasakyti štai kaip bolševikų, taip kolčaki-
skaičius tečiaus labai padi- kadaise buvo ko- nių — negalėjus tikrai pa

dės, kada prie Lietuvos bus numintų partijos šulas. Ko- • tvi.tir.t* 72_ ______ 
įaKtiskai prijungti, tie nauji niunistų Partija, kaip pasi- dymą.
:'.emes pl >tai, kune teko jai pa-r0<j0 yra laboratorija, kur Malinof sakosi nežinąs, 
gal taiKos nutarti su rusais, gaminama veikėjai šnipų kur caras randasi, bet, girdi,' 
\ įlmuje n- Gardine gyvena departamentui. jis esąs gyvas. Kai kurie kal-
daug rusu.

■’Bet ta pastaba yra ir neiš
mintinga. Nors rusų butų ir 
nedidelis skaičius Lietuvoje, 
bet rusu kalba yra vienintelė 
kalba, kurią supranta ir varto
ja visi mokyklas ėjusieji Lie
tuvos gyventojai: ją gali susi
kalbėti tarp savęs Įvairių tau
tų žmonės. Taip yra dėl tos 
paprastos priežasties, kad Lie
tuva per ilgus laikus buvo po 
Rusijos valdžia.

"Visai uždraudus rusų kal
ba valstybės Įstaigose, butų 
labai apsunkintas tų Įstaigų 
darbas.

"Tautinėms mažumoms siū
loma kalbėti žydiškai arba len
kiškai. Bet jau paduotasai 
’Vie.’ aprašymas to incidento 
porodo. kas iš to išeina: kada 
atstovui Soloveičikui buvo už
drausta kalbėti rusiškai, tai 
jisai, girdi, 'kažiką laibai ilgai 
kalbėjo žydiškai.’ Kalbėjojo 
tąja kalba, kuri neuždrausta, 
bet kažiką’ — f.iausytojai 
suprato jo! t(

"Kas gi bus tada, kada Vil
niaus ir Gardino gubernijų da- * 
lis. kurios tapo priskirtos prie 
Lietuvos, išrinks i Seimą da 
pustuzini tokių Soloveičikų. ir 
jie visi ims kalbėti ‘kažiką?*

"Mes šioje vietoje neketina
me rišti tą kalbų klausimą, no
rime tiktai pastebėti, kaip ji
sai yra keblus. Lietuvos Įsta
tymu rašytojai turės labai rū
pestingai apsvarstyti ji, kad

DEBSAS NEREIKALAU
JA \VTLSONO MALONĖS.

Laiške i Sočia list Party 
sekretorių rašytame Atlan
to kalėjime 11 liepos, Debs. 
Socialistų Partijos kandida
tai i prezidentą, pasakė: 
”Aš esu grieštai priešingas 
kiekvienai pastangai atei
tyje apeliuoti už mane prieš 
Baltojo Namo valdžią. Aš 
absoliučiai neturiu ką mal
dauti iš Wilsono-Palmerio- 
Burlesono administraci

jos.’’

Sako, caras 
da gyvas.

bą, buk jisai gyvenąs tyliai 
Chinijoj po svetimu vardu,
Anglijos valdininkų apsau-į ____ _ ____ _
goj. Kiti šneką jĮ esant Ja-, demokratinė respublika, nonnoi kokiame tai mažių- - - - - - - -

Laikinoji Lietuvos 
Valstybės Konstitucija

ponijoj kokiame tai mažiu
kiame miestelyje, kalnuose.

Sergijus Perskis, žinomas 
rusų rašytojas, gyvenąs 
Šveicarijoj, sako jisai neti
kįs, kad caras ir jo sūnūs 
gyvi butų, bet manąs, kad 
carienės ir jos dukterų išsi
sukimas nuo mirties ne taip 
jau negalimas dalykas.

Nežiūrint carų šeimynos 
nelaimių, Romanovai vis da 
iššaukia tiek daug politikiš- 
kos širdperšos, kad būti) pa
vojinga net šiandien pa
skelbti jų pasislėpimo vietą.

I biudžetą ir prižiūri įstaty-
i 1. Lietuvos Valstybe yra * \ykdomoji valdžia

2. 3. pavedama respublikos pre-
yra suvereninės Lietuvos 
galios išreiškėjas.

3. Veikusieji iki šios 
Konstitucijos i 
dienos Įstatymai, kurie šiai 
Konstitucijai neprieštarau

ja, paliska galioje.
4. Steigiamas Seimas lei

džia Įstatymus, ratifikuo
ja sutartis su kitomis vals
tybėmis, tvirtina Valstybės

'• ^elglaiPa_sls Seimas jr ministerių kabi-
» n 4^c? I

netui.
6. įstatymų

paskelbimo
kabinetui.

II
7. Respublikos preziden

tą renka Steigiamas Sei
mas. •

8. Rspublikos preziden
tas: a) kviečia ministerį

ATŠAUKIA PASKALUS pirmininką, paveda jam su- 
APIE "ELEKTRĄ.” '

iniciatyvos 
Steigiama- 
ministerių

i

daryti ministerių kabinetą, 
tvirtina jau sudarytą ir pri
ima ministerių kabineto at
sistatydinimą; b) parenka 
ir skiria valstybės kontrole
rių; c)‘ atstovauja Respubli
kai; č) skiria pasiuntinius 
ir priima akredituojamus 
svetimųjų valstybių atsto
vus; d) skiria augštesniuo- 
sius kariumenės ir civilius 
valstybės valdininkus; e) 
skelbia Įstatymus; f) turi • 
bausmės dovanojimo teisę.

9. Iki respublikos prezi
dentas bus išrinktas, jo pa
reigas eina Steigiamojo Sei
mo pirmininkas.

Respublikos prezidentui 
mirus, atsistatydinus ar su
sirgus ji pavaduoja Steigia- 

Tuo tarpu gi nieko pana- mojo Seimo pirmininkas.
Bet Great I nėra buvę. Nesusiprati- 

nas tarp Edisono elektros 
kompanijos ir "Keleivio” 

___ spaustuvės buvo Įvykęs štai 
prasižengs [kaip. Kraunant skiepe prie 

>ienos skrynias su knvgo- 
’nis. buvo nulaužtas vienas 
elektros skyreklis , ir nu
raukta viela. Buvo pašauk

tas elektrikas ir tą vielą su
taisė, tečiaus sutaisė netaip, 
kaip taisyklės reikalauja, ir 
įžtai Edisono kompanija 
buvo pareiškusi prie "Kelei
vio” leidėjų pretensijų. Lei
dėjai jokios atsakomybės____ _ ........ ....... ...
leprisiėinė ir kompanija bineta, nenustoja buvę Stei- 
kreipėsi Į teismą, šiomis die- moj0 Seimo nariai, 
■tomis buvo nagrinėjamas ir 
•eismas bylą panaikino, kai
to nepamatuotą.

"Darbininkas,” kuris an

--------~l!!" Komunistų ir klerikalų 
Nan< w Vlaikraščiai palėkto andai pa-
"01S Karią IT Kalvjmtiškalų, buk elektros kompa- 

• , i_ pija apskundusi "Keleivio”
pntrUKO V161OS« leidėjus už... "elektros vogi- 
į ----------------------- mą.”

American Ciril Liberties šitam paskalui pamato 
Union aplaikė iš Great jiems davė tilpusi apie tai 
Falls Gelžkelių Brolijos uni- anglų dienraštyje žinia, kuri 
jos sekretoriaus Įdomų pra-kaip paę buvo iškraipyta ir 
nešimą. Jame sakoma, kad neteisinga. Bet komunistai 
tame mieste, kapitalistai bu- ja daugiau iš tos "adatos 
vo sumanę atimti žodžio ir naikų priskaldė.” Jie da nuo 
susirinkimų laisvę iš darbi- savęs pridėjo, buk "Kelei- 
ninkų. Nesenai visų miesto leidėjai buvę ir "areš- 
amatinių unijos susirinko moti,” ir "nubausti,” ir po 
Lyceum svetainėj ir nu- ’g tūkstančius baudos užsi- 
tarė parengti parodą, idant | mokėję? ir tt. 
užprotestavus prieš šaudy
mą darbininkų mieste Būt
ie. Montana. E__ ___
Falls buvo išleistas patvar
kymas, draudžiantis by 
kam nešti vėliavą gatve. 
Ypatai, kuri i 
prieš šitą Įstatymą, grasino 
$50 pinigiška pabauda, arba 
6 mėnesiai kalėjimo. Jo
kia tečiaus bausmė negrąsi- 
no nė vienam gatvekarių 
arba kitokių kompanijų di
rektoriui, kurie nešė vėlia
vas savo parodose.

Kuomet miesto majoras 
'i apie darbininkų 

persiskyrę.; pienus surengti demonstra-j 
—----------perspeje

ro geležinkelio stoti, kiti i į juos, kad jeigu kas nors iš 
kitą. Pasiekę Vladivostoko. darbininkų liks sužeistas 
caras ir jo šeimyna negaištai jie patįs bus kalti, 
šindami laiko Įsėdę i laivą.,jei bandys iškelti vėliavas, 
plaukusį Japonijon. • i Darbininkai tečiaus neat-l

Kolosof tvirtina, kad tūla 
kunigaiščiutė, dirbanti Rau-' 
donajame Kryžiuje kaipo 
nursė, pranešus jam prieš 
pat išvažiavimą iš Odesos, 
kad ji mačius carienę ir jos 
dukterį, sėdanties į laivą, 
turėjusį plaukti i Japoniją. 
Caro ir jo sunaus nebuvę 
kartu su cariene. Kunigaik- 
ščiutė mėginus prisiartinti 
prie carienės, bet negalėjus, 
kadangi minia buvus per
daug susigrudus.

; Baronas Malinof taipgi 
sakosi tvirtai Įsitikinęs, kad 
caras išlikęs gyvas tuo lai
ku, kuomet tapo paskelbia 
apie jo nugalabijimą. Jisai 
sako, kad monarchistai ofi- 
cieriai padarę suokalbį iš
gelbėti carą ir jo šeimyną, ir 
jiems pavykę pabėgti į Sibi
rą naktį, liepos 19, 1918. Se
kamą rytą, kuomet bolševi
kai patyrę apie kalinių pa- 

, __ i apie naujai bėgimą, jie sumanę apdum-
susitvėrusią ”Farmerių ir ti žmonių akis, kad paslėpus 

i Darbo Partiją” "Laisvė" i savo nepasisekimą. Vietos 
užsimina ir apie tos parti- bolševikkų laikraštis "Izvie- 
jos kandidatus į Suvienytų stija,” išspauzdinęs pasaką, 
Valstijų prezidentą — buk caras ir jo šeimyna ta- 
Christenseną ir vice-prezi- pę nužudyti. Sėdyboje Ypa- 
dentą — Maxą Hayes. Ji sa- tievo buvęs iškabintas užra
ko: * jšas neva nurodymui kamba-

"Christenseno vardas politi- no, kur kaliniai tapę sušau- 
koje visai nėra žinomas. Savo (]yti. Keletą lavonų Raudo- 
pažiuromis, kaipo sako, jisai nosios gvardijos kareivių 
yra tipiškas liberalas, o Max mirusių ” nuo šiltinės, tapę 
Hayes kadaise buvo Soc. Par- sudeginta, ir karališkos šei- 
ty šulas. Socialistų Partija, mynos brangakmeniai su- 
kaip pasirodo, yra politinė la- maišyta su sudegintų lavo-

Pulkininkas Kolosof ir ba
ronas Malinof, nesenai atvy
kusieji Šveicarijon tiesiai iš 
Odesos, vėl atkartojo seną 
pasaką, kad buvęs Rusijos 
caras ir jo šeimyna esą 
gyvi. Kolosovo pasaka to
kia : r

Kapitonas Stakief, žino
mas Viatkos mieste pirklys, 
Įsirašęs Į Raudonąją armiją. 
Jįsai tarnavęs bolševikų 
garnizone, mieste Ekaterin
burge. Menarchist-mis rė
čiaus pavykę patraukti ji 
savo pusėn. Kapitonas Sta
kief buvęs vi'šininkų Lam

dei jo Lietuvos ateitis nebūtų rių sargj.’bo- priemiesčio sė- 
pastatyta į pavojų. Svarstant dyboi Ypatijevo, kur caras 
ji. jie turės ypatingai saugo- jojo šeimyna laikyta. Pas 
tis. kad siauras šovinizmas ne
užtemdytų jų minčių.”

ketinę nakt’ prieš tą dieną 
kurią caras turėjo būti nu
galabytas, kapitonas Sta- 
kief nugirdęs vynu ir degti
ne sargybą ir papirkęs pini
gais. Vidurnaktį, Įsitikrines, 
kad kareiviai' ne pa rėdysią 
jokio pasipriešinimo, Sta- 
kief išlydėjęs carą ir jo šei
myną iš miesto i vietą, ku
rioj arkliai jau buvo pri-! 
rengti pabėgėliams. Čia pa-Į

u. raigairaz^iją. - . - . , bėgėliai persirėde ir apsima-'užgirdo
listu purenimas yra jos profe- f.įnk™l!os^ ppub- sk”v - 1 ’ -

, Vieni patraukė į vieną Sibi-iciją, jisai veikiai

KVIEČIA PRISIDĖT 
PRIE REIKALAVIMO 

PAUUOSUOT DEBSA.
Socialistų dieraštis ’The 

New York Calį" praneša, 
kad Parley P. Christesen 

’-Farmerių Darbo Partijos 
kandidatas Į Suv. Valst. 
prezidentą ateinančiuose

10 Visi Respublikos pre
zidento aktai turi būti mi- 
nisterio pirmininko arba 
atatinkamo ministerio pa
rašu žvmimi.

m
11. Ministerių kabinetas 

išvieno dirba ir išvieno at
sako.

12. Ministerių kabinetas 
atsako prieš Steigiamąjį 
Seimą ir šiam išreiškus ne
pasitikėjimą atsistatydina.

13. Steigiamojo Seimo1 
nariai, Įėję Į ministerių ka-

iikonų ir demokratų kandi
datams Hardingui ir Kox’. 
ui sekamą telegramą:

"Aš visai nemėgstu pra- ( 
"Laisvė” atšauktų dėti tokių kampanijų, kuo- į

Pastaroji ir to- met vienas mano oponentų s 
ir ypatingai

I me ne už ką kitą, kaip už 
jau išreiškimą savo politinių 

’fpažvalgų... P-nas Debs gali
Į būti visai klaidingas savo 
idėjomis,- kaip tvarkyti vi
suomenės reikalus, ir taip 
jau galiu būti aš, ir taip pat

sija ir biznio šaltinis.”

Tiesą turėjo "Naujienos" 
pasakydamas, kad jos neti
ki, jog 
savo melą.
liaus varo tą bjaurų šmeiži- yra kalėjime i 
mo darbą kone kiekviename kuomet jis randasi kalėji- 
savo numeryje. 1 ---- ' ’ '—~

Kad "Laisvė", tai 
"laisvai” ir elgiasi.

KALBOS KLAUSIMAS
SEIME.

"Naujienos” paduoda iš- 
trauką iš Kauniškės kleri-'-]u.s’ J>et - mano supratimu 
kalų organo "Vienybės.

• i Darbininkai ____ ,___
! kreipė atydos Į tą grumoji- Į lai rašė, jog "Keleivio” lei- 
imą. Nepaisydami jo, l,80C 
liejyklų darbininkų, 400 
konduktorių, 250 mašinistų.

1200 katilių, 130 i

IV
i 14. Valstybės kontrolė- . 
rius atsako už savo darbus 
prieš Steigiamaji Seimą ir 
atsistatydina, Steigiama

jam Seimui išreiškus jam 
nepasitikėjimą.

V
15. Visi Lietuvos pilie

čiai, vistiek kurios lyties, 
tautybės, tikybos, yra lygus 
prieš Įstatymus; luomu ir 
titulų nėra.

16. Visiems Lietuvos pi
liečiams laiduojama as
mens, buto ir koresponden-

Įėjai skundžiami dėl "elekt- 
■os vogimo,” dabar savo 
šmeižtą iau atšaukė. ”Tėvy- 

metalol iė,” kuri taip pat buvo apie 
dirbtuvių darbininkų ir a- ai minėjus, irgi atšaukė, 
pie 1,000 geležinkelių šapu žiurfeime ka darys da- 
dąrbtmnkų tsejo ant gatvių . komunistu "Laisvė,” ku- 
kieknenas nešinas rankoje H numeryje didžiau-

nomis raidėmis ant pirmo 
juslapio padėjo, kad "Jur
gis Gegužis ir Michelsonas __  _____
irisipažino prie kaltės” cijos neliečiamybė bei tiky- 
e'ėktros naudojime, bos sąžinės, spaudos, žodžio,
o vėliaus prime- streikų, susirinkimu ir drau 
avo, buk jiedu esą ”areš- gijų laisvė. Mirties' bausmė 
uoti” ir "užsimokėjo po $8, naikinama.
•00 baudos.” Komunistų or- Pastaba I. Karo metu, 
Tanas dabar turės arba at- taip pat valstybei gresiant 
kaukti šituos šmeižtus, arba pavojų pašalinti konstituci- 
atsakyti už juos. nės garantijos istatvmu ke-

vėluką su užrašu: "Mes rei
kalaujame žodžio ir susirin
kimų laisvės. Mes reikalau
jame Anaconda Vario ka
syklų kompanijos šnipų a- 
reštavimo už šaudymą ra
mių darbininkų, piketavu
sių streikų apimtą vietą.”

Kuomet demonstrantai ė- 
jo gatvėmis, policija pradė
jo juos areštuoti, paimdama 
iš minios susyk apie 10 žmo
nių ir. uždarydama juos be- 
laisvėj. Bet liktieji nepai- bolševiku to 
sydami to, margavo toliau* — --
Kuomet maršavin.as pasi
baigė, demonstrantai nu
baigė, demonstrantai nusi
tarė, kad ir jie, kurie išliko 
neareštuoti, turi eiti i kalė
jimą. Jie visi atsilankė prie 
kalėjimo ir pareikalavo ir* V ■ i •

laisvė talpina savyje ir tei
sę manyti klaidingai.” 

Hardingas atsakė Chris- 
tensui, kad jisai pripažįstąs 
žodžio ir spaudos laisvę tik 
tam tikrose rybose. Bet, gir 
di, negalįs šiuo laiku išreik- 

_____  _____ _ __ šti savo nuomonės vpatin- 
mė, bet didžiuma neleido. Pe^so klausime.
GirdS, Lietuvos valstybės ,.Tai. tau ir laisvės pnpa- 
istaigų kalba yra lietuviška, zlI}tojas. O kiek repubhko- 
bet mažumoms leidžiama!nai šukavo prieš Wilsono 
kalbėti mažumų kalbomis— administraciją, kad pasta- 
žvdiškai ir lenkiškai. Taigi jro^ Panaikmus žodžio ir 
Sokoloveičikas "kažin ka spaudos laisvę.

v

Toje ištraukoj pasakojama, 
“kaip žydų atstovas Solovei- 
čikas, nemokėdamas kalbė
ti lietuviškai, prašė Seimo 
pavelyti jam kalbėti rusiš
kai. Socialdemokratas Ven- 
slauskis Soloveičiką parė
mė. 1

KAIP VĖLAI SUSIPRA
TO.

"Draugas” praneša, kad 
Lietuvos kunigai paminėji
mui 500 metų sukaktuvių 
nuo Įkūrimo žemaičių Vys
kupijos rengiasi išleisti bib
liją lietuvių kalboje.

Rašydami apie tai bibli
jos leidimo komiteto nariai, 
tarp kitko ve kaip gražiai 
kalba:

"Bibliją perskaitęs žmogus 
yra perskaitęs ištisą knygyną. 
To negana: jis bus jau Bibli
ją pamėgęs: tokia jos galybė; 
bus tinkamai Įvertinęs ir jau 
kartkarčiais grįžš prie jos. ras 
damas vis naujų indomesnių, 
dvasią pagaunančių dalykų. 
Gers paties Dievo Įkvėptąją 
rinkinių ' žmonių dvasią; Tų, 
kurie kunu tebebūdami žemė
je, sielomis jau gyveno Dievo 
karalijoje ir taip jungė abudu 
pasauliu.”
Jeigu jau biblija yra to

kai stebuklinga knyga, tai 
kodėl kunigai, bent lietuviš
ki katalikų kunigai, drauz- 
davo žmonėms ją skaityti?

Dalykas betgi tame, kad 
bibilijoj yra daug nemalo
nių dalykų pasakyta. Todėl' visai teisinga, kadangi rusų

kai/’ llgai kalbė,lęS zydls_ "LAISVĖS” LOGIKA. 
"Naujienos” paminėda-' Rašydama 

mos tą atsitikimą sako:
"šitas incidentas yra labai 

reikšmingas. Jisai parodo, kad 
delei kalbos Lietuvoje ateityje 
gali kilti stambiu nesusiprati
mų tarp jos piliečių.

"Valstybine Lietuvos kalba, 
kaip sakoma augščiaus paduo-' 
toje ištraukoje iš kauniškio! 
laikraščio, yra lietuviška. bet| 
leidžiama kalbėt valstybės is- 
taigose ir tautinių mažumų i 
kalbomis — žydų ir lenkų. Ru
sų kalbos vartoti esą negalima 
tose Įstaigose, nes ‘rusų Lie-i 
tuvoje nėra.’

"Pastaroji pastaba yra ne-
t

nes boratorija, kur gaminama vei-'nų pelenais ir palaidota ten 
kėjai oportunistinėm parti-jpat kelnorėi. Nei viena te- 
j°m-” čiaus iš daugelio laikiusių
Prisilaikant "Laisvės” lo- Ekaterinburge komisija —

A_ •2

nes garantijos Įstatymų ke
liu gali būti sustabdytos.

Pastaba II. Steigiamojoareštuota. Pastaba II. Steigiamojo 
•j Į Vienok tie laikraščiai užty- Seimo atostogų metu kons- 

lėjo, kad šitie "bolševikai” titucinės garantijos vvkdo- 
oatĮs atsisėdo, kuomet 400 mosios valdžios gali būti su

stabdytos, bet ne vėliau 
kaip i 3 dienas turi susirink
ti Steigiamasis Seimas, ku
ris sprendžia konstitucinių 
garantijų sustabdymo klau
simą.

kitų laukė už kalėjimo durų 
orogos taip jau patekti Į vi
dų.

__  __ ~ m Vieno demonstracijos va
juos areštuoti. Vien tik su-Hov^ byla buvo perkratinė- 
vimo darbininkų vardus Į Jama 25 gegužio. Teisėjas 
reikėjo 25 klerkų. Bet ir tai rado jį nekaltu esant. Jis 
tik dešimtą dalį visų reika- uzreiskė, kad miesto pa- 
lavusių džėlos tesuspėjo su- tvarkymas apie vėliavąs e- 
rašyti |sas juokingas ir tuščias.
įti, advokatu parev ™7>d^SltaPOir 

kalavo iš darbininkų pinigų1 
išbilavimui. Darbininkai 
tečiaus užreiškė* kad jie [taip sujudino vietos darbi- 
maną pasilikti kalėjime. Jie ninkus, kad jie sekamuose 
tuojaus pareikalavo vaka- rinkimuose įstengė pasiųst Į 
rienės. 7’ ........ ’ 1 * * ----- '
ant rytojaus pagarsino — .--------- ---------- r --------&--------------- ,
dėlėmis raidėmis, kad 360* piliečių-darbininkų tikieto. nos vyriausyl

reikėjo 25 klerkų. Bet ir tai U^do jį nekaltu esant, 
tik dešimtą dalį visų reika- uzreiskė, kad miesto

&

VI
Steigiamojo Seimo 
asmuo neliečiamas;

17. 
nario 
Steigiamojo Seimo narį su
imti, iškrėsti jo butą ar dai
ktus ir peržiūrėti korespon
denciją galima tik 'Steigia
mam Seimui sutikus.

vn '
18. ši laikinoji konstitu- 

Kapitalistų spaudai miesto tarybą net tris savo ei ja ir visi Įstatymai įgyja 
jaus pagarsino di-| atstovus ant taip vadinamo galios nuo paskelbimo aie-

rbės organe.

sąs juokingas ir tuščias. 
Taip jau paHuosuoti tapo ir

Minčtasai atsitikimas

/



Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia '

\

X..

B IY11

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
BROOKLYN. N. Y. neduot niekam kalbėti, už-

Vienur, kitur Amalga- ^sLt’.sijas. P*r"
meitų unijoj yra vartojama “uninkas ir gana tvarkus 
diktoka dalis mulkinimo pa-/cuv.°». negalėjo niekaip 
prastų unijos narių. Bet ^usirin^imą sutvarkyti, nes 
kaip pas raus Brooklyne^.uris tĮ^tai atsistojo kalbė
tam^ lietuviu kriaučių var- tai t!k girdėjosi tnpimas,

streiklaužių lapo. Taipgi pa- PRIVIDENCE. R. I. 
aiškėjo, kad vienas komu-,^ tas lietuvių gyvenimu.

tanre lietuviu kriaučių var- 4. ^os. tapimas
tojama mulkinimas, tai jau 
vargiai kur daugiau galima 
rasti. Prisimena man praė
jusių laikų vietiniai kriau
čių delegatai, kaip tai J. A. 
ir kiti, kaip kriaučiai juos 
garbindavo ir kiek jiems 
komentarų teikdavo. 
Bet paklauskim šiandie, pa
prasto kriaučiaus, kur jų 
gerasis A. ir kiti, jis linguo
damas galvą atsakys — tai 
kvailas buvau, kad aš į jį 
taip buvau įsitikinęs. Pa
skutiniu laiku, su garsiuoju 
Brooklyno delegatu atsitiko 
dar bjauresnė istorija, tik 
žinoma tūli apkvaišę komu- 
nistukai noripaprastuš uni
jos narius apmulkinti, ir tas 
jiems kai kada, žinoma, pa
siseka.

Visiems yra gerai žino
mas tarpe lietuvių Mockai
tis (B — pis), kuris Balti- 
kelis unijos skyrius. 
I. W. W. unijos skyrius. 
Praėjusiais metais jam bū
nant Brooklyne ir vadovau
jant lietuvius Amalgamei- 
tus, 
gai. 
tiek 
sau 
kad 
metu jisai užreiškė, kad 
aidoblistams ir socialistams 
nebus vietos unijoje, ir tą 
darbą jisai vienur kitur bu
vo pradėjęs varyti. Bet štai, 
kuomet jisai nuo darbdavių 
buvo priėmęs gausias ”al- 
mužnas” vienur kitur pri
spirtas prisipažino viešai ir 
pamatęs žmonių neužsiga- 
nėdinimą jo tokiais darbais, 
tai užsimetęs reakcijos 
skraiste, spruko iš kriaučių 
veikimo.

Keliems mėnesiams pra
slinkus po jo pabėgimo, pra
dėjo aiškėti, kad provokato
rių organas taip pat turėjęs 
bendro su Mockaičio gau
siomis „almužnomis.” Tuo
met ji pradėjo šaukti jį nuo 
„reakcijos” ir dėti visas pa
stangas jo išteisinimui (tą 
ji, žinoma, darė slaptu bil
du). Sugrįžęs Mockaitis vie
nur kitur matėsi automobi
liu važinėjant, vėliaus ant 
gatvių rodėsi, galų gale la
bai nedrąsiai pradėjo ir į 
kriaučių susirinkimus lan
džioti.

Pagalios, kuomet 8 dieną 
liepos, š. m. kriaučiai buvo 
sušaukę nepaprastą susirin
kimą užbaigimui su B—piu 
dalykų, tai jau jisai. atėjo 
gerai susiorganizavęs su 
„L.” pastumdėliais ir užli
po ant estrados. Pirmihin- 
kui perskaičius visus klau
simus , į kuriuos Mockaitis 
turėjo atsakyt, jisai pradė
jo rė^ti, kad jį nori, pakarti 
su tais klausimais, kilpą 
jam ant kaklo užnerti, gal
vą į maišą įkišti ir tt. Bet 
matydamas, kad tas šauks
mas nieko nepagelbės, pra
dėjo ”atsakinėti” į klausi
mus. „Atsakydamas” į klau
simus, plūdo tuos žmones, 
kurie buvo padarę ant jo 
liudijimus, melavo įvairiais 
budais, užsigindamas, ką 
pirmiaus buvo prisipažinęs, 
teismu ir- kalėjimu grąsino 
unijos pirmininkui ir ki
tiems. Jo klapčiukai trypė, 
rankoms plojo, rodėsi tary
tum salės sienas sugriaus. 
Rimtesnieji žmonės ramiai 
užsilaikė, atsakydami tiktai 
į reikalaujančius trumpai 
atsakymus, laukdami pa
baigos jo „spyčių” ir tikėda
mosi parodyti jo melagys
tes ir užsigynimus pirmes
nių jo prisipažinimų. Bet 
pabaigus jam „kalbėti,” jo 
šalininkai ėmė rėkti, kad

išaugo jo ragai ir na- 
Su tais ragais jisai an: 

buvo pradėjęs badyti 
nepatinkamus žmpnes, 
net pabaigoje praeisiu

riksmas: „Sėsk, sėsk,’’ ir tt 
Žmonės nuvargę, susiner
vavę keikdami pradėjo skir
stytis namo. Didžiuma ko
munistų ir šiaip B—pio or
ganizuotų girtuoklių rėkia 
ir diskusijas uždaro, neduo
dami niekam kalbėti. Bal
suojant, iš arti 500-690 ten 
susirinkusių, balsavime da
lyvavo apie 180, o didžiuma 
susilaikė visai nuo balsavi
mo, nes jiems nebuvo aišku. 
Balsavimas, Mockaitį pali
ko „nekaltu.” Bet tai dar to
li grasu ne pabaiga su Moc- 
kaičiu. Pas kriaučius eina 
didelis lermas apie jį ir kuo 
užsibaigs, tai da nežinia.

Dabar nevienas „Kelei
vio” skaitytojas manęs pa
klaus, kodėl aš B—pį vadi
nu Mockaičiu. Turiu pasa
kyti, kad aš turiu jo ranka 
rašytą laišką, kuriame jisai 
pats prisipažįsta, kad jo tik
roji pavardė yra Mockaitis, 
ir kad jis yra Lietuvoje la
bai „dailių” darbų atlikęs. 
„Keleivio” skaitytojai tė- 
mykite, o aš tą ateity gal 
aprašysiu plačiai ir parody
siu, ką „L-vės” komunistai 
veikia, gina ir kas jie patįs 
yra. Pasvirkalnietis.

WATERBURY, CONN.
Paaiškinimas dėl „Laisvės” 

pliauškimo.
Jau nekartą "Laisvė” bu

vo pastatyta prie gėdos 
stulpo už jos prasimanymus 
ir pliauškimus, bet tas jos 
nepataisė. Ji savo varo po 
senovei. Štai liepos 9 dienos 
numeryje „L.” pripleškino 
redakcijinę špaltą pliauška
lų apie Lietuvių Socialistų 
Sąjungą, buk tai esanti 
streiklaužių Sąjunga ir tam 
panašiai — užtai, kad Wa- 
terbvryo streiklaužių su
rašė užtiko vardą T. Mato. 
0 T. Matas vra Liet. Soc. 
Sąjungos Pild. Kom. narys.

Kadangi tokis įtarimas 
žemina kaip organizaciją, 
taip lygiai ir asmens vardą, 
todėl LSL. 34 kuopa savo 
susirinkime, įvykusiame 16 
dieną liepos, nutarė paaiš
kinti visuomenei (žinoma ne 
„Laisvei”, nes jai to nerei
kalinga) apie tikrą dalykų 
stovį. 1) ,T. Matas dirba Fe- 
ral Foundrv and Mashine 
Co.; jis yra tūlo darbo skyT 
riaus perdėtinis
nas. Toki formanai nepri
imami Į uniją ir unija nerei
kalauja, kad formanai eitų 
i streiką, ir užtai jei forma
lias dirba, jų nevadina strei
klaužiais. 2) Nežiūrint to. 
kad T. M., kaipo formanui 
nebuvo reikalo eiti į 
streiką, bet jis tečiaus išėjo 
kartu su visais darbininkais 
ir streikavo šešias sąvaites 
ir pusę, sugrįžo tik taka, ka
da jau didžiuma darbininkų 
buvo sugrįžę. Likusioji dalis 
didžiumoje išvažinėjo į ki
tus miestus. 3) Tą streiklau
žiu listą rašo ne Mašinintų 
unija (International Union 
of Mąchinists), bet Brasse 
jšdirbistės unija ( New Eng- 
!and Workerš Ass’n), kuri 
nieko bendro neturi su Ma
šinistų unija ir mašinis
tais darbininkais.

Tagi, T. Matas nėra jokis 
streiklaužys. Jį įdėjo į strei
klaužių surašą komunistė
liai tyčiomis, kad davus pro
gą „Laisvei” ’ papliaukšti

forma-

nistų prašė poros (o gal ir 
Jaugiau __ Z' *
nu kad jie apsiimtų liudyti, 
jog T. Matas juos kalbinęs 
grįžti į darbą: reiškia, kad 
paskui komunistai galėtų 
socialistus šmeižti. Tai taip 
komunistėliai rengia minias 
prie proletariato diktatū
ros!

L S. S. 34 kuopos valdyba 
Org.J. S. Prusalaitis,
Sekr. Pranas Dapšys, 

Ižd. Ant. Nainis.

kas žino?'■ vaiki-

PROVIDENCE, R. I.
Musų kunigėlio kelionė Chi- 

cagon ir kiti "trobeiiai.”
Tūlas laikas atgal musų 

katalikai parsikvietė čionai 
‘dūšių gantoją.’’ Bet ne po- 
ilgam parapijoms patėmijo. 
kad reikalai netaip klojasi, 
kaip reikėtų. Kunigėlis pra
dėjo nepaisyt savo parei
gų, o kartais ir ant pamaldų 
teateina. Pradėjo eiti viso
kių paskalų apie „doros mo
kytoją.” Vieni sakė, kad jis 
sergąs, kiti aiškino, jog jis 
esąs girtas. Pradėjo parapi
joms tirinėti, ar neina kar
dais kokia slapta „paipa” į 
kleboniją kokio „munšaino.’ 
Tirinėjo, tirinėjo, bet „pat
uos” nesurado, tik patyrė, 
kad „tėvelis” su pora ištiki
mų savo klapčiukų tankiai 
išvažiuoja automobilium į 
kitą miestuką ir paskui link
sminasi su savo gaspadi- 
itėmis, kurias jis vadino „se
serimis.”

Kada parapijonims susi
rinkus ant pamaldų jau nu
sibodo kunigo laukti, komi
tetas sykį nutarė nueiti kle- 
bonijon pažiūrėti kas tenai 
darosi.

Sugrįžęs komitetas pra
neša, kad radęs kunigą gir
tą. Tuojaus pranešta apie 
tai vyskupui ir pareikalau
ta, kad jis tuojaus atvyktų 
ir pats savo akimis pamaty
tu, kaip išrodo jo paskirtas 
„Kristaus įpėdinis.”

Vyskupas atvykęs apžiu
rėjo kunigą ir liepė jam tuo
jaus kraustytis-, iš kur jis 
paeina. Be. to da vyskupas 
užtelefonavo į banką, kad 
neišmokėtų kunigui čekio, 
kurį vyskupas buvo jam da
vęs aut $5.000 už nupirktą 
bažnyčią užmokėt. Kelionei 
kunigėlis gal butų ir be to 
čekio susikrapštęs, bet jis 
atsiminė, kad jam to nerei
kia, nes turėjo nesenai nusi
pirkęs forduką (mažiuką 
automobilių). Taigi jis susi
krovė į tą vežimą kaurų, pa
talinių ir leidosi su savo 
pusbroliu Chicagon.

Bet. kaip rašo anglų laik
raščiai, tai kelionėj musų 
„dvasiškas tėvelis” irgi ne
maža „trobelio” turėjo; vie
noj vietoj farmeris jį net 
plėšiku paskaitė. Štai ką 
apie tai rašo 12 liepos „Bos
ton American:”

’Triest Is Mistaken For a 
Burglar.

„Binghamton, Julv 12. — 
As a culmination of dis- 
tressing events, the Rev. Pe- 
ter Vaitonis, pastor of Lit- 
huanian Cathofic Church in 
Providence, was mistaken 
for a burglar by a farmer 
who summoned the chief of 
]M)lięe.
”While en route to Chicago 

by automobile, they found 
themselves without funds, 
'■vere unable to cash a check 
and even refused to sleep in 
a garage. The car was dri- 
ven to a remote section of 
the city būt in darkness was 
dįtched. It was while the 
priest was summoning the 
farmer that he was mista
ken for a burglar.”

Tai ve, prie ko prieina

ant socialistų. Dar reikia i 
oaminėti, kad į tą dirbtuvę,1 
<ur T. Matas dirba, visi ”L,’U L 
plauko komunistai sugrįžo’ 
sąvaitę laiko pirmiau, negu musų „dvasiški tėveliai.” 
T. M., bet jų vardų nėra ant K. F. Ba — kas.

X*

Lenkai sustreikavę "pa-j . .PHILADELPHIA, PA. 
matė", kad jų bažnyčia ver-j 
ta §45,000, o skolų turi apie ‘ 
$50,000.

Well, geras namas, bet dą 
geresnis kunigas.

Peckelis.

f

Maloniai iv i/čia

MUSŲ padotkai pasididina ka- 
*da jusu Elektriką nežiba. Ir 

mes esame didesniame rūpesty
je tuomet negu jus patys, kad ii 
tuojaus ir vėl jums tarnautu.

Jūsų smagumas yra tame kad 
mes turime duonos ir sviesto.

rv Eiiison Eleefie

Laivų krovėjų streikas pra
laimėtas.

Čia streikavo laivų krovė
jai (longshormanai) per 6 
sąvaites. Streikas buvo vie
nas iš didžiausių Philadelp- 
hijoj. Streikavo 7,000 darbi
ninkų. Longshormanai pri
guli prie I. W. W. unijos ir 
gerai laikėsi. Bet daug pa
vargo ir nieko nelaimėję su
grįžo atgal į darbą. Jie gau
davo 80c į valandą; reikala
vo $1. Kompanijos nesutiko 
tiek mokėti, todėl, kad. gir
di, sena sutartis da nepa
sibaigus. Vėliaus ketino pri
dėti. Streikieriai grįždami į 
darbą pasakė, kad jeigu 
kompanijos pryžadų neiš- 
pildys, tai jie vėl streikuo
sią.

Šis streikas kompanijoms 
pridarė ant kelių milionų 
dolerių nuostolių, nes kom
panijos turėdavo atplieku
sius laivus siųsti į kitus uos
tus dokuoti, tavo rus trauki
niais vežti į Philadelphią.

Laike streiko buvo kelios-Į ris keletą metų yra buvęs 
dešimts žmonių sužeista ir 5 senio pagelbininku. likęs 
mirė. Vieni jų nušauti ant klebonu, naujasis tėvelis ne- 
rietoš. kiti mirė nuo žaizdų.’galėjo intikti senajai gaspa- 
Dar daug esą ligonbučiuose. dinei, nes ji ilgai gaspadina- 
Daugiausia nukentėjo strei-'vo ir dideli varda igiįo. Visi 
klaužiai.

27 d. birželio, nedėlios 
kare, policija nuo dokų 
lydėjo streiklaužius iki 
cond ir Washington avė 
sugrįžo į savo vietą, nes ma
nė. kad šventoj dienoj strei
kierių nėra. Tuotarpu strei
kieriai sėdėjo parke ant 3- 
čios ir Washington avė. Iš 
siskirstė po kelis. Kaip tik 
skebai atėjo iki parko strei
kieriai tuojaus metėsi ant 
skebų su plytoizis, peiliais ir 
revolveriais. Muštynės tęsė
si apie pusė valandos. Apie- 
linkės gyventojai persigan
do ir pasislėpė skiepuose, 
nes nuo revolverių šūvių 
langai buvo pradėję birėti. 
Ant galo pribuvo daug poli
cijos ir riaušės tapo numal
šintos. Per tas riaušes vie
nas buvo nušautas, 3 vėliaus 
mirė ir 8 buvo sunkiai sužei-, 
sti.

Prie krovėjų unijos pri
guli daug juodveidžių, tai Yorka. Gavę darbą, apsigv- 
įie ir padėdavo smarkiai venom Nevv Yorke. Susipa-

W ORCESTER, MASS.
Gaspadinė primušė burdin- 

gierių šokiu svetainėj.
Ketvirtą liepos vietos lie

tuvių bendrovės parengė 
j pikniką. Ant rytojaus buvo 
surengti šokiai. Suvažiavo 
daug svieto.

Visi tikėjos praleisti laiką 
Ale biesas 

atvažiuoti tą pa-

I

Jš musų kampelio apie lie-i 
tuviu judėjimą veik niekas 
nė „nepeckoja” jokių ”navi-‘ 
nų” į laikraštį. 0 čia tarp 
lietuvių kartais būna vtin 
<>ero „stofo" ir rašimui ir 
skaitymui. Tai vis tų „pel
kelių” apsileidimas.

Apie vieną įvykį šioj kolo 
nijoj aš ir norėčiau „papec 
koti,” nes matau kad dėlto 
įvykio vieni labai susirūpi
nę, o kiti juokiasi net už pil
vų laikydamiesi. Parapijų-, 
nis labai susirūpinę deltoj 
kad jų išnaudotojis su visais 
„furnišiais” ir garpadinė-’ 
mis išrunijo į pasaulį, apie 
kurį ne vienas is parapijom! 
nesapnavo Kiti gi juokiasi 
dėlto, kad tasai duselių ga
nytojas, plikai nukirpęs die- 
-vą mylinčius parapijoms, 
negana kad „fumišius” ir 
gaspadinės, bet ir vilnas s n 
visomis pakojomis išsivežė. 
Paliko dievo galybe ištuš.in- 
tų ”Rye Whiskev”
Tai matote delko vieni 
mentavoja”

lUanumuing Compmy oj Botto»_

juo puikiausia, 
pagundė 
čia dieną piknikan gražią 
merginą, 
vaikinai 

i kaip bitės avilį.
Mergina, žinote, buvo vie

na, o vaikinų buvo daug. Ale 
mergina buvo taip gudri, 
kaip ir graži: ji mokėjo vi
siems ir.tikri. Ji vaikščiojo 
su visais dieną ir nakti, ir 
šen ir ten — lyginai, kaip 
Jieva su Adomu po rojų, kol 
žaltys nepasipainiojo |K> ko- 

pą.
Is kur mergina atvyko, 

patai ne labai kam rūpėjo. 
Iš Westfieldo ar VVaronoco, 
ar iš kitos vietos — kam tai 
galvoj? Svarbu, kad ji atva
žiavo į V.'orcesterį ant vaka- 
cijų ir kad greta jos buvo 
daug liuosų vakancijų.

Sujudimą sukėlė viešnia. 
Vaikinai tirpo, kaip sniegas 
ant saulės, o gaspadinės 
niaukęs, lyg dangus prieš 
audrą. Ir pagalios ]>erku- 
nas trenkė... vienam vaiki
nui tiesiai į nosį.

Tai atsitiko šitaip. Liepos 
10 dieną parengta šokiai. 
Pasirodė ir musų skaisčioji 
viešnia. Atvažiavo šokiuos- 
na automobiliu vienas vaiki
nas su savo gaspadinė. Ne
spėjo automobilius apsisto
ti, kaip vaikinas užmatė 
gražuolę merginą. Palikęs 
gaspadinei automobilių jis 
pats pripuolė prie merginos.

Išvedė vaikinas merginą 
šokti. įgėlė gaspadinei širdį 
burdingieriaus neviernu- 
mas. Butų ir ji ėjus šokti, 
bet automobilius juk šokinė
ja tik gatvėmis važinėdams. 
0 vaikinas su kita jau šoka.

Suspaudė gaspadinei šir
dį apmaudas. Priėjo ji per
traukos laike prie merginos 
ir tarė: „Žiūrėk, nešok dau
giau su tuo vaikinu!” 

Mergina tečiaus buvo ne
tik graži, bet ir drąsi, ir to
dėl atkirto: ”0 kas tu tokia 
esi. ar jo moteris?”

Bet gaspadinė jau vana
gu nutupė ant vaikino spran 
do: "Tu buvai pas mane ant 
kurdo: tu sakei, kad busi su 
manim visada, o dabar — su 
kuo tu šoki?!”’

Bet to neužteko. Ūmai pa
kilo svetainėje audra. Vieni 
sakė, kad gaspj-dinė susipe
šus su vaikinu ir jam nosį 
pradarus. Aš , gi tvirtinu, 
kad nieko panašaus nebuvo, 
tik audra ištiko po giedros, 
perkūnas trenkė vaikinui į 
nosį, iš kurios ėmė raudo-

* 
visur vaikštinėjo,] Po to musų burdingierius 

nuo vyskupo pas j įsisėdęs su gaspadinė auto- 
kardinolą— mobiliun ramiai išv*ažiavo

Taip gražią, kad 
susyk apspito ją,

bonku.
!e- 

rupinasi, o 
kiti dėlto paties įvykio turi 
gardaus juoko įvalias. Ir 
kada — ateis tas laikas, 
kuomet dėl tokių įvy
kių juoksis visi?

O dievuliai- dievaičiai.
Anuo metu, kuomet ".Jau

nuomenės” choro riksmai 
Olnevville’o pasvietyj užsi
geidė melstis prie panelės 
„Šventosios Nakties" ope
ros altoriaus, o neturėdami 
užtenkamai savo chore 
maldininkų, tad nusprendė 
pasikviesti talkon "Birutės" 
chorą. Tai buvo „Jaunuo
menės” choro nevykusi de
monstracija. "Birutė”, im
dama atydon tą visą dalyką, 
pasitaisius sijoną, gintaro 
karolius ir sako: "Oi dievu
liai dievaičiai, mano seniū
nai nėra linkę prie tokių 
maldų; gali dar užsirūstinti 
ir mano dievai dievaičiai: 
melskitės jus vieni sau."
Lenkų bažnyčioj peštynės.

Ir kuomet tie kunigų su
fanatizuoti žmonės nustos 
juokinę pasaulį? Jeigu vie
nur kunigas — Dievo žodžio 
ir doros mokytojas — už- 
siunčia policiją, kad buožė
mis galvas daužytų ir kimš
tų gerus parapijomis į kalė
jimą, tai pas mus patys pa
rapijonai skaidosi sau pa
kaušius be policijos, o pasta
roji atbėgusi prideda ”quan- 
tum satis.”

11 dieną liepos lenkų baž
nyčioj įvyko muštynės. Len
kai jau senai streikuoja 
prieš savo dvasiškąjį vado
vą, kad jis nėra užtektinai 
patriotas — atsisako daly
vauti lenkų surengtose tau
tiškose parodose. Mat kun. 
Dačmanas (tokia lenkų kun. 
pravardė) norėjo kad butų . 
po jo vadovyste paroda, j 
Lenkams pasipriešinus, jis 
netik kad pats nėjo, bet ir]j 
savo parapijonams draudė 
paroduoti. Iš to lenkai pa- . 
sipiktino ir sustreikavo. ;

Ir ka nedarė lenkai strei- na^sula tekėti, 
kienąi, 
bėginėjo — 
arcivyskupa ir 1 
-niekaip negalėjo savo dva- namo: po audros juk visuo- 
sišką vadova ištarabanyti iriinet giedra būna, 
gana. Ir čia ant tu patyčių! Mandagumą mylintis 
’ litvomanai". (sulenkėję lie-| žmonės neužganėdinti aud- 
tuviai) skebau ja jų bažny-; ra svetainėje. Jie patarė 
čioj! Lenkai nesurasdami gaspadinei pamokinti palai- 
niekur „teisybės”, ir nega-bluną burdingierių ne sve- 
lėdami kunigo gražuoju iš-dainėje, bet namie. Lai gir- 
prašyti, nutarė spėka iš baž-di, ji patupdo burdingierių 
nyčios išguiti — kaip patį(namie, virtuvėje ant kelių,

WATERBURY, CONN. .
Nėra klebono — nereik nė 

gaspadinės.
Jau antri metai, kaip Wa- 

terburiečiai parapijonai bu
vo sustreikavę prieš savo 
kleboną.

Parapijonai, kaip žinia, 
laimėjo streiką. Senojo kle
bono vietą užėmė kitas, ku-

pa- 
Se-
ir

įtik ir šaukdavo: "Magi, M a- 
! <rį ”
1 Taigi, neiškentęs naujasis 
klebonas parsitraukė kitą— 
labai gražią jauną merginą 
Kur jis tokią radastėlę sura
do — to niekas nežinojo. Tik 
visi, kas turėjo laimę pama
tyti ją. labai pagirdavo. Gir
di, labai graži ir jauna, pui
kiai parėdyta, dresė trum
putė — vos žemiau kelių, o 
plaukai — tai irgi puošniai 
papurenti. Kaikada ir pento 
užtepdavo ant veidelių ir 
kvepančių miltelių užbars- 
tvdavo. Tik viena bėda buvo 
su jauna gaspadinė: ji maža 
kam rodydavos. O kaip bū
davo išeis laukan, tai vis lyg 
ko bijodavo. Toki nedrąsi!

Parapijonai ir šnekėda
vo: esą, jauna mergšė, todėl 
nedrąsi.

Bet ve. Waterburio strei
kui užsitęsus, daug water- 
buriečįų nuvažiavom į New

skebus mušti.
Lietuvių irgi daug prie 

dokų dirba, bet skebauįant 
nebuvo girdėt. Bravo lietu
viai!

Streikuoja miesto Parko* 
darbininkai.

Streikuoja Phila. 
nicipal Art Muziejaus Fair- 
mount Parke darbininkai 
reikalaudami nuo 50c. iki75 
centų į valandą. Liepos 14 d. 
apie 9 vai. ryte, 125 streikie- 
riai užpuolė 30 skebų ir ge
rai apmušė. Bet parko sar
gyba streikierius išvaikė ir 
vieną areštavo. Areštuota
sis tapo paleistas. Bet jis pa
sakė ateisiąs su didesne spė
ka. Už nekurio laiko jis atsi
vedė didelį buri streikierių 
ir pradėjo skebus mušti. Su
bėgo parko sargyba ir pra
dėjo su streikieriais muštis 
ir šaudyti. Gabaus pribuvo 
daug policijos ir streikie
rius išvaikė. 17 streikierių 
suareštuota ir užsimokėjo 
jx> 10 dol. bausmės už be
tvarkės kėlimą. Vienas iuod 
veidis skebas sunkiai sužeis
tas. Kiti skebai Lengviau su
žeisti, taipgi ir parko poli- 
cistai buvo gerokai apmušti.

Philadelphietis.

Mu-

Pittsburge buvo daug 
kratų. Jieškema degtinės,dvasiška tėvą. taip ir jo ske- tada jis greitai atsipeikės. nmių. ur^iuic.1,

bus. Pasekmės išėjo neko- O ir gražiom mergelėm rim-,kurios konfiskuota 800 ga- 
____ • -■•••*• 1 • • • -• 

skaldė~ir nosių "nusilaužė; Jdingiėriaus Ir gaspadinės
kios: per mažai galvų susi-.tieji pataria nedrumsti bur- lionų.

bet pipiru buvo suvartota'šeimyniško gyvenimo, 
apščiai. I visM Matęs.

| Bolivijos sumišimuose 
užmušta 8 žmonės.

žinom su New Yorko lietu
viais. Ir štai kartą įsikaL 

. bėjau su vienu newyorkie- 
ičiu apie Waterburį. Jis ma
nęs ir klausia, kaip jo para- 
pijonkai sekasi Waterbury. 
Paklausiau, kokiai. O jis ir 
sako: „Tai gyvanašliai, ką 
pas jūsų kleboną gaspadi- 
riauja.

Aš nenorėjau tikėti. Ir su- 
siginčyjome. Padėjom po $2. 
Ir kągi — pasirodo, kad Wa- 
terburio klebono mergšė- 
gaspadinė ištikrujų gyva
našlė esanti. Tik nežinia ar 
turi jau divorsą paėmus, ar 
da be divorso.

Ot tau, ir gražioji mergi
na: prakišau $2 ir gana. 
Taigi dabar lai ir kitiems 
patariu: neikit į „bytus” 
delei kunigo gaspadinių. 
Mat kunigo duona gera ir 
moteri labai atjaunina.

Tik da man keista, kad 
kunigai šaukia, rėkia, jog 
jau prakeikta ta pora, kuri 
persiskiria, o savo gaspadi- 
nėms nieko nesako. Tai tau 
ir doros mokytojai.

Streikieris.

Dresdene prasidėjo riaiit- 
šės dėl maisto brangumo. 
Valdžia buvo priversta su
daryti specialį darbininkų 
teismą |>elnagrobiams teisti.

Berline minia žmonių nu- 
iraukė ir sumindžiojo fran- 
cuzų vėliavą, kuri buvo iš
kabinta ant Franci jos atsto
vybės namo.
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Pasikalbėjimas 

Maikio su Tėvu

—Koman, vaike, aš noriu 
su tavim pasirokuoti.

—Apie ką?
—Tu. Maike, vis sakyda

vai, kad cicilistai daugiau
sia už Lietuvą faituojasi. 
Bet kas dabar pasirodė?

—O kas?
—Dabar pasirodė, kad! 

jus esat didžiausi Lietuvos įr +a;n 
neprieteliai. . i ~ ‘

—Kaip tu, vaike, atsivo- 
žini taip sakyt ant vyres
nio! Kaip tu gali sakyt, kad 
aš nesuprantu! Kas gi tuo
met parėtką vestų, jeigu 
prezidento nebūtų?

—Turbut norėjai pasaky
ti: tvarką?

—Orait. vaike, tegul būna

- T. , , . . • x- Taigi aš tau pasakysiu.
—kode, tu taip manai, te- tėve, kad prezidentas tokios 

Ve? ix„_A----------- '-—J-
—Aš taip manau, 

todėl, kad taip yra.
—Ar gali prirodvt?
—Šiur, Maike. ~ __ r „__

pats išjuokdavai mane ka-' _AŠ ir kJ 
da as organizuodavau .hetu-»ka<| tu tokių dalykų ’nesu.’ 
viską vaiską Amerikoje _ .lri..rantį Eet ag galiu duot 
dariau saliunuose įau yi
ras Tu saka, kad ne mano j ka — ų, Ta* 
vaiskus Lietuvą pahuosuos į ;.ra tokis dal k stovi R 
ale jūsų revoliucija. O kas1* * * -
dabar, vake, Vilnių nuo pa
liokų atėmė — ar ne lietu
viškas vaiskas?

—Visai ne, tėve. Vilnių iš 
lenkų atėmė ne lietuviai, bet 
rasai, tie patįs rusai, kurie 
sukėlė revoliuciją ir nuver
tė caro valdžią. Ačiū tai re
voliucijai ir Lietuva šiandie 
yra neprigulminga. O revo
liucija kėlė ne kunigai su 
davatkoms, tėve, bet socia
listai.

—Prieš kunigus, vaike, 
nekalbėk.

—O kodėl negalima^ prieš 
juos kalbėt? Kas jie tokie 
per vieni, kad prieš juos ne
galima kalbėt?

—Jie šventi, vaike!
—O kas juo pašventino?
—Jie ant to mokinosi...
—Aš jų m Tslą gerai pa

žįstu, tėve. Ką jie žino, tą ir 
aš žinau. Bet kiek aš už juos 
daugiau žinau, tai jie to ne
žino. Taigi, nagai tavo išve
dimą, aš turiu būt da šven- 
tesnis. Bet mes atsitolinom 
nuo dalyko, tėve. Mes pra
dėjom apie Lietuvą.

—Jes. Maike. kalbėkime 
apie Lietuvą. Ar tu žinai, 
vaike, ką dabar cicilistai 
norėjo padaryt Lietuvoj?

—O ką?
—Jie norėjo padaryt to

kią konstituciją, kad Lietu
voj prezidento nebūtų. Tai 
da giliukas, kad Seime buvo 
daugiau kunigų ir kataliku, 
tai cicilistų pienas nenusi
sekė. Na. o tu, Maike, vis ki- 
kini ant kunigų! Tik tu pa- 
mislvk, ant ko tai butų pa- 
dabna, kad Lietuva butų be 
valdono? Juk kaip Dievas 
sutvėrė dangų ir žeme, to
kių dalykų ant svieto da nė
ra buvę.

—Tėve, tu geriau anie to
kius dalykus nekalbėk, nes

• tu jų nesupranti.

'tvarkos neveda. Priešingai, 
vaike, kartais jisai tik ardo tvar

ką. •
—Aš, vaike, nesuprantu, 

Juk tu kaip tas gali būti.

n.

3,31viskas eina švelniai: gele- 
ižinkeliaii dirba gerai, paš
tas laiku pristato siunti
nius. kiekvienas žino savo 
pareigas ir gerai atlieka, vi
si žmonės turi darbo ir mai
sto. Dabar, ar prezidentas 

įgali visą tai prižiūrėti? Ži
noma, kad ne.Jeigu geležin- 

i keliai nepristato į miestą 
j anglių ar maisto, preziden- 
'tas čia nieko nepadarys. 
Jeigu fabrikai stovi užsida
rę, prezidentas darbo žmo
nėms neduos. Jeigu valdi
ninkai nepildo savo parei
gų, prezidentas jų nepatai
sys. Vadinasi, tvarkos jisai 
negali įvesti, jeigu valsty
bės mašinerija yra suirus. 
Tvarką gali geriausia palai
kyti patįs gyventojai. Todėl 
socialistai ir nenorėjo pre
zidento, nes jam be reikalo 
tik alga mokama.

—Na, gerai, Maike, .jeigu 
jau tu sakai, kad preziden
tas Lietuvai nereikalingas, 
tai kodėl visi kunigai reika
lavo prezidento?

—Kunigai, tėve, daug ko 
reikalauja. Nelabai senai da 
jie aiškino, jog caras yra 
būtinai reikalingas, o te- 
čiaus visi žino, kad tai buvo 
tikras despotas. Vėliaus, 
kuomet žmonės caro valdžią 
sugriovė, musų kunigai no
rėjo pastatyti Lietuvoje vo
kietį karalių. Vyskupas Ka
revičius buvo net Berlinan 
nuvykęs prašyti kaizerio, 
kad jis padėtų Lietuvos ku
nigams tokį karalių Įsigyti. 
Kunigai, mat. yra jau toks 
luomas, kuris nepripažįsta 
žmonėms laisvės. Jie nori, 
kad ant žmonių viešpatautų 
vis koks nors valdonas. Visų 
pirma jie stojo už karalių ir 
caru valdžią: ir jie aiškina, : 
kad tokia va’džia esanti nuo ’ 
Dievo. O jeigu jau caro ar i

KELEIVIS
karaliaus pastatyt kur ne
galima, tai jie reikalauja, 
kad tuomet butų nors pręzi- 
lentas. Bet gyvenimas, tė- 
e, parodė, kad kunigai kly

sta.
—O aš, vaike, mislinu, 

kad karalius Lietuvai reika
lingas. Be gaspadoriaus 
musų tauta juk negali apsi
eit. Kad prezidentu aprink
tų kokį mokytą kunigą arba 
mane, tai aš nebūčiau prie
šingas, ale neduok Dieve, 
išrinktu kokį šliuptarni, tai 
jis galėtų visą musų tautą 
pražudyt. Apgarsintų, kad 
žmogus neturi dūšios, ir gy
venk tada kaip koks galvi
jas! O taip, vaike, gali pasi- 
tropyt, kada durni žmonės 
patįs renkasi sau valdoną. 
Už taigi, vaike, ir aš stoviu 
už karalių.

—Bet karalius, tėve, irgi 
gali pasitaikyt bedievis! Ir 
tuomet butų da blogiau, nes 
io pakeisti negalėtum. Taigi 
nuo karaliaus gali būt da di
desnis pavojus.

—Jes, vake, gali pasitro- 
nyt ir taip: ale kad taip ne
būtų, tai laetuvos karolium 
reikia paskirti šventą tėvą.

—Bet šventas tėvas vaikų 
neturi. Kas gi užims Lietu
vos sostą jam mirus?

—Tada kitam popiežiui 
jiereis Lietuvos karūna. Juk 
be švento tėvo svietas ne
bus. Maike.

—Negali žinot, tėve! Pa
kol Rusijoj viešpatavo ca
ras, jo ištikimieji žmonės 
sakydavo, kad be caro ne
būtų kam tą šalį valdyt. 
Bet šiandien caro jau nėra. 
Gali prie to prieiti, kad ir 
popiežiaus nebus. Italijoj 
žmonės labai nerimauja. 
Ryme darosi sumišimai,- ir 
popiežius gali nusiristi nuo 
sosto taip pat, kaip nusirito 
Rusijos caras. Ką tu. tėve, 
tuomet statytum į Lietuvos 
karalius?

—Palauk, vaike, aš noriu 
apie tai pamislvt!

Kaip kunigai elgėsi 
laike rinkhu į stei-

.nežiną. Soeld. Partijos at-* 
glaulalį dcllną. į stovo buvo nurodyta apskr. 

_______ viršininkui, kad areštuotu 
ČEKIŠKĖ, Kauno apskr. ! tarpe yra žmonių, kurie viso

TTii

lėjiman. Kas baudžiamajam t 
buriui areštus darant davė 

j nurodymų, nei apskr. virši- 
, nei milicijos vadas

Kodėl užsidaro * * 
i? ir tb Dirbtuves?

Sibiro Respublika
True translation filed vvith the post 
master at Boston, Mass., on July 
2-8. 1920. as required by the Act oi 
October 6, 1917.

Tolimuose Rytuose susi
tvėrė nepriklausoma Sibiro 
respublika, kurią Maskvos 
valdžia jau užtvirtino. Ko
dėl tenai gimė atskira res
publika, tai jos prezidentas 
Krasnočekov davė Associa- 
ted Press korespondentui 
šitokių paaiškinimų:

„Maskvos valdžia žino, 
jog didelė gyventojų didžiu
ma rytų Sibire yra ūkinin
kai. kurių reikalai sovietų 
tvarkai yra priešingi. Kol 
kas jų sentimentas linksta 
bolševikų valdžios pusėn, be! 
tai dėlto, kad saviškė reak
cija ir svetimųjų intervenci
ja įtikino juos, kad norima 
atgaivinti caro valdžią Ru
sijoj.

„Todėl Sibiro ūkininkai Į 
sveikina sovietus, kaipo iš 
ganymą nuo carizmo. Te- 
ciaus sovietų vadai supran
ta, kad turėdami galybę dar
bo pačioj Rusijoj, jie negalė
tų kreipti kiek teikia domus 
į Tolimuosius Rytus ir kad 
'ūkininkuose čia tuojaus kil- 
u nepasitenkinimas, nes 

ekonominiai jų reikalai ne
galėtu būt tuojaus aprūpin
ti. Todėl Maskvos valdžia 
ir pripažino nepriklausomą 
Sibiro respubliką, kokios pa
geidavo sibiriečių suvažia
vimas Verchneudinske pe
reitą balandžio mėnesį.”

Nauja Sibiro respublika 
esanti padaryta demokrati
jos pamatais. Jos sostinė — 
Verchneudir.skas.

Rinkimai prasidėjo 8 vai. 
ir ėjo ramiai. Apie 10 vai. 
pasirodė, kad daugybė atvy
kusių balsuot piliečių, dau
giausia darbininkų, neįt
raukta į sąrašą, ir todėl ne
leidžiama balsuot. Minioj 
kilo nepasitenkinimas ir 
trukšmas. Rinkimų komisi
ja, kurios sekretorius buvo 
kunigas Kutas, ažuot išaiš
kinus atvykusiems piliečiam 
rinkimų trukumus, užsida
rė rinkimų bute ir, užėmus 
duris iš vidaus, nieko neįsi
leido ir pati nesirodė. Toks 
komisijos pasielgimas pilie
čius dar labiau Įerzino, ir jie 
pradėjo grąsinti ir kunigui 
ir visai komisijai. Reikala
vo. kad rinkimai butų su
stabdyti, kol kilęs klausi
mas nebus ištyrtas.

Viskas suiro. Piliečiai ne
rimo ir grąsino visai komi
sijai ir kunigui atskirai, ku
ris, kaip matyti iš rinkimų 
komisijos protokolo, visur 
buvo lydimas zakrestijono.

Apie pusę antros valan
dos po pietų Į Čekiškę atvy
ko iš Vilkijos L. S. D. P. at
stovas dr. Digris. Susirin
kusiųjų piliečių vienas kitas 
kreipėsi į DigrĮ, prašyda
mas patart, kas daryt. Drg. 
Digrio visų pirma buvo pa
uškinta, kad prie rinkimų 
buto pasikalbėjimai Įstaty
mais yra draudžiami ir bu
vo patarta susirinkti visiem 
už miestelio. Susirinkimas 
vyko su žinia nuovados vir

šininko. Grasinimai komisi- 
'ai pasibaigė, kuomet susi
rinkusieji pradėjo skaityt 
'apiltus L. S. D. P. 6 N r. la
kelius. Po to visi ramiai išsi
skirstė.

Rytojaus dieną. Vidaus 
Reikalų ministerijai parei
kalavus, Kauno komendan
tūra atsiuntė Į Čekiškę ka- 
•eivių. kurie nežinia kieno

V

Pastaruoju laiku pradėjo! Šitas kapitalistų sumoks- 
**’ las yra tikrai buvęs. Apie tai 

mačiau slaptos kapitalistų 
biznio agentūros žinią, apie 
kurią buvo „Keleivyje” ra
šyta.

Antra priežastis. Prezi
dento rinkimai taipgi kapi
talistams yra geras įrankis 
mulkint darbininkus.

Yra žinoma, kad respubli
konų partiją valdo Ameri
kos multimilionieriai. Per 
aštuonis metus buvo demo
kratų valdžia—Demokratai 
renka žemus muitus, gi res
publikonai nori, kad muitai 
butų augšti. Demokratai 
sako darbininkams: „Jeigu 
muitai bus maži ant Įveža- 

pro- 
bus

to trukšmo laike ir miestely 
nebuvo. Kuo gi i_____
tie areštai padaryti? 'Pats 
nežinau,—buvo viršinin. at
sakyta— tur būt kas nuro
dė. Rinksime žinias apie 
areštus ir gal pasirodyt, kad 
bus galima apkaltint.’ Tik 
milicijos vadas suimtųjų ne
kaltinęs ir siūlęs viršininkui 
juos paleisti, bet šis Įsakęs 
varyt kalėjimam

L. S. D. P. atstovo buvo 
dar kartą kreiptasi Į virši
ninką ir gauta a įsakymas, 
kad paleist suimtųjų jis ne
galįs, kadangi bijąs „načal- 
stvos”, kuri galinti jį, ko ge
ro. atstatyti. Viršininkas 
galų gale sutinkąs su atsto
vu, kad laikyti žmones kalė
jime, kuriems neturi jokių 
apkaltinimų, ne visai esą pa
doru ir teisėta. Jis patarė 
atstovui kreiptis į milicijos 
vadą, kuris turis teisę suim
tuosius paleisti.

Milicijos vadas gina „sa
vo interesus.” Kodėl, girdi, 
apskr. viršininkas nepalei- 
dęs rytą, kuomet jis, vadas, 
siūlęs paleist, o pasakęs, kal- 
ti ar nekalti, varyt kalėji
man? Tai dabar jis. vadas, 
nesutinkąs paleist. Paga
liais. jei jis paleisiąs, tai vi
si sakys, kad milicijos vadas 
kyši paėmęs.

Vadinasi, baimė, kad gaii 
nepatikti „načalstvai.ĮĮ bai
mė. kad įtars kyšių ėmime, 
baimė, kad nukentės vado 
„unaras” — yra moty vai ir 
pagrindas, kad žmonės turi 
kalėti. Vadinasi, geriau lipti 
i kalną, nekaip kristi.

Įdomus tas faktas, 
suimtieji yra 6 Nr. (social
demokratų) šalininkai, o cie 

kurie nurodė su- 
— priešininkai.

remiantis užsidaryt dirbtuvės; kiek
viena išdirbystė „nurodo” 
priežastis delko ušsidaro. 
Kuomet kapitalistai rodo 
„priežastis” dirbtuvių užda
rymo, tai ir aš nurodysiu — 
bet tikras priežastįs, delei 
kurių dirbtuvės yra uždaro
mos.

Kapitalistų spauda pra
neša, jog dirbtuvės liko už
darytos dėlto, kad negauną 
medžiagos. Šiomis dienomis 
užsidarė 40 audinyčių dėl 
„stokos” materiolo.

Ir kaip keista: dirbtuvės 
turi užsidaryti, kad negau
na anglies, o anglies savi
ninkai neduoda pilnai dirbt 
kasyklose dėlto, kad negau
na užsakymų! Miestų dar
bininkai, kurie tiki kapita
listu spaudai, mano, kad 
angliakasiai nenori dirbti 
nilną laiką, dėlto ir anglies 
miestų dirbtuvės negauna. 
Gi angliakasiai tiki, jog už 
tai jie negauną dirbt pilną 
•aiką, kad užsidaro dirbtu
vės, ir neduoda užsakymų 
anglies savininkams. Taip 
mano kiekvienoj industrijoj 
darbininkai. Bet tokis ma
nymus yra klaidingas. Dirb
tuvės užsidaro ne dėlto kad 
vieni ar kiti darbinin
kai nenori dirbt. Čia yra ki- 
okios priežastis, ir apie jas 

trumpai pakalbėsiu.
Pirma priežastis, 

kutiniu du metu Amerikos 
darbininkai gerai uždir
bo,” taip rėžė kapitalistų 
apauda. Kainos ant produk
tu betgi pakilo kuoaugš-

kai

asmens, 
imtuosius

Apie atsitikimą buvo pra
nešta vice-ministeriui ir po 
to ministeriui Draugeliui, 

 .-------- _ kuris taip pat priežasčių, 
nurodymais ir Įsakvmais) 'e* kurių suimtųjų pakeisti, 
suėmė sodžiuose 9 žmones beranda. Pažadėta paleisti, 
atvarė į Kauną ir įmetė ka-' Taip krikščionis demo- 

..... ' -----------— ; kratai varė rinkimų kampa
niją.

1 •

9 j
ti. Krasnočekovas pasakė.: 
kad kas bus ateityje, to nie
kas nežino, bet kad tokie! 
įlenai butu jau dabar daro-Į 
ni, tai netiesa. Jo nuomone, į 
‘ain pastatyta Sibiro res
publika esanti geriausia dir
va susitarimui tarp sąjungi
ninkų ir Rusijos.

Jeigu sąjungininkai atsi
sakysią pripažinti liberalę) 
ir demokratinę respubliką' 
u sostine Verchneudinske, 

tai jie turėsią vesti reikal is 
;u autokratiniu ir militari- 
niu buferštatu Čitoje, kurį 
norįs sudaryti generolas Se- 
nior.ovas su japonų milita- 
’istų pagalba.

Pi ekybai ir susisiekimui riu karo komendantų ir 
su Rusija šitokia valstybė 
butų nepereinama siena ir 
keltų nuolatinę betvarkę Si
bire. apie ką amerikiečiai ži
no labai puikiai, sako Kras
nočekovas.

Jis/ sakosi jau pranešęs 
Amerikos valdžiai per Jok
ia F. Stevensa, buvusį ame
rikiečių geležinkelių komi-

TAURAGĖ.

Tauragėj buvo šaukiamas 
Socialistų Liaudininkų De
mokratų Partijos mitingas, 
Neatvykus jų kalbėtojui, 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos vardu kalbėjo dr. 
Gloviackis temose: „Dabar
tinė valdžia, darbininkų pa- 
Įėjimas Lietuvoje. Steigia
masis Seimas ir ką duos 
darbininkų klasei socialde
mokratų frakcija Stęigia- 

| mam Seime.” Susirinkusi 
'.minia ramiai klausėsi kuo- 
net kalbėtojas atvaizdino 
dabartinės valdžios ir Ta- 
yvbos darbus ir žygius Įvai-

žvalgybininkų ant darbinin
kų profesinės sąjungos ir 
ant kiekvieno susipratusio 
darbininko. Tą darbą atliko 
komendantai su Krikščionų 
Demokratų Partija prišaky. 
Tie ponai dreba pamatę 
kiekvieną darbininkų susi
būrimą ir jų organizacijos 
stengias visokiais budais pa

sijos Rusijoj galva, jog Ma- »*alizuoti. Baigdamas mitir.- 
skvos sovietų valdžia Įgaliu-: va, kalbėtojas kvietė visus 
jusi ji (KrasnoČekpvą) tar
tis su Suvisnytomis Valsti
jomis dėl išpildymo tų kont
raktų. kurie buvo padaryti 
prie Kerenskio valdžios. Jei
gu Suvienytos Valstijos ne
norėtų turėti reikalų su so
vietų valdžia tiesiog, tai 

Kas dėl paskalų, buk šita Į joms patarpininkauti apsi
imtu šita Tolimųjų Rytų Re- 
snublika. Prekės iš Ame
rikos gali būt siunčiamos į 
Verchneudinską, sako Kras- 
ročekovas, o iš tenai — Ru
sijos gulumon.

tarpinė valstybė esanti cik
lai uždanga, kurią sovietai 
tikisi kitos valstybės pripa- 
žinsiančios ir įdėsiančios sa
vo kapitalų, o paskui sovie
tų Rusija viską pagleinšian-

darbininkus, bežemius ir 
mažažemius nežiūrint kalė
jimu, keiksmų, peklos baise
nybių. rykščių ir milicijos 
kumščių, kurios tenka su
tikti ant kiekvieno žingsnio, 
bet uoliai dalyvauti rinki
muose i Steigiamąjį Seimą, 
nešti savo balsus Nr. 5 i rin
kimų dėžes. Minia šaukė 
„ura, ura!”, Krikščionis de
mokratai pasirodyt nebe
drįso.

J. V - n i s.
(„Socialdemokratas”)

šią šąli 
viskas

Taigi Į>er aštuo-

mu Į 
dūktų, 
pigiau, 
nis metus demokratų valdy
mo. muitai buvo žemi.” Ar 
atpigo reikmenis? Kaip tik 
priešingai: už viską reikia 
mokėt dvigubai!

Republikonai sako, jog 
reikia uždėti augštus mui
tus. kad kitos šalis negalėtų 
ivežt į šią šalį produktų ir 
parduot pigiau tuos pačiuos 
daiktus, kokie yra padaromi 
Amerikos dirbtuvės. Kuo
met iš kitur nieko neatveš, 
Amerikos žmonės turės pir
kti Amerikoj padarytus 
oroduktus, ir todėl kad ir 
brangiau mokės, bet darbo 
bus visuomet.

Kaip republikonų, taip ir 
demokratu pasakos apie 
muitus yra melagingos. Jie 
tik mulkina darbininkus. Ir 
kadangi darbininkai nepa- 

ciausia ir darbininkai, nors žįsta ekonomijos mokslo, to- 
„gerai” uždirbdami, negali,^el I .. 
pragyventi. Streikuoja, rei- mulkinti minias, 
kalauja didesniu algų. Gi. / ’ 
tuo laiku kapitalistai mano skirą straipsnį, 
numušti darbininkams ai-. skaitytojas pamatys, kodėl 
gas; kai-kuriose dirbtuvėse yra muitai reikalingi ir ne- 
ir numušė. Kas pasidaro, reikalingi.
kada _ darbininkams algas Dahar rinkimuose į. 
numuša. Daroininkai rei- Įįkonaj kvailins darbinin- 
<u°;a. Pasirodo, kad sieme. kus j0~ dirbtuvės
streikai yra daug sun-i u uįdarytos dėlto, kad demo- 
sulauzyti negu keli metai|krat valdžia ’ netikus, 
atgal. Streiko sulaužymas Ije sįkvs;
kapitalistam kaštuoja milįo.,; darbį, balsuokit už repub_ 
ras dolenų. Pagalios dar i-dįkonus j,, dirbtuvės tuoj 
■nnkai laimi streiką! Tuo| Republikonai
pačiu laikH ant visų reik e-Aaj j sakvs, dirbtuvės už- 
nų kainos kjla, darbininką ;sidar0 de)t kad itoi 
■ r vėl reikalauja didesne. yra žemJ Balsuokit, 
mokesties uz darbą. -Je g , - republikonus. muitai bus 
darbininkams nepakels ak auešti tada niekas . mugų 

' I zi:Uįšali nieko neįves, mes atida- išsaukė” streiką savo dirb- - -- - * ’
tuvėse— darbininkai laimė-:• •• 
jo Tl.

Išeina, kad kapitalistams , 
vra gana sunku kova vesti; alsuoti ne uz republikonų, 
su streikuojančiais darbi-re už demokratų kandida- 
ninkais. Kapitalistai todėl t««• 
ragaivojo naują planą. A- 
žuot numušus darbininkams 
ilgas, ažuot iššaukus strei
ką. geriau padaryt šitaip: 
iždaryt dirbtuves neapri- 

buotam laikui. Nereikės nė, tos. 
streiklaužiai gabent, 
dirbtuvės saugot nuo 
bų„ir tt Uždarė dirbtuves, D) uz tavo —socialistu par- 
darbininkai pabus kelis mė- tijos kandidatus? Ne! Tai- 
nesius be darbo, o kada ‘iš- jei kapitalistas nebalsuo- 
badės kapitalistai atidarys Ja už socialistų kandidatus,

’ • ’ ’’ • - tai kam tu balsuoji už kapi
talistų kandidatus? Lai ka
pitalistas balsuoja už savo 
kandidatus, o tu, darbinin
ke. balsuok už savo kandi
datus, kuriuos pastatys so
cialistu partija. Balsuoda
mas už socialistų kandida
tus gausi tai. ką nori, o už 
kapitalistų kandidatus bal
suodamas gausi tą, ko neno
ri — gausi badą ir skurdą.

T. J. Kučinskas.

„Pas-

kapitalistams lengva
/

Apie muitus parašysiu at-
*. „Keleivio”

už republikonus, muitai bus 
augšti, tada niekas j musų

rysime dirbtuves ir darbo 
bus daug.

Darbininkai neprivalo

. -Jie privalo balsuot už 
socialistų kandidatus. Iš
rinkimas socialistu kandi
datu reiškia paėmimą val
džios i darbininkų rankas. 
Tada bedarbės bus prašalin-

nė Ar tu, darbininke, girdė- 
”bom- Jai’ kad kapitalistas balsuo-

dirbtuves ir darbininkai su 
džiaugsmu grižš į darbą. 
Bet kapitalistai štai ką pa
sakys: „Algų, kokias pinna 
mokėjom, dabar negalime 
mokėti. Pirmiau mokėjom 
po tris dolerius Į dieną, da
bar mokėsime po du doleriu. 
Jeigu „ponas” nori dirbt, 
gali tuoj pradėt.” Ką darbi
ninkas turi daryt? Jis turi 
dirbt už tokią algą, kokią 
kapitalistai duoda. Nes dar
bininkas miršta badu. Taigi 
kapitalistas numuša algą 
darbininkams be jokios ko
vo*.

Taip jau buvo padaryta 
Philadelphijoj, Pa., laivų 
statymo dirbtuvėje.

I

UžPUOLIMAS.
Pereitą sąvaitę New Yor- 

ke du plėšikai užpuolė Bor- 
ideno pieno kompanijos du 
i darbininku ir, atėmę iš jų 
į 9,953, pabėgo automobiliuje.



■

i

KELEIVIS S

“KELEIVIS”
GKRIAUSIS DARBO ŽMONIŲ

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA

Amrikaje:
Metams .....................
Pašei metų .................

Kaaašoj ir Užrubežiuose: 
Metams ......................
Pašei metų .................

_ Su visokiais reikalais 

adresų:
"KELEIVIS”

255 Broadway. So. Boston, Mass.

12.00 
$1.25..

$3.00 
$1.50 

_ .. _ atsikrei 
piadt j Redakcijų, rašykit šitok

"KELEIVIS"

Reikalauja in- 
junetion prieš 

W. M. Wood.
"Sąlygos šiandien yra ki

tokios, negu sąlygos, kurio
se įvyko 1919 m. žiemoj au- 
dinyčių streikas. Šį kartą 
♦samdytojas sustreikavo 
prieš žmones." Taip kalbėjo

stoja plaukę ir pinigai palai
kymui organizacijos. Tai 
tuo budu jie tikis prispausti 
darbininkų organizaciją —-; ležiilkelio darbininkų strei- 
venmtelę darbininkų vilti *
atsilaikyt kovoj prieš darbo 
sąlygas ir atsidūrus tokiam 
padėjime, kokiam jie randa
si šiandien.

”Aš tikrai žinau, kad Am. 
Woolen Mills norėjo sustab
dyti darbus kuriam laikui, 

įjos pienavo padaryti tai an
kščiau ar vėliau, bet jos svi- 

įravo, bijodamos visuomenės 
į nuomonės priešingumo. Jo
sios norėjo uždaryti, kad 
tuo iššaukus streiką.

! ”Jos mėgino iššaukti strei 
i ką, bet mes buvom perdaug 
į gudrus, kad apgavus. Mes 
žinojom, ko jos laukė ir to
dėl laikėmės."

TAMPICO STREIKAS 
UŽSIBAIGĖ.

Vera Cruz, Mexico—Ge-

RENGIASI PIKETUOTI 
GOM PERSĄ.

Milwaukee.— Plumb Pla- 
r___________ _—r_____no Lygos draugija nuta-

Ben Legere vietinis AmalgJrė būtinai surasti, kodėl 
Texile VVorkers unijos se- Gompersas yra taip priešin

gas valdžios nuosavybei ir 
demokratiniam tvarkymui 

Sun" reporteris. Legere pa- Amerikos geležinkelių. Sa- 
sakė reporteriui, kad jo mas priešinasi tam sumany- 
nuomonė apie kompanijos mui nepaisydamas net Am. 
perdėtinius yra ta, jog už-i Darbo Federacijos tarymų. 
darymas American Woolen Taigi Plumbo lygos nariai 
Company audinyčių yra da-nut?rė griebtis sufragysčių 
lis kompanijos perdėtinių priemonių — t. y. pradėti 
programo grūsti darbus lai- Šamą Gompersą piketuoti. 

. ke 10 mėnesių metuose, kad.
"išsunkus iš žmonių visus 
jielnus.”

Amalgameitų atstovai' 
l^wrence jaučia, kad uždą-
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nūs audinycias čia kompa- j galima pamatvti 
mja pasielgs taip pat su oO , -- - - r - -

SmTjf neižiurin^ ’

kretorius, kuomet jį užkal
bino laikraščio "Sunday

NAUJA KOMETA.
Astronomas Schaumasse 

patėniijo iš Niceos observa
torijos Italijoj naują kome-

nija pasielgs taip pat su 50 er nedidelj'telesko'pą. Plika 
kitų savo užvedimų, įsmes- Aimi j; ncjžiurima™ 
dama tokiu budu nuo o0,000 ___________
iki 60,000 darbininkų iš dar-) Osinng _ Garsiojo ka
lio. Jeigu dalykai tęsis ko- torg-įnį0 Amerikos kalėjimo 
kius tris menesius, kaip kad sing-Sing dirbtuvė davė 
dabar išrodo, jie lemia labai šiemet ^$200,-
rimtas pasekines Lawrence. p^nai ji davė pelno tik 

"Jeigu teismo injunetion $100,000.
uždraudžia darbininkams —-----------
streikuoti, tuomet ir samdy-1 New York.—čia atga- 
tojai privalo būti sustabdo- benta iš vakarinių valstijų, 
mi nuo pasikėsinimo atimti iš Seattle, Chicago, Kansas 
iš priklausančių nuo jų žmo miesto ir kitų vietų 63 ypa- 
nių visas pragyvenimo prie- tos deportavimui kaipo ne- 
mones. Klausimas apie išga- pageidaujami šiai šaliai at- 
vimą injuction prieš Ameri- eiviai. 35 atgabentųjų sako- 
can Woolen Mills ir priver- ma bus deportuoti, 
timą atidaryti jas bus svar-! -----------
Stomas viešame darbininkų Bedford, N. Y. — Mušty- 
susirinkime panedėlyj, 26 nės ir peštynės, kuriose var- 
liepos. j totą kaip stipriausia kalba,

"Darbų sustabdymas, pa- ta’P jr pagaliai, plytos, ak- 
sakė p. Legere, yra neišven- menis ir peiliai, kilo tarp 
giama pasekmė "speeding juodveidzių ir baltveidzių 
up" fabrikų savininkų poli- moterų vietos kalėjime, 
tikos. Pastaraisiais metais ( —-------
jie šaukė, kad tai esanti pa-\ Halifax Canada. — 3600 
triotinė darbininku pareiga cekų-slovakų kareivių, pa
gaminti daugiau ir daugiau skutulis buurys bus pasiųs- 
drabužių. Dabar viskas per-,ta Rusijos namo per Kana- 
sikeitė. Jie turi jau pertek- laivu Mmnęhaha Utar- 
lių. Dabar jie laiko juos, ko- nike, 20 liepos, jis išplaukė i 
lei gaus augštesnes kainas, Hamburgą, 
negu markėtas jiems siūlo. — —
Be jokio sviravimo — kaip Francuzijoj šiemet esąs 
tik priešingai — jie uždarė pabai geras derlius, bet ūkio 
fabrikus neapribuotam lai>rbinmkų stinga. Javams 
kui, ištraukdami duonos juvalyti reiklų gabenti 
kąsni iš žmonių gerklės. ^minkus is Lenkijos, če- 
"Aš tikiu, kad tai buvo pa

sekmė sugalvoto pieno, su
galvoto suokalbio prieš dar
bininkus ir visuomenę. Tai 
pasidarė American Woolen 
kompanijos politika leisti 
savo fabrikus dirbti tik aš
tuonis ar dešimtį mėnesių 
metuose, įtempiant darbo

negu markėtas jiems siūlo.

Devyni vaikai, išvažiavę 
iš New Yorko vuogauti, už
puolę ir apiplėšė Mount Ho- 
pe stotį ant New York Cent
rai geležinkelio. Policija vi
sus sugavo.

Meksikoj pradėjo veikti
greitumą iki kraštutines S^_iklerik3ily partija. Ji jau no- 
limybės, kad padarius į ^iminavo savo kandidatą pre- 
laiką visą dangą ^r.aPa_!zidento rinkimuose, 
nas), ką kompanija gali su-; ----------
vartoti tik per ištisus metus.į Portugalijoj susidarė nau 
Jie tariasi uždaryti fabrikas 
laike likusių mėnesių ir tuo 
budu sutaupyti milionus do
lerių.

"Aš tikiu taipgi, kad Vi
lius Wood pasakė teisybę, 
kuomet pareiškė fabrikų 
uždarymą kaipo propo- 
gandos įmonę. Viena iš 
svarbiausių uždarymo prie
žasčių yra kompanijos šei- 
myninkų viltis, kad jiems 
pavyks numarinti badu or
ganizuotus darbininkus. 
Darbams sustojus, žinia, su-

jas ministerių kabinetas, 
kurio premjeru yra Demo- 
tanio Granjo.

Po trijų mėnesių streiko, 
Rochesterio švinoriai (plum 
bėriai) iškovojo $8.50 algos 
dienai.

Pereita sąvaitę Los Ange
les mieste vėl drebėjo žemė.

Nuo 1914 metų Anglijoj 
pragyvenimas pabrango 152 
nuošimčiu.

kas Vera Cruze ir Tampico 
ižsibaigė. Darbininkų algos 
pa kelta 50 nuošimčių. Strei
kas buvo išsivystęs tiek toli, MES galime būt tik tokiais <ii 
kad valdžios atstovai bijojo,**deliais, kokiais jus mums lei 
keblių pasekmių. Generolas ūžiate būt. šitas biznis yra xa 
Gailės betgi atsisakė suteik- minė Industrija dėl Didžiojo Ke
ti kariumenės traukinius stcmo gyventojų. Mes nepatar- 
aptarnauti. I naujame su Elektriką New Yor-

-------------- ’kui ir Chicagai.
ŽEMĖS DREBĖJIMAS. |
Pereitoj sąvaitėj Los An

geles vėl prasidėjo drebėti t 
žemė. Liepos 16 dieną dre-' 
bėjimas buvo jaučiamas ke
turis kartus. Stipriausis 
drebėjimas buvo 1:20 valan
dą po pietų. Namų sienos 
pradėjo braškėti, paveikslai 
ir indai ėmė kristi žemėn, 
stiklai languose pradėjo 
^rukti ir kaminai griūti. 
Mieste pasidarė didžiausia 
panika. Pavieto kalėjime 
400 kalinių pagauti isteri
jos ėmė spiegti ne savais 
baisais, kad leistų juos lau
kan.

Toks pat sumišimas bu»vo 
ir kituose miestuose toj a- 
pielinkėj. žmonių tečiaus 
nedaug nukentėjo.

kad valdžios atstovai bijojo

Ai*bl V EDIMALKAUNO GAISRAI.
i/;i . . vicių, jie paeina iš Lietuvos S.urMięs u—vi s. m. gaisras nų kaimo, Mariampolės apskr., 

tvirtinimu gyvenusiu gaiš- vaiky Kub. Girdėjau kad karės metu . vn •• “ *J-- '-'>® v*si mirė. Kas suteiks teisingas
■ 1 \llv0J čiliečių prasidėjo žinias tam atlyginsiu.
nuo kibirkšties siaurojo ge- „ ■TJario,^‘ oomininkaitienė 
ležinkelio garvežio, 
tada buvo sustojęs ties N r.
20 Janavos gatvės.

-18—VI 
prasidėjo degti Vilijampo
lės tiltas, bet tuojaus buvo 
užgesintas. Spėjama, kad 
užsidegė nuo numesto de- 
ganėio papiroso, nes padegi 
mas tilto iš viršaus būt ne
gali.

Apie birželio 17 dieną 
Kaune įvykusį gaisrą sekė
si mums patirt, kad labai 
gerai ir draustingai dirbę 
geležinkelio gaisrininkai 
Mažiau pasižymėję miesto 
gaisrininkai, kurie dirbę, 
kas sau, nevisai sutartinai. 
Sakoma, gaisrininkų virši
ninką nevisai reikiamai ei
nant savo pareigas ir lau
kiama veikiai paskiriant 
kitą. Labai pasižymėję mie
sto komendantūros prisiųs
ti kareiviai; taip pat pasi
žymėję ir milicininkai, ku
rių viršininkas pats dirbęs 

i gaisro vieto je. Tečiaus ypa
tingai pasižymėjo savano- 
n’s gaisrininkas Akerma
nas, da Vilniuje daug dirbęs 
toj sritvi. Jis nesiliaudamas, 
ir Statydamas pavojui savo.apie juos žino pranešti, 
gyvybę (kelis kartus net a- 
palpes), gynė nuo besiple
čiančios ugnies artimiau-' $3o.oo atlyginimo kas pirmas T • . i praneš apie STANLEi N. SEDICK,
SIUS namus. Jam Visi esą V- (rusas, apie 25 metų ir MERY KUN- 
oatingai dėkingi. Dar pasi- 14 metų, čia yra ir jų Pa-

©
Maloniai šviečia ležinkelio garvežio, kuris

ne Electric

Comfany oj Boston

vės siekinys — tinkamai 
parduoti į užsienį atlieka
mą krašto žaliąją medžiagą 
arba keisti ją į užsienio pre
kes. Tuo tikslu bendrovė 
rengiasi apie rudenį tartis 
su užsienio firmomis.

Gižų bažnytkiemyj įsikū
rė kooperatyvas odų išdirbi- 
mui ir jau baigpa ruošti odų 
dirbtuvę. Apie birželio vi
durį dirbtuvėje jau buvo ža
dama pradėti darbas, šis 
odų išdirbimo kooperatyvas 
pataria turintiems odų ne
parduoti jas, bet duoti ap
dirbti kuriamai dirbtuvei

I Hl n DpiLralfli arba jas dirbtuvei parduoti L17 L. U lyvlIVCllCll* jr įu0 budu saugoti kraštą
** j • _ ___ nuo šiveižimo odų į užsieni.
Atydai LDLD. nanų į ”EitoS” pranešimu, tapo 

. Gyvenimo aplmkybiųver- paruošti ir registruoti Lie
čiamas rezignuoju iš LDLD tUvos Kooperacijos Darbi- 
laikino sekretoriaus parei- Profesinės Sąjungos
gų, kurias pildžiau nuo pra- įstatai. Sąjungos 
d žios sausio menesio, 1920. 4 - -

Priežastis mano rezigna- 
vimo vra ta: nusprendžiau

veikimo
1 plotas — visa Lietuva. Są
jungos nariais gali būti vi- 

, r . - . su rusių kooperatyvų tar-
perkeisti savo gyvenimo są- natftojaį skirtumo lyties, 
lygas, t. y. apsigyventi a116 tautybės ir tikybos, ir sam- 
ukės. ’dyti ir rinkti, jei pastarieji

gyvena iš gaunamos koope
ratyvuose algos. Sąjungos 
skyrius kuria bent 5 žmo
nės, turintieii teisę būti są
jungos nariai. Gegužės 2D 
dieną Kaune buvęs šios są
jungos kuriamasis susirin
kimas.

Liet Atst. Amerikoje.

Taigi, su visais paliečian
čiais LDLD. sekretoriaus 
reikalais, meldžiu daugiau 
į mane nesikreipti, bet 
kreipkitės į LDLD. iždinin
ką d. K. Liutkų, 131 Grand 
st., Brooklyn, N. Y., kolei 
bus nuskirtas naujas sekre
torius.

Visus pas mane buvusius 
LDLD. dokumentus, kaip 
tai — knygas, archivą ir 
korespondenciją perdaviau 

d. K. Liutkui.
Buvusis LDLD. Laikinąs 

Sekr. M. J. Iškauskas.

KAUNO SPAUSTUVU 
DARBININKŲ STREI

KAS.
Per tris savaites "Dar- 

baą” negalėjo pasirodyti dėl 
spaustuvių darbininkų strei 
ko, kad spaustuvių darbi
ninkai, be kitų reikalavimų, 
norėjo, kad prieš šventadie
nius darbas pasibaigtu va- • % • . r J*,,

BROOKLYN, N. Y.
Pranešimas.

LSS. 19 kuopa nutarė pa- , % 2 ,
rengti išvažiavimą, 1 d. rug-'^an^ angsciau ir tuo bucu 
pjučio Inwood girelėj, kuri P®r sąvaitę butu dirbama 
randasi labai gražioj vietoj, va^» spaustuvų

___ t r t _  • • _ . i • MKnmnVni nonrfJ 1 1 HD1-New Yorko priemiestyje.
Važiuoti iš Broiklyno rei

kia sekamai-: į 
Office gatvekarį, kurį gau
sit prie Wiliamsburg tilto; 
važiuoti iki karas sustos; iš
lipus nueiti prie Woolworth 
biidingo; ten paimt 7 ave- 
nue subway expresą; ant 
kurio užrašyta "Van Cort- 
land Park"; juo važiuoti iki 
207 st,; išlipę pasukit į kai
rę, kur matos kalbama gi
raitė; o ten kuris nors ren
gėjų palauks atvažiuojan
čių.

M. Baltuškienė
19 kuopos Sekr.

P. S. Jeigu tą dieną lytų, 
tai išvažiavimas bus atidė
tas sekamam nedėldienhii 
Susirinkti kviečiame nuo 1- 
mos valandos po pietų

M B.

savininkai negalėtų darbi
ninku pašalinti nei priimti 

‘paimt *¥0^ ? darb^ be profesinės są- 
1 jungos sutikimo ir kad pa- 
stojant į darbą nebutu rei
kalaujama sveikatos liudy- 
mo. šitų reikalavimų priimt 
nesutiko '"šviesos," 'žydų 
Balso" ir valstybės spaustu
vės, pastaroji pranešdama, 
kad ji apskritai imant į savo 
darbininkus žiuri ir žiūrės 
kaip į valdininkus. Bet su
streikavo ir tu spaustu viii 
darbininkai, kur reikalavi
mai buvo priimti — iš soli
darumo.?—o birželio 15 die
ną net buvo paskelbta gene- 
ralis streikas.

"Darbas."

Žinios iš Lietuvos
LIETUVOJTVERIASI 
PRAMONĖS BENDRO* 

VĖS.
Balandžio 17 dieną Mari- 

ampolyje įsikūrė kooperaty
vų pagrindais bendrovė "Li
nas”. Jos tikslu vra ruošti 
Mariampolyje ir kitose pri
einamose vietose ^dirbtuves 
žaliai krašto medžiagai an- 
ditrbti. Pirmiausiai Mani 
ampolėj kuriama audeklo 
dirbtuvė. Antras bendro-

IŠ STEIGIAMOJO SEIMO.
Birželio 18 dieną trečiuo

ju skaitymu priimtas įsta
tymas, kuriuo draudžiama 
privatiniam savininkams 
turintiems daugiau, kaip 70 
desimtiniii žemės, be val
džios leidimo pardavinėti 
dvarus, o patys leidimai 
dvarų žemei parduot gali 
būt duodami vien sąlyga, 
kad gautieji pinigai bus 
naudojami ūkio pagerini
mo tikslams ir kad bus par
duodama bežemiams ir ma
žažemiams žemės ūkio dar
bininkams nedaugiau, karo 
po 20 dešimtinių. Ūkininkai 
gali” pardavinėt savo žemes.

p "Lietuva"

4 vai. po pietų

MALONĖKITE PRANEŠTI apie 
mano tėvus ir brolį Vincentų Rataua- 
vičių, jie paeina iš Lietuvos Numerio-1 

‘ . Su-’

P. O. Box 133, Redcliff, Altą., 
Canada.

Jieškau merginos arba našlės apsi- 
' vedimui, susipažinkite ir persitikrin
kite, kad esu protingas ir geras vy- 

,ras. (30)
J. Szmits

154 lOth st., Philadelphia, Pa.

MARTINAS MOCKUS, gyveno 
Brooklyn, N. Y.; Naciunų sodžiau,, 
Seredžiaus valsčiaus; tegul atsišau
kia tuojaus į "Keleivio” Red., yra 
svarbus laiškas iš Lietuvos. į

Pajieškau merginos arba našlės 
apsivedimui nuo 35 iki 40 metų; aš 
turiu 39 metus. (30)

J. Poškeviėius
77 Pearil st.. » Chelsea, Mass.

VALERIJONAS .KLIMAŠAUS
KAS iš Lawrence, Mass. lai atsišau
kia ir prisiunčia už 2c. maikę; yra 
laiškas nuo motinos.

"Keleivio" Administracija.

PETRAS VARNAS, kuris gyveno 
ant Caylton st., Terrytovvn. N. Y. te
gul atsišaukia tuojaus jam yra laiš
kas iš Škotijos apie jo brolį Antaną. 

"Keleivio” Administ.
255 Broad\vav, So. Boston. Mass

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be šeimynos. Mylinčios 
susipažint meldžiu atsišaukti; plates
nes žinias suteiksiu laišku. (30) 

Z. 2.
193 Grand st,. Brooklyn, N. Y.

i
Pajieškau merginos apsivedimui 

nuo 22 iki 30 metų, esu 31 metų, tu
riu savo farmų, man reikia gaspadi- 
nės. Pusantros mailės nuo miesto.

Viktor Euske (30) 
Kenan, Wis.

Pajieškau pusbrolio Viliamo Ya, 
manto, Rinscų kaimo, Laukuvos par., 
Tauragės apskr. Jis pats lai atsišau
kia arba kas žino malonėkit pranešti; 
yra labai svarbus reikalas. (31) 

Stanislovas Novickis
177 Olivet st.. Detroit, Mich.

Pajieškau Monikos Grisulaičiukės, 
Suderęo parap., Suvalkų grub.; 7 me
tai Amerikoje. Pati malonės atsišau
kti arba kas jų žinote teiksitės 
pranešti. (31)

Endrius Borkcrtas
19 Railroad et., Bridjjeport, Conn.
Pajieškau Antano Samaliaus, jis 

dirbo Hartvick, Pa.; paeina iš Garždų 
valsčiaus, M. —Meciedų kaimo. Yra 
nuo jo tėvų laiškas. Meldžiu jo paties 
atsišaukti, arba kas jį žinote praneš
ti. (31)

P. Mankus
74 Fentvood Rd., Boston, Mass.

Pajieškau giminių: Antano Barono, 
l Prano Alešiuno. Prano Krapavicko; 
visi nuo Kupiškėnų. Turiu svarbų rei- 

Ikalą. Malonėkit atsišaukti arba kas
■ JUVO felliv pr* C4UV.OI <•

Jonas Žekonis
| 95 Centrai Avė., Rye, N. Y.
I

ymėięs karininkas Petrą-J"8““- * k— 
. w . •• 1 J _! -- - , 

■: vičius, sumaniai mokyda- 
;mas kareivius, kaip dirbti. 
Grįžęs iš Maskvos, buvęs 
vylesnis gaisrininkas, da

bartinis Gudų Reikalų Mi- 
jnisferis p. Siekaška, gaisro 
i vietoje vadovavęs visam 
į darbui ir savo pastangom 
inadėjęs išvengt daug nuos- 
1 toliu.

Gaisro nelaimės ištikti 
į gvventojai elgėsi nesąmo
ningai. Pavyzdžiui jie patįs 
(laužė langus ir išiminėjo 

: namų langus, kiti net atida- 
’rinėję stogų langelius, kad 
įtik leidę dar labiau plėstis 
gaisrui, kadangi, per atida
rytus langus traukė vėjas, 
darėsi galingesnis gaisras. 
Taip pat nesąmoningai mė
tyta į gatvę įvairius daik
tus. kaip tai pijanus, kurie 
krisdami susimušę ir tik la
biau užkimšdavę gatves.

Birželio 15 d. Kauno na
mu savininkai padarė gais
rininkų reikalų porėdį ir 
nusprendė organizuot sava
norius gaisrininkus. Į tekni-

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

Jo du priešakyje viršutiniai dantys 
auksiniai.

ANNA KINCHAS
327 Wood avė., Hyde Park. Mass.

MIKALOJUS STANYS, brolis, at
važiavo iš Liepojaus į Chicagų su sū
num Vladislovu 1912 m., lai atsišau
kia; yra svarbus reikalas.

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

’i Jieškau brolio Juozapo Yaso. Atu- 
nų kaimo. Triškių parap., Šiaulių ap., 
Kauno gubernijos; malonės atsišauk
ti. (30)

503 Kauffman st Philadelphia. Pa. 

Pajieškau švogerio VLADO STEC- 
KO. Seniau gyveno Nevrark, 
Jam yra laiškas iš Lietuvos 
žmonos ir nuo dvejų dukterų, 
liepkit šiuo antrašu:

. Paul I-auczka.
’ 57 Vine St., Montello, Mass.

ku komisijai išrinkta pirmi
ninku p. Burba ir nariai ke-| 
ii miesto inžinieriai ir buvęs 
vyresnis gaisrininkų virši
ninkas p. Siemaška. Nu- 
suręsta supirkti naujų gais
rininku itasų.

"Lietuva"

A A. MATIJOŠIUS KRUNGLEVI- 
ČIUS.

12 liepos mirė Matijošius Krungle- 
ričius. iš Lietuvos velionis pačio is 
Pinciškės kaimo. Butkos vai.. Suval
kų gub. Jis turi giminių apie Gižus, 
Mariampolės apielinkėje ir turi brilj 
Amerikoje. Jis paliko turto apie 

.‘J.000 dolerių. Jo gimines lai atsišau
kia tuojaus arba kas apie juos žino 
praneškit šiuo adresu:

JONAS LENKUTIS
109A Comonn st.. Montroal, Canada.

Pajieškojimai
JUZĖ KAPČINSKIUTĖ-BIELAI- 

TIENĖ. mar.o moteris. kuri mane 
apleido 4 d. sausio, 1915 m., palikda
ma. 18 mėnesių mėrjraitę. Šiuomi 
jai pranešu, kad aš išvažiuoju į Lie
tuvą; todėl, jeigu norėtumei pama
tyti savo dukrelę, atsišauk. Jei kas 
j:;, žino, malonės pranešti jai.

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

.1URGIS KALVĖNAS, e.vveno Eliza- 
l«th. N. J-, paeina iš Baukų kaimo, 
Pasvalio apskr.. Paujėnų valsčiaus. 
Yra svarbus reikalas, malonėkit pra
nešti adresą. _ (31)

Juozapas Bidalis »•
46 Mercer st., So Boston, Mass.
ANTANAS BARTKEVIČIUS, gy

veno Nashua. N. H. lai atsišaukia ar
ba kas apie ji žino malonėkite pra
nešti; yra svarbus jam laiškas iš Lie
tuvos. (31)

Stanislovas Pocevičius
39 Perry avė., Stoughton. Mass.

Pajieškau gyvenimui draugės nuo 
18 iki 27 metų, mylinčios apšvietą ir 
dorų gyvenimų. Esu vaikinas 27 me
tų. Merginos malonės atsišaukti ir 
prisiųsti paveikslų. (30)

J. Adams
1231 10|h avė., Rockford, III.

Pajieškau gyvenimui draugės be 
skirtumo tikėjimo nuo 28 iki 38 me
tų amžiaus, kuri mylėtų apšvietą. 
Esu 38 met. Platesnes žinias suteik
siu per laiškų. (30)

K. P.
707 Inland avė., Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo lg iki 25 metų be skiitumo pa
žiūrų; esu vaikinas 25 metų. Meldžiu 
atsišauki; su pirmu laišku prisiųsda- 
mos savo paveikslų. Atsakymų duo
siu kiekvienai ir ant pareikalavimo 
paveikslų g-ųžinsiu.

•Jurgis I. Gabriunas
918 E. 70th st., Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 30 iki 37 metų. Aš 
tsu 36 metų .lašlys, turiu vienų sūnų 
13 metų, esu mechanikas-moulder. 
Meldžiu atsišaukti prisiunčiant pa
veikslų. Atsakymų duosiu kiekvienai. 

V. Watukat (31)
130 Bushvvick avė., Brooklyn, N.Y.

merginosPajieškau apsivedimui _
arba našiės beskirtumo pažiūrų, my
linčios šeimyniškų 
rėkit atsišaukti; 
kiekvienai. Aš esu

A. K. M.
622 Wall st,

gyvenimą; malo- 
atsakymą duosiu 
35 metų vaikinas.

(31) 
Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės ne senesnės 30 metų, kad 
tik butų laisva. Platesnes žinias su
teiksiu per laiškų, malonėkit susipa
žinti. Smith S. (31)

2745 W. First st, Detroit, Mich.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS PARTNERIS.

J krutančių paveikslų Teatrų. Kas 
mylėtų įstoti i minėta biznį.užklaus
kite laišku "Keleivio" Redakcijoj.

(30)

REIKALINGI AGENTAI.
Kurie galėtų platinti šias knygas;

Pramoninis Socializmas .... 25c. 
Sindikalizinas ........................ 25c.
Pramoniečių Unijos Istorija .. 10c. 
Visuotinas Streikas .................. 10c.
Pramoninis Komunizmas __   10c.

Agentams ir kuopoms duodame dide
lį nuošimtį. Galima gauti h- po vienų 
egzempliorių, prisiunčiant štampų. 
Adresuokit: (32)

J. DERISS
336 E. 6th st Plainlield, N. J.

N. J J 

nuo; 
Atsi-

(29)

Aš, Mikolas Vinskus. jieškau savo 
motinos. Norėčiau, kad ji atsišauk
tų, nes aš esu sužeistas.

Mikolas Vinskus, (30)
Raudėnų miestas, Kuršėnų paštas, 

Šiaulių apskritis, Lithuania.
Pajieškau brolio Antano Valinčiaus 

gyveno Chicagoje, dabar nežinau kur. 
Suvalkų gub., Liubavo parap., Guibi- 
navo kaimo. Lai atsišaukia, yra svar
bus reikalas. (31) .

Jurgis Valentine
608 Spring Garden, 

Philadelphia, Pa.

I

PARDAVIMAI
Ant pardavimo krutančių paveiks

lų teatras, dailiai įtaisytas. Lietuvių 
kolionijoj. Parsiduoda delei priežas
ties aplinkybių. Klauskit raštiškai 
"Keleivio” Redakcijoj. (30)

PARSIDUODA GERA ŪKĖ. 
Rašykite: (35)
Box 242. Scottville, Mich.

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS.
Willis Overland, 4 cilinderių, 5 ar 7 
sėdynių, naujai pertaisytas ir gerai 
užlaikytas; išrodo visai kaip naujas. 
Parsiduoda dėlto, kad nėra kam va
žiuot. (32)

Mrs Emilia Laužikas 
77Crapo st., Bridgewater, Mass.

Pajieškau ANTANO ZAPERAC- 
KO, Vilniaus gub., Trakų apskr., 
Mastanckų viensėdijos. Turiu svar
bų reikalą kaslink Lietuvos.

Vincas Balčiūnas,
26 Gaston St., Easthampton, Mass.

(31)

Pajieškau švogerio Liudviko Ku- 
lionio, paeina iš Ukmergės. Meldžiu 
jo paties atsišaukti arba kas žinote 
praneškite. (30)

Karolis Simanavičius
4 8th st., E. Cambridge, Mass.
Pajieškau draugo Juozapo Marti- 

šiuko, Suvalkų gub., Garliavos par. 
Yra svarbus reikalas. (31)

Jonas Brangaįtis
Box 206, Cairnbrook, Pa.
Aš Petras Dūda pajieškau brolių 

Jono ir Juozo Dūdų, malonėkite atsi
šaukti šiuo antrašu: (30)

Petras Dūda
Rašės sodos, Utenos paštas 

Utenos apskr., Lithuania.
ANTANAS KITAVIčIA, dėdė, pa

eina iš Kauno gub., Šiaulių apskričio, 
Užvenčio valse., Labunavikių kai
mo; malonėkit atsišaukti arba jį ži
nantieji pranešti. Norėčiau apie jį ži
noti. (30)

Stanislovas Šimanauskas
167 Ames st.. Montello, Mass.

VITAUTAS 2ENIS, Bernotavo 
valsčiaus, ŽvirgždaTiu sodžiaus. Kon- 
taučin parapijos: prieš kare išvažia
vo į Pittsburgh. Pa. Atsišaukite ar
ba ji žinanti praneškite. Yra svar
bus reikalas.

Pranciškus Poška. (30)
2419 W, 45th PU Chicago, 1’1.

Į

PARSIDUODA PIGIAI 8 LOTAI.
Iš priežasties kai rengiuos važiuoti į 
Lietuvą, parduodu pigiai prie daikto 
S lotus lygy, čysta plotą žemės arti 
prie stritkarių linijos ir puikaus eže
ro! Fox Lake). Lakewood, Mich. val
stijoj. Visa apielinkė apstatyta vaka- 
cijų namais (summer resorts)ir dide
liais hoteliais, gaii pirkt dėl pelno, 
turi progą padaryti keletą šimtų j 
trumpą laiką. Kas greitai atsišauks 
oarduosiu visus už $425.00. Viskas 
išmokėta čvsti deedai. Platesnių žinių 
kreipkitės laišku; (32)

A. B. S.. Box 46. 
McKees Rocks, Pa.

FARMŲ MEDUS.
Parsiduoda visur pigiau negu svie

stas —5 svarai $195. Norintiems pri- 
siunciame sampelį, kuris prisius 25c.

W. STRYGA (33)
3022 W. 4<>th st, Chicago, III.

Farma ir Biznis
Parsiduoda didžiausioj lietuvių kolo
nijoj pigiai ir ant lengvo išmokesčio. 
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 laukų teka u- 
pė; daug žuvies; triobos naujos; ma
žas sodas; vienas blokas iki stoties 
R. Rand; prie stoties daug vasarna
mių ir kliubu; daug biznio daroma iš 
jų. Parduodu farmų. kadangi tūrių 
dvi ir abejų negaliu apdirbti. Gali
ma pirkti bv kuria norite. Dabar ge
riausias laikas pirkti; galite matyt, 
koki javai auga ant tų farmų. De
lei platesnių žinių kreipkitės:

ANTANAS LESKAUCKAS. (30) 
LAKE COUNTY, PEACOCK MICH.
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12 liepos šių metų tūlas 
lietuvis kunigas savo pra
kalboje pareiškė sekamą 
palyginimą: esą. mes kata
likai ir tautininkai — kurie 
remiame dabartinę Lietu
vos valdžią ir jos reikalams 

esame kaip

Apsiiankykit VVindber, Pa 
Gražus Lietuvių

Gražus Lietuviu Miestukas Angliakasiu 
Amerikoje.

•Y 
Miestukas.

Keletas mainierię gali gauti

I
I

Malonus mainų kaimelis* kuriame gyvena kehatas lukstančių 
ateivių Angliakasių pastoviai ir pasiganėdintinai.

DARBAS PASTOVUS. GERI UŽDARBIAI. PUIKUS GY
VENIMAI IR GEROS DRBO SĄLYGOS.

Tai vieta kuri per 20 rcetų iš
augo i miestelį su 10,000 gyven
tojų. su moderniškoms Lrautu- 
vėms, bankoms, pasilinkminimo 
vietomis, mokykloms ir bažny
čioms.

Ateiviai darbininkai apie tą 
miestelį veik nieko nežino, arba 
nežino tiek, kiek iš tiesų turėtų 
žinoti, nes tai yra mainų mieste
lis VVindber, Pennsylvaaiijos val
stijoje.

Priežastis to nežinojimo bu
vo toji, kad Kompanijos oficialai 

>s vietos negarsino, c
> vieną kartą 

, labai re
tai kurie iš jo kraustos kur nors 

: kitur.
Todėl svietas labai mažai ži

no apie ta ramią vietelę. Ir net:

aukaujame
tie mokyti šunes. ką graibo 
iš' vandens skenduolius. O 
"raudonieji" — tai esą šu
nes, kurie vien tiko kam 
Įkąsti. Mes geriau perma
lantieji dalykus socialistai 
ir musų pritariejai nesame 
šunis ir kitų prie jų nelygi
nant Bet kadangi jau kuni
gėlis tai mėgsta, tad skaity
tojau. Įsivaizdinki save šu-, 
nimi, nors jau kol šią žinutę 
perskaitysipi, pažiūrėsim njejca(jos įos . 

kas isto išeina ir kaip pui- t|arbininkai. kurie v 
kiai šventablyvi Kunigiško atvažiuoja į windber, 
stono išvadžiojimai skam
ba.

Pasak kunigo, "mes kata
likai ir jus tautininkai esą- o apie raHlia vlctclv. X1 
me mokyti šunes. kuiie m o- ^^r Kompanijų atstovai, tik-
kame, išgriebti is vandens taj kabinami kaikurių ypatų.
: —------- „„j Bet socialistai nenoromjs paskelbė visuomenei

šį pranešimą.
Kad VV’indber kuris pirm 20

skenduolius Bet socialistai 
ir jų pritarėjai yra nemo
kyti ir pikti šunes.

Labai gerai, kad kunige- metų buvo be jokios vertės, ne
lis paėmė svarstyti dalykus žinomas, bile kam buvo sunku 
iš šuniško atžvilgio, nes iš užsilaikyti, šiandien yra moder- 
žmoniško atžvilgio jus ne- niškas. žydintis ir linksmose ap
mokate suprasti. Taip pagal linkvbėse jame gyvena į 10.000 
jusų kunigišką palyginimą, ypatų, 
jus ” su tautininkais ir mes 
socialistai su savo pritarie-j 
jais esame vienoki ar kitokii 
šunis. Svarbu betgi pastu
dijuoti, kurie esame vertes-, 
ni — jus, ar mes.

kunige, jau prisipa-jnUo Johnstown.
Tuodu miestukai sujungti su 

Gelžkelio 
lydžiai eidami mes irgi pri- ;aka eina į South Fork ir sujun- 
sipažįstame — dėl argu- gia VVindber’ą su didžiulia linija 
mentO, — jogčl esame ŠU- Pennsylvanijos geležinkelio, 
nes, Šunes, kurie dabojamo ( Windber randasi pačioje šir- 
ir nenorime prileisti darbi- jyje vienoje iš didžiausių minkš 
ninku skęsti skurde, ašarų tosios anglies

- ir kraujo jūrėse.
Reiškia, jus apeina jau 

skęstantis ir apipuvę žmo
nių lavonai. O mums svar- . . J
bu idant nelaimės jūrėse £eros visokiam kurui, ir dauge- 
žm’orės visai nė neskęstu. Pi naudoja ant laivų, elektn- 
Tai kurie gi čia išmintinges-ik<?s Lšdirbystėse. faktorės ir tt. 

ni? ,..............
Gi jeigu priminti jums ir,sciau -iur1^ 

mokančiu šnipinėti šunelių ~bai panaša * 
roles, tai kam jau tada busi- klJmatą. 
te verti? Juk jus sekiojate - - - - -
kiekvieno laisvės karžygio augstų kalnų, todėl vasara būna 
pėdomis ir kiekvieno pro-; vėsi ir smagi, vejas saitas bet 
greso skelbėjo takais, uosti- • veikas; pavasaris būna labai 
nedarni labą' žmonijai da-|^onus ir oras ypatingai pn- 

ranti žmogų. < 
date ženklą savo gaspado- 
riams - valdžioms, kad tą, 
gero trokštanti žmogų, nuo-panija turi šešias kasyklas pa
žiniai nukankintų. Reiškia minėto j apielinkėj apie VVindber 
jus pėrsistatot save neva neskaitant tų, kurios yra paša- 
gelbėtojais. bet kartu esate........ .
ir žudytojai. Tik vuodego- 
mis jus mėgstate apie darbi
ninkus sukinėti, o ne kartą 
dėl jų ir liežuvį pakrutinate. 
Bet šiai d stovite save prie
šakį nukreipę į valdžią bei 
kapitalistu pusę ir jusų aku
tės tiko trupinėlių nuo jusų 
ponų stalo.

Taip išeina, žiūrint iš šu
niško atžvilgio, šunų neša
moji nauda, kurią pradėjo 
tyrinėti vienas lietuviškas 
kunigas. Bet iš kokių atžvil
gių neimtume tą klausimą, 
visviena kunigą suraitvsi- 
me, turėsime jį apačioj, nes 
jau aušta šviesesnė gadynė 
ir socializmo rytas. Nyks 
darbininku vergija. Todėl ir 
senojo surėdymo ramsčiai 
kunigai ir " jų sėbrai — 
kol kas gyvuoja tik žmonių 
papratimu, bet ne dėl reika
lo.

ypatų.

Gyvenimo vieta ir klimatas.
VVindber. yra gyvenimo vie

ta žymios Berwind-VVhite Ang
lies Kasyklų Kompan. Jis ran- 

I dasi vakarinėj daly j Somerset 
pavieto, ir kelios mylios į pietus

JUS> ' ~ ■ 
žinot, kad esate šunes, ką 
geibsta skenduolius. Bet to- elektrinikiais karais, 
lydžiai eidami mes irgi pri
sipažįstame — ’

apielinkių Suvie-
■nytose Valsijose, ir žymiame 
centre Pennsylvanijos kietosios 
anglies lauke.

Minėtos anglys ypatingai yra

kos išdirbystėse,’ faktorės ir tt. 
VVindber guli 1700 pėdų aug

ių, ir jo klimatas yra 
mokančių šnipinėti šunelių panašus į senojo krajaus

daugiau, ir niekas nepamena, 
kad čionai butų sustoję maino
se darbai, išėmus mažų ir nežy
mių pertraukų.

Net 1907 m., laike didėsės be
darbės. kada milijonai žmonių 
visoj šaly neturėjo darbo, Wind- 
beryje dirbo KOžNA DIENA.

If tam buvo tam tikros prie
žastys. O tos priežastys yra to
mis, kad Berwind-\Vhite Kom
panija, turi didelį reikalavimą 
anglies, dėlto, kad jos anglis yra 
lagai gera.

Todėl nestebėtina, kad žmo
nės kurie dirba Beruind-VVhite 
Kompanijoj NIEKADOS nenu
stoja dirbę dėl stokos karų ar-j 
ba stokos užsakymų.

Gera Mokestis.
Berwind-VVhite Kompanija 

moka augštas algas. Krovėjai 
gauna SI.28 už toną, o nekurto
se vietose kur reikia biskį karą ’ 
pastūmėt, mokama 6c. aaugiaus.

Algos priguli nuo pačių dar-j 
bininkų ir jų patyrimų. Dau-Į 
gelis krovėjų uždirba net iki į 
$190.00 kas dvi savaiti. Tokie 
paprastai uždirba tarp $100 ir! 
$150.

Kompanijos darbininkai gau-j 
na nuo $5.40 iki $7.00 dienai už 
8 valandų darba.

Namai.
Namai kuriuose darbininkai} 

gyvena yra tikrai parankus na-! 
mai. susideda iš 6 kambarių, 3 
viršuje ir 3 apačioje ir skiepą*. 
Randa $8.50 į mėnesį.

Elektriką yra suvedama į gy
venimus ir kiekviename name 
yra po 11 lempukių.

Kiekvienas namas turi darže
li, kur gali pasisodint temeičių. 
krienų, cibulių, bulvių, žodžiu 
sakant visko, kas reikalinga ju 
gyvenimui.

Veik kiekvienas laiko vištų, 
karvę, kiaulių ir žąsų, taip kad 
užtenka savo pragyvenimui.. Be 
abejonės, tie padaro sau gyve
nimą linksmą ir atpigina savoi 
išlaidas.

darbą Windber.vje.
Kodėl iš tiesų yra noras gy

venti \Vindbery.je. todėl kad čio
nai nepaprastai Įspūdingas gy
venimas, ir Berwind - VVhite 
Kompanija turi tiek daug ang
lies reikalavimų, kad gali rasti Į 
vietos PASTOVIAM darbui da 
keliolika žmonių.

Ir jeigu esate PASTOVUS ; 
darbe ir norite dirbt geroj Koni- : 
Danijoj, tad jus maloniai busit j 
pageidaujami dirbti tarpe tų ’ 
tūkstančių pasekmingai ir link
smai gyvenančių žmonių, kurie 
čia patenkinti per daugelį metų, i 

Viskas, kas reikalinga žinoti 
yra čia dabar paaiškinta ir jo-j 
kių susirašinėjimų nereikalinga.: 
ir jeigu jus norite, galit PRA-! 

} DĖT dirbti.
Vienok, jeigu kas nors yra 

čionai neaišku jusų užsiganėdi- 
nimui, jus galite rašyti į Kom
paniją lietuvių kalboje, čia yra 
adresas:

BERWIND-WHITE COAL 
MINING COMPANY 

Windber, Pa.
(Imkite Pennsylvanijos gele

žinkelį į South Fork, nuo kur jo 
šaka eina į VVindber; arba iki 
Johnstovn, o iš ten gatvekaris 
atveža į Windber.)

(Apgarsinimas.)

!
I

te verti? Juk jus sekiojate Kadangi jo padėtis yra tarpe

v * •

o suostę duo- imnas.

Lukšių Juozas.

Laike’ parodos delei pri
jungimo Šlezvigo prie Dani
jos, danų karalius nukrito 
nuo arklio ir išsisuko koją. 
Nesiseka tiems karaliams!

Kasyklos.
Berivind-VVhite Anglies Kom-

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

PROGA!
Parduodam gerą ta

baką labai pigiai. Ra
šykite, o gausite pilnas 
informacijas. (31) 
EUROPA BOOK CO.

57 Dey StM 
New York, N. Y.

“KELEIVIO” SKAITYTŲJŲ 
DOMAI.

GERK ”KEL” SKAITYTOJAI!
Jų* žinot, kad visokie apaudė* 

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

Su pagarba,
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.

I
I

I
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GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
Visus tavorus parduadame 

pigiau negu kitur. Salyklos 100 
svarų S11.00; apynių po 9Oc. ir 
prisiunėiu visur.

K. Grigas
238 D st- So. Boston, Mus*.

Nusa-Tone

Mokyklos.
VVindber gali pasididžiuoti 

savo puikia mokyklų systema. 
Keletas šimtų ateivių bernaičių 
ir mergaičių lanko tas mokyk-1 
las, kurie kartu su Amerikos: 
daragais krūvoje sėdi, ir kadai 
užbaigia pradinę mokyklą, gali! 
lankyti naują, didelę ir gražią! 
Augštają Mokyklą dykai, kuri 
randasi pačiam viduryj miesto. Į

Krautuvės.
VVindber turi visokių krautu

vių (storų), ir gyventojai gaii 
nusipirkt jose viską, kas tik rei
kalinga. Darbininkai savo reik- 
menes gali pirkti kur jiems pa
tinka.

liai kitų miestelių.
Kasyklos yra aprūpintos su 

moderniškiausiomis mašineri
joms ir elektrikos suvedimais.

Kad bent kiek nušvietus kaip 
moderniškai viskas yra Įtasvta 
ir kaip gerai yra apsaugoti dar
bininkai. gal vertėtų priminti tą 
kad kompanijai tik dabar suve
stos spėkos Įtaisymai prekiavo 
vienas milijonas dolerių.

Visos mainos yra tunelių mai
nos.

Storis anglių vienies nuo 3 iki 
4 pėdų, bet didžiumoje praside
da nuo 3 pėdų, 5 colių.

Anglis yra minkšta ir nupuo
la lengvai. Apačia ir viršus vie
nies yra geram stovyje. Vieto
mis mainose yra biskis vandens, 
liet už tad nėra gazų.

Visada dirbama.
N<>rs dabar, kada yra truku

mas karų abelnai ir daugelyje 
mainų apskričiuose žmones dir
ba tik 3 ar 4 dienas savaitėje, ir 
daugelis baimėje kad visai su
stos, VVindber darbai eina NUO
LATOS, KASDIENA.

žmogus, kurs rašo šį straip
snį, yra sutikęs ir kalbėjęs su 
VVindberio žmonėmis, kurie čia’ 
gyvena nuo 10 iki 15 metų ir net progų kur nors kitur.

Bankos.
Dvi saugios bankos su šimtais 

tūkstančių dolerių apsaugos ka- 
i kapitalu, aprūpina visus žmonių 
reikalus, kiti laiko savo pi
nigus Pastos Taupymo Skyriuj, 
čia yra taipgi dvi laivakorčių 
agentūros.

Pasilinksminimai.
Yra Kratomieji paveikslai, 

poolruimiai. teatrai, piknikų vie 
tos, etc., kur galima praleisti 
liuesas valandas.

Daugiausiai žmonių seni gy
ventojai.
Daugiausiai žmonių Windber 

kasyklose dirba virš 10 ir 15 m. 
ir daugiau. Yra ir tokių, kurie 
dirba taip seniai, kaip tik čia ap 
sigyveno. Jonas Kepis čia g}’-j 
vena ir dirba suvirs 21 metai.

Tai yra tikras darodymas,! 
kada kitų mainierių apielinkes: 
apleidžia keletas šimtų įr išva
žiuoja į seną tėvynę, Windberį 
NEAPLEIDO veik nė vienas.

Gal negalime butų surast nė 
15 ypatų kurie panorėtų aplei
sti VVindberį ir jieškoti geresnių
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Sumažinkit Kaštus 
Kuro

New Perfeetion Aliejaus Pečius tikras pinigų? 
taupintojas. Kuras naudojantis tik tuomet. ka-ĮĮ 
d:*, reikia virti. Kaip tik prikišai dektuką, 
tuojaus turi ugnį greitam virimui ar lengvam.

Nė lašus aliejaus nesusinaikina, nes ilgas mė
lynas kaminėlis taip traukia Kad viskas sude
ga ir visas karštis eina tiesiai prie dugno.

3.000,000 vartotojų New Perfeetion Aliejaus 
Pečių liuosi r.uo nešiojimu anglių, malkų ir pe
lėsy. Padirbti su 1, 2, 3 ir 4 degtuvais.
Sekantis ju*ų patogumas — New Perfection 
Vandens šildytoįas. suteikia karšto vandens 
už labai mažus iškaičius. Klauskite apie jį 
jūsų pardavėjo.

STIPRIAI SUBUDAVOTAS VISA
DOS STIPRIŲ D1RKSNIŲ RAUDO

NAS KRAUJAS ENERGIŠKAS 
VYRAS IR MOTERIS.

Kiekvienas organas ir kiekviena 
kūno funkcija priklauso nuo stiprių 
nervų, kad būt sveiku ir mikliu. Ku
ša Tone yra turting-as Fosforu dėl 
DirksRių ir Geležia dėl Kraujo. Yra 
sutaisytas iš astuonių vertingu su
teikiančių sveikatą vaistų rekomen
duojamų ir vartojamų per geriausius 
daktarus.

Nuga Tone stimuliuoja ir sudruti- 
na visas gyvybės spėkas, stebėtinas 
vaistas nusilpnėjusiems nervams, be 
skirtumo syrams ar moterims. Jis 
sukelia naują gyvybę kepenyse ir 
žarnose, atgaivina inkstus, prašalina 
nuodingas liekanas, pagelbsti gazanjs 

• ir kraujo veikimui ir nuvalo dvokian- 
I tį ir sutrukusi liežuvį. Jis suteikia 
Į stebėtiną apetitą, gerą virškinimą, 
i veiklumą dirksnių ir smagų panauji- 
: nantį miegą. Nuga Tone dabar par- 
; duodamas visose gerose aptiekose. 
Pilnai užtikrina, kad jis sutiks pilną 
užgančdinimą arba grąžiname jums 
pinigus. Nusipirk bonkutę šiandien, 
išsikirpk šį apgarsinimą ir nusinešk 
ii Į jūsų aptieka.
DRUGGISTS: .You can get Nuga- 
Tone from your jobber or direct from 
National Laboratory, 537 So. Dear- 
born St.. Chicago. Absoiutely gua- 
ranteed to give eatire satisfaction <»r 
money refunded. Retail price SI.

STANDARD OI L CO. OF N£W YORK

NEWPERFECTION
OJE COOK STOVE AND KATĖK hEATER

Straight Adams
RANKŲ DARBO UNIJOS 

CIGARAI.

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

kymus per C'.O.D.

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

Jeigu norite gerų Cigarų, tad 
užsisakykite pas mus. 

IŠDIRBĖJIS
• Žmogue kasosi galvą, 

kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmast pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 

i žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. ♦ 

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų.

: o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių pou pleiskanų. *

RUFF LE
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RU FFI.F.S yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, 
ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES. jei turite pleiskanų.
s Jus aptiekininkas parduos jums už 65c bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiųs: jums tiesiog, jei gausime nuo jusų 75 centus pačto 
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiuo adresu: ♦
——-F. AD. RICHTER d CO., 326-330 Broadway, New York —

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikit* j 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi* * 
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reo-L 
matizir.o, ruo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- J- 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptinerų 1>- j 
gu ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- ” 
terų. Dielin iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daKtarus per telefonų ~ 
dykų. Tcdėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite į APTIEK Ą po numeriu (1)

100 SALĖM ST„ ' BOSTON, MASS.

1

už-

ADAM SABULIS
233 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

GKlNZKITt LIETUVON
Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šim

tais Lietuvių Į Tėvynę ant HAMBURGO, FRAN- 
CUZIJOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO 
ir t. t. Pasportus kiekvienam gaunam įveliąs die
nas. Laivakortės labai pigios. Rašykit arba va
žiuokit stačiai pas mus.

GELBEMT GIMINES

NAUJAS IŠRADIMAS

Skubėkit siųsti pinigus, nes auksinai labai atpigo. Gauname 
iš Lietuvps kvitas kaip tik pinigai aplaikomi. Gvarantuojame kož- 
ną auksiną. Siųskit pinigus tuojaus.

Rašykit ar ateikit kolei yra geras laikas:

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

VYRAI IK MOTERYS! Ar jums jau yra žinoma, 
kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui pleiskanų ir 
sulaikymui plaukų slinkimo?

JIESKOK PAGALBOS KUR GALIMA RASTI.
SEN-RAYTO HAIR TONIC (plaukų tonikas), tai 

yra vėliausias išradimas ir pasekmingiausia gyduo
lė nuo pleiskenų ir plaukų slinkimo. Be to dar, jis 
sustiprina puolančius plaukus, padaro juos labai 
švelniais ir brilijantavai blizgančiais.

ĮSITEMYK! Žemiaus pasirašiusi Kompanija 
ūlniausiai gvarantuoja SEN-RAYTO Plaukų To
niką. jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas 
ir sulaiko plaukų slinkimą.

VISUOMET reikalaukite SEN-RAYTO Plaukų 
Tonikų pas barbenus ir aptickuose arba pirkite iš 
aerentų. Gražaus formato, šauni 8 oz. (pusė svaro) 
bonkutė, parsiduora už $1.00; 4 oz.—už 60c.

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

THE SEN-RAYTO COMPANY
6617 Wade Park Avė., Cleveland. Ohio.

3Gerbiamieji:— Šiuomi aš prisiunėiu jums 10c. vertės štampu, 
už kurias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO 

IsEN-RAITO PLAUKŲ TON1KO.
Vardas
Adresas

Į Miestas Valstija

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

DUOKIT PASIŪT MUMS.

Me* užtikrinam, kad Jus »učėdyait pini] 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadaa_ 
me* imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko iao- 
gaaa išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUVAM
TAIPGI ISVALOM

tvirtesni.
SIUTUS IR OVKR* 
PIGIAI IR GERAL 
IR UPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Durbe* gera* ir užtikrinta*. Kaina 

prieinama.
Tikra* Jučų broli* lietuvi*

Ant Januška
222 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Bostoe—11911



Iš Bendrovių atstovų 
stvažiavimo.X •

kon-NEW YORK, N. Y.
New Yorke, liepos 3 d. 

Įvyko bendrovių atstovų, 
prekybos irpramonės žino
vų, suvažiavimas, kurį šau
kė Lietuvos Atstovybė. Su
važiavime dalyvavo apie 30 
ypatų — atstovai įvairių 
bendrovių, kurios mano da
ryt biznį Lietuvoj.

Ponas Vileišis, atidaręs 
susirinkimą, trumpai paaiš
kino tikslą, kuriuo suvažiavi 
mas buvo šaukiamas, bū
tent: kad visos bendrovės, 
kurios organizuojasi ir tos 
kurios jau yra suorganizuo
tos tikslu daryti biznį Lietu
voj, sutvertų tam tikrą ta
rybą, kuri turėtų susinėsi
mus su Lietuvos atstovybe 
čia Amerikoje, ir kad ta ta
ryba susižinotų su Lietuvos 
pramonės ministerija1, kuri 
nurodytų arba patartų ben- kalbama, kad B. būdamas 
drovėms, kokioj pramonės unijos delegatu imdavęs iš 
šakoj pirmiausia tinkamiau samdytojų "prezentus.’’ Per 
butų indėti kapitalas. Po- šį visą laiką tas paukštis 

kur tai slapstėsi ir organi
zavo saiką savęs apgyni
mui, idant, parodžius visuo
menei, jogei jis jokių ”pre- 
zentų” nėra ėmęs.

Apie B. "gerumą” ir patįs 
komunistai persiskyrė nuo
monėms: vieni smerkė, kiti 

Ginančiųjų buvo di- ■ „

kurie išsireiškė prieš 
centravimą kapitalo.

Advokatas Bagočius 
vė įnešimą, kad visas susi- 

i rinkimas išreikštų pageida- 
Įvimą, idant rūbų išdirbi- 
Į mo bendrovės susivienytų 
Įnešimas priimtas vienbal
siai.

Tuo susirinkimas užsibai
gė.

da-

A. Karsokas. •

‘‘Komunistai”
ar pusgalviai?

Nors ir baugu darosi, 
kuomet reikia minėti var
das tokių "žymių” vyrų, 
kaip B., bet ką padarysi.

Nuo pereitų metų pabai
gos buvo daug rašoma ir

| girdėjo buvęs 1919m. unijos 
i pirmininkas Geo Karpus ir 
į dabartinis pirm J. Buividas.| 
Jeigu čia pasakyta netiesa,] 

i tai tegu! buvęs ir dabartinis: 
Į pirmininkas už protestuoja' 
prieš šitą mano pasakymą.

Susirinkimas nutarė, kad 
tos visos kalbos, jog B. gavo! 
iš bosų drabužių, yra melas, ] 
ir išrinko komisiją, idant j 
praneštų "visuomenės ži- Į 
niai”, jog "paskalai” apie B. 
yra blogos valios darbas.

Šita fikcija buvo sutaisy
ta "kampinių”' komunistų, 
arba, geriau sakant, pusgal
vių, kurie nuo 1917 m. tęsia 
savo juodą konspiratyvišką 
darbą, laikydami slaptus 
nuo unijos posėdžius, kad 
prisirengus pravesti savo 
pienus unijos susirinkimuo
se. Šitame susirinkime pasi
žymėjo ir buvusis ”inteli- 
gentas” Jonas Š., su savo 
riksmų.

Vienas iš komunistų.

SALUTARAS

JUSI

Lie- 
(se- 
per- 
yra

Žemaites Raštai! 
Karės Metu.

I ATGAUS jums — 
£ apetitą.
'< pataisys vidurius
į SUDRUTINS
į SVEIKATA.
| Mes išdirbame daug 
| karstų pagal Europos 

t no krajaus) metodos, 
i! tai musų lekarstos 
•' geresnės negu kitų.
: i Musų žOLIŲ ir ŠAKNŲ 
■! sandelis yra turtingiausis

' visoj Amerikoj, nes mes
■ !■ taupome apie 500 įvairiu 

šaknų ir žolių. 
Reikalaukite nuo
tam tikrų aprašymų apie 
įvairias 

čiame persitikrinimui dy 
kai.

SALUTARAS -DRUG 
CHEM. CO.

Prof. J. Balt renas
1707 S. HaLsted st., 

CHICAGO, ILL.

į.
v*
•t.

į
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t
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lekarstas—siun- Z-
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TAI BUSI GRAIUS! Ją Išdirba 
i Mentholaturo Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu. 
Toji mostis išima platinus raudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00, Pinigus galit siųsi 

; <r štampomis.
J. RIMKUS.

P. O. B0X 36, HOLBROOK. MASS.

PLAUKAI!

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
• t. zuažvLklis užreg. S. V. Pat. Otiae. 

4* 
draugas reikale

■»! —

i’ Kuriu nušipę, praretėję, 
i’ žili, taipgi pleiskanos, nie- 

žięjimas, šašai, j trumpą 
i’ laika prašalinamos; tiktai 
• ’ prisiųskite 24c. po 2c stem- 
•’ p'-ms, gausite prabą gyduo

lių. Paminėkit ligą ir savo 
ir siųskite 

pas: (31)
W£STERN CHEMICAL 

COMPANY 
Box H. tvilkęs Bąn-% Pa.

(’ poni
£

a ciiSkLI clU£T<lS<i, 
g

i’
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nas Vileišis nurodė, kad to
ki taryba, taipgi turėtų pri
žiūrėti ir besiorganizuojan
čias bendroves, kurios var
de Lietuvos atstatymo par
davinėja šėrus 
žmonių pinigai butų suvar
toti geriems tikslams.

Toki taryba be to galėtų gynė. 
patarpininkauti sujungimui džiuma ir jie "laimėjo, 
bendrovių, kurios vienokį 
tikslą turi. Pavyzdžiui p. 
Vileišis paėmė rūbų išdirbi- 
mo industriją ir nurodė, 
kad šiandien Lietuvoj labai 
stoka rūbų. Gi žalioji me
džiaga iš Lietuvos yra išve
žama į užsienį.

Užbaigęs kalbą, p. Vilei
šis pakvietė advokatą Lo
patą užimti pirmininko vie
tą, ir advokatą Bagočių raš
tininko vietą.

Pirmas dienotvarkio pun
ktas buvo, ar reikalinga 
tverti viršminėtą tarybą. 
Visi, kurie ėmė balsą, kalbė
jo už reikalingumą. Antras 
punktas buvo, — tai apkal
bėjimas tarybos užduoties. 
Didžiuma išsireiškė už su
teikimą tarybai stiprios 
kontrolės ant bendrovių. 
Kiti, tečiaus nurodinėjo, 
kad didesnei kontrolei ben
drovės nenorės pasiduoti ir 
todėl jie stovėjo už silpnes
nę kontrolę.

Tvarkymui ir susinešimui 
Įvairiuose T ' ’ _
kuose nutarta užlaikyti vie
na žmogų, 
sekretorių, kuris bus kon
takte su Lietuvos atstovybe.

Sutvarkymas konstituci
jos sulyg kuria taryba galės 
veikti ir suradimas tinkamo 
budo padengti sekretoriaus "smegenų” k«c ___
užlaikymo pavesta laikinai trauktų maską. 
tarybai, kuri tapo išrinkta Niekam negavus kalbėti, 
iš 9 ypatų. Konstitucijos pa- ]-ajp p nubalauoja, kad 
gaminimui paskirta dvi są-ų js nėra kaltas, nėra ėmęs 
vaitės laiko. Apie pradžią jokių prezentų. iš samdyto- 
rugpjučio bus šaukiamas ju ypatingai drabužiu, 
antras suvažiavimas prie- 'Gruodžio 17 d. 1919' m. 
mimui pagamintos konsti- ponas B. pats prisipažino 
tucijos ir išrinks , pastovią gavęs siutų ir overkotų iš 
tarybą ir sekretorių. bosų, o susirinkimas nubal-

Paskutinis klausimas bu- savo, kad tai netiesa ir, kad 
vo, kokioj pramonės srityje kurie taip sakė —yra šmei- 
pirmiausia yra reikalinga žikai. 
pradėti veikti Lietuvoje. At
stotas nuo LL” 
merikoniškos Rūbų Išdirbi- 
mo Bendrovės nurodė i tai, 
kad šiandien Lietuvoje yra 
didžiausia stoka rūbų ir 
prašė pastarųjų pagelbėti, 
sujungti besiorganizuojan

čias rūbų išdirbimo bendro
ves čionai Amerikoje į vieną 
didelę bendrovę, greites
niam ir pasekmingesniam 
biznio pradėjimui Lietuvoj.

Beveik visi atstovai užgv- 
rė tokį sumanymą ir išreiš-į torius) 
kėpageidavimą, kad rūbų gavau materijos springko- 
išdirbimo bendrovėė jungtų čiui.” Šitaip prisipažino po- 
savo spėkas į vieną daiktą, nas B. 17 d. gruodžio, 1919.

Atsirado betgi ir tokių, šitą išpažintį, be kitų,

kad tie

8 liepos, kuomet Įvyko 
unijos susirinkimas, tuojau 
buvo galima patėmyti, kad 
"kampiniai” yra drūčiai su
siorganizavę ir kad prie 
nieko gero neprieisi. 
Per visą susirinkimą, kuo
met kuris tik bandė ką nors 
kalbėti prieš B., tai ”kampi- 
niai” kėlė didžiausi lermą ir 
žmogus turėjo nutilti. B. i 
visus jam paduotus klausi
mus atsakė kaip kokis pus
galvis, bjauriodamas kiek
vieną savo aponentą ”sma-_ 
laviriais” ”sociališdavikais” 
ir panašiais "perlais.” Po 
tokių "atsakymų’’ turėjo 
būti padaryta nuosprendis 
apiė jo "gerumą.” '

Vienas iš rimtesniųjų ko
munistų atsistojo ir norėjo 
pasakyti ir faktiškai priro
dyti, kaip Mockaitis, būda
mas Senapilės 5-tos klesos 
gimnazistų ir tūlos sociali s-' 
tų grupės vadovu laike 1905 

; —6 metų revoliucijos, virto 
bendrovių" daly- tikru provokatorium ir už 

- “ - • . pinigus tarnavo caro vai-
taip“ vadinamą išdavinėdamas revo-
- - - ■ liucijomenus. Kaip tik sis

žmogus pradėjo kalbėti, tai 
"kampiniai” komunistai su
kėlė trukšmą taip, kad tas 
žmogus turėjo atsisėstu 
Mat, jie nenori, kad nuo jtį 
"smegenų” kas nors nu-

Lieituviškos-A- Paaiškinsiu kaip jis prisi
pažino. '

Minėtą dieną unijos Pil
domoji Taryba tyrinėjo B., 
ar jis ištikrujų gauna dra
bužis. kaip yra kalbama. 
Tame susirinkime buvo 
apie 20 ypatų. B. prisipaži
no sekančiai; ”Pas J. M. nu
ėjau ir norėjau pirkt overko 
tą, bet kaip geras ’frentas’, 
tai jis man davė uždvką.” 
(J. M. yra stambus kontrak- 

"Kitoj ’verhausėj’

Atsirado betgi ir tokių,

Yra tai graži knyga pa
puošta autorės fotografija 
ir kitais įdomiais paveiks
lais. Minėtus Raštus išleido 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir 
visas nuo jų pelnas eis su- 
šelpimui nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams. Kas 
nusipirks tą knygą, tas ne
tik papuoš savo namus ir 
padidins knygyną, bet kar
tu ir badaujančius žmones 
sušelps.

Raštų kaina tik 50 centų.
Žemaitės Raštus galima 

gaut sekančiose vietose: 
"Keleivio” Redakcijoj 255 
Broadwav, S. Boston, Mass., j 
J. Neviackaę, 149 Millbury] 
st. Worcester, Mass., K. j 
Gugis, 127 N. Dearbėrn st. i 

j Chicago, Ilk, Mrs M. M. Ri- 
ce-Herman 25 Van Carlear 

i pi. New York, N. Y.
Agentams, kurie ima 

daug ant sykio platinimui, 
pagal nutarimų LŠF. Pild. 
Kom. nuo dabar bus duoda
mas 25 nuošimtis.

Todėl kiekvienas, kuris 
atjaučiat vargus nukentėju
sių nuo karės musų giminių,: 
brolių ir draugų, pasisten- 
gkit patįs nusipirkt tą kny-j 
gą ir platint tarpe savo! 
draugų, nes kaip jau minė
jom visas pelnas nuo tų ras- i 
tų skiriamas nekentėju- i 
siems nuo karės Lietuvoje. ■

I

JUS MIEGOSITE RAMIAI

Miegas tai pailsis nervų! 
sistemoje,. kuris atnaujina į : 
savo energiją ir veiklumą- 
kur buvo išeikvojamos laike: 
nemiegojimo. Nerniego nak-| 
tis yra sunidausė sloga, ypa; 
tingai vasaros metu. Užtik-; 
rina, kaip bloga butų buvusi į 
jums diena, jus miegosite į 
ramiai, jeigu jus paimsite! 
Trinerio Amerikoniško Eli- 
xiro Karčiojo Vyno prieš 
atgulsiant. Minėti vaistai 
išvalys vidurius, sustabdo 
gazu formaciją, padeda gro 
muliavimą, ir kada jus atsi
keliant rytmetyje, jus esat 
pilni energijos. Bet persitik 
rink, kad gautum tikrus 
vaistus. Musų vaizbaženk- 
lis "Triner Ameriean Elixir 
of Bitter Wine —Horke Vi- 

buvo užregistruotas S. 
Valst. patentų skyriuj, Wa- 
shingtone, D. C., 2 d. Sausio, 
1906 m. tai yra daugiau ne
gu 16 metų atgal, o patįs 
vaistai, kaipo tikri pionie
riai savo šakų, tapo išstaty
ti ant Amerikos markėto 30 
metų atgal. Šiandien yra 
tikra brangenybė negu kad 
pirmose dienose tų laikų, to
dėl reikalaukit Trinerio! 
Paklausk savo aptiekoriaus 
arba vaistų pardavėjo apie 
kitus Trinerio vaistus, jie 
mielai jums paaiškins. —jo- 
seph Triner Company, 1333 
—45 S. Ashland avė., Chi
cago, IR.

Teisinas išpildymas, it- 
sarEimas ir Pasltitajiiras

Tie tris stulpai ant kurių mu
sų Banka paremta.

PI S TORI N O irYVNES 
RANKA

222 Hanover st., Boston, Mass.
Mes pilnai ir užtikrinančiai 
galime nusiųsti dabar pinigus 
i LIETUVA. LATVIJA, LEN
KIJA, GALICIJA ir kitas vie
tas Europos greitai ir saugiai; 
siunčiam PASTA, TELEGRA
MŲ, ir ten išmoka vietiniais 
pinigais arba Amerikoniškais 
doleriais. Mes turime sąryši su 
didžiausiomis Buikoms Euro
poje.

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

P.STORNOI & YUNES
RANKI F.R1 AI

222 Hanover St., 
BOSTON, MASS.

(i

Ant 21 
akmens 

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

žmonėms,gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. G varant uotas ant 20 roe- 
ty Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už§9.75 C. O. D. ir persiuntimo < 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt, j 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
eer.to. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su I 
kiekvienu laikrodėliu.

ENCELSIOR WATCH CO. 
406 Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL.

*S

AR ESI SVEIKAS? Jeigu viduriai 
netvarkoje. GARE1LAX duos jums 
greitą palengvinimą. Greit veikia 
paliuosuoja vidurius ir išėystin krau
ją. Nesiųskit pinigų bet iškirpkit šį 
apgarsinimą ir prisiųskite su adresu, 
gausit dykai sampelį. (33)
GARFO CHEMICAL CO. Dept. Lll

141 Avė. A. New York. N. Y.

V

JUS v KŪDIKIS MIEGA?

I

Street <8)

Nuiodvnaų Knyga

illlHg nlllln

City ..

. Statė

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Prisiųsk ji šiądien

Mrs.

Kudykių Gerovė-; Knyga

EAGLE BRAND
(CONDENSED .MILK)

Pagirtas ir rekomenduojamas tūkstan
čių gydytojų. Daugiau kūdikių pasek
mingai išauginti ant jo, negu visi kiti 
dirbti mastai sudėjus į vieną.
Augsta vertė—pilnumas—ir ekonomiškumas 
padaro EAGLE BRAND pirmu pasirinki
mui valgius gaminant ir ant stalo. Pirkit 
dėžę šiandien—naudokit jį visur kur reikia 
pieno ir cukraus. Bandykit ji su ryžių arba 
tapicka pudingu vietoj pieno ir cukraus.

Palaikymui kūdikio tvirtu ir sveiku pasiųsk 
mums šiandien kuponą reikalaujant Kūdi
kių Knygos ir maitinimo instrukcijų iusu 
kalboje.

THE BORDEN COMPANY
108 Hudson Street New York

Jnsteigta 1857

Kuinas kūdikis turi miegoti gerai—ra
mus miegas reiškia gera sveikata. Jei 
jūsų kūdikis verkia ir neramus ir ner- 
v uolas nakties laiku, tai gal jo maistas 
nesutinka su juo. Kuomet negalit žin- 
dyt savo kūdikio naudokit

I
MOTERIMS PLAUTIS

ČIRKŠLĖ $1.95

St, čirkšlę tokstučni moterų 80 • I 
pasitenkinimu rekomenduoja. Padą- , 1* 
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi- j į 
na savvje 8 uncijas vandens, čirkš- | 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi- i K 
sas dalis vietos. Prisiųsk $1.95 su .» 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis ■ X 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi- JS 
me daugybę tiems panašių dalykų ir i 3 
prietaisų. Rašykit tuo jaus. jJJ

FiSHLEIGH & CO„ Dept. «M, 
CHICAGO. ILL.

KIEKVIENAS LIETUVYS PRIVALO
IŠKELIAUT, PASIDĖT, PASIŲST PINIGUS Į 

LIETUVĄ per plačiai žinoma virš 40 metų
LIETUVIŠKĄ BANKĄ

:mooei8KM

Gražiausių Dainų ir Naujausių 
EILIŲ KNYGA

<6ie»gibiom( i 
aOKKOlOlOlOK*

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

SIOIOIOKX»J

dekiamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBIMNKHKOS 
Tai aražiauHia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

Kiekvienas turėtų papuošti 6avo knygyną nurieta knyga. 
KAINA TIK 75 CENTAI.

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS J L SV LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.

- j1*“’*’" 

pyt už 3c. markę.

-KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.
a

i! 
i! 
i! 
i! 
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i! 
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i! 
i! 
i! 
i!
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_T ______ į!

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

tarnaujama.
KUR GALITE saugiai pasidėti savo pinigus ant palukų. 
KUR GALITE pasiųsti pinigus j Lietuvą sulyg žemiau

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

DRAUGAI, platinkite "Keleivy tarpe savo draugų, 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį, kaina metams $2.00. > 

1 -k -k -k -k -k -k
Nuža-Tone

Pasekme po 2t tiem 
arba grąžiname |bm 
pinigas.

I-

I

padara tirštą, raudoną kraują, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

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

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip grreitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes .is dešimtes visu intogaus liguA 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, vazai iri 
išpūtimai, užketčjnnas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos,* skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna, jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo-cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir a bei no sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruedytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir /j 
Fosforą-maistui dėl Kraujo ir Nervu. i

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip. fl 
jog je tuštinase regulariškai. AtjOivin inkštus, išvara laukui J 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą^ 
Nuga-Tone su stipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui fr žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu *T 
daromu papratę 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? Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (9Q) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Gulėte pirkti šešes bonkutes, arba šešius menesius gydymo už penkius ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugražisime jusu pinigus. «iegalits 
prapuldyti vieną centą. Mes imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

PRISrUSK SAVA PASTELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.
National Labęratory, L. 21 —537 South Dearborn St.. Chicago, TU.

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

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

V si«tų*

bonkut

a



Koncertas.
Lietuvių Muzikos Konser

vatorijos mokiniai ir mo-

Bostono kriaučių unijos 
viršininkai.

Ar.ialg. Clothing Wor- 
Ikers of Am. unijos mana- 
i džieriu išrinkta vienbalsiai 
H. Helier; biznio agentai: 
lietuvių B. Skerstonas, žy-

Automobilius sužeidė lietUr Į 
vaitę.

Ona Matusevičiūtė gyve
nanti po N r 124 Dresser st, 
eidama iš Common sodo 
ant VVashington gatvės pa
teko po automobiliu. Ji ta-

, t w • a ~ -_ .UI ia* vavurijus ukmuiihu ir mo- Hvinan Levine, italų A. po skaudžiai sužeista. Mer
kinės p. M. Petrausko vado- (;arošseli; sekretorium ka- gaitė šiuo laiku kiek pa- 
vaujami nedėlios vakare da- sierįum išrinkta Samuel sveiko, bet vis dar turi at- 
vė koncertų. Programas bu- Ą)hPrt__________________________ • i-~—-..............
vo margas ir gerai parink
tas.

Kai kurie gabalėliai at
likta ytin gerai. Matėsi rū
pestingas prisirengimas, j 
Publika apkainavo tai. Tūli i 
dalyvavusių programe turė
jo pasirodyti no du-tris sy
kius.

Tai, regis, buvo paskuti-' 
nis p. M. Petrausko vado-į 
vaujamas koncertas. Gaila, 
kad p. Petrauskas išvažiuo-

T T • • • • ų 1 •

Albert.

Laukiama, kad cukrus 
atpigs.

Žinovai marketo kainų 
tvirtina, kad artimoj ateity 

kainos nupulsią. 
tame, kad daug 

šiuo laiku atgabe- 
Kubos. Bet cukrt 

atgabenama čia taipgi ir i 
J o va salos ir iš Filipinų.

lankyti ligonbutj kelis kar
tus sąvaitėje.

cukraus 
Dalykas 
cukraus 
narna iš J S 

iš

ja. Vaisiai jo darbo matomi, 
bet dirva tam darbui vis dar 
plati ir reikalauja artojo. 
Ar atsiras tinkamas žmo
gus. tinkamas artojas tai u- 
kei. kurią p. Petrauskas iš 
išdirbo, priimti?

Kauniškis.

Lietuvaitė užsinuodijo.
Ona Silvestrą vičiutė. 17 

metų mergina, gyvenanti 
129 Porter st.. rasta apalpti--- --- —L--------1-------

šią savo namuose. Tėvai nu
gabeno ligenbutin. Dakta
rai atrado, kad mergina už
sinuodijo.

Lietuviai socialistai nutarė 
Įsigyt savo svetainę.

Subatoj Įvyko LSS. Bos
tono kuopos susirinkimas. 
Kuopos veikimas vasaros 
laiku čia kaip ir kirų vietų 
kuopose, nedaug kuo pasi
žymėjo. Todėl ir labai svar
bių tarimų nebuvo. Svar
biausiu kuopos tarimų šia
me susirinkime yra nutari
mas Įsigyti savo svetainę. 
Neužilgo rengiamasi šaukti 
kitą susirinkimą apsvarsty
mui darbuotės, kuri užeis 
kuopai rudeniui atėjus. O 
darbo šiemet socialistams 
bus daug. Reporteris.

Laisvamanių susirinkimą*.
Petnyčibje. 30 liepos, nuo

8 vakare, bus L. L. F. 30 
kuopos susirinkimas. Lietu
vių Salėje. So. Bostone. Vi-

Išgelbėjo vaiką du syk nuoIšgelbėjo vaiką du syk nuo 
mirties.

Aštuonių metų vaikas J. 
Barket žaidė ant geležinke
lio bėgių, ant tilto. Pasažie- 
rinio traukinio mašinistas 
užmatė vaiką per arti, kad. 
galėjus sulaikyt traukini 
laiku. Jau prie pat vaiko fi- 
remanas nušoko nuo loko
motyvo, Įmetė vaiką vande
nin, Įšoko pats i vandeni ir 
po to, Įšoko pats i vandeni ir 
išnešė jĮ krantan. Visą tai 
atsitiko taip urnai, kad kuo
met traukinis apsistojo, tai 
važiavusieji nežinojo, kas 
atsitiko. Gi vaikas po tokios 
staigios maudynės pasakė, 
kad visą ką jis bijojo, tai 
kad nepametus naujų batų, 
kuriuos jam tėvas nupirkęs 
subatoj. Sumanų mašinistą 
laukia garbės medalis.

mirties.
Aštuonių metų vaikas J. 

Barket žaidė ant geležinke-
lio bėgių, ant tilto. Pasažie-
rinio traukinio mašinistas
užmatė vaiką per arti, kad
galėjus sulaikyt traukini
laiku. Jau prie pat vaiko fi
remanas nušoko nuo loko
motyvo, Įmetė vaiką vande
nin, Įšoko pats i vandeni ir
po to, Įšoko pats i vandeni ir
išnešė jį krantan. Visą tai
atsitiko taip urnai, kad kuo
met traukinis apsistojo, tai
važiavusieji nežinojo. kas
atsitiko. Gi vaikas po tokios
staigios maudynės pasakė,
kad visą ką jis bijojo, tai
kad nepametus naujų batų,
kuriuos jam tėvas nupirkęs
subatoj. Sumanų mašinistą
laukia garbės medalis.

A.Nubalsavo pasitraukt iš 
Darbo Federacijos.

Kone kiekviena unija, 
priklausanti prie Naujosios 
Anglijos Telefonų Darbi
ninku Tarybos, nubalsavo 
prisidėti prie naujos telefo
nų darbininkų unijos. Inter- 
national Brotherhood of 
Electrical Workers.

Manoma, kad A. D. F. bo
sai nepaleis veikiai savo vie
tų. Laukiama, kad tarp se
nųjų bosų ir naujai sutveru
sios brolijos prasidės aštri 
kova.

x ----------
Geras džiabas.

Civil Cervice k ompanija 
praneša, kad neužilgo bus 
priimama aplikacijos laiky
mui kvotimų ant manadže- 
rio kriaučių šapoje aprūpi
nimui armijos drabužiais. 
Alga — $3,600 metams. ;

Gruodžio 25 bus diena 
kvotimų moterims, kurios 
nori tapti moterų policma- 
nų viršininke. Viršininkės 
alga nuo $1,580 iki $1,780 
metams.

John Nealson, 34 Smith 
st., rasta ant šalygatvio su
badytas peiliu. Areštuota J. 
Jenerra, mažos krautuvės 
savininkas, su kuriuo Nel- 
son turėjęs tą pačią dieną 
barnių. _ _ ____ I

Tel. Baymarkai 4164 
Gyvenimo TeL: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERKIEVICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3. nno 6 Ori 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 218.

PIKNIKAS!
.8 Augusto, nedelioje, Kabošiai ren- 

I gia pikniką nt savo farmos, Bedfor- 
de. Bus gert ir valgy t į valias. Pie-j 

i tųs prasidės 1 vai. Bus gera muzika.
Taipgi kalbės žymus kalbėtojai. Jžan 
gos visai nebus; lėšoms padengti bus i 
padaryta mezliava. Važiuot reikia, 
taip; Iš Bostono paimt subvę į Cam
bridge ir išlipt ant Harvard skvero. 
Iš tenai paimt Arlington Heights 
karų ir važiuot pakol ji< eitu. l‘a • 
kui paimt Bedford ariu Concord ka
rų—abudu eina pro Kabosiu farnią ir 
tenai išlipt.

Kas nori važiuot, tegu! paraki apie 
tai laiškelį šitokiu adresu: M. Kabo
siąs, Spring lid., Bedford. Mass. M it 
seimyninkai nori žinoti, kiek valgių 
pagaminu Nuo Cambridge lietuvių 
kooperacijos eis trokas apie 10 vai. 
iš ryto, tai kas norės, galės juo nuva
žiuot.

I Rusijos Revdnidjos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslu parodo , kaip

i 
t

Dr.AChristian
SPECIALISTAS

............................... - -i ■ jį— —- -i
Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir abelnų ligų. Lan
kysis Norvvoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOM1S ir

PETNYČIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEK OJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST, 
BOSTON', MASS.

nuginkluoja carų ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonia- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo- 
Prisiųskite 25 e., o mes prisiusime 
jums paveikslų. Galite suvyniot 26c. 
I popierų ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresų.

KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

i

Laivu Coperas atvežta Į 
Bostoną panedėlyj 6,222,000 
svarų nevalyto cukraus iš 
Kubos. Cukrus atgabenta 
American Su.gar Refining 
Co.

Penki elevatorių operuo- 
tojai Oliver Building^e su
streikavo. Reikalauja $20 
sąvaitėje.

I)vi dailios moterėlės ne- 
delioi turėjo daug širdper
šos, kuomet jos nusimau- 
džiusios, neberado savo dra
bužių apsirengimo name. 
Pasak moterėlių, tai buvus 
pikčiausia vyrų galimų va
gysčių. šitoji nelaimė atsiti
ko So. Bostone.

Na'1.josios Anglijos kole
gijos ir universitetai šiemet 

si nariai malonėkite atšilau- t r1 kelis simtus tukstan- 
kyti. nes yra daug svarbiu dolerių nuostolių. Mat 
reikalų aptarimui. Nepra-j1^0^3 P;e _mažaĮ brangiojo 
leiskite šio susirinkimo nė n?^ra^° P-atmos iš laborato- 
v ienas.
esate 
laisvos

pasirodykite kad ri-lU- 
pilnai susipratusiu 
minties reikaluose.

Kviečia Sekretorius.
Restaurante. 196 Cadmen 

st, aštuntą valandą vakare 
nežinomas vyras sukaman- 
davojo buvusiai tenai mer
ginai atidaryti kasą. Pasta-

Bostono barbenai nutarė 
pakelti mokesti už skutimų 
barzdos iki 20c. ir už nukir- 
pimą plaukų iki 40c. Prie
žastis: high cost of living!

roji grasinama
atidarė. Svečias
buvusius kasoj
mandagiai tarę
JO.

Kas

revolveriu
pasiėmęs

25 dol
ačiū

ir
išė-

tai bandė padegti
Western Union Telegraf 

namo elevatorių.* NaCo.
169 Congre.

Ant viršaus dirba apie 
150 žmonių. Pavojus sudeg
ti grąsino

mas
St.

randasi SS

Ugnis 
betgi tapo laiku pastebėta ir 
užgesinta. Kaltininko nesu-

visiems.

rasta.

Gaudo padegėjus keleto
namų taip vadinamoj Bro- 
oklyne miesto dalvj. Kele
tas padegimų, turėjusiu vie
tas vienas po kito, suj'udino 
pusėtinai apielinkės gyven
tojus. Specialiai policmanai 
’r detektivai daboja gatves. 
’ kas be jokių pasek-bet kol 
miu.

River laivu statvmo

Lietus ir žaibai subatoj 
po pietų pridarė tūkstan
čius dolerių nuostolių bosto
niečiams. Vanduo užtvindė
kaikur kelnores, žaibai nu
spyrė ir uždegė keletą na
mų.

Anthony Salerno, papie
tavęs kartu su savo numylė
tine Rosina de Paqua, nušo
vė ją ir nusišovė pats.

Julius Cohen prigėrė, 
plaukiant drauge su kitais 
per East Cambridge kana- 
’ą. ji pagavo mėšlungis.

Gazo kaina pakelta iki 
$1.35. Seniau buvo tik $1.10.

Du gatvekariu susidūrė
ant kampo MacAllan ir Dor 
ehėster gatvių.

4

PROGRESS SHOE MFG

ANT RAMIOS išduodame girą vie- 
f“ - * . ’ ’ ”_____
toj apielinkėje. Vieta yra gana did 
lė ir randa maža. Yra gera proga 
sinaudoti dėl pool Room arba dėl 
ko. < 31)

S. J. DANIELS
342 Broad» ay Se. Boston. Mass.

to. ant antrų lubų, lietuvių apgvver.— • •le.
pa- 

K11-

REIKALINGEA BARBER1S: Mo
kestis- gera nuo $25.00 iki S.’ri.Ot, sa
vaitėje ir vieta užtikrinta pastoviam 
i«arberiui. Kreipkitės tuojaus (31) 

PETRAS DRĄSU TI S
54 Markei st.. Brighlon. Mass.

REIKALINGA gerai atsakanti pri ■ 
'amų mergina, atsišaukit HOME 
FOR JEWISI{ CHILDREN. 117 
Centerbury st., Dorchcster. Mass.

REIKALINGAS DUONKEPIS, pir- 
■narankis. alga gera ir užtikrinta. 
Kreipkitės tuojaus pas-

B. Bartasevičių
8 Burleigh st., Cambridge. Mass.

Reikalingos kambarių tarnaitė.' ir 
veitarkos, kreipkitės ”EL)IS.” 
Revere st., Jamaica Plain. Gali atsi
šaukti ir nepatvrusios. Tel. Jamaica 
52728.

Reikalinga MERGINA ant "byčių” 
>rie abelno darbo privatiškoje seimy- 
įoje. Kreipkitės telefonu:"

Beach 6382.

ANT PARDAVIMO. .
Parsiduoda 3 gyvenimų namas. 

’000 pėdų žemės, budavota 1917 me- 
uose, krautuvė su visais Įtaisymais 
lel bučernės biznio, 10 gyvenimui ru
nų, visi moderniški. Parsiduoda jž 
emą kainą. (31)

253 Millbury st., Worcester, Mass.
---------:------- :------- -- ------------------------------------- I
PARSIDUODA 4 RUIMU FORNI-;

_ -------------- prieinama kai-1
- 2 lu-1

IAI. mažai vartoti. . ...............
a. Matyt galima bile laiku ar.
M- 130)
380 W. 4th st, So. Boston, Mass.

ARSIDLODA So. Bos- one trijų šei 
lynų namas ir storas, ant kampo di 
sies gatvės, karas sustoja prie du~" 
iaksuotas ant *3,000. .2 
2,0000. Geras pasiūlymas, .....
>uok pasiūlymą ir galėsi nupirkti. 
Tausk pas NĖW.MAN

225 Tremont st. Bostone.

Morgičiau:

paimk.

(30)

‘ARSIDl ODA motorinis
1 pėdos ilgio, atdarus, su audekline 
ždanga. Motoras ir laivukas gera'.
arankus žvejojimui ir pasivažinėji- 
tui. (30)
V. A. 378 VVashington street..

Cambridge, Mass.

EXTRA! EXTRA
Kurie nenorite kad jūsų kamhariu- 

e nebūtų tukstantkojų, kurie nemoka 
andos, tad duokit ~ ~~išpopieruot arba
špentyt J. PALTANAVIČIUI.
Taipgi padarau visokį karpenterio
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Daktaru Ofisai
MEDICAL OFFICES 

22 TREMONT RWO, Scolly 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.

I
i

i
i

I

1 T

Parsiduoda

Parsiduda Anglinė (Coal Su
sinės) geroj vietoų su gerais 
įtaisymais ir su vienu t rok u 
itruck) 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 Washington St, 
NORVVOOD, MASS.

i

Kaip tai Kainkočių, vyrams ir 
moterims ir vaikams; dėl vyrų 
darome ir "Overcoats” ir siu
tus. Visas drapanas darome 
ant orderio užsakymo. Darbas 
yra gvarantuojamas.
Norėdami įgyti musų išdirbys- 
tės drapanas kreipkitės ypa- 
tiškai arba laišku į mumis, o 
musų ingaliotinis pribus su vi
som informacijom, ir viską iš
aiškins. kas tik bus reikalinga 
jums žinoti.
Toliaus. mums yra reikalingi 
kriaučiai, kurie gerai moka vi
są savo amatą, ypač kirpimą, 
nes musų bendrovė eina prie 
atidarymo verauzės (Ware- 
house) ir uždėjimo savo krau
tuvių.
Mums yra reikalingi agentai 
visose lietuviškose kolionijose 
pardavinėti musų išdirbvstės 
tavo ra. Uždarbis 
Su visais reikalais 
musų bendrovės vardu:

Progress Clothing 
Mfg. Corporation

343 Broadway, 
South Boston, Mass.

yra peras, 
kreipkitės

jokius SDievus Žmonės 
garbino dencvėįe?
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LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIU8)

451 BROADHAY, SO. BOSTON 
Tel. So Boatoa 17

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

1 " 1 
” 6:30 ” 9

Stone & Stone
ADVOKATAI ir TIESU AT

STOVAI.
Reprezentantas ir Bill Comm. 

LOUIS G. STONE

66—67 Journal Building
262 AVASH1NGTON STREET, 

BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 506-V
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS. 

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 1 iki » rak.

NRD1LIOMIS
U 1 v. po pieta-

Seredomis iki 12 diena-
Ofisas "Keleivio name

♦

►«

♦

i
<
».«

J
i

{ 251 Broadway, tarpe C ir D Sto.
80. BOSTON, KAM.

»

I
t

I

ijDr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR
MOTERŲ LIGAS.

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

iki 9 vai. vakare.
5

Fore _ ___ „....
dirbtuvės darbininkai, apie 
800 vyrų rengiasi paskelbti 
streiką. Mat kompanija pra
šalino iš darbo vieną darbi
ninką, kuris padavė jai dar
bininkų reikalavimus pa
kelti algą.

Roxbury areštuota 8 juo- 
dveidžiai. Kaltinami gemb- 
leravimu. Daugiau kaip as
tuoni pabėgo iššokę per lan
gą nuo antro augščio.

Frank K. Mealey, iš So. 
Bostono, buvusis policistas 
nuteistas metams kalėjimo. 
Bandęs išmainyti netikusi 
$20 čekį.

Automobilius sužeidė B. 
Ažolnj, šešių metų vaiką, 

Su-

COMPANY
Lietuvių Avalų Fabriką

Atidaro savo krautuvę So. 
Bostone, subatoj 31 d. liepos 
ant 2 po piet. Kol kas bus 
tik vyrų čeverykai, Į mėnesį 
laiko turės taipgi moterų ir 
vaikų.

Yra tai aštunta krautu
vė, kurią ”Progress’ atida
ro. ’’Progress” išdirba pui
kiausius čeverykus, ir pir
kėjai gaus kiekvieną porą 
nuo $2 iki $5 pigiau iš fabri- 
kos krautuvės, kaip pirkda
mi kitur.

So. Bostono ”Progress” 
krautuvė bus po numeriu

377 Broadway 
Priešais So. Boston Savings 
Bank.

r pentoriaus darbą iš lauko ir iš vi-
(31)

J. PALTANAVIČIUS
..So. Boston, Mass.

lauš.

301 E st.

4

Kalbu Ruskai ir Lenkiškai (2)
69 CHAMBER ST. BOSTON.

Telephone: Haymarket 3390

Senovės Lietuvių Ziny^ia

z

\

Pats knygos vardas nušviečia jos turinį. Ypatingai dabartinės 
krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų perskaityt, nes tik tada 
galės aiškiai suprasti Dievo būtinumą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina — $1.00; audi
mo viršeliais — $1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį arba 
"Money Orderį.” Adresą užrašyt sekančiai:
"KELEIVIS” 255 Broadway, SO. BOSTON. MASS.

Jįl TELEFONAS: SO. BOSTON 5.

| F. J. Bagocius
| —ADVOKATAS —

VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE.
Jį . . Ofisas adaras vakarais iki 8.
įj 25^BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

Vienus trepus augštai.

= d
i!
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AžolnĮ, šešių metų '. 
ant Bęoadvvay gatvės? 
laužyta du šonkauliai.

Massachusetts taksų 
misionierius praneša, 
šiemet šioje valstijoje

ko- 
kad 
bus 

ant $3,000,000 taksų dau
giau. kaip pernai. Pernai 
valstijos taksų buvo $11,000 
000, šiemet — $14,000.000.

So. Bostone, 248 Dorches- 
ter st., kilo gaisras senų 
daiktų krautuvėj. Ugnis su
laikyta. Nuostolių apie 
$400. 1

Ruptura užmuša 7000 kas metai
tai tūstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos),

laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai 
Ar inc greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai?

H n?pasitl*it patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimų, arba 
naifiL^ W nepavadintumėt? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patįs 
taisinrro P^ęmdamt ją kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne- 

paga.Įto- Aprišimai stabdo kraujo cirkuliacijų ir jų trynimas 
priežiūros12031^1113 nusilpnus’u8 muskulus, kurie reikalauja didžiausios 

mm ve,k.iai t*!*5 išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia
m Vna.kpa,sil,uosūot nno to namuose DYKAL Metodą, 

tik jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokių
tik pasaulis zmo ir su ja gali kiekvieni išsigydyt namieje. 
ir iokin hn^,?rPAPLŠK,^U?S Iabai prisiglaudžia prie kūno
trinti nė Inkti ar^a j0<Iint>s ’š vietos, todei jos negali
£ rXbyt: M,nkštos kaiP aksomas - lengvi uždedamos - ir 

dirb‘ •rt» *** 

dos l^ikn Patrukusia* vietas taip kaip reikiant o busi visa-
COMPANY RWk"£i'?«t<o“’y r’rd* ir šiandien į PLAPAOnurodymus DYKAI «t iib^J!0-’ ° j" Jums prisius Plapao ir |

I

t

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, Ine.
LAIVAS ”SUSOUEHANNA”

G. T. 10057.

Iš NEW YORKO j BREMENĄ ir į DANCIGĄ
(be jokios laivų permainos)

RUGPJUČIO-AUGUST, 4-tą DIENA
Kabina iki Bremeno nuo $175 iki $200, iki Dancigo $225. 
Trečia kliasa iki Bremeno $125 iki Dancigo $135.

Karės mokesčių primokei $5.

Kreipkitės tiesiog prie:
U. S. MAIL STEAMSIIIP COMPANY, Ine. 

45 Broadway, NEW YORK City.
______ arba prie Vietinių Agentų.

»

I

-------- ---J ...... ■ u

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Košei
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

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

321 HANOVER ST. $ 
BOSTON, MASS. J
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Pirmu
Kartu

Lietuvių
Kalboje
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su Pa- ( 
veikslais1

Dabar ką tik iii jo iš po spaudos 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE- 

miera B ibi i jot coliu*, tori 392
puslapiu* ir 379 paveikslėliu*. Labai 
įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas šią Bibliją ir tė- 
mydamas i paveikslėlius, (kurie per
stoto kas buvo pirm sutvėrimo svieto , 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirž vi- I 
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kią knigą Įgijo, jam bes trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK «1.OO
Norinti gaut šią Bibliją, pinigus 

siuskit Expreso ar Pačto Money Orde
riu, <fba registruotame laiške adresu: 

a "KELEIVIS” v
255 Broad«rvy, 
Boston, Mass.


