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Vilniuje sovietų valdžia; Kap
sukas organizuoja Revoliuciją
TYSZKIEVIČIUS IR BIR-Į 
ŽIŠKA JAU AREŠTUOTI.

Lietuvos valdžia protestuo
ja prieš Rusijos Sovietų el

gimąsi.

Lietuvių kariumenės už
imtoji linija dabar einanti 

■ per Suvalkus. Druskinin
kus, Verėną, Naujatrakius, 
ir Švenčionis; nuo Švenčio
nių naujai nustatytu rube- 
žiu iki Dauguvos ties Drija.

Delei bolševikų briovimo- 
si į Lietuvą Kauno valdžia 
pasiuntė ir Anglijon protes
tą. Anglijos valdžia atsakė, 
kad jeigu sovietų valdžia 
nepriimtų Lenkijos pasiūly
tų sąlygų mušiu pertraukai, 
tai tuomet sąjungininkai 
duosią pagalbos Lietuvai ii 
Lenkijai.

"The Christian Science 
Monitor’’ žinių agentūra 
praneša iš Londono, kad 
Lietuvos atstovybė tenai ga
vusi iš Kauno šitokį prane
šimą:

"Vilniuje padėtis yra la
bai baugi ir kas sykus eina 
vis aršyn. Tenai tapo įsteig
tas Revoliucijos Tribunolas 
(teismas), kuris skiria labai 
aštrias bausmes ir areštų 
skaičius kas dien vis didėja. 
Areštuota jau daug žymių 
piliečių, tų tarpe grafas 
Tyszkievičius ir ’Echo Lit- 
wy’ redaktorius. ("Echo 
Litwy" buvo lenkų kalba 
leidžiamas Vilniaus lietuvių 
laikraštis; jo redaktorium 
buvo M. Biržiška. — "Kel." 
Red.)

"Visi laikraščiai tapo už
daryti, eina tik tie, kuriuos 
leidžia bolševikai. Visi žmo
nės, kurie šaukėsi lietuvių 
kariumenės pagalbos, taipgi 
areštuoti.

"Miestas yra plėšiamas 
vadinamų rekvizicijų ke
liu: ima visokius daiktus 
nieko už juos nemokėdami, 
o kartais net ir kvitų neduo
dami.

"Bolševikų kariumenės 
komanda pareiškė, jog Vil
niuje ir jo apskrityje turi 
būt įkurta sovietų valdžia. 
Ir pradžia jau daroma na
cionalizuojant visą preky
bą; beveik visos krautuvės 
uždaromos ir dedamos ant- 
spaudos.

"Bolševikai parsigabeno 
iš Rusijos vadinamus lietu
vių bolševikus ir sudarė iš 
jų valdžią su Kapsuku prie
šakyje. Šita valdžia dabar tuota Varšuvoj^ Lvove ir 
reikalauja apkalbėti taikos Lodziuje. Pastaroje vietoj 
sutartį iš naujo, kad užim- valdžia susekusi net dirbtu- 
tają Lietuvos dalį prijungus Vę, kur buvo daromi kardai
prie Sovietu Rusijos. Ji 
skleidžia po Lietuvą agitaci
ją, kad įvedus Lietuvoje so
vietų tvarką.

"Lietuvos valdžios protes
tai prieš bolševikų elgimąsi 
iki šiol da nedavė jokių pa
sekmių ir padėtis darosi be
galo sunki. Bolševikai rei
kalauja Gardino geležinke
liui lokomotivų ir vagonų, 
ir sakosi sušaudysią grafą

Metai XV.

SOVIETŲ REVOLIUCIJA 
KAUNE.

Pasak žinių, aplaikytų iš 
Varšuvos, Kaune prasidė
jus sovietų revoliucija. Lie
tuvos valdžia tapus nuvers
ta. Smulkesnių betgi žinių 
apie tą revoliuciją negauta.

Kadangi šita žinia atėjo 
iš Varšuvos, tai sunku ja 
patikėti.

LENKIJOJ PRASIDEDA 
REVOLIUCINIS JU

DĖJIMAS.
Visu Vokietijos pasieniu 

Lenkijoj apskelbta jau ka
rės stovis, nes bijomasi vo
kiečių įsiveržimo. Pozna- 
niaus vakaruose lenkai sa
kosi jau suėmę 30 unifor
muotų vokiečių, kurie norė
ję pereiti rubežių. Pozna- 
niuje taipgi areštuota daug 
komunistų, kurie užpylė 
miestą proklamacijomis, 
skelbiančiomis, kad "Lenki
ja grius."

Sakoma, kad komunistai 
buvo susitarę su vokiečiais 
sukilti ir užimti Poznaniu- 
je miestą, jeigu bolševiką: 
prisiartintų prie Varšuvos. 
Daug komunistų esą areš-

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on August 
4, 1920, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

LIETUVA SUTINKA SU 
BOLŠEVIKŲ PASIU- 

LYMU.
Londono "Times’’ sakosi 

sužinojęs, kad Lietuvos val
džia jau susitarusi priimti 
bolševikų pasiūlymą dėl tai
kos sutarties vvkinimo. Su- 
lyg to pasiūlymo, turės būti 
sudaryta maišyta komisija, 
kuri atstovaus abidvi puses, 
ir susirinkus Vilniuje nu
statys sąlygas, kuriomis lie- 
tuvių-rusų taikos sutartis 
turės būt vykinama gyveni
mam

SUVIENYTOS VALSTI- 
JOS PRIEŠINGOS JAPO
NIJOS UŽMANYMUI PA
SIGRIEBTI SACHALINĄ.

Japonijos valdžia aplaikė 
Suvienytų Valstijų notą, 
kurioj nurodoma tarpe kit
ko, kad Suv. Valst. negalin
čios pripažinti Japonų užė
mimą šiaurės Sachalino sa
los dalies.

Bet sulyg pranešimų iš 
Tokio, Japonijos ministerių 
kabinetas nusitarė užgirti 
viskonto Uchida politiką už
imti šiaurinę Sachalino da
lį ir miestą Nikolajievsk.

Amerikos nota, paliečian- 
:i Japonijos užėmimą šiau
dinės Sachalino dalies, pa- 
larė nemalonų įspūdį Japo- 
įijoj, bet išreiškiama viltis, 
kad Japonijos valdžiai pa
vyksią intikinti Suvienytas 
Valstijas, kad japonų oku- 
oacija bus tik laikina.
NAUJA NAMINĖ KARĖ 

GRĘSIA MEKSIKAI. 
Mexicali.

• Gantu, žemosios Kaliforni- 
’os gubernatorius, išleido 
Atsišaukimą į tos apielinkės 
lyVentojus^ kviesdamas 
uos ginkluotis pasipriešini- 
nui prieš Meksikos Federa- 
ės valdžios kariumenę, at
siųstą į Ensenadą.

Liuosnorių armija rekru- 
uojama, ir pasak oficierių, 

keletą dienų sieksianti 
1000 kareivių.

Pranešimai sako, kad į 
taniąją Kaliforniją Centra- 
inė Meksikos valdžia at
siuntus apie 4000 vyrų.

Sulyg M. Hill, . Panamos 
respublikos konsulo, japo- 
įai šimtais stoja į Cantų 
irmiją. .

Bet Hill praneša, kad di- 
Ižiuma Meksikos piliečių 
leužjaučia Cantų.

UŽPUOLIMAI IR PLĖ
ŠIMAI.

Kas dieną Amerikoje da- 
’oma vis daugiau užpuoli- 
nų ir plėšimų. Centrai Falls 
niestelyje, Rhode Island 
valstijoj, pereitą savaite 
banditai išplėšė banką ir nu
sinešė $14,200. Providence’o 
mieste, toj pačioj valstijoj, 
olėšikai išplėšė dviejų kom
panijų ofisus ir išsprogdino 
geležines spintas. Attleboro 
miestelyje, netoli Bostono, 
aereitą savaitę buvo užpul-:

Estaban

ir kitokie ginklai.

ANGLIJOS KAREIVIAI 
PAKĖLĖ MAIŠTĄ DAN- 

ZIGE.
Varšava. — Dvidešimts An
glijos kareivių, pastatytų iŠ 
kroviniui amunicijos, skir
tos Lenkijai, atsisakė Dan- 
zige dirbti toliau tą darbą 

jTaip praneša lenkai, atva- 
Tyszkievičių, jeigu jų reika- žiavusieji iš Danzigo Var
iavimas nebusiąs išpildy- šuvon. Išviso 80 kareivių 
tas.”

Toliaus "Christian Scien-Į 
ce Monitor" atstovas sakosi 
patyręs iš Lietuvos pasiun
tinybės Ijondone, kad į Lie
tuvos protestus Sovietas jau 
davęs atsakymą, tečiaus tas___ r _ _ , ,
atsakymas esąs nepilnas ir me uždaryta areštuotieji 
Lietuvos valdžia esanti juo kareiviai. Streikuojančių 
nepdtenkinta. Bolševikai dokų darbininkų rėmėjai, 
tik pasako, kad Lietuvos sakoma. įntužę, ypač nuo to 
valdžios skundams ištirti laiko, kuomet angiai pradė- 
busfanti paiskirta maišyta jo gelbėti iškrauti karės me- 
komisija. Lietuvos valdžia degą, siunčiamą Lenkijon, 
skundėsi, kad bolševikai j Demonstracijos prieš tak 
nuolatos imą pietryčių I.ie- sas įvykusios praėjusį ket- 
tuvoje teritoriją, miestus ir vergą Danzige, da labiau 
geležinkelius. sukėlė betvarkę.

. Išviso 80 kareiviu 
buvo nuskirta tam tikslui 
Ta dvidešimts kareivių pa
kėlusi maištą, tapo areštuo
ta Anglijos kariumenės ko
manduotojo paliepimu.

Vėliaus didelė minia susi
rinko prie kalėjimo, kuria-

nepdtenkinta.

True translation filed with the post- p PI? 7 ivit CAVA Q irvil? 
master at Boston, Mass. on August ‘ nr /'- " lLbUIS AS KV1E- 
A’ T°’/Sio??aired by Act °‘ ČIA ANGLIAKASIUS

6. imt. SUGRĮŽTI DARBAN.

BoUenkv anija paėmė JTSffi
Brest-litovsb tvirtove g™

T OMžA TAIPGI IAF . Elisonas užreiškia, kad ji- 
BOLŠEVIKŲ RANKOSE SiJTfejS?

damas juos grįžti darban. 
pVilsonas užreiškia, kad ji-

Kolei darbininkai streikuo- 
Aliantai siunčia paliokams 'a- Gi, kuomet angliakasiai 

‘ i. ,'Sugrįšią darban, tuomet jis 
! sušauksiąs samdytojų ir

čia darbininkų atstovų komisi
ją nustatymui tinkamesnjo

amunicijos per Danzigą
Londonas. — Gautos , 

bevieliu telegrafu žinios 
Berlino sako, kad rusai pa- atlyginimo, 
ėmė jau Brest-Litovsk tvir
tovę, kuri stovi ant Lenkijos 
rubežiaus, apie 110 mylių 
nuo Varšuvos.

Žinios sako, kad lenkai 
Brest-Litovske visai mažai 
tesipriešino ir kad bolševi
kų armija, paėmus tą tvirto
vę, žengia pirmyn Varšuvos 
ir Lembergo linkui. Bolševi
kų kavalerija nuo Vokieti-: • 0jos rubežiaus pasitraukė, 
žvgiauja ant Varšuvos.

31 liepos John L. Lewis, 
t nited Mine Workers of A. 
prezidentas, išsiuntinėjo In
diana ir Illinois angliakasių 
unijoms paliepimus grįžti 
darban.

KARIUMENĖ UŽPUOLĖ
BELGIJOS* PARLIAMEN-1" ą

TA.
Brusselyj tūkstančiai ka

reivių susirinko prie parlia- 
mento rūmų, kad užreiškus 
savo nepasitenkinimą val
džios apsiėjimu su buvusiais 
kareiviais, kurie reikalauja, 
dant tam tikra suma pinigų 
butų išmokėta kiekvienam 
vyrui tarnavusiam karėj.

Būrys kareivių perlaužė 
kardoną ir įėjo vidun.

Kareiviai perejo salę, kur 
laikyta posėdžiai, nešini vė
liavas.

Demonstrantai, apie 150 
ypatų, tapo areštuota, bet 
vėliau buvo paleista.

Vaizdas posėdžių salei 
buvo gana indomus. Karei
viai užėmė ministerių ir at
stovų kėdes rūkydami pyp
kes ir balsiai pareikšdami. 
kad jie neapleisią salės, kol 
deputatai neišbalsuos jų rei
kalavimų.

ITALIJAI GRESIA BA
DAS.

Solerį, maisto administ
ratorius atstovų bute papa
sakojo apie labai rimtą mai
sto dalykų stovį Italijoj. 
Derlius, pasak jo, šiemet la
bai prastas, ir nežiūrint re
kvizicijos, pavyksią surink
ti tik dvyliką milionų vietoj 
40 milionų kintalių kviečių.

Kad aprūpinus gyventoju 
reikalavimus, anot komi- 
sionieriaus paaiškinimo, 
Italijoj reikėsią nupirkti už
sieny apie 30.000,000 kinta
lių.-jis tečiaus nurodė, kad 
Argentina ir Indija uždegu
sios embargo ant kviečių iš
vežimo ir todėl jis abejojąs, 
ar pavyksią Italijai gauti 
kur nors reikalaujamų ja
vų.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
BUVUSI GUBERNATO- 

‘ RIU.

PERKŪNAS KIRTO BAŽ
NYČIĄ.

Pereitoj subatoj per New 
Hampshire valstiją perėjo 
didelė audra su perkūnijo
mis. Nevvburvporto mieste 

I perkūnas spyrė į baptistų 
. Bet didžiausia 

šturmas buvo Dovero apie- 
linkėj, kur ant vienos far
mos likos sunaikinta visos 
triobos, vertos $50,000. Betc 
da perkūnas uždegė tenai 
Nevvtono farmą ir suardė 
Wilimo Drapeau namą 
Apie Salemą žaibas uždegė 
daržinę su šienų ir sugadinę 
visoj apielinkėj telefonus. 
Netoli Warreno likos sude
ginti Sullivano tvartai st 
gyvuliais. Netoli Templeto- 
no perkūnas uždegė ant Mi- 
kolo Rantos farmos daržinę 
Pas Rantą buvo atvažiavęs 
ant vakacijos vienas pažįs
tamas iš Worcesterio ir tu
rėjo pakabinęs toje daržinė 

;’e savo kelines su $1,300 pi
nigų; tos kelinės su pinigą:’ 
irgi sudegė. Sudegė kelioli
ka triobų apie Lexingtoną 
Nevv Marketą ir East Ro 
•hesterį.

Audra užgriebė ir Maine 
! valstijos pakraštį. Tena’’ 
(vieną triobą perkūnas su 
Į degino Bangore, o kitą ne- 
toli Yorko.

LIETUVĖ KALTINAMA 
ŽMOGŽUDYSTE.

A. Sakalauskienė, našlė 
tapo areštuota Nevv Yorke 
rugpjūčio 1 dienų. Kaltina
ma ji nužudyme savo vyre 
Nevv Havene, birželio 26 d.

Anot detektivų, moteris 
nugabenta policijon, viską 
išsipasakojus ir prisipaži
nus, kad apipylus karboline 
rūgštimi savo vyrą, kuomet 
tasai miegojęs.

Ji paaiškinus savo pasiel
gimų sekamai: girdi, Saka 
’auskas buvęs gražus vyras 
ir ji užmanius sugadinti jc 
gražią išvaizdą, kuomet už
tikus pas vyrą kitos mote
riškės laišką.

Tikras jo vardas buvę 
Pranas Genutis.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass. on August 
4, 1920, as required by the Act of October 6, 1917.

Rusų-Lenkų derybos 
pertrauktos

VARŠAVOS APSAUGA 
GRIUVO.

Vašava.—Brest-Litovsko 
tvirtovė, kuri saugojo Var-j 
savą nuo Rusijos pusės, griu 
vo po milžiniškais sovietų 
armijos smūgiais. Prasilau- 
žusios kelią, sovietų spėkos 
dabar gula ant Varšuvos.

Per 120 mylių bolševikų 
pulkai daužo lenkų armiją į 
rupinius. Jie būtinai nori 

paimti Varšuvą prieš atsida 
rymą derybų Korbyne. Iš 
visų pusių bolševikams eina 
sustiprinimų, kad iki konfe
rencijos lenkus galutinai 
sutriuškinus. Jie pasiekė 
tau Ciechanovičių liniją,nuo 
kurios tėra tik 60 mylių iki 
Varsa vai.

SOVIETŲ VALDŽIA ĮSA
KĖ PAIMT VARŠUVA.

Lenkų armijos bėga di
džiausioj betvarkėj.

J. Frank Hanly. buvusi? 
j -Indiana valstijos guberna-

ta auksinių daiktų dirbtu-torius ir kandidatas ant 
re,^pagriebę už kelis tuks-,blaivininku tikėto į Suv. 
:ancius sidabro, plėšikai pa-Valstijų prezidentą 1916m., 
rego automobiliuje. Lancas- tapo užmuštas, kuomet au- 
e*'. miestelyje, taip pat ne- tomobilius. kuriuo jis važia- 

toh Bostono buvo užpultas vo, susidūrus su trukiu. Be 
ir išplėstas Union Ięe, Coal.Hanley tapo užmušti 
and Grain kompanijos ofi-jvusieji kartu su juo < 
S ^er i** J*0 žmona.

i vazia- 
dr. Ba-

4RKLIAI PUOLA Į UGNĮ
Netoli Manchester, N. H. 

sudegė valstijos ūkio moky
klos tvartai ir kitos triobos 
Tvartams užsidegus laba’ 
sunku buvo išvesti gyvulius 
Septynis arklius darbinin
kai buvo išvedę, bet negalėje 
išlaikyti ir keturi jų ištrukę 
vėl puolė j ugnį ir sudegė 
Sudegė taipgi keliolika kiau 
lių ir 100 vežimų šieno.

1 i i

ALIANTAI NEGALĮ 
DAUG LENKAMS PA

GELBĖTI.
Berlinas. — Lenkų kabi

netas labai nusiminęs, nes 
sąjungininkų konferencija 
išreiškė, kad vakarų vals- 
ybėms labai sunku teikti 
Lenkijai pagalbą. Danzigas 
zra vienatinis kelias, per 
turį butų galima siųsti len
ams paramos, bet jūrėmis 
laug pabalbos prisiųsti 
iliantai negali, nes jiems 
tinga laivų. Todėl jie davė 
Lenkijai suprasti, kad ji tu- 
n remtis daugiausia savo 
••altiniais. Todėl lenkų Ap
augos Taryba ir nustačiusi 
sąlygas priėmimui bolševi- 
<ų pasiūlymo baigti karę.

VOKIEČIAI NUGINKLA
VO LENKUS.

Keli tūkstančiai lenkų ka- 
■eivių, bėgdami nuo rusų, 
rerėjo vokiečių rubežių. 
Vokiečiai tuojaus juos su- 
imė ir nuginklavo. Šituo vo
kiečiai parodė, kad jie ištik- 
•ujų pildo duotą savo žodį, 
tad karėj tarp lenkų .ir rusų 
ie laikysis neutraliai.

Lenkai vos tik spėjo pa
bėgti, nes kaip tik vokiečiai 
uos nuginklavo, tuojaus 
’.tpyškėjo prie Prūsų sienos 
ūsų kavalerija juos vyda- 
nosi. Per vokiečių rubežių 
ūsai tečiaus nėjo. Apsigry- 
:ę jie nujojo linkui Varša- 
zos.

Rusų kavalerijos vadas 
pasakė rubežiaus valdinin
kams, kad lenkų šiaurės ar- 
nija pastaromis dienomis 
ikosi visa sunaikinta ir tuk 
stančiai paliokų nelasvėn 
oaimta. '

f

Lenkų derybos su rusais 
dėlei mušiu pertraukos pra
sidėjo pereitos subatos rytą 
Kobryno miestelyje, ant ge
ležinkelio į rytus nuo Brest- 
Litovsko. Lenkų delegatai 
pribuvo tenai pėtnyčios va
karą.

Dabar Paryžiuje gauta 
žinių, kad tos derybos tapo 
pertrauktos, nes rusų dele
gacija pereikalavo, kad bu
tų daroma galutina taika. 
Lenkų delegatai atsakė, kad 
jie esą įgalioti tartis tiktai 
apie mušiu pertrauką, todėl 
apie galutiną taiką negalį 
kalbėti, ir sugrįžo Varšavon 
pasitarti su savo valdžia. 
Išvažiuodami jie pasakė, 
kad jeigu juos įgaliuos kal
bėti apie taiką, tai jie susi
taikysią su rusais 4 rugpjū
čio Minske.

Tuo tarpu pirmoji ir ket
virtoji lenkų armija, kurios 
gynė Varšavą iš šiaurės ir 
šiauryčių, pradėjo trauktis 
visu greitumu, palikdamos 
tarp savęs didelę spragą, 
per kurią pilasi raudonoji 
rusų armija. Bėgančios len
kų armijos paliko rusams 
atvirą kelią prie Bugo upės, 
kuri įpuola į Vislą už 15 my
lių nuo Varšavos. Rusai 
nuo to upės jau nebetoli.

ĮSAKYTA PAIMTI 
VARšAVĄ.

Fracuzų užsienio ofisas 
skelbia, kad bolševikai tyčia 
vilkina derybas su lenkais, 
kad tuo tarpu paėmus Len
kijos sostinę. Sovietų armi
jai esą įsakyta paimti Var- 
šavą pirma, negu prasidės 
derybos.

BOLŠEVIKAI TIK 75 MY
LIOS NUO VARŠUVOS.
Paryžius. — Sovietų ka- 

riumenė randasi jau už 75 
mylių nuo Varšuvos. Ji paė
mė jau Lomžą, nuo kurios 
jau visai netoli ikilenkų 
sostinės. Kolno ir Szcuczy- 
nas taipgi jau paimti. Lom
ža yra gubernijos miestas.

Į Danzigo uostą kas diena 
ateina daugybė laivų iš An
glijos ir Prancūzijos su gin
klais, kurie tenai būna iš
kraunami ir tuojaus siun
čiami lenkų frontan.

Sovietų ka-

TRUMPOS ŽINIOS.
Išviso karės metu Sveica- 

■ijos paštas persiuntė karės 
)elaisviams 714,536,627 siun 
inius laiškų ir šiaip kitokiii 
duntinių.

SUMUŠTAS MOTERŲ 
BATALIONAS ATVYKO 

VARŠUVON.
Varšuva. — šiandien čio

nai atvyko sumuštas mote
rų batalionas, kuris gynė 
Vilnių. Batalionas turėjo

Vokiečiai turėjo 123 zepe-'labai sunkių nuostolių ir da
rnus karėje. Iš jų 79 tapo bar jis reorganizuojamas, 
sugadinta. Vokietijoj avia-jBe to da Varšuvon dabar 
toriai numetė išviso 1,072.-gabenamos kanuolės orlai- 
157 bombas: visokių gi rusų.viams šaudyt, nes bolševikai 
iriaivių vokiečiai išviso tu-Į tankiai vartoja aeroplanus 

.•ėjo 47,637. ' savo ofensyve.
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VIENIJO SU KLERIKA
LAIS.

Iš Lietuvos atėjo anądien 
žinių, kad socialdemokratai 
pastatę savo kandidatu Į 
Lietuvos prezidentus M. 
Biržišką, o krikščionis de- 
-mokratai (klerikalai) inži
nierių Naruševičių. (Buvo 
pasakyta, kad santa rietis 
Leonas irgi pastatytas kan
didatu.) Buvo vėl paskalų, 
kad Naruševičius jau išrik
tas, bet tie paskalai nepa
tvirtinti.

Kol kas, veikiausia. Lie
tuvos prezidentas da neiš
rinktas; bet kad juo bus 
Naruševičius, tai jau ir da
bar galima numanyti, nes ji 
remia klerikalai ir liaudi
ninkai.

Mums, amerikiečiams iš 
pradižų buvo neaišku, kodėl 
klerikalai nestato į prezi
dentus savo partijos kandi
dato. o kiša Naruševičių, 
kurį jie iki šiol skaitė tauti
ninku ir "bedieviu?” Netik

įtik nepraktiška, bet reikštų 
i stačiai naikinimą progreso 
( Juk didelių mašinų, kurios 
ant didelio ūkio taip svarbią 
rolę lošia, tarp smulkių ūki
ninkų nepadalysi: o jeigu ir 
padalytum, tai jie negalės 
jų vartoti nei užlaikyti. Pa
skui, kaipgi padalysi dide
les dvaro triobas?

Tečiaus visa to nežiūrint, 
Lietuvos buržuazinės parti
jos nori dvarus skaldyt. Tik 
socialdemokratai tam prie
šingi.

LIETUVOS DELEGACI
JA

prezidento vietą klerikalai1 >sidėję nepasisekimai 
paveda kitos partijos žmo-'" 
gui, bet ir į ministerių kabi
netą jie įsileido didžiumą 
liaudininkų, nors turėdami 
Seime didžiumą, jie butų 
galėję sudaryti vienų kleri
kalų valdžią. Tai kodelgi jie 
nenorėjo ta proga pasinau
doti

Šita paslaptį išaiškino at
ėjęs dabar iš Kauno liaudi- 

- ’ ninku "Darbas." Jis rašo:
"Pagaliaus susidarė naujas 

ministerių kabinetas su dr. K. 
Grinium priešakyje. Daugelis 
musų draugu, ypač gyvenan
čių toliau ir gerai nežinančių 
dalyku padėties, nemažiau nu
sistebės, tokią žinią išgirdę. 
Juk eiti i valdžią o ypač stoti 
jos priešakyje dabartiniu laiku 
reiškia nieką daugiau, kaip 
išstatyti save pavojum būti vi
suomenės paniekintam ir ap
spjaudytam.
Tai ve, kodėl klerikalai 

nenori stoti valdžios prieša
kyje. Jie bijosi išstatyti sa
ve pavojun. Jie kiša i tą pa
vojų liaudininkus. Tuo tiks
lu jie susidėjo su liaudinin
kais į bloką ir remia jų kan
didatus. Pirma jie tokią po
litika varė su "pažangie
čiais”. Laikinos valdžios 
priešakyje buvo pastatyti 
beveik visi "Pažangos’’ žmc 
r.ės. Tas tą partiją taip su
naikino, kad ji nei vieno at
stovo negalėjo, pravesti Į 
Steigiamąjį Seimą:

Liaudininkai šitą pavojų 
supranta, tečiaus perdaug 
jiems norisi valdžios, kad 
jie galėtų nuo jos atsisakyt 
Ir tas gali juos sunaikinti 
taip, kaip "pažangiečius.”

REIKALAUJA SOCIALI- 
ZUOTI LIETUVOS DVA

RUS.
Steigiamajam Seime da

bar svarstomas žemės klau
simas. Socialdemokratai rei 
kalauja, kad stambus Lietu
vos dvarai butų socializuo- 
jami. Paduodamas Seimo 
atstovų kalbas, Kaune 
"Darbas” rašo:

"...Kalbėjo socialdemokratų 
frakcijos vardu J. Plečkaitis, 
kuris išrodinėjo. kad visi stam
bieji ūkiai turi būt 'suvalsty
binti’. bet dvarai negali būti 
skaldomi ir neturį būti dalina
mi bežemiams, o turi būti val
domi ’ukio tarybų’, kurios su
sidėtų iš dvarų darbininkų ir 
savininkų atstovų bei ūkio ži
novų.”
Reikia pasakyti, kad pa

našiai buvo socializuoti dva
rai ir Vengrijoj, kuomet so
cialdemokratai buvo paėmę 
tenai šalies vairą j savo ran
kas. Jie irgi atrado, kad 
skaldyti ir dalyti didelius 
dvarus, kur įvesta stambi 
mašinerija

MASKVOJ BUVO 
"AREŠTUOTA.”

"Vienybės Lietuvninkų” 
korespondentas. kuriam 
teko būti su Lietuvos taikos 
delegacija Maskvoje, dabar 
pasakoja savo įspūdžius. 
Įgytus Tarybų Rusijoj. Jis 
pradeda nuo pat pradžios, 
kaip tik delegacija iškeliavo 
iš Kauno.

Jau nuo pat pradžios pra- 
i, sako 

jisai. Išvažiuojant iš Kauno, 
delegacijos trūkis pervažia
vęs mielaširdystės seserį 
(norsę). Paskui, privažiuo
jant prie Rygos, nežinia kas 
šovęs į delegacijos traukini. 
Kulipka išėjus per vagoną 
kiaurai ir tik per plauką ne- 
užmušusi delegacijos patar
nautoją. O kada tūli delega
tai paskui grižo iš Maskvos 
: Kauną su savo valdžia pa
sitarti, ant stoties Idrica 
lenkų orlaivis pradėjęs mė
tyti Į lietuvių traukini bom
bas. Į traukini nepataikė, 
bet sugriovęs vieną namą 
netoli, užmušęs arklį ir su
žeidęs vieną žmogų. Bolše- areštas. 
vikų ugnis užpuoliką nuvi
jusi!

Važiuojant Maskvon, de- 
egatams labai rūpėję pa
matyt bolševikų gyvenimą. 
Bet pribuvus vieton ir pra
dėjus rengtis išeiti mies
tan.—

"Tik kastai praneša mums. 000 rublių i mėnesį, 
kad išeiti pei- duris niekur ne
galima. nes mes esame areš
tuoti. Visų veidai persimainė 
ir vietoj linksmaus juokavimo 
jau visi pradeda gailėtis, kam 
važiavo Į Maskvą. Kiekvienas 
nori pasiliuosuoti. buk jis bu
vęs priešingas važiavimui." 
Tokie buvo pirmutiniai 

lietuvių įspūdžiai Maskvo
je. Bet, kaip sako kauniškė 
"Lietuva", tai nebuvę tik- 
’as areštas, tik be sargybos 
bolševikai neleidę visų lietu
vių po Maskvą vaikščiot. 
Pilną liuosvbę turėję tiktai 
delegacijos nariai, o ne jos 
patarėjai bei patarnautojai. 
!r tas pats "Vienybės Lie
tuvninkų” korespondentas 
sako:

"Nors mums nebuvo galima 
niekur iš buto išeiti, bet kelin
tą iš musų pasiuntė ant stoties 
parvežimui musų produktų ir 
automobiliaus. Tą diena buvo 
paroda kariumenės, siunčia
mos ant lenkų fronto ir visas 
miestas buvo papuoštas raudo
nomis vėliavomis su užrašais. 
Pravažiuojant pro Teatralną 
Ploščad, matėsi būriai kareivių 
marguojančių Į visas puses. Vi
sur matėsi išlipintų atsišauki
mų stoti į raudonąją armiją 
apginimui Rusijos nuo lenkiš
kų panų. Vienas labai žymus 
piešinys matėsi ant kiekvieno? 
vietas: juoda šuns galva ant 
raudono dugno, iš gerklės drim 
ba raudonos putas, iššiepti

valgiai, kurių tenai buvę porą amerikoniškų myiių... 
galima gauti. Girdi: apie 4,0^0 ar 5,0CA* rublių.

"Ant stoties buvo bufetas, Iš visa to matyt, kad "V. 
kuriame buvo galima gauti ko- L.' korespondentas Rusijos 
ki<s tai i uodų kruopų zupės. gyvenimo nesuprato ir pats 
Bliudelis tokios zupės kainavo nežino, ką jis rašo.
300 rublių. Duonos visai gauti 
nebuvo galima. Nuėjom i žalę, 
buvusią pirmos ir antros klo
siu. čion bufete galima buvo 
gauti stiklinę rūgštaus pieno' 
už 9o rublių, buteli tem°na<k>!kjnamas Lietuvos kareivis 
už 50 i-ubhu ir žalių raugintu;turi ka!bsti ytokius žo. 
Kopūstų bhuaeliuose po 150 rb. j džius-

”Aš NN. prisiekiu Aukščiau
siam Viešpačiui Dievui teisin
gai tarnauti Lietuvos kariume- 
nėje. būti ištikimu musu kraš
to konstitucijai, klausyti save 
vyresnybės, grieštai jos Įsaky
mus pildyti ir šventai laikyti 
man Įteiktą paslaptį. Prisiekiu 
nesigailėdamas savo sveikatos 
nė gyvasties ligi paskutiniam 
kraujo lašui ginti Lietuvos lai
svę ir nepriklausomybę, o taip 
pat musų žmones ir visą musų 
žemę nuo kokiu nors užsienių 
ar vidaus priešu užpuolimo ir 
nuo visų tų, kurie musų kraš
te kels riaušių, ardys žmonių 
darbą ir ramumą ar kitaip kaif 
skriaus žmones. Prisiekiu su 
priešu grieščiausia kovoti, nei
damas su juo i jokias pažintis, 
sutartis ar šiaip susižinojimą 
raštu ar žodžiu, visą gi tai. ką 
apie priešą sužinosiu ar išgir
siu tuojaus savo vyriausybei 
pranešti.

"Kad šią priesaiką darau 
tikra širdimi ir gryna sąžine 
iškeliu ranką prie Viešpaties

. .. , . . ... 1 Dievo.”žinoma, kaa pastebėję I ,
mogų tiek sviesto, rekvi- Šitokia priesaika pasipik- 

ir pati žmogų areštuo- tins kiekvienas laisvas žmo
gus. Ji yra klerikalų para- 

"areštuo-syta ir taikoma prie tam- 
V. L.’ korespondentas kareivio proto. Kultu-

LIETUVOS KARU ME
NĖS PRIESAIKA.

Mums prisiųsta Lietuvos 
kariumenės priesaika. Sai-

Pastebėjau, kad kampe už sta-. 
lo du vyrai ir moteris valgo 
duoną su suriu ir sviestu. Svie
sto turėjo puodynę.Kaip tik 
žmogus pastebėjo, kad mes ei
name link jų. tai taip persi
gando. kad nei kąsnelio, kurį 
turėjo burnoje, nebegalėjo nu
ryti... po valandėlės, kada pri
ėjome prie stalo, tai netik svie
sto ir sūrio ten nebuvo, bet nei' 
duonos trupinių nesimatė. Ma
tydami. kad jie viską šukavo- 
i o. mums žingeidu buvo suži
noti. kame dalykas. Užklausė
me jų. žmonelės aiškinosi, kadi 
jie jokio sviesto nei sūrio nėra 
matę, tai gal buvę kiti, o ne jie. 
Kada mes paaiškinom. kas 
mes esame ir kode! klausinė
jame. tai jie patylom pasakė.Į 
kad jie manę, buk aš atrodęs Į 
komisarą, nes ir su kareiviu, 
rodei bijoję, kad netik nuo jų 
gali atimti sviestą, bet ir ii 
črezvyčaiką (specialę policiją) 
pasiųsti kaipo buržujų-speku- 
iiantą. Kadangi prie dabarti
nių kainų darbininkas Rusijoj Į 
jokiu budu sviesto pirkti nega-Į 
Ii. tai 
pas ži 
zuoja 
ja."

Kaio. matote, 
tas’’ . __________
vaikščioja po Maskvos mies-ringam žmogui sarmata to
tą kalbasi ant nripsaikoir narodvt. Tš
žmonėmis ir 1 
kiek kas kainuoja. Iš to jau 
aišku, kad tai nebuvo tikras

Maskvos gyventojai, sako 
"V. L.” bendradarbis, dali
jasi i dvi rusi: darbininkus 
ir spekuliantus. Kas dirba 
koki darbą, tas darbininkas. 
Kas nori gyventi be darbo, 

spekuliantas. Darbinin- 
nuo 2,000 iki 6,- 

ir prie 
''Pajok/' kas 

teisę gauti nustatytą 
miltų, riebalų ir ki- 
valgomųių daiktų, 

daiktus darbininkai 
valdžios sandelyje, j

tas
kai gauna

vagzalo su kią priesaiką ir parodyt. I 
klausinėja, jos turėtų būt išmesti netik 

' 1 visi "viešpačiai,” bet ir to
kie žodžiai, kaip "ginimas" 
krašto nuo "riaušių.” nėji- 
mas "su priešu’’ "Į jokias 
pažintis/’ arba pasižadėji
mas ką nors išgirdus ar su
žinojus "tuojaus savo vy
riausybei pranešti.” Šitokia 
oriesaika gal tiktų buvusio 
earo "ochranos” šnipams, 
kuriems reikėdavo ginti 
"vieru, caria i otečestvo” 
nuo "užsienio ir vidaus 
priešų, bet nerespublikos ka 
reiviams.

"Taigi matote, kad musis-’ 
kiai bolševikuojautįs gaivalai 
neturi jokios nuovokos ir apie| 
tą bolševizmą, kurio advoka
tais jie statosi. Jie tiktai tvir-l 
kiną lietuvius darbininku;,! Eugene V. Debs gimė Te- 
auklėdami juose po bolševizmo -
priedanga keršto jausmus ir 
klaidindami jų protą.

"Bet bus įdomu pažiūrėti, ar 
tie gaivalai ir dabar da vis agi
tuos prieš Lietuvos teisę pačiai 
spręsti savo likimą; ar jie ir 
dabar da vis sakys, kad Lietu
vos nepriklausomybė esąs 
'buržuazijos išmislas’; ar jie ir 
dabar da vadins visuotinu bal
savimu išrinktąjį Seimą 'cir
ku’. ”
Iš tiesų, lietuviškų frai- 

nistų "partija" atsidūrė da
bar kvailam padėjime. Ne
pritarti Lietuvos taikai, tai 
reikštų nepritarti Rusijos 
bolševikų pozicijai, reikštų 
itsigerti iš prispjaudyto šu
lnio. Tai ve, kur atsidūrė 
mūsiškiai komunistai!

STILŠONAS KAUNE.
"Vienvbė Lietuvninkų"

X7r. “ ’ ' _
;avo korespondento iš Kau-,me1- negalėjo atsakyti, jeigu 

llroo onf
kredito."

Išbuvęs krautuvėj 5 me-

\T

EUGENE DEBS.%

_ - Bet šį sykį Debsas ”atme-
rre Haute, Ind., lapkričio 5, tė" dovaną; jis jos nepriė- 
1855. Dėbso tėvai buvo bied- mė.

Pasitraukęs iš Pečkurių
1855. Dėbso tėvai buvo bied- 
ni, todėl Eugenius negalėjo 
užbaigti augštesnės mokyk- Brolijos Debs tvėrėsi orga- - 
’’ nizuoti American Raihvay

mokyklbs Debs Union. Tarnaudamas Peč- 
t. y.'14 metų am- kurių Brolijai Debs gauda- 

stojo į geležinkelio vo $4,000 metuose. Naujoji- 
,T gi unija jam mokėjo vos $9-

00 į metus. Ir jis liuosa va
lia pasirinko paskutinę uni
jų-

1894 m. balandžio mėnesy 
naujoj American Railway 
Union turėjo pirmą susikir
timą su Great Northern 
Railroad baronais.

Darbininkai laimėjo. Jie
- *___ «•_ ____ v* _ • j „ į ___y

panijos pastangų skebų pa-

los mokslo.
Vietoj 

1870 m., 
žiaus, ! 
šapą Terre Haute, o neužil
go tapo garvežio peckuriu.

Būnant peckuriu ant gar
vežio Debs kaikada gauda
vo vėjo nuo mašinisto už 
skaitymą "visokių, anuot 
mašinisto, niekniekių.” Tik 
vėliau, kuomet jau Debs pa
garsėjo, buvęs Dėbso perdė- 
tinis mašinistas "pripaži
no", kad Debs ne veltui laimėjo nežiūrint nė kom- 
skaitė.

Debs apleido geležinkelį gelba suardvt streiką, ne- 
ir gavo džiabą gro- žiūrint nė valdžios užuojau

tos kompanijoms.
Indomus atsitikimas tu

pėjo vietą tame streike.

1874 m. 
sernėj, Terre Haute, Ind.

Bet biznierius iš jo bu
vo prastas, nes tariant jo

28 sakosi gavusi nuo naties žodžiais iis "niekuo- S- t •k-nrp<nnnrtpnrn is » paties zoaziais, J1& nieKuo- Mmnesotos. gubernatorius
Knut Nelson, geležinkelio 
kompanijos prezidento pra
šomas, pašaukė Debsą į sa
vo ofisą. Debsas atėjo, bet 
gubernatorius tyčia neat
kreipė į Debsą atydos ir pa
starasis ilgą laiką buvo pri- 

... .. 1875 metais, vasario mė- verstas laukti priimmajam
nesy Debs įstojo į Terre kambaryje. Pagalios guber- 

,bet PasK“1i Haute geležinkelio darbi- natorius, lyg nežinodamas 
> '”e,TnokA- njnkų uniją. Netrukus po su kuo turįs reikalą, kreipė- 

(to, Joshua A. Leach, didis si į Debsą:
. meistras garvežių pečkurių —Ar jus norite matyti
11 brolijos, kalbėdamas St mane?

Louise apie Terre Haute

to da gauna 
duoda
normą 
tokių 
Tuos 
perka 
Spekuliantai gi, kurie dar
bo nedirba, tokių kortelių 
("pajokų”) negauna ir jie 
turi pirktis maistą nuo kitų 
spekuliantų. Pas spekulian
tus. t. y. pas privatinius biz
nierius, maisto kainos, kuo
met lietuvių delegacija buvo 
Maskvoje, buvusios tokios:

Svaras juodos duonos 400 
rublių, svaras sviesto 2.500 
rublių, sv. kiaulienos 2,- 
500 rub., svaras cukraus 
3.000 rub.. svaras druskos 
1.000 rub., pūdas ruginių 
miltų 13.000 rub., pūdas 
kvietinių miltų 40,000 rub.. 
raugintas agurklas 120 rub. 
pūdas avižų 7,000 rub., 25 
papirosai 5CK) rub.

Savo "įspūdžiuose” "Vie
nybės Lietuvninkų" kores
pondentas yra prirašęs 
daug Įdomių dalykų, bet ne
galima jais remtis, nes dau
gelyje vietų jis pats sau Į 
prieštarauja. I___ —_____ , _
vienoj vietoj jis rašo, kad j c’a®? revoliuciją’, kaip svajojo 
"jokios privatinės nuosavy
bės nėra, viskas nacionali
zuota," o kitoj vietoj vėl sa-.
ko. kad spekuliantai gabena i** šiol didžiausiu įnirtimu nie- 
iš kaimu maistą ir pardavi- kindavo Lietuvos nepriklauso-

• mybę ir Lietuvos valstybę ir
charevka. Čia jis sako, kad sakydavo, kad 'susipratę dar- 
’ kas nedirba, tas negali nie- bininkai' turį geisti, kad Lietu
ko gauti," kitur vėl paduoda va patektų, gerumu arba prie- 
ir valgomųjų daiktų kainas, varta, po Rusijos bolševikų 
kurioms pas spekuliantus kontrole. O dabar, pasirodo, 
galima beveik visko nusi- kad patys Rusijos bolševikai 
pirkti. Vienoj vietoj iis sa- atsisako nuo pasikėsinimų ant 
ko, kad Maskvoje "pilna Lietuvos, pripažįsta jos nepri- 
automobilių’’ ir "tramvajai klausomybę, daro sutartį su 
vaikščioja," kitoj vietoj vėl Į jos valdžia ir duodajai geria.i- 
rašo, kad "retai kur užeini 
vežėją" ir todėl jie lupa "už

r

KOMUNISTAI, BOLŠEVI
KAI IR LIETUVA.

Kalbėdamos apie Lietu
vos taiką su Tarybų Res- 
publika. "Naujienos” paste- 

j bi, kad tarp rusų bolševikų 
Į ir mūsiškių komunistų yra 
didelis skirtumas Lietuvos 
klausimu. Mūsiškiai komu
nistai su savo "Laisve" 
oriešakyje dabartinės Lie
tuvos valdžios visai nepri
pažįsta. Tuo tarpu gi rusų 
bolševikai tą valdžią netik 
pripažino, bet davė jai tei
sę naudotis per 20 metų Ru
sijos miškais, paliuosavo 
nuo lenkų ir atidavė Vilnių, 
Gardiną, pasižadėjo Lietu
vos pasienyj savo kariume
nės ateityje nekoncentruoti 
ir prie to visko da primokėti 
3,000,000 rublių grynu auk- 
5Ū. "Naujienos" sako:

"Dabartinė Rusijos valdžia, 
pasirodo, visai neketina mė
gint ginklais užkarti savo vaiią 

Pavyzdžiui, j Lietuvai ir padaryti joje so- 

musiškiai bolševizmo garbin
tojai Amerikoje ir Lietuvoje.

"Tie bolševizmo garbintojai

. nėja jį ant turgavietės Su- 
žandai, iš kurių kišo ilgos iltis. !, 
akjs išverstos raudonos, o ant 
galvos lenkiška karūna. Ant 
piešinio parašyta: Posledniaja 
Antanti Sobaka Polša. (Pas
kutinis aliantų šuo—Lenkija.
”Kel. Red.)”
Toliaus "V. L.” korespon

dentas pasakoja, kaip jie 
vaikščioję no vagzalą ir 

ir naujoviški klausinėję kiek kainuoja
I sias sąlygas, kad įgijus taiką 
‘ ju ja.

10 laišką, kame pranešama, kas praše duoti prekių ant 
:og—

"Garsus bolševikų vadas ir
Lietuves neprigulmvbės nie- tus. jis tapo išrinktas mies- 
kintojas, buvusis Lietuvių So-įto klerku, o 1885, pateko į 
cialistu Sąjungos sekretorius, ’ valstijos legislaturą. 
'draugas’ Stilsonas-Stasiulevi- 
čius, dabar Kaune, 
buvo areštavusi, 
paleido. Turbut jisai užsimokė
jo bausmės ir pasižadėjo neva- i 
ryti priešvalstybinės agitaci
jos. Matomai, milicija visgi 
'turi ant jį ant akių.’ ”
Stilsonas Amerikoje buvo į darbininkų organizaciją pa- aš visai nenoriu jus matyt; 

luteistas trims metams ka- sakė: ”/’'--------’ —1”’ ’ " ““ -------- -
ėjimo, bet kuomet padėjus riau Į

:ulam laikui paleido, jisai na, kuomet jis taps tos or
ia bėgo. Kaip jisai dasigavo ganizacijos galva."

Kauną, mes nesuprantam, i Leach pranašystė išsipil- 
TT^DAI?O OIRKTIgreičiau, negu jis mane. 
A n Al riš Debs -riebėsi V1SU Jaun/S'
KAD NLTMUŠLS ALGAS. ttžsidegimu veikti. Jo ki-

Bostono finansistų laik-. seniai ir pažastis buvo vi- 
’aštis, "Boston Commer- suomet pilnos plakatų, atsi- ___
jial," aiškiai pasako, jog šaukimų. Jis klampo per ge- j)eb^ą 
dirbtuvės dabar uždaromos ležinkelio bėgius sniegui 
zien dėlto, kad numušus sningant ir lietui Iijant. Jį 
te.rbininkams algas. 10 lie- galima buvo užtikti ir ma- 
)os numeryje šitas kapita- Šinšapėj ant kiemų, ir die- 
istų organas rašo: ną ir naktį. Kokiam nors bo

"American Woolen kompa- gui išvijus jį, kaipo negeisti- 
nija paskelbė, kad ji uždaro na agitatorių, iš vieno kam- 
neapribuotam laikui visas sa
vo dirbtuvves. Tai labai reik- vo bevarąs organizavimo 
šmingas pranešimas, bet to darbą kitame kampe, 
juk ir Teikėjo tikėtis. Tai yra ! „■
pirmas žingsnis, kurį turės 
sekti kitas korporacijos ir ats- "’Elmira stoties kon-
kiri asmens. ........................-

"Seniaus, kuomet 
davo normalės, tai 
mažėdavo pramonė, 
tai leisdavo savo

—Ne, p. gubernatoriau,

"Aš nesenai pasky- bet jus išreiškėt norą mane 
į broliją Terre Haute matyt, ir todėl aš 

10.000 parankos valdžia jį jauną vaikezą, bet ateis die- —atsakė Debs.
’ ’’ * ’ x —Tai jus esat Debs — iš

lėto tarė gubernatorius ir 
pasitraukė biskį atgal žval
gydamas Debsą nuo galvos 
iki kojų.

Po to, žinia, kaip ir pap
rastai kad gubernatoriai 
daro, . Nelson ėmė kolioti 

"agitatorium”,, "fo- 
reineriu,” ” anarchistu/’

Debs ramiai klausės. Ir 
kuomet gubernatorius sus
tojo, Debs užklausė, ar jau 
tas viskas pasakė. Guberna
torius atsakė, kad viską.

esmi čia

: £ Ts tumaus Tuomet Debs tarė:."Gerai,
J K _•—dabar pirmą kartą jūsų gy

venime žiūrėkit tiesiai į a- 
. . kis vyrui.” Po to Debs trum, 

Vieną naktį, pasakoja • paaiškino streiko bėgį, 
Debsas, ^pačiam viduržiemy, darbininkų reikalavimus ir 

r-, tt.
... ,. ... Debs užbaigė pasikalbėji- 

iš traukinio-tiesiai 1 gu gubernątorium šėka
is i...~ +■ iccim. MjąjgjjadHjet gyvenime

» - -p, OO

tiesiog ant policmano. ras- Žalnieriaus ir nebuvau pa- 
tarasis išgirdęs mano prie- • u kurs šokinėja per vir- 
tikius, čia pat ant vietos ta- kaip p guber-

■ _ nor po man0 draugu-! Agitaci- natoriau, šokinėjat prieš juos par-. jos reikalais Debs trankėsi Hin Dabar p ^r- 
‘po visą Ameriką vazinėda- n^oViau, aš nusimanau šiek 
mas tai kaip paprastas pa- k ir a -e geležinkelius, ir

lėšos bn- 
kad ir su-į 
fabrikan- 
dirbtuves

duktorius maloniai išmetė
mane i

įpusni. Ir kuomet aš išsiri- ____
tau iš sniego tai pataikiau a§ ’ne<jėvėjau plutokrato

nors sutrumpintą laiką ir krau 
davo savo produktus į sande-' 
liūs, gerai žinodami, kad anks-! 
čiau ar vėliau galės 
duoti ir padaryti pelno.

"Dabar gi padėtis visai kito
kia. American Woolen kompa- “:^aX«"Sir’Taškiu" užsi- UeK Ir- , , .. . , , sazienus, tai kiškiu uzsi mano sutikimu galite paim-
.... L... inan0 traukg jr va§uotj f^k.nija kėlė savo darbininkams al
gas ir kėlė, pakol jos pasidavė 
nepakeliamos. Prie dabartinių 
sąlygų kompanija jokiu budu 
negali gaminti prekių ateities 
reikalams.

"Visuomenė griežtai atsisa- 
kė mokėti už drapanas augštas 
kainas ir didelės krautuvės bu
vo priverstos pardavinėti jas 
nupigintam kainom iki 15 nuo
šimčių ir daugiau, kad kaip 
nors išpardavus savo’ta vorus.

"Kuomet American Woolen 
kompanija atidarys savo dirb
tuves, tai algos turės būt jau 
visai kitokios, negu jos buvo 
karės metu, arba tuojaus ka
rei pasibaigus.

"Tuo pačiu keliu dabar eina 
avalų išdirbystės. Ir greitu 
laiku atsidurs tokiam pat pa
dėjime visa audimų pramonė, 
ženklai jau pasirodo."
Tas pats esą ir su staty

mo industrija. Dėl algų aug- 
štumo ir medžiagos bran
gumo dabar visai negalima 
statyt naujų namų. Algos, 
todėl, turėsiančios pulti ir 
tuo tikslu tyčia daroma be
darbė.

lygumus ir kalnus, nakvojo j 
ant anglies ir maitinos iš 4' 
pečkurių viedrelių. _ . | Debsas išėjo is ofiso.

1880. Garvežių Pečkurių Gubernatorius taip ir pa- 
Brolija paskyrė Debsą pir- siliko vidury savo ofiso išsi- 
muoju brolijos sekretorium žiojęs — ar tai negalėda- 
ir iždininku ir atsakomuoju mas atgauti oro, ar tai ne- 
brolijos leidžiamo laikraš- galėdamas kaip reikiant su- 
čio redaktorių ir manadže- kramtyti to, kuo Debsas jį 
riu. pavaišino. >

Ne veltui jam tai buvo pa- Petrelis,
skirta. Kuomet Debs užėmė (Toliau bus)
sekretoriaus vietą, brolija 1111
turėjo tik 60 skyrių ir apie ŠERIFAI ŠAUDOSI Už 
$6,000 skolų. Nepraslinko DEGTINĘ,
daug laiko, kaip ęZt Kentucky valstijoj labai
dv]0- pr!e skol^ isišatafio slaptas degtinės
skyrius ir išmokėjo skolas. m valdininkai

1892 m. Debs padavė re- užsiima tuo bizniu. Harlano 
zignaciją iš pečkurių um- paviete šerifas Adams turė
jos pirmojo sekretoriaus, j0 jsitaises bravorą ir varė 
iždininko, redaktoriaus ir tt -’moonshinc’ą." Kitas šeri- 
Unijos nariai vienbalsiai... fas, Jesse Jumps, norėjo
atmetė Dėbso rezignaciją. Adamsą areštuoti ir atimti

Debsui nurodžius, kad jis iš jo degtinę. Adams išsi- 
norįs imties platesnio dar-traukė revolverį ir šovė 
bininkų organizavimo dar- Jumpsą, bet nepataikė. Tuo- 
bo unija priėmė rezignaci- met Jumps išsitraukė savo 
ją ir paskyrė jam dovanų revolverį ir patiesė Adam- 
$2,000. ‘ są ant vietos.
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ji Kas nieko neveikia 
To* niekas nepeikia

!========== 
JERSEY CITY, N. Y. *

Naujos rūšies oratorius.
Yra sviete žmonių ir pro

tingų ir žioplų ir puskvailių 
ir visai kvailų; bet tokį kei
stai žioplą sutvėrimą, kokiu 
kad yra mūsiškis vietos ko
munistų lyiderukas S. J. tur
būt nerastume visame pa
saulyje. Jeigu jis butų vien 
tiktai žioplas, tai da butų 
pusė bėdos, nes žioplą kiek
vienas pažysta ir kaipo su 
tokiu neturi jokių reikalų. 
Bet dabar, kuomet pas jį 
i-andasi kiek žioplumo tiek 
ir drąsumo, tai noroms ne- 
noroms prisieina apie jį šis 
tas pasakyti.

Prie kiekvienos progos, 
kuomet tik parengtos pra
kalbos arba šiaip kokis vie
šas susirinkimas, arba nu
miršta kokis žymesnis as
muo, visuomet tas žmogus 
išlenda kaip yla iš maišo ir 
pradeda rodyt savo ”orato- 
riškus” gabumus, kurie 
publikoj pagimdo tokį „sko
nį”, kaip kad perkandus 
raudonąjį pipirą.

Taip va, tūlas laikas at
gal, viena vietos draugija 
buvo parengusi prakalbas, 
kur turėjo kalbėti J. Juke
lis. Nesulaukiant Jukelio, 
musų oratorius, pasinaudo
damas ta proga, tuojau už
sirioglina ant pagrindų ir 
pradeda drožti spyčių. Bet 
kadangi vargšas buvo taip 
nusišnapsavęs, tai net neap- 
sižiurėjo, kad jis atsistojo 
prieš publiką su atdaromis 
kelnėmis ir išlindusiais iš jų

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS j®
drožti spy- 
kol ant ka- 
vieno žrno-

vienas iš

»torius pradėjo 
čių ir drožė tol, 
pinių neliko nė 
gaus.

Ant rytojaus,
palydovų sutikęs manė sa
ko: „Jus va’dykit tą savo 
vadą!”

—Kdkį vadą? — Užklau
siau aš jo su nusistebėjimu.

—Ugi S. J. — atkirto jis 
man.

—S. J. nėra jokis mano 
vadas ir aš su juo neturiu 
nieko bendro 
jam.

Tada jis man sako: „Kad 
jį kur velniai paimtų I Jeigu 
jau girtas, tai po paraliais 
sėdėtų namie, bet ne žmo
nes eitų juokinti; užsimer
kęs, apsileidęs ir pasakoja 
visokias nesąmones, net 
sarmata klausyti.”

Tai matote kokį puikų 
oratorių mes turime!

Bet paklausykite, ką jis 
sako ant socialistų: šmeižia 
juos bjauriausiais žodžiais, 
'Keleivio” redaktorių d. S. 
Michelsoną kitaip nevadi
na, kaip „provokatorium.” 
Ir kuomet kartą aš jam pa
stebėjau, kad užsidarytų 
savo nepraustą valgomąją 
ir pridūriau, jog ir jis pats 
esąs tokių „šviesių” darbų 
atlikęs, kuriuos jeigu aš 
pradėčiau kelti i eikštę, tai 
ir jis pats turėtų parausti 
iš gėdos, tada jis atsakė: 
„Tu uždaryk savo armoni
ką, nes jeigu tu pradėsi ką 
ant manęs šnekėti, tai aš ta
ve patrauksiu į teismą.” 

_ __ _ j... Tai matote, kokį vadą tu- 
marškiniais. Gi iš publikos ri mūsiškiai komunistai! 
pamačius tokį keistą su-'Argi jie negali didžiuotis! 
tvėrimą ant pagrindų/vien i Juk turęti toki garbingą 
pradėjo juoktis, o kiti rei- vyrą priešakyje, rodos, di- 
kalauti, kad pirmininkas desnes garbės ir nereikia, 
nuvarytų jį šalin, ką pasta
rasis ir padarė.

Po šitos komedijos, pras- 
linkus kiek laiko numirė tos

atsakiau aš

Trumpukas.
CHICAGO, ILL.

  _ __Liepos 16 dieną čia buvo 
pačios draugijos narys J. A. Lietuviškos Amerikoniškos 
Vos tik vakare spėjo žmo- Rūbų Išdirbimo Bendrovės 
nes susirinkti Į pagrabą, susirinkimas. Žmonių atsi- 
kaip štai musų oratorius iš- lankė nemažai. Susirinki- 
lenda iš kampo ir pradeda mui atsidarius, pirmininkas 
sakyti „pamokslą”, ir galų pauškino, kiek jau ši bend- 
galė taip įsikarščiavo, "jog rovė yra nuveikusi. Paaiš- 
pradėjo net kolioti susirin- kėjo, kad į ketuturius mėne- 
kusius sakydamas: „Tai' sius ji jau turi pasiuntus į 
jus kalti, jus tą žmogų išve-; Lietuvą du atstovu ir iš ten 
dėt iš kelio, jus padarėt jį Į gavus kablegramą (29 bir- 
girtuokhu, jeigu ne jus, jis 
butų buvęs geras žmogus,” 
ir tt. Suprantama, jeigu jis 
pats nebūtų buvęs girtas, 
tai gal butų niekas nieko ir 
nesakęs; bet dabar, kuomet 
pats girtas ir kitus bara už 
girtuoiystę, tai daugelis 
tuomi pasipiktino ir pradė
jo kelti lermą; vieni ėmė 
šaukti: „Nustoki niekus
blevizgojęs,” kiti vėl :• „Tu 
pats esi girtas, o kitus mo
kini” ir tt.

Dabar vėl, kelios dienos 
atgal numirė turtingas lie
tuvis saliuninkas J. Grans- 
kis. Nors velionis visą savo, 
gyvenimą buvo laisvas ir 
tai laisvas netik nuo bažny
čios, bet ir nuo visko. Te- 
čiaūs jam mirus ir riebiai 
apmokėjus kunigui už pa
grabą. šis sutiko palaidoti 
su didžiausiomis iškilmėms.

Ir štai, kuomet dienoje 
palaidojimo nuvežė kūną į 
kapus, tai nusekė paskui ir 
musų oratorius. Vos kuni
gas spėjo užbaigti savo ce
remonijas, kaip musų ora
torius prieina prie kunigo 
ir prašo, kad šis pavelytų 
jam ‘ pasakyti „prakalbą.” 
Kunigas matydamas, kad 
girtas žmogus reikalauja 
pats nežinodamas ko, netik 
kad nepavėlyno jam sakyti 
„prakalbą”, bet da ir patarė 
eiti jam namo ir išsimiego
ti. Rodos to turėjo ir užtek
ti. Bet kur tau, musų orato
rius vistiek nenurimo ir 
laukė iki kunigas prasiša
lins. Vos tik kunigas spėjo 
prasišalint, tuoj musų ora-

želio), jog Lietuvos’ valdžia 
remianti bendrovę. Tik rei
kia mašinų vežti ir dirbti. 
Aplinkybės esančios pui
kios.

Toliaus buvo paaiškinta, 
kad kalbamoji bendrovė 
vra užregistruota Lietuvos 
Atstovybėje ir kad bus koą- 
truoliuojama. Paaiškinta 

taipgi, kokiais pamatais 
bendrovė buvo sutverta ir 
kaip ji yra tvarkoma.

Vėliaus atstovas išdavė 
raportą iš bendrovių atsto
vų konferencijos, atsibuvu
sios liepos 3 dieną New Yor- 
ke. Iš raporto paaiškėjo, 
kad pageidaujama idant vi
sos bendrovės, turinčios vie
noki tikslą, butų suvienytos. 
Kaikurios bendrovių jau 
susivienyjo. Tik “lietuviška 
audinyčių bendrovė negali
ma buvę sutaikyti, kadangi 
pasak tos bendrovės atsto
vų, bendrovės direkcija bu
vus išrinkta penkiems me
tams. Taigi sUsivienyjus, 
direktoriai turėtų būti ren
kami išnaujo. O tai esą ne
galimas dalykas. Raportas 
priimtas vienbalsiai.

Duota įnešimas, kad dar 
šį rudenį pradėtų darbą 
Lietuvoje. Įnešimas priim
tas vienbalsiai.

Išreikšta abejonė, ar pa- 
vvks sukelti reikalingo ka
pitalo. Didžiuma betgi buvo 
įsitikinus, jog bus galima 
sukelti.

Kiek teko patirti, vien 
šiame 'susirinkime kapitalo 
pakelta virš $3,000. Tai yra 
pažymėtinas dalykas. 
__________  Siuvėjas.

i kitos su liežuviais kad vei-i 
iaĮkia, tai veikia. Tūlos statosi! 

save labai turtingomis, šuJ 
nyčius automobiliais vežio
jasi. O kurios taip labai ne 
kila, tas išvadina nususė- 
iėms, skurdėms ir tt.,

Nors ir tų „puikesniųjų” 
komunisčių vyrai taipgi yra 
tokie patįs algapelniai ang
liakasiai. Kurios buvo do
resnės moteris, apleido kuo
pą. Dar tūli komunistai per- 

__________ _  _______ ka ant skolos kelių tukstan- 
LSS. 29 kuopapa baigoje pe-1 čių vertės brangias stubas

Matai tuoj revoliucija 
proletarų diktatūra 
tai nereikės skolos 
ir turės dykai gra- 

Ižias rezidencijas. Ar ne pui
ki mintis — ką?- 

Socialistai darbuojasi, 
kad atgaivinus vėl pu'opą. 
Dabar prie LSS. pavieniai! 
priklauso.

1 Lietuvos Sūnų Draugys- 
Itė nutarė surengti M. X. 
Mockui prakalbas. SLA. 158 
kuopa neužganėdinta buvu
siuoju seimu. Nekurie stoja 

luž Dundulį, bet randasi ir 
(tokių žmonių, kurie sako, 
kad Dundulis yra netinka
mas būti sekretoriumi SLA. 
Esą toksai žmogus, kuris!: 
kartu su mėnulio atmaino
ms maino ir savo pažvalgas, 
niekam nėra ištikimas žmo- 
[gus. Girdi, buvo karštų so- nešė policijai.* Policija paė 
cialistu. Socializmą iškeik 
—pametė. Patapo komun 
tu. “ ‘ , ____ o______ _
užsigynė. Panašius renega-Įtina aiškiai policijai išpasa 
tus, esą, neverta organizaei- ' 
ju viršininkais rinkti, ku
riuose didžiuma darbininkų 
dalyvauja.

Rankpelnis.

SPRINGFIELD, ILL.
čia ir vėl angliakasių 

streikas. Streiką pra|dėjo 
Kompanieni darbininkai, to
dėl buvo priversti streikan 
išeiti ir visi maineriai. Strei 
kas jau išsiplėtė po visą 111. 
valstiją.

O kas link lietuvių judėji-į 
no, tai šiuo laiku naudin-[ 
gaiš darbais darbininkiška
me judėjime niekuo negali
me pasigirti. Anarcho ko
munizmas mus irgi pasiekė. | 

reitų metų irgi tapo suardy-|ir laukia proletarų diktatū
ra. Bolševikuojantįs komu- ros. y-1-- ........
nistai susitaisė sau komuni- įvyks, 
?tų kuopą ir džiaugiasi nuo užstos, 
„social-buržu  jų,” „sočiai-1 mokėti,

biaurvbių” apsivalę, ir tik 
!aukia čia jau „revoliucijos” 
:r „proletarų diktatūros.” 
Tūli karštuoliai tvirtina, 
kad ant kalėdų įvyksianti 
revoliucija, o ant naujų me- 
tų — proletariato diktatū
ra. Jokios pasargos ir svei
kas protas pas buvusius 
musų draugus negajėjo 
rasti vietos. Jie visi lindo 
lyg-žvirbliai Į Frainos spąs
tų ir tiek. Ką šnipas Fraina 
sakė, „Laisvė” pakartojo, o 
mūsiškiams „draugams’’, 
tai buvo šventa teisybė. Bet 
papūtus reakcijos vėjaliuM 
musų komunistai tiktai 
šmakšt i skyles ir sulindo, 
kur tik kas galėjo. Dabar 
jie sau ramiai verda naujos 
rūšies legtinę ”White Mule” 
ir „Evport Beer” — alų. 
Čia mus komunistams pasi
baigia visos revoliucijos ir 
proletariato diktatūra. Visi 
smarkiausi komunistai d?4- 
bar tik ir traukia į koloni
jas ant farmų. Mat tenai 
vra saugesnės vietos, bur-Į 
žuaziškos valdžios etgentai 
nepasiekia taip greitai. Te
čiaus kaip kada ir i koloni
jas buržuaziškos valdžios 
agentai užklysta ir suranda 
mus revoliucijonierius ir 
sukonfiskuoja jų visą pro
gresą „bravorą’’. Kelios die
nos atgal panašus likimas 
ištiko labai teisinga „real”! 
komunistą >—Stasį ’Rusaitį. 
Pas ji rado didžiausį bravo- 
-ą visam Sangomon county. 
Katilukas degtinei virti bu
vo 20 galionų didžio. Už
raugtos ir gatavos degtinės 
rado dikčiai. Alaus taipgi 
keliolika keisų. Čia tai buvo 
mus komunistui [didži.lusis
10 gyvenime nesmagumas, 
’ie buržujai paėmė patį fa
brikantą, visus fabriko įran 
kius, medegą ir tavorus, ir 
išvežė ten^kur reikia. Mrs( 
Rusaitienei buvo labai gai
la alaus, nes alus buvo taip 
gerai nusisekęs padaryti — 
puikus, kad ji verkdama ė- 
mė melsti, idant tie nelem
tieji buržujai susimylėtų ir 
neišvežtų. Susiėmus rankas
11 meldė: „Please, don’t ta
ke me beer.” Na ir tapo vis- 
Vi žmonos pasigailėta ir pa- : 
likta kelios bonkos: esą ner
vų sustiprinimui. Musų ko
munistas bondsą užstatęs 
buvo paliuosuotas. Dabar r 
lauks buržuaziško teismo • 
už savo radikališką darbą, nebus atmokėta dividentai

, j . > , Tada A. Vainorius paaiški
dabar,įa^e Pa- no, kad nereikia bijoti ko- 

' C0tįa1^A fabrikan- munistų gązdinimų. n 
npf komunisto darbininkai neina su jais.
nnL •S PS ."ZSlnet« o kvniui.i.u.i i. --"Vjhitžmute/’ „K "omnetOkdšJ?!.ta; "erfki?- k?‘i 

žysiu. Kiti komuifeuiSEXk,m4 "kor 
zaeHaSUt'vartuaUJ ’ T°r2?ni- ’7U svolaėiau 
KnPnra SUardysim. kaip u

oa ?1aP”lInas’| Komunistais vadinti.”

CHICAGO, ILL. 
' rikatu darbo taksiai.

Į Jau buvo „Keleivyje” ra- 
s.vĮa.. jog Chicagoje ir jos 
apielinkėse matos du valka 
tos, kurie netik kad šmei 
ria pažangesnius darbiniu 
kus ir jų vadus, bet apgau
dinėja tamsius žmones, par 
davinėdami jiems Lenkijo. 
juodašimčių paveikslus h 
kitus niekam netikusius da 
lykus.

Pastaruoju gi laiku, kiek 
teko pastebėti, tiedu valka 
tos sumanė ir varo nauji, 
bizni tarpe vietos lietuvių 
Būtent „malevoja” šlykš
čius moterų ir merginų pa 
veikslus ir juos pardavoja 
■ ’ž vieną toki paveikslą ii 
žmonių, ypač jaunimo, išvi 
’ioja po 25c. (tie paveiksią 
laba: šlykštus; padoras žm< I 
gus gėdintųsi rodyt kitan 
panašių paveikslų, ne tik ką 
parduot). Žinoma, jaun 
žmonės perka. Jaunan I 
žmogui teko gaut tų paveik 
>lų. Jis, parnešė juos namo. 
Motina, tarytum žinodama 
padarė vaikino kišeniuost 
kratą — rado paveikslus 
Pamačius merginą su kapu 
emu. nusitvėrė už galvos ii 
sušuko: „Dievuliau! Nejau 

,gi tėvas Kazimieras šit: 
•šposą iškirto!” To negana 

'■lotina tuos paveikslus nu-

kiekvienos - progos pliauš
kia, jog „laikas pradėt gy
venti komunistiškai — iš 
darbininkų turtą atimti, o 
atiduoti valkatai-dykaduo- 

niui.”
Chicagos lietuviai darbi

ninkai, apsisaugokim tokių 
valkatų.

Maloniai šviečia

Darbininko Sūnūs.
pRISTATYMAS ir pardaviA 

mas reikmenų nėra da už
baigtu reikalu.

Kostumerių uzganėinimas ir 
Jgi prie to yra reikalingas.PHILADELPHIA, PA

Piknikai.
Philadelphijoj vasaros lai

ptu yra rengiami piknikai.
Kitų miestų piknikai atsi- 
žymi savo programais, kur! —
žmonės suvažiavę išgirsta ~~
gražių dainelių, prakalbų irjninkai kriaučiams 
:t. O Philadelphia atsižymi 
savo piknikuos tik girtuok

liavimu. Ypač šįmet ir nors 
!jau yra draudžiama parda
vinėti degtinę, bet ant pik- 

• ninku prikežama visokio. 1 
liepos čia buvo piknikas 6 
bažnytinių draugijų Maple, 
Srove parke. Žmonių priva-j 
riavo daugybė ir beveiki 
ožnas atsivežė po kėlės 

bonkas „moonshine,” Kai-! 
turie čia geresnį biznį darė, 
tegu saliuninkai, nes jiems 
nereikia laisnių pardavinė
jimui. Vienas katalikas pik
niko kasieriųs, pamatęs, 
kad tiems „moonshiriie- 
riams” taip gerai biznis ei
ta, surinkęs už įžangos ti-

' a-- i :*etus ir padarytą bizni ant -------------, — —— —
ir praclejt ^kniko apie $4,000 pabėgo, varė po šimto padų. Nes jis

ta, surinkęs už Įžangos ri
dėtus ir padarytą bizni antmė paveikslus i 

is- klausinėt moteriškės, ku: 
■Seime ir komunizmo ii uos paveikslus ji gavo. Mo

■įkojo. jog savo sunaus kiše 
• niuje užtiko, o kur sunu 
i gavo, nežinanti. Vienok po 

Hcija ėmė veikti: sujieškoji 
<unų ir privertė užstatyt’ 
kaucijos iki visiškam tyri 
nėjimui. Netrukus buvo by 
la. Pirmą kartą neįvyke 
Teisėjas pasakė: „Aš abejo 
ju, jog tie žmonės, kurie da 
rė ir kurie nešiojasi tuos 
bjaurius paveikslus, vr; 
sveiko proto. Negalima žiu 
•■ėti i šituos paveislus.” Pas 
kui teisėjas paliepė kaltina 
majam nueiti pas daktarą 
kad tas išegzaminavotų vai 
kino proto stovi, o policijai 
Įsakė jieškoti valkatų, kurie 
tokius paveikslus daro. Po
licija paveikslų „meisterio” 
nesurado. Po kelių dienų 
vėl atsikartojo byla. Pirmc 
kaltininko nesuradus ir a 
•iu desperatiškom advoka
to. vaikino apginėjo pastan
gom, tas vyrukas liko ištei 
siutas, ir byla tapo panai
kinta. Bet byla vaikinui lė 
savo apie šimtą dolerių.

Tai ve, kokie valkatų dhr- 
bo vaisiai.

Nebūty stebėtina, jog tie Manufeeturins Co. išBrodt 
ya'katos taip apgaudinėja L n Raibėjo V. B. Ambro- 
n- l.keblumus jstumia jau- j ; j • žm0_
nūs žmones, bet labai keis- . sįsirinko.
lt-, jog jie save skaito ko- hnt nakenkė karštas o- munistais,” „aidoblisfais.” o M "asteSd kad
pažangesnius darbininkus Ambr^zfe;ni^s’rytvje 
ir jy vadus visaip biaunoja. I ka)bėtojas> ir^į.

Jeigu ištikrujų tiedu vai- tvt jis Progress Shoe Mfg 
katos priklauso į lietuvių Kompanijai \yra labai nau- 
komunistu partiją, tai labai dingas. Kaip girdėjau, tai 
blogai. Tokiems gaivalams daug Phila lietuvių šėrus 
neprivalo būti vietos pa.rti- pirko, ypač biznieriai. Daug 
joj, kuri- skelbiasi visur ir padeda vienas lietuvis ra

f PITTSBURGH. PA.
Sauvališkumas

! L. M. Draugijos valdyba
• sauvališkai elgias. Ta drau
gija vra' pirmeiviška ir jos 
Įstatai pripažysta visiems 
lygias teises, nežiūrint, kas 
jie butų: katalikai, kitokio 
tikėjimo ir pažiūrų. Bet val
dyba pradėjo elgtis t^uva- 

I liškai. čia buvo atleidęs 
Mickevičius ir norėjo gauti 
svetainę prakalbom. Vaidy
ba jam nedavė (žinoma, jis 
norėjo dykai), mat valdy
boje yra keli komunistai ir 
klerikalai, o komunistai su 
klerikalais eina iš vieno. 
Taip negerai, laužyti drau
gijos tiesas negalima.
Komunistai sukėlė betvar
kę kooperacijos susirinkime 

į Vienas kom. draugas va
žiuoja i Lietuvą ir atsiėmė 
savo šėrus, bet jis norėjo, 
kad jam tuojaus ir dividen- 
tus atmokėtų (dividentai 
yra mokame tik metų gale j. 
Buvo nurodyta, kad divi
dentai jam bus pasiųsta i 
Lietuvą kiek jam priklau
sys. Jo draugai reikalavo, 
kad tuojaus butų jam atmo
kėta dividentai jei to nepa- 
rvs žadėjo net „mine” išves- : 
ti iš kooperacijos. Reiškia i 
sugriauti, jeigu jų draugui

Sako, išvažiavęs į Lietuvą. 
Kiti katalikai dūsauja ir 
meldžiasi, girdi, dievas 
tuos dvasią šventą Lietu- 

1 I vos vyčiams, ten jį pagaus. 
! 17 liepos buvo vadinamo

Laisvės Kliubo piknikas, 
įmonių buvo visai mažai, 
žiūrint i juos net gail>da- 
’ėsi. Privežta to „neer be- 
?r”. Žmonės prisistatę, kiti 
net po dvi bačkas, ant stalo 
to „neer beer” ir spiria ger
ti vieni kitus. Vieni kitus 
nori pamylėti, tai tą rauga- 
’ą per gvoltą pila gerti. Ki
ti prijosi ištolo tą „neer- 

Ibeer” pamatę. Nuvažiavus 
kitur ant piknikų, tai žmo
nės gali pasilinksmint. Dai
nuoja chorai, prakalbos, vi
sokį žaislai, net nenori na
mo grįžti, o Philadelphijoje 

į ant piknikų nei kokio sma
gumo nėra. Čia tik skubina 
nrisigerti, o paskui rėkia 
nesavais balsais, kad net 
šlykštų klausytis. Abelnai, 
Philadelphia prieš kitus 
miestus, tai gyvas numirė
lis. Čia lietuvių veikimas 
taipgi apspūdęs, jokio gy
vumo nėra.
12 liepos buvo prakalbos, 
surengtos Progress Shoe ,

I

T h r Eduon El^ctric 
lUuminaūnĮ Cumpany o j Sosto*

ir už 
prastą snapsą paimdavo po 

į 75c., todėl kad jie prašyda
vo brangesnės, o saliunin- 
• kai pasinaudodami prfoga, 
Įduodavo tik paprastą ir 
įkriaučiams būdavo geras.

Jąu apie porą mėnesių 
kriaučių darbai čia labai 
blogai pradėjo eiti, dirba 
vos po 2-3 dienas į savaitę.

!

I T
į Jau storų cigarų pas kriau- 
čius nematyti, užtenka plo
nų cigaretų. Kitas jau ir 
„moonshine” neturi už ką 
nusipirkti.

Yra čia A. C. W. unijos 
iokalas. Lietuviai irgi turi 
savo skyrių. Bet ten jokios 
'tvarkos nėra. Pirmininku 
yra to kis G., tai tas ją ir nu-

to
net čeverykos užsirietę ir

nes 
. o 

jei kokie 3 komunistai ir iš-

janikaičiai nuo 30 iki 50 me
tų! Liet. Mot. Prog. Susiv. 
kuopa irgi tapo la-’ 
bai ’reviliucioniška- komu

nistiška.’’ Visos progresis- 
tės mamos save skaito revo- 
liucionėrėmis, keikia "Ke
leivį”, „Naujienas”, Michel- 
soną ir Grigaiti ir viena už

> ant Vai- 
komunistėms: 

j, mes tau snu- 
kaip tu gali 

Pir
mininkas matydamas, kad 
[gali kilti muštynės uždarė 
i susirinkimą. Nėra ko stebė
tis, kad jie „svoločių” varto
ja susirinkimuose, jie savo 
mokslą semia iš organo ko
munistų. o ten pilna tokių 
pamokslų.

Soho Bedievis.

joj, kuri- skelbiasi visur ir padeda 
visuomet „vienintelė” dar-|dikalas saliuninkas Šabas 
bininkų organizacija pašau-1 Markus, 
lyjė, „kovotoja” i 

ninku reikalus; ”jieskotoja’Į gerai laikosi ir kad jau nori 
skurdžių klesai teisybės, ir Lietuvoj skurų ir avalų 
•Juk tiedu valkatos dirba dirbtuvės uždėti,'tai labai 
| k T W » — y A y _ 1 I J • > • X- • • «   • — • ’

bą (Organizacijos turėtu ju 
vardus paskelbti arba' ju 
paveikslus paduot laikraš
čiuose. Red.)

.Chicagos progresv viarns 
lietuviams darbininkams 

būtina yra apsiginti nuo 
valkatų, kurie be darbo 
bando pragyventi, vilioda-

t---- -  Paaiškėjus, kad
už darbi- Progress Shoe Kompanija

tik su tais draugauja, kurie 
pinigų turi,z nors jie ir 
paskutinieji uuijos priešai 
butų. Kas jam fundija tas 
geras. Nepersenai mudu su 
vienu draugu kriaučiumi 
nuėjome ant unijos susirin
kimo. Viešpatie tu mano, 
kas ten darosi. Jie visi šau
kia visokiais balsais, G. pir
mininkauja, tvarkos nežiū
ri, pats su merga roman- 
suoja. . Tie biedni kriaučiai 
rėkė iki vienos valandos 
nakties ir dar kažkol butų 
rėkę, bet žydelka atėjus su
barė visus ir išvarė iš sve
tainės.

Šią vasarą unija didelį 
smūgi turėjo iš savo prezi
dento G. surengto streiko. 
Kaip paaiškėjo, tai tas pre
zidentas yra didelis tingi
nys ir nemoka dirbti, jis 
niekur negali padirbti il
giau kaip vieną kitą savai
tę. Tai prezidentas G. pa
puolė dirbti > pas Pinkus 
Eros. Vieton dirbti jis, kaip 
ir paprastai, pradėjo viso
kius liežuvius sudarynėti. 
Bosas tą patėmijęs ir išvijo 
iš darbo. Tas būdamas lie
tuvių skyriaus unijos prezi
dentu, lokale žydams su ki
tais savo pritarėjais prime
lavo, na ir apskelbė toj ša- 
poj streiką, kam ji išvarė. 
Streikavo kelias sąvaites, 
unijai daug nuostolių pri
darė, ir tą streiką pralošė. 
Lietuviai, ką su juo buvo iš
ėję i streiką, keikė susiries
dami, todėl, kad tie žmonės 
turėjo streikuoti, kuomet 
kiti dirbo. Dabar vėl užėjof 
bedarbė. Žmonės labai daug 
nukentėjo. Kriaučiai jau 
rengiasi tą savo prezidentą 
vyti. Iš tiesų jam ten nei ne 
vieta. Jau rodosr-ten yra su
sipratusių žmonių, kurie tą 
uniją geriau tvarkytų. Te
gu kriaučiai pastato Rim
kevičių, Kurdą ar kitus, tai

biaurų ir pragaištingą dar- tam pritaria. Girdėjau, kad bus daugiau unijai naudos.
kompanija nori ir Philadel- 
phijoj šiuštorį uždėt. Butų 
labai geras dalykas.
Philadelphijos kriaučiai nu

smuko.

Kriaušius.

PAGAVO REKINĄ.
New Jersey valstijos pak

raštyje tapo pagautas Fede-
Vos trejetas mėnesių at- ral Food ant Fosh kompani- 

gal prie Philadelphijos jos tinkluose 20 pėdų ilgio 
kriaučių negalima buvo pri- rekinas (shark), kuris ry ja

mi iš darbininkų sunkiai už-eiti. Visi pasipuošę, stori ei- žmones. Lygiai tokie pat re- 
r-.i - kvoterinio „moon- kinai 1916 metais buvo už-

- - nei neparodyk, dar puolę keliatą kartų besi-
ku ką-nors apkraustytų. O ir už pusė dolerio jiems bu- maudančius New Jersey pa
tas jiems nebaisu, nes prie vo perprastas. Kiti saliu- jurvje žmones.

dirbtus centus! Juk ne ste- garai, kvoterinio 
bėtina būt, jei jie nakties lai shine”



v

Šiukšlyną pakrapščius.
to vardas buvo Hiram Uli- 
sses ir VVilsono, Thomas Wo 
odrow.

Lincoln, Garfield ir Mc- 
-i-i i* • ‘ Kinlev tapo nužudyti prezi-(Vardai n- pavardes jau zi- uždirbto nepralatrauja, o 4entavjm0 metu 

nomi Steig. Seimo atstovam rėdosi gyvenimui. Pavyzd.,, Dick LaWrence 
iš pranešimo birž. 25 d. po- vienas rr.ilieini”k?x -
sčdyje.i Jęs mažam miestely tąmau-|re-w Jacksona 1835 metai

Kaune sėdi sau žmogus, ti, iš pradžių klumpeles Pistolius tečiaus neiššovė, 
valdininkauji, gauni savo *
1000 auksinų ir gyveni šiaip tarnybos įsigijo ne tik tin-, 
taip pusiau su bėda. Lietu- karnų batų porą, bet pirkosi! 
vos valstybę prisistatai sau vilkinius kailinius už 200'.) ta 
jau senai įvykusį faktą, ku- rublių, arklį už 10 tukstan-, ‘\villiam Henrv Harrison 

Kauną ir tolimą 'provinciją turtingų^ ukinmkaičių ^lė'ir Roosevelt jauniausias.
Harrison buvo 68 metų am
žiaus. o Roosevelt 42 metų, 
tuo laiku, kuomet jie užėmė 
vietą.

Harrison subytino visus 
rekordus vaikų skaitliumi. 
Jis buvo tėvu šešių berniu-lrių pelnų virš tų pelnų, ku
ku ir keturių mergaičių. R. riuos tos korporacijos turė- 
B. Hayes seka tuoj po Har-Įdavo kas met pirm karės, 
risono: jis turėjo septynis 
sūnus ir vieną dukterį. 
Jackson ir Polk neturėjo vi
sai vaikų.

John Adams, Thomas Je- 
fferson ir James Monroe 
mirė 4 liepos.

I
Amerikos kapitalistų 

pelnai.
Mano kelionės įspūdžiai

milicininkas prade- tojas< bandė užmušti And-

ti, iš pradžių klumpeles dė-! pjstviw ...
vėjo. Po puspenkto mėnesio • j^ooseve^Įtas buvo pašautas 

|Milwaukeeje po to, kaip 
už ‘>000 jau aPleido Prezidento vie-

VVilliam Henry Harrison
ris turi savo gyvybės centrą čių, važį, ir nuvažiavęs pas r seniausias prezidentas 

-••melžiamą karvutę”. Bętl^^uksunuhb’^Priė 
įsvaziavus į tą provinciją eika|„.. žemesnieji
visa apsiverčia augstynko. j augštesnieJj valdininkai 
lomis. Kaunas sn savo įnsr-'. • / •jomis. Kaunas su savo inst
rukcijomis ir cirkuliarais 
atrodo kažkoks mistingas, 
naivus, o čia yra gyveni
mas, ir tai dar—pašėlusiai 
stambus ir realus, pati, taip 
sakant, originalinė, netašy
toji prigimtis. Man lemta 
buvo, kaip anam poetui j 
Dantei, savo akimis matyti 
ir ausimis girdėti tų pože-; 
mio gyventojų darbą. Kal
bama apie ištvirkusius Lie
tuvos valdininkus. Tatai ga
li būti naudinga St. Seimo 
„komisijai” valdininkų ne
doriems darbams ištirti.”

Kuomet aš pirmą kartą 
išgirdau, kad X. apskrities 
viršininkas už odų vežimą 
gavęs kyšius, paleidęs 40 ož
kų per sieną suimtų. Kuo
met pats pamačiau to pa-l 
ties X. miesto suėmimo ko
miteto įgaliotinį belaikant ' 
vietoj 2—6 eržilus, šeria
mus rekvizuotomis avižo-1 
mis ir vartojamus tik į „za- 
letas” nuvažiuoti, — susi-' 
šiurpinęs tariau: „Tai bai
sus dalykai, gėda Lietuvos 
valdininkams, gėda Lietu
vai prieš pačius savo žmo
nes ir prieš užsienį, reikia; 
tokius dalykus patylomis 
naikinti, tik viešai neskelb
ti.” Bet šit paėjėjau giliau 
ir aišku man. Toliau girion, 
—daugiau grybų... Musų vi
suomenė tatai nešdama sa
vo pečiais gerai žinanti: vie
ni, kuriems tatai naudos 
yra— šmugleriai. degtinda
riai, Lietui s priešai, mirk
sėdami besidžiaugią, kiti, 
nuo kurių lupamas paskuti
nis gyvasis ka;lis. dantis su
kandę bekrnčią ir stebuklo 
belaukia. O užsienis?,,, Ka
žin kokia Klaipėdos šmugle
rių kompanija jau senokai 
viešai išsigyrusi turint gry
no pelno 8 milijonus auksi
nų iš įsmugliuotu šį pavasa
rį iš Lietuvos linų! Ir tas 
gražus uždarbis prasidėjo 
prekvbos ir pramonės mini
sterijai monopolizavus linų 
eksportą. išsiuntinėjus į 
kraštą savo įgaliotinius ir 
išdavus visai šmuglerių eilei 
leidimus. y

Tiek uždirbo užsienis.
Bet čia noriu parodyti, kaip 
gražiai pelnėsi ir musų „vi
dus” progai atėjus. Arčiau 
pasienio sargybos valdinin
kams, matyt, buvusi kažko
kia svajotojų gadynė užė
jusi: visu pralobta ir dar 
kaip — patįs pp. ministeriai 
pavydėtų! Y. miestelyj iš
girdau tokią pasaką: milic. 
nuovados vadas lošęs su 
dvarininku N. kortomis ir 
pra’ošęs 5000 auksinų; paki
lus karščiui padėjęs iš sykio 
10,000 auksinų į „banką”, 
pralošęs tai. supvkęs. dar 
dėjęs 10 tūkstančių, tik čia 
didvyris dvarininkas jį su- 
draudęs, sakydamas: "Ne
barstyk savo uždirbto ska
tiko.”

Patekęs arčiau sienos, ta
riau nustebinsiąs savo pa
žįstamą ir pasakiau jam 
girdėtąją pasaką. Bet tas 
nė kiek nenusistebėjęs at
šovė: „Pas mus paprastas 
milicininkas pralošė 40,000 
auksinų! ir dar vesdamas 
pačią 22 tūkstančiu auks. 
vestuvėms padėjo.” Apskri
tai, Lietuvos „valdininkai” 
gana pavyzdingi piliečai —

taip pat moka apsieiti — 
pats mačiau vakarėly prie 
bufeto nė kiek nesivaržant 
„labdaringomis kainomis.

Šmuglis eina per sieną, 
baisiausia per vokiečių — 
linai, sėmenis, per latvių — 
Iarkliai ir duona. Paprūsės 
miškai tiesiog nusaistyti li
nais, spyglinės vėlos privei- 

i tos,suminti raudoni takai. 
Patys valdininkai žino, kad 
praeina šmuglerių kuopos 
po 150—300 žmonių, trūksta 
tik dūdų orkestro. Arba 
pravažiuoja karavanai linų 
po 20 vežimų, lydimi pasie
nio sargybos. Užtai nuo to
kių "partijų” ir kyšis ku
riam tenka vpač šiltas — vi
dutinė i 
auksinų. ■

Aklasmatč.
(„Darbas.”)

Pasak H. Jett Lauck, ku- Medvilnės industrijoj fa- 
ris paremia savo išvadas brikantų pelnai karės laiku 
tiek įvairiu valdžios komisi- buvo ant 748 nuošimčiu di- ■ * « - _ 1 • 1 • • • 

tišku tyrinėjimu, pasirodo, 
kad visos šios šalies korpo
racijos, paimtos krūvon, 
padarė pelnų 1916, 1917 ir 
1918 metais ant $4,800,000,- 
000 daugiau kas met, negu 
jos turėjo pelno bile metą j 
pirm karės.

Tai reiškia, kad kiekvie
na Suv. Valst. šeimyna mi
nėtais metais turėjo išmo-Į 
keti šios šalies turtingoms1 
korporacijoms po 240 dole-i

kunigužio nesant,* susirin
kusiems mišias laikydavo, 

’j o kunigužiui atvykus, pa
tarnaudavo. Jis kaipo toks, 
žinoma, vokiškai mokąs, 
vokiečiams buvo labai tin
kamas. Jis iš pat pradžios 
vokiečių okupacijos buvo 
Naumiesčio apielinkėje 
mokyklų globėjas. Jo globoj 
esamose mokyklose lietuvių 
vaikai kuobegėdiškiausiai 
buvo vokietinami. Buvusius 
lietuvius mokytojus iš mo
kyklų šalino, o statė vokie
čius; j mokyklas vaikus su 
kareivių vokiečių okupantų 
pegelba prievarta varė. 
Taip man vietiniai gyvento
jai papasakojo.

Cerkvė be popo.
Naumiestyje rusai prieš 

karą skleizdami savo „obru- 
seniję” buvo pastatę cerkvę. 
Dabar ta cerkvė šovinių ap
daužyta stovi. Ją pataisius 
kokia nors visuomenei įs
taiga išeitų: teatras ir susi
rinkimams mimas naumies- 
tiečiams labai reikalingas, 
tad laikinai ir naudojamasi 
cerkve.

Kaizerio aras išskrido.
Netoli Širvintų tilto vo

kiečiai Naumiesčio pusėje,

Kudirkos kapas.
Iš Naumiesčio, Šakių aps. 
Kuomet tik aš atsilankau 

Naumiestyje, Suvalkų gub., 
(dabar Šakių apskritis.), 
niekuomet nepamirštu at-1 
lankyti kapus. Ten mane 
traukia tame kalnelyje pa-į 
laidotas daktaras Vincas 
Kudirka su jo antkapio pa
minklu — iš akmens iškaltu 
nulaužtu ąžuolo , stuobriu 
su daugybe nukapuotų šak
nų šaknelių. Žemiau užra
šo plati akmens lenta, bet 
nieko įskaityt negalima. Tai 
kraugerės maskolių val
džios darbas. Mat buvę ak- 
menin jkalta keletas žodžių 
iš Dr. V. Kudirkos parašy
to himno. Tais žodžiais ne
išsiteko maskolių valdžia. 
Apskrities viršininkas, ro
dos, policijos viršininkas 
Gorielovars, tą paminklą 
subiaurojo — p asamdęs 
šaltkalvį, tūlą Naumiesčio i 
gyventoją Zalieskį, kuris iš-1 
kapojo iš paminklo negeis
tinus maskoliams žodžius. 
Buvo į paminklą įlipintas 
emalijinis Dr. V. Kudirkos 
paveikslėlis, kuris nežinia 
kieno išluptas dingo. Dabar 
paminkle Įlipintas Petro 
Rimšos darbo bareijefelis—, 
Dr. V. Kudirkos bronsinis 
paveikslas. Kapas gražiai 
aptvertas irz gėlėmis apso
dintas. Nors jau 20 metų 
nuo Kudirkos mirties praė
jo. bet jis vis dar neužmirš
tamas — jo kapas lankomas 
ir gerbiamas.

Kareivių kapinės.
Už kapinių buvųsis Šile

lis visai iškirstas ir net kel
mai iškuopti. Viduryje ši
lelio ant kalno aptverta plo
telis, ten padaryta neva! 
„kariški kapai.” Ten patįs' 
rusai užkasė apie 300 lavo-j 

laidojo ir pastatė kaikur 
kryžius su užrašu. Kaiku- 
rių ir pavardės parašytos ir! 
nurodyta kada palaidoti.

šnipe auka.
Atkalnėje aptvertas ka

pelis ir pastatyta stulpelis, 
bet be jokio parašo. Vieti
niai žmonės papasakojo, 
kad ten gulįs vokiečių su
šaudytas lietuvis nuo Su
dargo koks tai Gylys. Aps
kundus jį jo kaimynė vo
kietė piktumo ant jo ture- , 
dama, buk jis rusų naudai ! 
šnipavęs. Jis turėjęs pas 
Sudargą žemės sklypelį ir ; 
savo šeimynėlę. Delei skun
do vokiečių karės lauko tei
smas Naumiestyje tą Gylį 
nasmerkė mirtim Vedant 
šaudyti pasmerktasis griau 
džiai verkęs ir šaukęs, kad 
•is nekaltas esąs. Pakvietę 
sergantį pralotą a. a. Oleką, 
pasmerktąjį išspaviedoti ir 
sakramentais aprūpint. Pa
smerktajam matant iškasė 
duobę... Kantoris Freilickas 
ieuviškai perskaitęs nuo

sprendį; užmetę ant galvas 
Gyliui skudurą, pririšę prie 
stulpo... Septyni kareiviai 
vokiečiai paleidę šuvius iri 
viskas... Žmonių daug susi
rinkę ištolo žiūrėti. Buvę 
atvažiavę ir Gylio giminės... 
Baisus buvęs vaizdas. Kiti 
net tiesiai v žiūrėt negalėję. 
Sušaudę įvertę į 
užkasę nuėjo sau.

Tas Naumiesčio 
Freilikas tai toks 
apie kurį verta pamiųęti. 
Jis ištikimai tranavo ru
sams, tarnavo vokiečiams, 
o dabar tarnaująs lietu

viams ir-vis ištikimai... Prie 
rusų ne ką daug galėjo da- 
r 
a] 
viešpataujant, : 
daug pasidarbavo lietuvių rejvjų drabužiais ir su ko

tiek savo ypa- dėsni, negu pelnai pirm ka- 
’ rėš; o smulkiųjų kupčių toj 

I pačioj industrijoj, t. y. vi- 
• šokių pardavėjų pelnai bu
vo 464 nuošimčiais didesni, 
kaip pirm karės.

Taip vadinamų overall 
drapanų industrijoj karės 
metu pelnai buvo šešis syk 
didesni, negu 1910 metais. 
Visose pramonės šakose, 
kuriose pagaminama mede- 
ga tų averall, būtent audi- 
nvčių pakilo ant 557 nuo- 
šinmčių, kriaučių šapos sa
vininkų — 250 nuoš. ir par
davėjų krautuvninkų — 
233 nuošimčių.

Didžiausioji vilnonių dra
bužių išdirbinio kompanija 
Amerikoje, kuri pirm karės 
turėdavo paprastai po $1,- 
6000,000 gryno pelno, tą pel
ną 1916-17-18 m. pakėlė iki 
$9,000,000,000.

Pereinant prie cukraus 
išdirbvstės, reikia pasakyti, 
___ ______ „11.....j šį- 

trustai uždėjo saviems pel- rne^ Amerikos gyventojai 
nams ”extra„ po 20 dolerių išmokės į $600,000,000 dole-

jų raportais,
4- " * 1 *

I

Dviejų pramonės šakų — 
. Į būtent plieno ir geležies iš- 

dirbysčių — pelnai karės 
metais viršijus du bilionu 
dolerių tų pelnų, kuriuos 
tos korporacijos turėdavo 
paprastai pirm karės. O juk 
jų pelnai buvo gražus ir 

Margumynai, i vien tik plieno ir geležies kad’ cukraus fabrikoms

Nereikia mums šautuvų.
Draugai darbininkai iii ant kiekvieno Suv. V alstijų, rįu pelnų daugiau, negu jos'

i- darbininkės. . suapraskime! “ v-vr0’ m0ter3
— r 'ir kūdikio. • .. ........................... ... .. ........

2,030 šios šalies korpora- cuĮ<raus baronu pelnai šie- 
ciių laike trijų karės metų ‘ ‘
uždirbo daugiau, negu 100 
nuošimčių viso to kapitalo, 

letenai kurj ^Os turėi°- Arba kitaip
musų 
buvo 

sunkus
j laikai, beturėjome save 
‘ spaudos, neturėjome mo-

on Ausrust kyk’ų, net kalbėti mums lie- 
;ne Act otįtUviškai kesintasi užginti.

i Vienok šiuo laiku, mums gv-
IŠ27 asmenų, kurie yra venant Suv. Valst., yra 

buvę Suvienytų Valstijų cĮa -g lengviau lavintis ir 
pretidentais, 14 buvo farme mokintis. Persimainė gy-

(kaip tik įėjo, buvo pastatę 
kižikokią emblemą. Dalbai* 
jos tik pamato stulpas tebe
stovi. žmonės vietiniai pa
sakoja, buk tai buvus pasta
tyta tokia 'baidyklė—erelis 
kuri išsižiojus žiurėjus į 

i Lietuvą, tarsi visą Lietuvą 
prarys. Bet vargšė nusprin- 
go ir jos nebeliko...

Širvinta atsistato.
Širvintos miestelis ir jo 

apielinkių vokiečiai gyven
tojai, kurie buvo karo su
griauti ar sudeginti, gavę 
atlyginimą — atsistato, 

i Miestelis iš po degėsių griu
vėsių kaip grybas po lietaus 
išdygo ir auga. Buvęs koks 
tai miestelio viršininkas no
rėjęs miestelį toliau nuo sie
nos nukelti, bet gyventojai 
nesutikę — viršininką suė
mę ir išvežę Į Vokietiją. Šir
vintos raudonoji gotiko kir
kė gerokai apdaužyta; iš 
pusės Vokietijos nevieno 
lango nelikę, visi dabar len
toms užkalti. Visokios kai
zerio emblemos Širvintoje 
dar viešpatauja.. Krautuvių 
karčiamų Širvintoje privi
sę labai daug. Einant į Šir
vintą pasų žiuri ir kišenius 
krato lietuviai ir vokiečiai. 
Taip pat ir grįžtant. Iš Šir
vintos traukinys vaikščioja 
kasdien į Pilkalnį. Važiavi- 

’ mas daug pigesnis, negu 
pas mus — Lietuvoje.
Naumiestis vis da degėsiai.

Naumiesčio nuo karo di
desnė pusė išdegusi, labai 
silpnai atsistato. Sudegę 
gyventojai gavo po keletą 
medžių atsistatymui, bet 
tie medžiai girioje — ant 
kelmų. Arklių neturėdami 
ir parsivežti nebegalėdami 
gyventojai savo mišką pri
versti buvo parduoti ir duo- 

I nos nusipirkus pavalgyti. 
Naumiestyje labai retai kas 
statosi. Namų ir butų trūk
sta. Tiltą per Šešupę rusai 
iš Vokietijos bėgdami ir nuo 
Naumiesčio atsitraukdami 
buvo sudeginę. Vokiečiai 
nauja tiltą pastatė, už kurį 
nuo kiekvieno žmogaus pe
reinančio imdavo po 5 feni- 
gius, nuo važiuotų po 20 ir 
tt. Lietuvių valdžiai užėjus 
už tiltą nieko neimama. 
Žmonės tuoni džiaugiasi.

Širvintos statyme, kaip 
mačiau, daug darbuojasi iš 
T"A   J—i žmonių

gaudavo pelnų kitus metus. 
Kiti gi tyrinėtojai sako, kadnorma 10—20 tuks. Nejaugi nė didžioji karė, nė 

Rusijos nuotikiai, nė Euro
pos darbininkų judėjimas 
neįstengs pažadinti mus iš 
miego ?

Kadaise, da caro 
mus bespaudžiant, 
miegojimas gal ir 
pateisinamas. Buvo 
laikai. Neturėjome 
spaudos, neturėjome

Keletas žinių apie
S. V. prezidentus.

T:rue translation filed with the post- 
niaster at Boston, Mass. 
», 1920, as reąuired by 
October 6, 1917.

"‘įsakant, tų kompanijų tur
ėtas i trejus karės metus už- 

augo dvigubai; 5,724 kom- 
Apanijos turėjo 50 nuošimčiu 

gryno pelno ir 20.000 kom- 
— nuo 20 nuošimčiu

met viršis jų senuosius pel
nus net visu tūkstančiu mi- 
lionų dolerių. O tai reiškia, 
kad kiekviena Suv. Valst. 
šeimyna išmokės ponams 
cukraus trustams „taksų” 
tarp 30 ir 50 dolerių —skai
tant tik vidutinę šeimyną 
nuo 3 iki 5 asmenų.

Kuomet kas nors prade
da kapitalistus "kikyti”, 
kad jie visą ką taip pabran
gino, tai kapitalistai tuo
jaus nurodo: girdi, darbi-

i rių sūnus, 3 kunigų sūnūs, 2 venimo sąlygos ir Lietuvoje
advokatų sunu, 3 pirklių su- —dingo caras, o su juo ii 
nųs. 1 plieno liejiklos valdy- budeliai. Bet ką matome? 
tojo, 1 karčemninko sūnūs, Ažuot pradėjus tvarkyti sa- 
1 policmano, 1 diplomato, vo gyvenimą sąmoningai 
ir vienas juristo sūnūs. Įmes ir vėl lendame į jungą 

Paskutinis farmerio su----- tiesa, nebe caro, bet r.č
nūs, Suv. Valst. preziden- kiek nelengvesni—lendame 
tas buvo Benjamin F. H ar- į kunigų jungą.
riman. I . . „

Arthuro, Clevelando jr mes jr v^į imarne šautuvus 
Wilsono tėvai buvo dvasis |ir durtuvus> lyg tie durtu. 
xial. Pen^ohka prezideiftų vaj Į,uty virtę šiandien žu 
Anglijos išeivių vaikai ; vie- dym0 jn-agių ;ietoj ukės pa 

v®,.sl'/>tle7nb dargais. Supraskime, drau- 
skotiecių-irlandiecių, du da- - 
nų.

Dešimts prezidentų ne- 
buvo užbaigę kolegijos. Jie 
vra: Washingtonas, Jack- .

Van Rnron Tavln- '-uv<xo V1° UU,M‘UB 11C “ 
Tilmo're Lincoln, cieveland,’ 0 rausų ^naudotojams.

•tiesa, nebe caro, bet nė 
preziden- kiek nelengvesni—lendame 
. t- tt__ i.-

gai ,kad mums šautuvų ii 
durtuvų nereikia. Nes ai 
caras mums bruks ginklą ; 
___1__ , ar kunigėlis—du r 
tuvas vis tarnaus ne mums

McKinley. j Tiesa, kunigėliai ašaras
Deviniolika prezidentų liedami įkalbinėja mums 

buvo advokatai tuo laiku, buk jie norį atgaivinti Kris 
kuomet jie tapo išrinkti. tų ant žemės. Draugai, 

Washingtonas ir Henry nekrečia jie šposų iš 
Harrison ' buvo 
du farmerių, kuomet jiedu 
tapo prezidentais.

Aštuoni prezidentai pri
klausė prie episkopalų baž
nyčios. keturi prie unitario- 
nų, Septyni prie presbite
rionų: du danų reformatų, 
keturi — metodistų, vienas 
—kristaus mokinys ir vie
nas laisvamanis.

Garfieldas priklausė prie 
mokinių, Jacksonas buvo 
laisvamanis.

Aštuoni prezidentų gymė 
Virginijoj: Washingtonas, 
Jeffersonas, Madisonas, 
Monroe, William Henry 
Harrison, Tyler, Taylor ir 
AVilsonas.

šeši paėjo iš Ohio valsti
jos: Grant, Hayes, Garfield, 
Benjamin Harrison, Mc
Kinley ir Taft.

oanijų 
iki 30 gryno pelno.

L. Jett nurodo, kad visos 
korporacijos, turėjusios ne 
nažiau, kaip miliono dole
rių kapitalą, yra suėmusios ninku algos pakilo, tai iri nu savųjų. Paskui vokiečiai
kas met karės laiku ne ma
žiau, kaip 24 nuošimčius 
gryno pelno. Vadinas, Į ke
turis metus tų kompanijų 
kapitalas išaugo dvigubai.

Bet reikia manyti, kad 
tų kompanijų pelnai tik
renybėj buvę daug augštes- 
ni. Dalykas mat tame, kad 
korporacijos nėkuomet ne- 
duody tikrų savo pelnų 
skaitlinių.

Iš atskirų pramonės šakų 
—neskaitant plieno ir gele
žies trusto — daugiausia _ „ M
□einu padariusios yra ang- to anglies tonas pabrango

sykiu savininkai turėjo pa
kelti anglies toną nuo $2.35 
ant$2.75. Bet vietoj to, jie 
pakėlė anglies tonos kainą 
nuo $2.35 -ant $4.35 ir net 
$4.75! Vadinas penkis syk 
daugiau, negu darbininkų 
algos.

Imkime „overalių’’ išdir- 
bystę. Kaip jau buvo minė
ta augščiau, audinyčių pel
nai pakilo 557 nuoš., kriau
čių šapų savininkų pelnai— 
250 nuoš.. krautuvninko 
pelnai — 233 nuoš. Tuo tar
pu audėjo darbininko alga 
vidutiniai pakilo vos 100 
nuoš.. o darbininko siuyęjo 
lik 133 nuoš. Na, ar tie „ove 
valai” -pabrango taip labai 
tik todėl, kad darbininkų al
gos pakilo.

Taip pat yra ir cukraus 
išdirbystėje. Darbininko 
spėkos kaina., pagaminant 
vieną cukraus svarą, pakilo 
du centai, na, o paties cuk
raus kaina pakilo bent pen
kis sykius po du centu!

Negeriau ir avalų pramo- 
Washington. — Daugiau nėj. Darbininko alga ant 

kaip 50,000 asmenų areštuo- kiekvienos batų poros, kuri

musų išdirbinio produktų 
kainas turėjom pakelti. Daž 
nai išgirsi net darbininkus 
pačius šnekant, kad buk vi
sa kas pabrangę todėl, ka.y 
darbininkų mokestis paki
lus.

Vienok tikrenybėj yra 
kas kita. Dalykas tame, kac 
darbininko algai pakilus 
vienu doleriu, ant publikos 
užkraunama mokestis 5-kis 
ar šešis dolerius. Taip, pa
vyzdžiui, anglies darbinin
kų algos pakilo 27 nuoš. Dėl

ies kompanijos. Pačių kom- 40c. Pasiremdami tuo, ka-
oanijų nurodymu turėju- 
;ios i tris karės metus virš 
biliono dolerių gryno pelno.

o”. „Niekis”,—atsakyda
vo generolas. Ir atsitiko 
aip, kad kartą šautuvą kas 
ai nuvertė netyčia nuo sie

nos. Šautuvas, krisdamas 
ant grindų, pataikė gaide
liu i stalo ' keitę ir iššovė. 
Kulka gi kaip tik pataikė 
generolui pačiam Į širdį: 
kulka juk tiesiai lekia. De
juoja, aimanuoja generolas, 
bet jau pervėlu.

Draugai, panašiai ir su 
numis būna, kaip kad su 
,uo generolu. Mes vartosi- 
ne šautuvus, kulkos taikys 
: mus. Pamatysime tatai ir 
nes patįs, bet gali pasirody- 
i, kad bus jau pervėlu.
Taigi aš sakau, meskime

ai 
mus: 

vienatiniu mat, tas Kristus, ką gyve
na augštai. jau jiems nebe- 

I geras. Ne, draugai, mes- 
' kime šautuvus. Išmėtėme 
carą, išmeskime ir jojo šau
tuvus; atsisveikinome su ca
ru. atsisveikinkime ir su jc 

; buvusiais sėbrais-kunigė- 
jliais. Nereikia šautuvų, juc j 
j mažiau reikalingos yra ku- 
; nigų mulkinyčios.

Nes ištikrųjų, kokie g: 
mokytojai yra tie kunigai? 
Jie patįs juk viską mato at- 

i bulai. Jie net apsirėdyti tie- ^autuvus. Kunigėliams jie 
moka žmoniškai: kalnieriu? patinka, tegul tad jie patįs 
susega iš užpakalio; jie yraharvuojasi jais, tegul pir- 
vyrai, o dėvi moteriškus si mieji ir šauja. 
jonus. Ir jie da peršasi į va Nemunaitis,
dovus! Ar mes seksime Į---------------- -------
juos ?

Draugai, ar žinote tą vie 
ną pasaką apie buvusį care j‘a už peržengimą Suv. Vals- kaštavo pirm karės $5, pa- 
generolą? Tam ponui nie tijų prohibicijos Įstatymų į kilo 15 centų. Bet ažuot par- 

nerupėjo, kaip tik šešis mėn. laiko. Kadan- davinėjus tą batų porą poBuchanan ir Cleveland I kas nerūpėjo, kaip tik Į šešis mėn. 1 
buvo „bečeloriai” t. y. neve-mankštinimas kareivių, o gi Suv. Valst. gyventojų $5.15. už ją plėšiama šiądien 
dusieji. Clevelandas apsive-Įliuosu nuo tarnystės laiku- priskaitoma i šimtą penkis 38.50’ 
dė prezidentu būdamas; medžioklė. Šautuvas jojo milionus ypatų, tai pasiro- Taigi, ne darbininkų al- 
Buchanan pasiliko nevedęs, taip ir kabojo namie prilio- do, kad vienas prasižengė- gu kilimas yra kaltas gyve-

Clevclandas buvo krikš- duotas. Pati būdavo prašys lis išpuola ant 2,000 šalies nimo reikmenų pabrangi- 
tytas Stephen Grover, Gran jo: „Išimk kulkas iš šautu- gyventojų. me. N.

duobę ir

Kantoris 
gaivalas,

yti, nes rusai patįs viską LietUvos samdomu 
pziodavo. Užtai yikieciam darbininku. įtik prižiūrėto-' 

ir meistrai vokiečiai ka- 
engimui. Tą Kantori Freilic kardomi^prie" kepurių.“ Na^ 

^.vlsas . !*uv^s. mai statomi naujausio sty-
miescio apskritys žino. Ji- ]iauSe šviesus, gražus, mi
sai buvo ir dabar yra Nau- mjn?j 
miestyje liuteronų maldyk
los kunigužio vietininkais— Svečias.

(Toliau bus) J



“KELEIVIS”
GEUAUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams .............................. $2.00
Pusei metą............................$1.25..

Kaeedoj ir Užrubežitinee: 
Metams ............................... $3.00
Pusei metų......................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei

piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

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

MAINERIŲ STREIKAS 
ILLINOJUJE.

VISOKIOS ŽINIOS
KAZYS BRAZAS PRIGĖ

RĖ.
Monponsett ežere pereitą 

nedėldienĮ prigėrė Kazys 
Brazas, lietuvis iš Montello. 
Brazis nemokėjo plaukt, bet 
įsikabino į valtį, kuria kiti 
lietuviai įrėši, ir vilkosi pas
kui ją per visą ežerą. Bai
giant irtis prie kito kranto, 
Brazas paleido valtį, turbut 
tikėdamasis pasiekti žemę, 
ir nuskendo. Brazas paliko 
moterį ir dvejetą vaikų.
AREŠTAVO 15 ANGLIES 

BARONŲ.
Knoxville, Tenn. — čia 

areštuota 15 anglies baronų 
už perdidelį plėšimą visuo
menės. Jie pardavinėjo toną 
anglies nuo $7 iki $8.50, 
kuomet pagaminti ta anglis 
jiems lėšavo tiktai po $2.90 
už toną. Areštuoti pelnagro- 
biai bus traukiami teisman. 
Dar 50 ar 60 tokių plėšikų 
busią areštuota.
VILLA PASIDAVĖ NAU

JAI

NUTEISĖ 20 KOMU
NISTŲ.

Illinojaus valstijoj sustrei Šį panedėlį Chicagoje pa
kavo enądien apie 30,000 sibaigė komunistų darbinin- 
mainerių. Streikas tuojaus 
išsiplatino ir dabar beveik 
visos kasyklos toj valstijoj 
stovi tuščios. Apie 20 ma
žesnių kasyklų jau pradėjo 
su darbininkais tartis ir sa
koma, kad jos sutinka pri
dėti algos po $2, kurių ang- 

i liakasiai reikalauja, bet 
stambesnės kasyklos tam 
priešingos. Angliakasių uni
jos pirmininkas Lewis nori 

! sušaukti bendrą mainerių 
I ir kasyklų savininkų konfe
renciją, kad apkalbėjus da
bartinį dalykų stovį.

kų partijos narių byla, ku
rioje keliasdešimts žmonių 
buvo kaltinama už agitaciją 
griauti šios šalies valdžią. 
Nuteista iš viso 20 komunis
tų, tų tarpe ir milionierius 
William Bross Lloyd. Baus- 
mės jiems paskirta nuo 1 iki 
5 metų ir kaikuriems da pi
niginės baudos iki $2,000.

Nereikia užmušti
nė mulų

MEKSIKOS VAL
DŽIAI.

pasiduodu ne staty- 
jokių išlygų, kadan-

1IŽDARBIS šios Kompanijos 
** per visą laiką Kompanijos 
gyvavimo, siekia biskj daugiau 
negu 6% palūkanų.

Dividendai išmokami kas me
tai už akcijas šios Kompanijos 
$12 už šėrą-

Karianti už šios Kompanijos 
akcijas yra sumokėta abelnai 
$180 už Šerą, todėl dividendas 
pagilia, apie 6 ir du trečdaliu 
nuošimčio.

■ctuvaitei iš Daylon, Me. Yra lai- 
dėl .asų. Atsišaukite per laišką 
ypaiiškai. W. Puteikis, 

ith st So. Boston, Mass.

kau brolio Aleksandro Sen- 
s, Kauno gub., Telšių apskr., 

j miestelio. Kas priduos teisin

gą jo adresą arba prisius paveikslą, 
tas jaus $5 atlyginimo. (35)

•Jonas Senkevich
•71 Orgon st., Bridgeport, Conn.

P jieškau pusbrolių Mikolo, Juoza- 
"> i. Stanisiovo ir pusseserės Anta- 

Galar.cų, pirmiau gyveno l^a- 
hingtono valstijoj. Jie patįs lai alsi
ausia arba kas ap;e juos žino malo- 
.ek.it pranešti. Yra svarbus reikalas 
s Lietuvos

Stanislovas Skifaras
45—3rd st., So. Boston, Mass.

Pajieškau ap. Įvedimui merginos1‘aj cjkaa brolio A n'.ano šaukliu, _ ,
pirmiau gyveno apie V/aterb'iry, Ct. nuo 22 iki28 metų, esu 2ą metų. Mer; 
Turiu svarbų reikalą, kas apie jį žino ginos malonės susipažinti ir prisiųsti 
malonėkit pranešti arba pats lai at
sišaukia. (32)

Kazim. Šauktis
1712 S.Union avė., Chicago, III.

Pajieškau brolio Bronislovo Grigai
čio, gyveno Cleveland, Ohio. Kas apie 
jį žino malonės pranešti arba pats lai 
atsišaukia. Yra svarbus reikalas iš 
Lietuvos ir Anglijos. (32)

Mrs Elzbėta Gudienė
340 E. 7th st., Mt Carmel, Pa.

savo paveikslą, kurį grąžinsiu. (32) 
A. J. Kade 

P. O. Box 452. Bristol, Conn.

ANT RANDOS KEPTUVE.
Loweliyje, kur nėra kitos geros lieti> 
viškos duonkepės, ir butų galima pa
daryti gerą biznį. Prie keptuvės krau 
tuvė ir gyvenimas. Atsišaukite prie: 

A. KORZENIEVYSKI (33) 
165 Lakeview avė., Lowell, Mass.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA GERA ŪKĖ.

Rašykite: (35)
Box 242, Scottville, Mich.

GELEŽINKELIAI PA
BRANGS.

Kadangi geležinkelių 
kompanijos pakėlė savo 
darbininkams algų, tai val
džia leido toms kompani
joms pakelti geležinkelių 
kainų. Ant prekių bus pa
kelta trečia dalis to, ką da
bar mokama, o ant ųasažie- 
rinių tikėtų bus uždėta 20 
nuošimčių. Kas norės va
žiuoti taip vadinamais par- 
lor pullman miegamais va
gonais, tas turės mokėti 50 
nuošimčių brangiau. Šitos 
kainos ineis galėn šio mėne
sio pabaigoje. Tas reiškia, 
kad pragyvenimas da dau
giau pabrangs.

Patterson, N. J. — Amal- 
^amated ir United Texil 
Workers unijų nariai nuta
rė paskelbti visuotiną strei
ką Pattersono audinyčiose. 
Darbininkai rengiasi strei
ku salaikyti samdytojų pa- 
simojimus numušti darbi
ninku algas. Patterson au- 
dinvčiose turi darbo pap
rastai apie 10,000 žmonių. 
Jš to skaitliaus apie pusę 
darbininkų yra organizuoti. 
Darbiai audinyčiose šiuo lai
ku aptylę. Yra darbininkų, 
kurie neturi darbo jau nuo 
14 savaičių.

Škotijos žinios.

”Aš 
damas 
eri šalis reikalauja ramumo 
idant atsibūdavo jus'”, taip 
pasakė Francisco Vilią ge
nerolui Martinez, pasiduo
damas.

Ateina žinių, kad dėl Vil
ios pasidavimo visoj Meksi
koj didelis džiaugsmas.

Vilią apsigyvens mieste
lyje Nieves, Zacatecas vals- 
tij’oj, po to kaip kiekvienas 
i š šešių šimtu Vilios 
kareivių gaus metų algų, 
kad galėjus pradėti naują 
gyvenimą.

JIEŠKOJO DEGTINĖS 
—GAVO LUPT.

Du blaivybės agentai nu
vyko pereitą nedėldienĮ Į ho- nizacija, kurios nariai pasi- 
telĮ Cohasset miestelyje, ne- vadina kokiais tai tai komu- 
toli Bostono, jieškoti degti- nistais, bet jie slapstosi nuo 
nes. Hotelio savininkai už- pašalinių žmonių.
kure jiems tokią pirtį, kad 1917 m. daugelis lietuvių 
paskui reikėjo juos gabenti apleido Škotija. Prieš aplei- 

siant didelė didžiuma pri
klausė prie lietuviu socia
listų kuopų. Dalei lietuvių 
sugrįžus atgal iš Rusijos ir 
Lietuvos, rasta Socialistų 
Partija jau suardyta, ačiū 
kokiems tai kapitalistų pa
pirktiems agentams.

Į Dauguma lietuviu nusi
minę. Neturi gerų laikraš-

Lanarkshire.
Gyvenimas pas mus pa

iręs. Dauguma lietuvių gy
vena pavieniai. Yra organi
zacijų, bet žmonių i jas pri
klauso mažai. Yra čia orga-

ligonbutin. Lermo persigan
dę, iš hotelio pabėgo apie 
2o0 svečių už ”burdą” neuž
mokėję.

S17PIAUST® PAČIĄ.
Leominsterio miestelyje 

tūlas Robinson, 77 metų se
nis, norėjo papiauti miegan
čią savo pačią ir biauriai ją............. .......o ____H|
suraižė. Manydamas, kad ji įių ^Teigu "Keleivis” atlan
kau nebegyva, paskui jis r0 kurį nors, tai kiti prašo 
pats pasipiovė. Moteris gali duot paskaityt Prižada jį 
da pasveikti. . Į tuojaus sugrąžinti, bet kaip

Kitas panašus atsitikimas išprašo, tai dalinas vienas 
buvo Lawrence, kur tūlas su kitu.’ Gi jau atgal pas sa- 
Sauveur subadė peiliu mie- vininką "Keleivis” sugrįžta 
gančią savo pačią, o paskui sudėvėtas, o dažnai ir visai 
persipiovė sau gerklę ir mi- nebegrįžta.
rė, o moteris da gyva. | patarčiau draugams

’ pasiusti "Keleiviui” 10 ar
20 šilingų angliškais pini
gais. "Keleivio" administra
cija išmainvs pinigus ir 
siuntinės laikraštį. Žinokit 
kad "Keleivis” visuomet tei
singas. Ir laikraštis visuo
met lankys jūsų gyvenimo 
vietą.

Butų labai naudinga už; 
prenumeruoti "Keleivį" į 
Lietuvą savo draugams, gi
minėms ir pažįstamiems.. 
Reikia skaityti kiekvieną 
"Kel.” numeri.

Gerbiamas "Kel.”, siun
čiu 35 šilingus ($7.). Lan
kyk mano namus ir toliaus. 
Visokias išlaidas padarytas 
dėl manęs, padenk iš mano 
prisiųstų šilingų. J. G.

Dalis gyvūnų, kurie — a- 
part kareivių — nieko nelai
mėjo iš pasaulinės karės, y- 
ra arkliai ir da labiau nieki
nami jų pusbroliai mulat 
Bet pamažėl išlenda aikš
tėn, kad kaip arklys, taip ir 
mulas lošė gana svarbią ro
le didžiojoj karėj. Be jų di
delės karės išlaidų butų bu
vę daug mažiau ir todėl val
dininkai mažiau butų galė
ję pasipelnyti.

Kaip šienautasi ant mulų 
ir arklių, pasako sekamos 
skaitlinės. Armijos reika
lams buvo paskirta 582,182 
arkliai ir mulai. Tai mulų 
ir arkliu reikalams šios ša
lies valdininkai nupirko:

2,850,853 apynasrių — 
kiekvienam gyvuliui 5 štu- 
kas;

1637.199 šepečius gyvu
liams šukuoti — po 3 kiek
vienam ;

1,148,364 antklodės ark
liams — vieną paprastomis 
dienomis ir vieną subatos 
šventei;

585,615 balnų maišų — 
kiekvienam po maišą;

5.000,326 porinių pakinkų 
ir 110,828 pavienių pakin
kų;

945.000 balnų;
8.781.516 patkavų — pat- 

kavų daugiau, nes, kaip ži; 
nia, kiekvienas arklys, turi 
keturias kojas, o kaikurie 
mulų ir daugiau;

195,000 geležų sužymėji- 
mui arklių ir mulų.

Devynios dešimtis arklių 
ir mulų pastipo. Mat, jokis 
paprastas gjnmnėlis neište
sėtu pakeiti visų balnų, še
pečių, patkavų, balnų mai
šų, antklodžių etc., kurie 
buvo jų aprūpinimui pri
pirkta.

Tik 67,948 arkliai ir mulai 
tapo nugabenti Europon.

Oficieriams buvo parū
pinta 712,510 poru diržų pri
rišti sporas — kiekvienam 
oficieriui po 36 poras.

X.

Pajieškojimai
JURGIS KALVĖNAS, gyveno Eliza- 
beth, N. paeina iš Baukų kaim i, 
Pasvalio apskr., Daujėnų valsčia i. 
Yra svarbus reikalas, malonėkit pra
nešti adresą. ‘311

Juozapas Bidalis
46 Mercer st., So Boston, Mas<.

ANTANAS BARTKEVIČIUS, gy- 
•eno Nashua. N. H. lai atsišaukia ar

ba kas apie jį žino malonėkite pra
nešti; yra svarbus jam laiškas is I.:e- 
tuvos. <31)

Stanislovas Pocevičius
39 Peny avė., Stoughton. Mass.

Pajieškau draugo Juozapo Marti 
dūko, Suvalkų gub., Garliavos par. 
Yra svarbus reikalas. (31)

Jonas Brangaitis
Box 206, Cairr.brook. Pa.

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

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

Pajieškau brolio Antano Valinčiaus 
ryveno Chicagoje, dabar nežinau kur. 
Suvalkų gub.. Liubavo parap.. Gulbi- 
įavo kaimo. Lai atsišaukia, yra svar
aus reikalas.

Jurgis Valentine
608 Spring Garden.

- Philadeiphia, Pa.

(31)

rė, o moteris da gyva.

NUšOVĖ STREIKIERĮ.
New Yorke streikuoja 

brangiųjų kailių darbinin
kai. Penki streikieriai atva
žiavo j Abraomo Aomarovo 
krautuvę pereitoj sąvaitėj 
ir pareikalavo, kad jis Įleis
tų juos savo dirbtuvėn pažiu 
rėti, ar nedirba tenai streik
laužiai. Kuomet savininkas 
pradėjo varyti juos laukan, 
jie apkūlė ji ir susėdę Į au
tomobilių leidosi bėgti, žy
das pakėlė lermą. Praeiviai 
pradėjo streikierius vytis, 
manydami, kad tai plėšikai. 
Policija pradėjo i bėgančius 
šaudyt ir vienas jų likos ant 
vietos užmuštas. Likusius 
areštavo.

PHILADELPHIA, PA.
Didelis Piknikas!

8 Rugpjūčio- Augustu 192*,
L. M. P. S. 5 apskritys rengia gražų 
pikniką. ___

assilum pike giraitėj
Prasidės 10 vai iš ryto.

Gerbiamoji vietos ir apielinkės vi
suomenė malonėkite atsilankyti į šį 
gražų pikniką. Bus įvairių žaislų pri
taikytų prie sezono ir publikos. Taip
gi bus visokių užkandžių ir lengvų 
gėrimų. Vieta puikiausia šioj apielin- 
kėj. Bus gera proga susipažinti su ki
tu miestų draugais ir draugėmis, nes 
pikniką rengia 5 rajonas, todėl suva
žiuos vyru ir merginų iš kitur.

Visus širdingai kviečia Komisija.
Pasarga. Reikia imt karą ant 5-tos 

"atvės No 50 (Fox Chase) ir važiuot 
iki konduktorius šauks Assylum Pike 
<ArLa -klauskit konduktoriaus), o ten 
išlipus eit po kairiai kur bus žmogus, 
kurs nurodvs vietą. Nuo karo- reik 
eit Adams Road po kairės.

lavvrenčeTmass.
PIKNIKAS

Rengia Sandams Partijbs 12 kuopa, 
Subatoj 7 d. Rugpjūčio, 192*.

Lietuvių Tautiškame Darže. Methucn 
šokiai prasidės 2 vai po pietų.

Užkviečiamė visa Laivrence ir ■pie 
linkės visuomenę skaitlingai atlankyt 
šį pikniką. Sandariečiai oficialiai 
kviečia draugus iš Bostono, Montello 
Norw-ood. Lynn. Loveli, Nashua, Ha- 
verhill ir iš kitur.

knt rytojaus. Nedėlioję, 8 d. rugpj 
toje pačioje vietoje bus IŠVAŽIAVI
MAS- GEGUŽINE. Bus prakalbos, 
dainos, žaidimai ir tt

Kviečia ALTS, 12 kuopa.
Pastaba. Svečiams patartina va

žiuoti karais ar automobiliais Lovvel- 
!io keliu (Lawrence-Loweil) iki Saw- 
yer st. ir Savyer gatve tiesiai į pik. 
niką- išvažiavimą. K

Pajieškau Kazimiero Stoškaus, 
Norgehškių sodos. Becigalos parap., 
Raseinių apskr. Gavau nuo tėvų laiš
ką iš Lietuvos, su labai svarbiu reika
lu. Jonas Grockis

1416 Pine st.. Eastor.. Pa.

Pajieškau savo moters Emilijos 
Liudikaidenes po tėvais Cinkiutės. 
1908 metais išvažiavo su Motiejum 
Stočkum iš Waterburio ir girdėjau 
kad apsigyveno Worcesteryje. Jeigu 
kas žinot malonėkit pranešti, skiliu 
gerą dovana. (32)

A. T. Liudvikauskas.
75 Canal st, Portland, Me.

Pajieškau giminaičių Pranciškaus 
Velioniškio, Jono ir Izidoriaus Krei- 
'C-r.u ir Marijonos Kulbokiutės. Visi 
/yveno apie New Yorką, apie 7 metai 
;-tg?.l. Kas apie juos žino malonėkite 
P’-aneš’i. už ką tariu ačiū, arba pats 
'.ai atsišaukia greitai. (33)

Juozapas Jurevičia
I . O. Washir.gton Park,

E. St. Louis, III.

Pajieškau Antano Samaliaus, jis 
dirbo Harwiek, Pa.; paeina iš Garždų 
'alsčiaus, M. —Meciedų kaimo. Yra 
nuo jo tėvų laiškas. Meldžiu jo paties 
atsišaukti, arba kas jį žinote praneš
ti. (31)

P. M ankus
74 Fer.vvood Rd., Boston, Mass.

Pajieškau Monikos Grigulaičiukės, 
>udergo parap., Suvalkų gub.; 7 me- 
ai Amerikoje. Pati malonės atsišau- 

:i arba kas ją žinote teiksitės 
•anešti. (31)

Endrius Borkertas
19 Railroad et., Bridgeport, Conn.

p;

Pajieškau pusbrolio Viliamo Ya, 
:anto, Rinscų kaimo, Laukuvos par., 

Tauragės apskr. Jis pats lai atsišau- 
.ia arba kas žino malonėkit pranešti; 
yra labai svarbus reikalas. (31) 

Stanislovas Novickis
177 Olivet st.. Detroit, Mich.

i

$50.00 ATLYGINIMO kas pirmas 
rar.eš apie STANLEY N. SEDICK, 
ūsas, apie 25 metų ir MERY KUN- 
IL'TĖ, 14 metų. Čia yra ir jų pa- 
eikslai. 2o kovo Sedick išviliojo ma-

iro dukterį į teatrą ir nuo tos dienos 
j nergaitė prapuolė. Kas pirmas apie 
; rai praneš policijai ir mums, tas 
' iraus atlyginimą.

Jo du priešakyje viršutiniai dantys 
I auksiniai.

ANNA KINCHAS
- 327 Wcod avė., Hyde Park. Mass.

Al’zas Grigalius ir J. Juraška jieš- 
' kori Simono Baužo; turim svarbų 
; reikalą, malonės atsišaukti greitai.

J. Juraška
T. O. Box 467, Naugatuck, Conn.

Pajieškau Stanislovo Januškevi- 
ė'aus, Kauno glb., Kuzų vaisė., Lap- 
kasų kaimo; gyveno Rochester, N. Y. 
I.ai atsišaukia arba kas apie jį žino 
malonės pranešti. (32)

Stanislovas Stankevičia 
ind. Ice Co. Union avė., Box 7.

I^ikeport, N. H.

Mano vyras Endrius Survila atsi
liepk greitai ir paaiškink kaip aš tu
riu gyvent. Aš norėčiau kad sugrįžtu 
mi. bet jeigu negrįši, tad nors mer
gaitę sugrąžink.

Čia yra mergaitės ir Survilos pa
pą veikslai

Salomėja Survilienė
31 Franklin st., Norwood, Mass.

Ona Massienė, pajieškau savo vyro 
vazimiero Massio, jis mane apleido 
!0 dieną liepos, 1920. palikdamas di
leliam varge su 5 kūdikiais (jauniau
sia mergaitė 14 mėnesių), be jokio 
ento. Meldžiu atsišaukti jo paties ar 

kurie žinote malonėkite pranešti, už 
ką busiu dideliai dėkinga. (32) 

Ona Massienė
P. 0. Box 426, Clinton, Ind.

Pajieškau draugų Simono Baškaus 
ir Antano Palulio, ir pusseserės Ma
rijonos Galminaitės, ji gyveno Chica
goje. Kas apie juos žinot malonėkite 
pranešti arba patįs lai atsišaukia. 
Yra svarbus laiškas iš Lietuvos.

M. T. Kodis (32)
1 Calvary st., Waltham, Mass.

Pajieškau brolio Vinco Jankausko, 
nirmiau gyveno Waterbury, Conn. 
Kas žino malonėkite pranešti arba jis 
gats lai atsišaukia šiuo adresu: 

Marcelė Jankauskiutė (32)
259— 3rd st.. So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Aleksandro Ru
daičio, Kauno gub., Raseinių apskr., 
Titavėnų vaisė., Kibučių kaimo. 
Kriaučius, 14 metų atgal išvažiavo iš 
Bay City, Mich. ir nuo to laiko apie 
ji nieko negirdžiu. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote malonėkite pranešti. 

Juozas Rudaitis (32)
127 Glen st., Collinsviile, III

Pajieškau pusbrolio Benedikto 
Kordušio, Seredžiaus miestelio, Kau
no apskričio. Atsiliepkite šiuo adresu 

Benediktas Yor.aitis
1409% Florida avė., Tampa, Fla.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos 

Į nrba našlės nuo 30 iki 37 metų. Aš 
j esu 36 metų našlys, turiu vieną sūnų 

13 metų, esu mechanikas-moulder. 
Meldžiu atsišaukti prisiunčiant pa
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvienai. 

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

Pajieškau giminių Felikso Abedcv-:
sko, gyveno Waterbury, Conn.: Šiau
lėnų parap., Pusiniškių sodos. Yra du 
broliai. Malonėkit pranešti arba pats 
lai atsišaukia, yra laiškas iš Lietu-- _ __ , _____ _ ___ ________
vos. (33) Igub. Turiu svarbų reikalą, malonėkit

Antanas Dzimidas “
1434 E. 28th st. Taco.na, Wash.

i
I
I

Pajieškau Onos Vaidziuliukės, Vė- 
, gielų kaimo, Šiaulių apskr., Kauno

Pajieškau sūnų Juozapo ir Pran
ciškaus, ir dukters Cicilijos Vieniu. 
Pirm kelių metų gyveno Kenosna. 
Wis. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
juos žino malonėkite pranešti už ką 
ariu ačiū. (32)

Jonas Vienis
5989 Archer avė., Chicago. III.

atsišaukti. A. Bernotas
Milford House, Milford, Mass.

Pajieškau draugo Simano Bolio. 
Kauno gub., Panevėžio apskr., Pak- 
: jojaus valse.. Siukonių kaimo. Turiu 
=va>bų reikalą iš Lietuvos. Kas apie

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės beskirtumo pažiūrų, my- 

gyvenimą; malo- 
atsakymą duosiu 
35 metų vaikinas. 

. (31)
Rockford, III.

linčios šeimynišką 
rėkit atsišaukti; 
kiekvienai. Aš esu 

A. K. M.
622 Wall st..

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

2745 W. First st., Detroit, Mich.
■ ■ ■ ■ -----  I

Pajieškau apsivedimui 
nuo 18 iki 
mokintas.

merginos
28 metų; esu 27 metų, pa- 
Malonės merginos susipa- 

j? žino malonėkit pranešti arba pats žinti ir su pirmu laišku prisiųsti pa
lai atsišaukia. (32)

Pranciškus Navickas
2407 S. 61st St., Philadeiphia, Pa.

(32) ’
J. M. Oksas

Box 66S, West Chicago, III.

veikslą.

Didžiausis Rūbų Išdirbimo Fabrikas 
Lietuvoje, atsidarys šį rudenį.

REIKALINGI ĮVAIRUS DARBININKAI.
Bus reikalingi šimtai įvairių darbininkų. Tad visi, kurie rengiatės grjzti Lietuvon 

ir norit užtikrinti sau užsiėmimą, lašykitės prie' Lietuviškos - Amerikonikos Rūbų Iš
dirbimo Bendrovės.

PATYRUSIŲ AMATININKŲ IRIMAI.
Kiekvienas gali tapti viršminėtos Bend -ovės nariu užsirašydamas bent tris arba 

daugiau Bendrovės šėrų. Vienai ypatai daužiau neparduodama virš šimtą šėrų, vieinas 
šėres dešimts dolerių ($10.00).

NAUDINGAS IVESTINIMAS
Norima atkreipti ypatingą domą patyrusių verpėjų, 

ir dizaineriu, kurie mano važiuoti j Lietuvą, veikti urnai, 
pirmesnis ir prie darbo.

TČĮBAzd UŲTIKRINIM.
Taipgi .Ta auksinė proga ir tiems, kurie turi sutaupę

KAPITALO.
audėjų, furmonų. sėiesmanų 
Kas bus pirmesnis, tas bus

Taipgi 'ra auksinė proga ir tiems, kurie turi sutaupę keletą dolerių, bet laikydami 
batikose, neturi ramumo nei didesnės naudos, dabar turi progą įvesdinti į Didžiausį 
Rubu Išdirbimo Fabriką Lietuvoje, kuris teiks gerą dividentą ir ramumą.

(1) Lietuviška-Amerikoniška Rūbų Išdirbimo Bendrovė yra užregistruota 
vos Pramonės Mir.isteriui ir bus Valdžios Kontroliuojama.

(2) Lietuva (išskiriant Estoniją ir Latviją) yra vienintelė pasaulyje šalis, 
auga geriausi linai, ir jų auginama labai daug.

(3) šiandiena netik Lietuva, Didžioji Rjsija. bet ir visa Europa yra baisiai
šus. ’___
vietos, pasekmės pilnai užtikrintos.

Rašykite Jaišką, reikalaudami aplikacijos sekančiu adresu:

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA RŪBŲ IŠDIRBIMO B-VĖ, 
3249 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Liet 7-

kurioj

i nuply- 
Taigi, turint valdžios paramą ir kontrolę taipgi pirkėjus ir žalią medžiagą ant
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PARSIDUODA AUTOMOBILIUS.
Willis Overland, 4 cilinderių, 5 ar 7 
sėdynių, naujai pertaisytas ir gerai 
užlaikytas; išrodo visai kaip naujas. 
Parsiduoda dėlto, kad nįra kam va
žiuot. (32)

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

PARSIDUODA PIGIAI g LOTAI.
Iš priežasties kai rengiuos važiuoti į 
Lietuvą, parduodu pigiai prie daikto 
S lotus lygų, čystą plotą žemės arti 
prie stritkarių linijos ir puikaus eže
ro! Fox Lake). Lakevvood, Mich. val
stijoj. Visa apielinkė apstatyta vaka
ri jų namais (suinmer resorts)ir dide
liais hoteliais, gali pirkt dėl pelno, 
turi progą padaryti keletą šimtų į 
trumpą laiką. Kas greitai atsišauks 
parduosiu visus už $425.00. Viskas 
išmokėta čysti deedai. Platesnių žinių 
kreipkitės laišku; (32)

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

FARMU MEDUS.
Parsiduoda visur pigiau negu svie

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

W. STRYGA (33)
3022 W. 40th st., Chicago, III.

PARSIDUODA FARMA
Su gyvuliais, mašinoms, javais ir 

su visokiais įrankiais. Karma randas 
orie labai gero trakto, galimą: pada
ryt gerą ir lengvą pragyvenimą iš 
pieno, daržovių ir šieno, javų ar miš
ko. Yra 56 akeriai žemės, 25 išdirbtos 
kitkas miškas. Kaina vienuolika šim- 
’ų. Gera proga pirkti. Kreipkitės šiuo 
adresu: (32)

Antonie Rudis
Lae Superience, St. Faustin, Que, 

Canada.

ANT PARDAVIMO FARMA.
Namas 11 kambariu, tvirtai budavo- 
tas, naujos mados, vis: intaisvmai, 
elektrikos žiburiai ir šildomas su šti- 
mu. 100 įvairių vaisinių medžių. Vie
na m'nuta iki karo ir apie 15 minutų 
eit iki stoties. 15 akerių išdirbtos že
mės apsodinta įvairiomis daržovėmis, 
ganyklos geros ir bėga upelis, 2kar- 
vės, arklys, 5 kiaulės, apie 40 vištų. 
Vištinvčios kur gal tupėti apie ĮOOO 
vištų. Kaina farmos $7,600 ir tai la
bai pigiai, nes vienas namas prekiuo- 
tų pastatyti daugiau. Parsiduoda to
dėl, kad savininkas senas ir neįsten
gia apdirbti. Farma randas tik 18 
mailių nuo Bostono. 2 mailės nuo 
Brocktono ir 2 mailės nuo Stoughto- 
no, labai paranku nuvažiuoti visur. 
Kreipkitės. (33)

Marė Matulaitienė
50 South st., Stoughton, Mass.

REIKALINGI AGENTAI.
Kurie galėtų platinti šias knygas:

Pramoninis Socializmas .... 25c.
Sindikalizmas ............................. 25c.
Pramoniečių Unijos Istorija .. 10c' 
Visuotinas Streikas ................... 10c.
Pramoninis Komunizmas .... 10c. 

Agentams ir kuopoms duodame dide
li nuošimtį. Galima gauti ir po vieną 
egzempliorių, prisiunčiant štampų. 
Adresuokit: (32) ’

J. DERISS
336 E. 6th st Plainfield. N. J.

Audimo ir Verpimo Bend
rovės atstovo laiškas iš 

Kauno.
Birželio 25, 1920.

Gerbiama Kriaučių Bendro
vė, šėrininkai ir Rėmėjai:—

Turiu pranešti, kad mudu su 
Rvpkevičia jau Kaune ir veikia
me dėl bendrovės labo. Kaunan 
pribuvome birželio 22 d. ir jau 
daujr ką sužinoj’ome. Sužinojo
me, kad Lietuvoj panašioms 
bendrovėms dirva labai plati. 
Siuvimo, verpimo ir audimo 
dirbtuvė yra labai reikalinga ir 
turės Lietuvoje gero pasiseki
mo. Amerikos lietuviams sugrį
žus nereikės dirbti kapitalis
tams; jie dirbs savo naudai. Au
klėjant Lietuvoj industriją bus 
galima paliuosuoti Lietuvos mo
teris nuo verpimo ir audimo 

"nevalios,” kuri nedavė joms 
I>oilsio dar per eiles metų. No
rintieji dirbti Lietuvos naudai, 
kuodaugiausiai nusipirkite šėru. 
Siuvimo, verpimo ir audimo 
dirbtuvė yra aukso kalnas Lie
tuvoj.

Verpimo ir audinio mašina? 
gaukite Amerikoj, o siuvimo 
mašinų gal bus galima gauti Vo
kietijoj. Verpimo mašina turi 
būt pilna, kad butų galima verp
ti siūlas nuo 1 numerio ki No. 
30. Gaukite atsarginių dalių taip 
gi, kad sugedus butų galima 
tuoj pataisyti.

Stengkitės kuodaugiausia par 
duoti šėrų ir perkelti pinigus į 
Kauno Prekybos Banką. Siųski
te pinigus per "Naujienas.”

Su pagarba.
Jonas Grigaitis.
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‘1 Inu R. Matuliutė, smuiką M. 

į Dunduliutė ir kornetu A.
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AVATERBI RY. CONN.
Socialistas “nuprovoje” ko

munistą.
| Wa:erburyje. 26 d. liepos 
Įvyko teismas socialisto J. 
$. Prašalaičio su “komunis
tu” P. Juškevičium. Mat 
vietiniai komunistai iš "Lai
svės” išsimokinę pliaukšda
vo ant Prašalaičio, buk 
Prašalaitis skundžias juos 
policijai. Galų gale Prusa- 
iaitis netekęs kantrybės pa
reikalavo iš Lietuvos Brolių 
Draugystės teismo prieš 
vieną tokį pliauškiką — P. 
nlaukšdavo, buk Prašalaitis 
daug komunistų įkandės

I
SUŠELPKIME DRAUGAI 
JONĄ PERKŪNĄ.

Gerbiamieji draugai! Jau 
bus netoli pora metų, kaip 
d. J. Perkūnas yra kankina
mas baisios neišgydomos 
ligos. Per taip ilgą ’.aiką 
sergant ir gydantis, išsisie- 
mė sutaupyti centai ir da
bar jis jau nebeturi iš kol 
gyventi: yra likę tik du ke-Į 
liu, būtent mirti badu, arba 
pasiduoti i miesto prieglau
dos namus. Kitokios pagel
ios jis pats sau negali su
kasti, nes jo sveikata tiek 
vra jį apleidus, kad jokio 
cįirbo dirbti jis nebegali. U 
djraugai, žinot, 
djams spėkos darbininkas j 
lieko kito neturi parduoti,! 
kad daryti pragyvenimą.

’ Todėl, atjausdami jo pa
dėjimą, LSS. 19 kuopos na-i 
ruai 12 dieną liepos. susirin-Į 
klme sutvėrė drg. Jono Per-i 
ktino Sušelpimo Rateli. Ra
telio tikslas vieninteliai rū
pinsis isušelpti nelaimingą 
d. J. Perkūną. Tam reika
lui Ratelio nariai mokės 
mėeiesines duokles, aukaus 
patįs, ir kitus ragins, kadį 
paaukautų pagal savo išga
lės. Susiorganizavęs ratelis! 
išrinko pastovia valdybą iš i 
triiu nariu, kuriems ir oa-P 
vedė 'rūpintis kaiu galint, suminėjus vardus kelių so- 
id< nt surinkus užtektinai Ralistų, kurie sugrįžo i dar- 
ninigų užlaikymui d J. Per-kuomet 95 nuošimtis tos 
kūno.

Žemiau pasirašiusi rate
lio valdyba šiuomi kreipia
si ą visus draugus ir pažįsta
mas '“prašydama aukauti 
kiek kas išgalite d. J. Per
kūno sušelpimui. Kur ran
dasi keletas draugų, tai bu-' 
tų geru dalyku sutverti Ra- ką pasakys 
telio kuopą. Tuomet darbas sav0 draugus

auuiuuiKLU < ----------------- ---

jog neture-; Teisme komunistėliai turė- 
Prusalaičio 
ir “denun- 
aikštėn ii

j jo prcgą visas 
"provokacijas” 
cijacijas” iškelti 
tuomi išteisinti savo drau
gą. Bet vietoj prirodymų, 
jie kiek drūti stengėsi užsi
ginti, kad jie tokių Įtarimų 
ant Prašalaičio niekad nesą 
kalbėję. Bet teismas vistiek 
pripažino P. Juškevičių kal
tu. Reporteris.

MATERBYRY, CONN.
\Vaterburio socialistai ir 

komunistai.
Komunistų organas “Lai

svė” 19 d. liepos numery

dirbtuvės darbininkų jau 
buvo sugrįžę, juos Įtaria 
streiklaužiais 
ročiu
sako: “Mes lauksime, ką pa
sakys 
kas.”

Well, aš pirma palauksiu. 
------i__, "Laisvė”’ apie 

s. komunistus, 
b^tu išnašesnis ir lengves- 2. Lydeika, pernai buvęs 

- 'streiko lyderis ir komunistų
Draugai, mes nematome kuopos sekretorius, šįmet 

reikalo aiškinti d. J. Perku- visai nė i streiką neišėjo. A. 
“ -■ • * " Kantauta, -L Velička ir kiti,

kurie dirba toje pačioj, dirb
tuvėje ir kartu su “Laisvės” 
Įtartais socialistais, sugrįžo 
i darbą sąvaitę laiko ankš
čiau, negu minėtieji socia
listai. O juk “Laisvė” sako, 
kad tik komunistai yra tik
ri darbininkų klesos reikalų 
ginėjai. Tai kaip dabar bus? 
Lauksime.

\Vaterburio kriaučiukas.

JUOS 
ir savo pap- 

išplusta ir pagalios

Waterburio kriaučių

Grušiutė.
Svečiai dėkojo rankų plo

jimu lošėjams. O kada prisi
artino vakaras Scottvilles 
draugijai išvažiuojant nu
imta paveikslai nuo visų au
tomobilių.

Hart Lietuvių Ūkininku 
Draugija dėkoja visiems at- 
sikųikiusiems. Ateinančiais 
metais parengsim dar pui
kesni. kad visi svečiai batui 
pilnai užganėdinti.

Lietuvių Ūkininkų Drau
gijos vardu,

i

ŽYMUS MEKSIKOS SO- • 
CIAL1STAS SUV1ENY- 
TOSE VALSTIJOSE.
Ne\v Yorkan atvyko su 

speciale misija generolas 
Salvador Alvarado. Jis yra 
Meksikos Finansų ir Viešo
jo kredito ministeris.

BENLD. 1LL.
Darbai iki šiol ėjo gerai 

anglies kasyklose. Bet da-Į 
bar. nuo 26 liepos visų ketu-į 
rių kasyklų darbininkai su
streikavo. Reikalauja po $1 
valandoj.

Nors šiandien Suv. Valst. 
vra skaitomos “sausos”, bet 
atsilankiusieji čia 16 liepas 
valdžios agentai — išviso1 

pada-
valdžios 
apie 30 vyrų — 
rė kratas. Sulyg Benld laik
raščių jie suradę 500 galio
nų svarinančių gėrimų. Tai! 
tau ir “sausa!”

Viskas tapo konfiskuota 
Į ir taip vadinamas Baltas 
Mulas uždaryta džėloj. Bet, 
ant nelaimės 21 liepos džėlaį 
sudegė, taigi ir “baltasis• 
mulas” išgaravo i dausas.

Lietuvių karčiamninkų' 
yra tris. Ne vienas jų tečiau 

Į nebuvo areštuotas.
Benld miesto gaspadorius 

j yra lietuvis, kuris tapo iš
rinktas ant Darbo Partijos 
tikėto.

23 liepos čia kalbėjo Me- 
Donald, iš Springfield, ku- 

. ris yra kandidatu Į konsfre- 
są taipgi ant Darbo Parti
jos platformos. Jis papasa
kojo apie kapitalistų šuny
bes. McDonald yra smarkus 
kalbėtojas. Žmonių pasi- 

I klausyti jo buvo apie 3—1 
Į šimtus.

Benldo Spiegas.

Ant 21; 
akmeni!

Gelžkelio laikro- ' 
lis sriubelių už- . 
sukamas, vyria-! 
ko didumo, ant 
20 metų auksuo- I 
tas su- išrašytais 
dubeltavais vir
šau. Labai tei
singas, ypatingai

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 2« Me
tų 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. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
•ento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELS10R WATCH CO.
906 AthenaeuM Bdg. CHICAGO. 1LL

Redakcijos Atsakymai
Benido £p’e?f®i. — Apie 

pinigu išviiiojimą netalpi- 
nom, kadangi tai yra Įtari
mas, kurio teismui nepa- 

J. Smetona, tvirtinus, laikraštin negali
ma dėti.

Streikierių!. — žinia apie 
tą gyvanašlę tilpo “Keleivy
je/^____________________

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knysra 

daktaras namiose; Knygu
tėje aprašoma visokias vaistiškas žo
les. šaknis, žiedai ir tu, nuo kokių li
gų ir kaip vartojam*. Su lotyniškais 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali ■ 
jas gauti bile aplietoje. Apart to, 
yra daugybė gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
iežnam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽUKAITĖS (S3)i« a
451 Hudson a\e., Rochester. N. A - :

C """ - - ■ ■ - ■" ~~~~ *
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GERA PROGA! |
Parduodam gerą ta- | 

baką labai pigiai. Ra- | 
■f šykite, o gausite pilnas | 

informacijas. (31) | 
{EUROPA BOOK CO. | 

57 Dey St., g

New York, N. Y. |

I

I

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom*. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. »v

Vyrai ir moterį kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus
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AR JŪSŲ VIRTUVE 
VESI?

;Jusų virtuvė negali bulvės! ir smagi, jeigu jųp 
ją kūrinsite visą dieiną.
New Perfection Aliejum Virimo Pečius duoda 
progą kontroliuoti šilumą kaip jus norite—di
delė mėlyna liepsna su balta viršūne (karčiau
sia liepstut greitam virimui) arba visai maža 
lengvam virimui. Tik pasuk rankenukę ir viskas 
Ir viskas, kas rišusi su anglių viedru, pelenais, 
ir suodžiais, yra paliuosuota ir palieka vėsi, švą 
ri virtuvė ten, kur vortojamas N«v Perfection
New Perfection Aliejum Virimo Pečius, yra su 
1. 2, 3 ir -t degtavais. 3,00u,uhv myk juos, kas 
reiškia kad tikrai jie yra kuro taupintojai.
Sekančiu juų parankumu yra—New Perfection 
Vandens šikiytojas. šiltas vanduo visada už 
labai mažus iškaičius. Klauskit jūsų pardavėjo.
t ’

STANDAKD OIL CO. OF NEW YORK

no užsitarnavimus,* nes lis 
būdamas sveikas ir dirbda
mas i-o’us metus ilginda
mas lietuvių darbininkų 
reikalus, pats save geriau
sia jums neršistatė. Musų- 
gi komentarai anie tai jums 
yra nereikalingi. Mes tik 
dristame jums priminti, 
pranešdami anie jo likimą, 
k?d ius pasistengtume! jam 
atlyginti už io darbavimasii 
darbininkų klesai. Draugai/ 
jis buvo ir tebėra atsidavęs! 
visa siela darbininkams. Jis: 
dirbo musu visu labui. Mes j 
gi nors dalelę savo triūso 
Daaukaukime jam. o tuomi 
išg^lbėsime draugą nuo ne
malonaus likimo.

Visas aukas prašomą siu
sti išrašant čeki Tžddin. L. 
Liutkaus vardu. Laišką su 
aukomis siųskite Sekr. P. 
Raškevičiaus adresu: So. 
9-th St.. Brooklyn. N. Y.

Draugo J. Perkūno Sušel- 
pimui Ratelio Komitetas: 
' M. M. Račiutė-Herman 

Pirm.
P. Raškevičius Sekr.

66 So. 9th St..
Prooklvn. N. Y.

K. Liutkus. Ižd..
131 Grand st BrookTvn, N.Y

P. S. Pritariantis tam 
reikalui kiti laikraščiai pra
šomi perspausdinti ši atsi
šaukimą.

Komitetas.

brooklyn. n. y.
Draugo Hermano prolekci- 
cija apie proletariato dikta

tūrą.
Liepos 19 dieną LSS. 19 

kuopa parengė prolekciją 
apie proletariato diktatūrą. 
Nors žmonių buvo nedaug, 
bet tie kurie buvo galėjo 
daug pasimokinti ir sužino
ti, kodėl mes socialistai ski
riamės nuo komunistų pro
letariato diktatūros klausi
mo.

M. Baltuškienė.

HART, MICH.
Piknikas pavyko.

Lietuvių Ūkininkų 
vienijimo Draugijos pikni- 
nikas pavyko gana puikiai. 
(Diena buvo labai graži, sve- 

IMJčiu privažiavo iš Grand Ra- 
'^’dpids, Detroit, Chicago ir iš 

kitur. Svečiai atlankė musų 
.ūkininkus pasigerėdami jų 
ukėmis ir gyvuliais, uogo
mis ir medžių vaisiais. Lie
tuviai ūkininkai atvažiavo 
C automobiliais ir troku iš 

jScotvillės ir Fountain. Visi 
laiką praleido smagiai. Nu
siėmė keletą paveikslų. Pa
veikslus ėmė C. Urban iš 
Grand Rapids. Dienos pro
gramas buvo tokis:

J. B. Burt. advokatas iš 
Chicagos, pasakė puikią 
prakalbą, ragindamas lietu
vius organizuotis ir parduot 
savo ūkių produktus tiesiog 
miesto gyventojams. Taipgi 
kalbėjo- apie Lietuvą, jos 
praeiti, dabartį ir ateiti.

Poni M. Dundulienė iš 
Chicagos sudainavo porą 
lietuviškų jausmingų daige
lių. Poni Simanavičienė- 
Dunduliutė sudainavo Solo. 
Panelė T. Matukiutė pasa
kė labai gražias eilutes. P-lė 
A. Grušiutė, iš Chicagos, 
pasakė juokingas eilutes. A. 
Griežta smuku-solo ir kor
netu taip pat solo. P-lė B. 
Matuliutė, iš Hart, skambi
no pianą laike šokių. Poni 
Simanavičienė parodė dide
lius gabumus .griežt smuiką 
ir skambint pianu. Trio-pia-

per telefoną už- lį 
dyt pinigus, tad 4

|& 
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DUOKIT PASIŪT MUMS.
------ ,------------ s;-------------------------------- .

Mes užtikrinant, kad Jų* sučėdystt piaigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl maaų 
pasiūti siutai ar overkėtai nesudarko žmo
gau* išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVML 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL
TAIPGI ISVALOM IR UPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darba* geru ir užtikrinta*. Kaia* 

prieinant*.
Tikra* J**ų Wto ltetaHa

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

T*i*fonaa: So. Boston—aidi*

judams
------------- IR -------------

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 
užsisakvkite pas mus. 

IŠDIRBĖJIS

ADAM SABULIS
ORLAIVIU LINIJA.

* Tarp Nevv Yorko 
Spring Lake. N. J., tapo ati-

I daryta orlaivių liniją. At
stumas tarp tų dviejų mies
tų geležinkeliu yra apie 75 
mylios, bet «iru kelionė su
trumpina apie 20 mylių. Pir
mutinis orlaivis pergabeno i
II pasažierių į 20 minutų.

---------- 2_ 2_______
ŽIEMIUOSE, PIETUOSE, 

RYTUOSE IR VAKA
RUOSE.

’Tjeduc, Altą., Canada, 
Gruodžio 27, 1919: Trinerio 
Amerikoniškas Elixiras 
Karčiojo Vyno pagelbėjo 
daugeliui farmerių šioje 
apielinkėje. Mr George Ste- i 

įcun” — ”Oak Grove. La., 
June 29. 1920: Trinerio A- 
inerikoniškas Elixiras Kar
čiojo Vyno yra labai geras 
vaistąs. Tonv Prsle.”—”Go- ; 
wanda, N. Y., Julv 7: Bu-:: 
das kaip jūsų Kartusis Vy- 
pagelbėjo mano motinai ir ~ 
man, yra didelis. Mrs f'ran- f 
ces Beleč”. — Redland, Cal., | 
Julv 10. 1920: Trinerio Kar- | 
tusis Vynas yra labai geras | 
dalykas, kiekvienas turėtų | 
turėti jį prie rankos. F. E. | 
Hrdlička.” Ir taip, žiemiuo- | 
se, pietuose, rytuose ir va- | 
karuose, atsiliepia apie * 
gerumą Trinerio Ameriko
niško Ėlixiro Karčiojo Vy
no, kad tai iš tiesų yra ge- 
riausis vaistas nuo prretva- 
rio. gėlimo ir kitų pilvo su
irimų. Jūsų aptiekorius ar
ba vaistų pardavėjas užlai-į 
ko ir kitus gerus Trinerio j 
vaistus: Trinerio Antiput- j 
rina yra labai geras vaistas 
gargaliavimui nuo uždegi- į 
mo gerklės lygiai geras maz 
gojimui burnos nuo skaudė
jimo ir patvinimo dantų 
žiaunų; Trinerio Sedative 
nuo kosulio suteikia greitą 
pagelbą nuo šalčio ir kosu
lio, ir tt. Joseph Triner 
Company, 1333 — 45 So. 
Ashland Avė., Chicago, III.

i 
i i c I 
i 
i 
i į

daugiau niežėjimo, kasjznosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvvkstar.čių nou pleiskanų.

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

RUFFI.ES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES. jei turite pleiskanų.

Jus ąptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiuo ^dresu: 
———F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

233 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

susi-

!

i
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i į Lietuviškai - Lenkiška Aptieka | 
b Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikit* >{
Į ant 100 Salėm str., kur rasite visokiu naminių vaistų šaknų nuo vi- # 
T šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu-!;

matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo pl*u- f. 
* čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių siaptincm 1»- į 
Jb gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- S 

tarų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau-
> į sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius da k tarus t 
iŠ dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt _ 
H ateikite į AFTIEKĄ po numeriu
į j 1G0 SALĖM ST, BOSTON, MASS.

ffi tarų. 
Į Į sime

NAUJAS IŠRADIMAS

| 
I
I
II

Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šim
tais Lietuvių i Tėvynę ant HAMBURGO, FRAN
CUZIJOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO 
ir t. t. Pasportus kiektienam gaunam Į kelias die
nas. Laivakortės labai pigios- Rašykit arba va
žiuokit stačiai pas mus.

Skubėkit siųsti pinigus, nes auksinai kibai atpigo. Gauname 
iš Lietuvos kvitas kaip tik pinigai aplaikomi. G va rantuojame kož- 
ną auksiną. Siųskit pinigus tuojaus.

Rašykit ar ateikit kolei yra geras laikas:

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

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

J IEŠKOK PAGALBOS KUR GALIMA RASTI.
SEN-RAYTO HAIR TONIC Įplaukų tonikas), tai 

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

ĮSITEMYK! Zemiaus pasirašiusi Kompanija 
pilniausiai gvaranųioja SEN-RAYTO Plaukų To
niką, jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas 
ir sulaiko plaukų slinkimą.

VISUOMET reikalaukite SEN-RAYTO Plaukų 
Toniką pas tnrberius ir aptiekuose arba pirkite iš 
agentų. 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 prisių- • 
sime sampelį.

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

(^Gerbiamieji:— Šiuomi aš prisiunčiu jums 10c. vertės štampų, 
luž kurias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUGTO 
■SEN-RAITO PLAUKŲ 10NIK0.

S Vardas .,....................................
Adresas..............-.....................

Miestas ......................................

Valstija

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

RUFFI.ES


Lietuvos Misijos “PIGIOS” LAIVAKOR
iIPranešimas. TĘS LIETUVON.

Savo pranešime, prisiųs
tame "Keleiviui” liepos 24 
d., Lietuvos misija tarpe ki- 
tako sako:

"Lietuvos piliečiams no
rintiems pasiųsti pašalpą 
savo nukentėjusi ems nuo 
karės giminėms, Lietuvos 
Misijos ofisas visiems yra 
atdaras. Doleriai keičiami i 
lietuviškus pinigus, sulyg 
dienos kurso, iždas, ir nevė
linant siunčia Lietuvon, (Ja
vus kvitą siuntėjui. Per Lie
tuvos Misijos pastangas iš
mokėjimas pinigų Lietuvo
je dabar gerai jau sutvar
kytas. Pinigai siunčiami 
per Lietuvos Misiją išmoka
mi artimiausiose iždinėse 
ar paštos istagose. Lietuvo
je (reiškia nebereikia Kau
no siekti) lietuviškais pini
gais, tiek lygiai, kiek ant 
Lietuvos Misijos kvitos pa
žymėta. Pinigai išmokami 
auksinais, kurie lygus vo
kiškoms markėms, arba lie
tuviškais rubliais, kurie ly
gus dviem auksinam. Tatai 
siuntėjui svarbu žinoti. Be 
to, tiems Lietuvos piliečiam, 
kurie gryždami Lietuvon, 
arba ir dar pasilikdami čia 
nori savo skatikus pasidėti 
Lietuvos Banke, — Lietu
vos Misija irgi jiems patar
nauja pagal nurodymų Fi
nansų Ministerijos, Kau
ne.”

LIETUVOS ATSOVYBĖS 
PRANEŠIMAS.

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje aplaikė sekamą Eltos 
oficiali ktblegramą:

"Lietuvių delegacijos de
rybos delei perėmimo paim
tųjų bolševikų kraštų admi
nistracijos liko neužbaig
tos. Delegacijoj dalyvavo 
general-leitenantas Katche 
ir Seimo nariai Kairys ir 
Požėla, kurie du grižo iš 
Vilniaus, kad pranešti dery
bų rezultatus ministerių 
kabinetui.’’

M.J. Vinikas.

HER1N, ILL.

Pa peikimo rezoliucija SLA 
Seimo delegatams, atidariu
siems Seimo posėdžius 21 d. 
birželio šių metų, S. Bostone

SLA. Seimo delegatai U- 
kanui išdavus raportą iš 
praėjusio SLA. Seimo veiki
mo, pasirodė, kad jokio aiš
kaus dalyko Seimo delega
tai neivykdino —

1. Kad finansų komisija 
neišdavė raporto.

2. Kad kontrolės komisi
joj buvo tik vienas narys ir 
kad jis išdavė visai neaiškų 
raportą.; kad Seimas atmetė 
į šąli be jokio tyrinėjimo 
kontrolės komisijos nario J. 
W. Liutkaus skundą prisių
stą Seimui.

3. Kad visi tautiški centai 
—išskyrus $300.00 drg. šer
nui — liko pasiųsti Lietuvon 
įvairiems buržujų fondams.

4. Kaip Seimas išdrįso už- 
girti ir pavelyti Pildomai 
Tarybai pirkti Lietuvos ša
lies bonus, kadangi musų or
ganizacija gali bile laiku su-, 
si durt i su nedatekliu ir kaip 
matai ant narių ir vėl liktų 
užbraukti nepaprasti mo
kesčiai.

5. Kode! Seimas nenubau
dė buvusio SLA. sekreto
riaus A. B. Strimaičio ūž vi
sokias jo padarytas klaidas 
ir užtraukimą iš lėšų fondo 
$1,200 skolos nepasiklau- 
sus SLA. narių.

Todėl mes SLA. 102 kuo
pos nariai likomės neužga
nėdinti Seimo nutarimais ir 
reikalaujame, kad tas Sei
mas butų atšauktas, ir aiš
kiai ir nuodugniai butų išris 
ti visi klausimai.

SLA. 102 kuojos komisija
S. V. Pariednis, 

B. Yonaitis, 
F. Urbonas.

Laivu ”Bakic” geg. 22 L 
iškeliavo Lietuvon 12 pavie
nių asmenų ir 2 šeimynos 
(bent tiek pasisekė surasti). 
Jie keliavo iš Įvairių vietų ir 
žinoma, su pagelba Įvairių 
agentų, taigi prie Įvairių 
aplinkybių. Vieni džiaugėsi, 
kad gavo gerą agentų pa
tarnavimą, gi kiti skundėsi, 
jog tapo nuskriausti. Nesą
žiningu patarnavimu pasi
žymi kitataučiai. Bet taipgi 
’r kaikurie lietuviai jau pra
deda sekti kitataučius iš
naudojime lietuvių. Tūli Įsa
ko savo keliauninkams pri
būti New Yorkan ankščiau 
ir stengiasi kiek galint dau
giau pasipinigauti, užlai
kant juos savo ”hoteliuose."

Tarpe Įvairių nuotikių at
sirado gana kurjoziškų. Po
ra šeimynų iš Iowa valsti
jos tiesiog keikė lietuviškas 
agentūras, buk jos perbran- 
giai imančios už laivakor
tes. Žinodamas, jog laivų 
kompanijos neleidžia savo 
agentams pardavinėti laiva
kortes nei pigiau nei bran
giau, kaip kompanijos nu
statyta, ėmiau teirautis 
kaip gi tas gali būti.

Žmogeliai užreiškė. ‘kad 
atvykę New Yorkan teira
vosi kiek kainuoja laivakor
tė Į Hamburgą; lietuviški 
agentai norėję už laivakor
tę po 125 dolerius, gi kita
tautis jam pardavęs laiva
kortę tik už 110 dol. Nenore 
jau tam tikėti, bet jie tvirti
no savo. Besiteiraujant pa
aiškėjo, kad jie už tris laiva
kortes užmokėjo net $376. 
Nurodžiau, kad tas yra dar 
daugiau negu po 125 dėl. 
Žmoneliai aiškino, jog nuo 
ių imta dar kokių tai taksų 
todėl ir pasidarė tokia su
ma. Reiškia, agentas, maty
damas žmogaus neapsukru- 
mą pažadėjo parduoti laiva
kortę pigiau, bet paskui at
siėmė reikalingą sumą pa- 
vydale Įvairių taksų. Be to 
minėtos šeimynos gyveno 
agento "hotelyje" apie porą 
savaičių, mokėdamos po $1 
i parą., žinoma, už menkos 
rūšies kambari. Be to, minė
tas agentas liepė nevizuoti 
paspoiftų Lietuvos atstovy
bėje: girdi, jūsų vadinamas 
atstovas neturi jokios tiesos 
arvti tokias vizas. Reiškia, 

minėtas agentas netik pri- 
gaudinėja negudrius lietu
vius pinigiškai su* savo pi
giais pažadėjimais, bet dar 
ir klaidina juos.

Gi atvykus Lietuvon iš
girdome dar keistesnių da
lykų. Nekurie lietuviai, be- 
iieškodami pigių laivakor
čių, išsipirko jas i Austriją 
ir turėjo klaidžioti kelioso 
vuronos šalyse ir sykiu 
Lenkijoje: jiems kelionė at
siėjusi anie po $300, gi kelio-. 
nė per Paryžių atsieina apie 
$125.

Šiame rašinyje negalima, 
iską pabriežti apie „pigias’ 

•aivakortes, tat pasitenkin
sime-viršui pasakytų ir tiki
mės, kad akylam skaityto- 
7ui bus aišku, jog ne viskas 
yra pigu, kas pigiu rekla
muojama ; todėl patartina 
leidžiantis kelionėn būti at
sargiems su pigiomis laiva
kortėmis. Reikale laivakor
čių patartina kreiptis prie 
lietuviškų agentūrų, kurios, 
nors kartais ir nešvelniai 
patarnauja, visgi keliaunin
kų neklaidina. Ir tame yra 
daug svarbos, nes žmogus 
išleistas kelionėn su klaidin
gomis informacijomis turi 
nustolius.

Prie progos reikia pažy
mėti, kad ir tame lietuvių 
agentų yra norinčių išnau
doti nors formoje fundų. 
Bet tas daroma gana gre
mėzdiškai ir keliauninkas' 
dar būdamas New Yorke 
pamato agento gaudagra- 
šiškus norus ir tuoj rašo sa
vo pažįstamiems, kad neva-

■?»

žiuotų per tą agentūrą, nes, 
girdi, apgavikai; dargi sy
kiu pataria kreiptis prie ki
tataučių. Patartina lietuviš
koms agentūroms elgtis 
dželtamoniškiau ir jos be 
abejonės laimės keliaunin
kes lietuvius. Reikia pažy
mėti, kad toki ušmetimą ga
lima padaryti tik kai ku
rioms lietuviškoms agentū
roms. gi didžiuma jų atlieka 

? darbą pilnai sąžiningai. Šis 
■ Įspūdis Įgauti?. besikalbant 
i su Įvairiais keliauninkais.

R. Adžgis.
L. M. Sąr. Ats. Lietuvoje.
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Winnepeg, Canada. —Di
džiausiai nustebino visus 
Winnepeg’o rinkimai, ku
riuose laimėjo tris „One Big 
Union” vadai“ buvu
siame visuotimame streike, 
jie uždaryti šiuo laiku kalė
jime už neva maišto kėlimą. 
Visi jie tapo išrinkti atsto
vais i valstijos legislaturą.

Tvirčiausis ir Geriausis
šveicariškas Laikrodėlis.

Jeigu NORITE turės gerą ir tvirtą 
Laikrodėlį Į darbą ir šventadieniais, 
taipgi, kad laikytų ant visados, tad 
nusipirkite GELEŽINKELIO Laikro
dėlį "Railroad Watch.” Laikrodėlis 
nikeliniais viriais, užvedamas su 
šriubu, nepridulksta viduriai, viduti
nio 16 didumo. Mechanizmas tikrai 
geležinkelio, ant 21 akmens. Tą laik
rodėli naudoja visi geležinkeliečiai, 
kunduktoiai, farmeriai ir darbininkai, 
nes jis yra tvirčiausias ir geriausiai 
laiko'laiką. Gvarantuetas ant 25 me
tų. Nepirkit laikrodėlio paauksuoto, 
nes greitai pajuosta; nusipirkit sau 
tikro nikelio laikrodėli kuris laikys 
visam amžini. Tas laikrodėlis vertas 
818.00. mes dėl persitikrinimo, kiek
vienam kas nor turėt gerą laikrodėlį, 
parduosim peri kokį laiką už fabrikus 
kainą po $10.95. Priedų duosime 
DYKAI gražų stalavą kompletą iš 12

v:

partraukti jūsų

i

išmoka
arba Amerikoniškais 

turime sąryšį su 
Bankams Eurv-

AR ESI SVEIKAS? Jeigu viduriai 
netvarkoje. GARF1LAN duos jums 
greitą palengvinimą. Greit veikia 
paliuosuoja vidurius ir iščystin krau
ją. Nesiųskit. pinigų bet iškirpkit šį 
apgarsinimą ir prisiųskite su adresu, 
gausit dykai sampelį. (33)
GARK) CHEMICAL CO. Dept. L11

141 Avė. A. New York, N. Y.

'r:

SŲ
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Mrs. . ... City ...

Street Statė (S)

Nurodymą KnygaKudvkiij Gerove-: Knyga

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Prisių.-k jį šiądien

THE BORDEN COMPANY
108 Hudson Street * New York

testeigta 1857

« ““ Ai

KElFTVIS
Darbininko Draugas

P*JH-EXPELLER«
V&izbažeukli.’* užreg. S. Y. Pat

> i.
Garsas per teariau kaip 

50 aietų.

Tteiyk Įkąrą (.AaaterĮ Vaūbazeulli.

Aš, Alein Kostovska, pasirt 
dao visai publikai akyse

Kas mane išgelbėjo nuo varginau 
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš pe 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo i
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgy 

| ir suvalgytas maistas suteikdavt
daug man nesmagumo — atsiliepdavc 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgiina.- 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pageltos dėl savo sveikatos. Bet 
<ada as pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulairia de 
moterų, pradėjau gerai jausties, gera 
valgyti ir dirbti, pasidarė smavu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveiksią 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
$1.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
<e, o kur negalima gaut, kreipkis pas

SALUTARAS DRL’G CHEM. CO. 
Prof. J. Baltrėnas.

1707 Halsted St., CHICAGO. ILL
Užlaikom žoles nuo visokiu ligų, 
šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasitikt

trįs stulpai ant kurių mu- 
anka paremta.
PISTOIMNO irYl’NES 

BANK A

22? Hanover st., Boston. Mass. 
Mes pilnai ir užtikrinančiai 
galime nusiųsti dabar pinigus 
j LIETUVA. LATVIJA, LEN
KIJA, GALICIJA ir kitas vie
ta. Europos greitai ir saugiai; 
siunčiam PASTA, TELEGRA
MŲ. ir ten išmoka vietiniais 
pinigais 
doleriais. Mes 
didžiausiomis 
pvje.

Mes galime
gimines ir šeimynas. '
Musų Taupomam skyriui mo
ka po 5 nuošimtį už įdėlius.
1 patingą atydą atkreipiunie 
sandeliams, vidutiniams ir 
mažiems pirkliams.
Musų Ranka yra po priežiūra 
Bankų komisionieriaus. .Mes 
parduodame vokiškas markes, 
rublius ir visokios rūšies obli
gacijas.
Kreipkitės laišku arba ypatiš- 
kai.

PiSIORIOl & YUNES
BANKIER1A1

222 Hanover St., 
BOSTON, MASS.

A-CANOy j

PALAIKYK KŪDIKĮ SVEIKU IR TVIRTU
Kūdikio sveikata ir vystymosi dikčiai 
priguli nuo priežuros ir jam duodamo 
maisto. Jūsų vaikutis turi būti kas
dien maudomas ir reguiiariškai maiti
namas. Jeigu negali jo žiudyt, bandyk

EAGIEBRAND
MILKjį

Tinkamiausis kūdikių maistas—padar 
rytas iš riebaus karvės pien o ir malto 
cukraus, specialiai kūdikiams. Reko
menduojamas gydytojų visur dėlei jo 
kokybės ir atsakantumo.
Augšta vertė—pilnumas—ir ekonomiškumas 
padaro EAGLE BRAND pirmu pasirinki
mui valgius gaminant ir ant stalo. Pirkit 
dėžę šiandien—naudokit ji visur kur reikia 
pieno ir cukraus. Bandykit ji su ryžiu arba 
tapioka pudingu vietoj pieno ir cukraus.

Jeigu norite maišto, kuris padarytų jūsų kū
diki stipriu ir sveiku, pasiuskit šiandien ku
poną ir reikalaukit dykai Kūdikiu Knygos 
ir maitinimo instrukcijų jūsų kalboje.

PLAUKAI!
A Kurių nušipę. praretėję, 
fa žili, taipgi pleiskanos, nie- 
& žiejimas, šašai, Į trumpą 
3 laiką prašalinamos; tiktai 
g prisiųskite 24c. po 2c stem- 

[ poms, gausite prabą gyduo- 
■ lių. Paminėkit ligą ir savo 

• siųskite 
pas: (31)

WESTERN CHEMICAL 
COMPANY

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.95

l Bos 9, Wilkes Barre. Pa.

■ aiškų antrašą, ir
f

šaukštą—6 staiavų ir 6 arbatiniu. 
Tai gražus kompletas ir geros rūšies, 
vertas apie $5.00; o pas mus gaus 
kiekvienas dykai kas pirks laikrodėli. 
Jeigu norit pasinaudot tuo pasiūly
mu, tad prisiuskit tik 25c. markėmis, 
o kitką užmokėsit kada paimsit visus 
tuos daiktus kuriuos jums atneš i na
mus. Gv’arantuojam pilną užganėdi- 
nimą kiekvienam arba gražiname pi
nigus. (33)

PRACTICAL SALES CO.
1219 North Irving avė- Dept. 310 

CHICAGO. ILL. /

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją Išdirba 

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

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

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

I prietaisų.* Rašykit tuojaus.
I FISHLEIGH & CO, Dept, 9J4, 

CHICAGO. ILL.

Gražiausių Dainų ir Naujausių
EILIŲ KNYGA

Į

j DOVANAI DEVYNI DAIKTAI
p
i

GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
Visus tavorus parduadame 

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

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

********
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DOVANAI
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šiandien darome. Laikridėlis, kur, jus matote ant paveik-

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

dekiamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEI.MINIŠK0S IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuviu kalboje. 

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI

Jus neturėjot tokio gero pasoulvmo koki mes šiandien darome. Laikndelis, kur) jus matote ant paveik
slo, yra geriausio darbo. Kaddavus progą kiekvienam įsigyti tą laikrodėli, kuris tamartų jums kelis metus, 
mes duodame labai žemą kaina už ii ir bėtrvie sekamu 30 dienų, mee parduosime jo padirbimo kaina. Tas a 
uksuotas laikrodėlis, vidutinio didumo yra tikro nikelio, turi tikrus akmenis ir gvarantuotaas Laiką ge
riausiai laiko, šitie laikrodėliai skaitosi geriausiais pasaulyje, ir Kiekvienas įsigijote*! laiKrodel) neatiduo
tų jį nė už jokią kainą; už $100.00 neduos jums tokio užsiganėdini mo kaip sis uz$22.00. Bet kad supažindi
nus pubiką -.u geriausiais Amerikos darbo laikrodžiai3- mes parduosime juos dirbtuves Kainomis tik uz $l—k> 

, TEMYKIT. Dėlei šio m^tnrime paskyrę 2,0W šitų laikrodėlių te žema kaina,
S ir norim patart jums kad pasiskubinto.^ įsakyti, nes kiekv.enam pirkėjui eta duosim dovanų sekančius 
[ daiktus: l) Automatišką yla su kuS kalėsite 3iut debatus, plėškes-ji siuva kaip masma, duoda dvi siuh 
| iš abiejų PAi; -2 adatas ir 25 jard^drato duodlm su kiekviena yla. 2) šilko raikštelj laikrodžiui. 3) Au- 
| tomatišką mašiną kirpimui plaukų su ia gali kiekvienas nusikrpt p.aukus. 4) Gražias k.seninęs sukas. 
| 51 Auksuotas žiedas su jūsų vardo raidėmis g) Patentuotas retėzehs raktams. 7) Naujas, pagerintas ziuro-
| nas, kuris padidina mažiausius d^kte ius iki natūralini jų didumu.; prie to duodama 50 paveikslų 8) Tyio 
[ gintaro cigan-yčią. 9 Barometras; „šio Dradimo- kurs Parodo atn’.a,nas oro; *°KS bus ar uz kehtl
C dienų. Jis panašus į nameli kuriamvena ir moteris: kada ,rt?.zos "ras- ’*elna ^n/iotens;
[ jeigu bus lietos, tai moteris pasistep^ namelte o vy«3 išeina su skiečių. Argi nebūtų gražu ir jdomu tu- 
r rėti jūsų name tokį barometrą’ H 
| y'ęn,a? šitR » daiktų negali būt parduotas at-
| skitai uz jokius pinigus; mes duodam juos dovanų 
E kiekvienam, kuris perka iš musų laikrodį. Mes nerei; 
5 kalaujam pinigų is aukšto, tik iškirpk š kuponą, pn- 
g duok- savo teisingą adresą, įdėdamas 35 centus už pri- 
g siuntimą, o užmokėsi paimdamas daiktus Mes gv»»- 
g rantuojam pilną užsiganėdmimą. jei nepatiks grežin- 
K sim jums pinigus. Rašyk šiandien.

| UNION SALES CO.
įį m w. CHICAGO AVĖ. d^.

________________ Pirkėjai Už Suvienytų Valstijų malonės prisiųsti pinigus su
CHICAGO. ’I.L.

GVARANTIJOS KUPONAS.
Tamista: Meldžiu prisiąst man laikrodėlį, ka

rį jus parduodate dirbtuvės kaina už $12.95 ir O 
daiktus, kuriuos pridedate veltu per 30 dieną; už 
tai aš Įdedu 35 centus už persiuntimą, o už daik
tus aš užmokėsiu juos priėmus.

Vardas ..........................................................................
Adresas ........................................................... ..

PALINKSMINS JI SŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

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

"KELEIVIS”
t*.

SO. BOSTON, MASS.

KIEKVIENAS LIETUVYS PRIVALO
| IŠKELIAUT, PASIDĖT, PASIŲST PINIGUS I 
•Į LIETUVĄ per plačiai žinoma virš 40 metų
į! LIETUVIŠKĄ BANKĄ

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 paluku.
KUR GALITE pasiųsti pinigus į Lietuvą sulyg žemiau

sio dienos kurso. •
KUR GALITE išgauti pasportus už nominalę užmokestj.

? 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 

t,__.............. _.T________ . į!
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KELEIVIS

Vietinės Žinios
Užsimušė du lietuviai.
Barauskas, žinomas lietu

vių tarpe kaipo atletas, ne
dėlios vakare užsimušė. Jo 
draugas K lakas (pravardė 
neaiškiai paduota), sunkiai 
sužeistas. Abudu važiavo 
ant vieno motorcycle. Mo- 
torcVcle drožė Į stulpą ant 
Cherry ir Fellswav gatviu 
kampo. Nugabenta abu i 
Ma’den ligoninę. Valandą 
vėliau Barauskas mirė.

Manoma, jog nelaimė at
sitiko dėlto, kad motorcycle 
urnai pasuko i šąli, idant iš
vengus susidūrimo su kitu 
automobiliu ir paslydo.

Poni Veronika Fanisiu* 
nienė, 50 metų amžiaus, gy
venanti 146 Gellar st.. Cam- 
bridge, važiavo sėdynėj, pri 
taisytoj iš šono. Ji tapo iš
mesta iš sėdynes ant gatvės. 
Taipgi užsigavo nugarą ir 
sprandą. Vienok susižeidė 
ji nepavojingai.

Karė lietuvių tarpe.
30 liepos City Point Ct 

buvo gana juokinga karė. 
Nekursai Ana. L. užsipuolė 
ant J. Pet. tarpduryje ir no
rėjo ji sumušti. Bet Pet. 
taip pastūmėjo į sėdynę L.,
kad tas nurytėjo net skersai 
gatvės. L. atsikėlęs pasirai
vė ir antru kartu šoko ant 
Pet. stovinčio tarpduryje 
Bet ir antru kartu gavo toki 
"Riką” kad nė nepasijuto 
kaip guli skersai gatvės. Su
bėgo pilna gatvė žiūrėtojų 
ir pradėjo kalbėti, kad čia 
tikra karė lietuvio su palio
ku. L. kaipo nugalėtas norė
jo gaut sau pagalbos ir pa
matęs ant laiptų stovinčią 
šarvo žmoną 
šian boba, 
Bet moteris 
protingesnė 
nesikišo.

Kaip pasakoja, 
kilo dėl sekančių 
čių: Pereitą šventadieni Pet 
buvo išvažiavęs palydėt sa 
vo draugą Į Lietuvą ir neži
nia kas sulaužė jo kambarių 
durų užraktą ir per tarpą 
bandyta buvo Įsilaužti i 
kambarius, o poto jo kaimy
nas L. pasipasakojo neku
ltiems, kad jis butų Pet. špo
są parėžęs, bet nenusisekę. 
Iš to tai ir kilo toji karė, ku
rioje L. turėjo nukentėti.

Reporteris.

suriko: "Eikš 
duosim jam " 
matomai buvo 

muštynesir Į

peštynės 
priežas-

mergatės pražuvo 
Bostone.

Pasak policijos praneši
mų, nuo 1 sausio šių meti 
iki 1 rugpjūčio Bostone pra
puolė 81 mergina. Dvylik? 
tų merginų surasta. Mano
ma, kad didžioji dalis ir ki
ti! "prapuolusių” mergaičių 
nepražuvus. Tik žinių apie 
jas negaunama.

Anot policijos, Bostone 
kas mėnuo prapuola 12 mer
gaičių. Apskaitliuojant, kad 
iš viso Suv. Valstijose kas 
met "prapuola”, arba teisin
giau pasakius tėvus aplei
džia ne pranešdamos nieko 
apie tai, kur važiuoja — iš
viso apie 70,000 merginų.

Neteko $100 ant savo namu 
slenksčio.

Keturi ginkluoti plėšiką: 
iškraustė kišenius aptieki- 
ninkui G. Bosvvortb. ant 
slenksčio jo namo, 1626 Tre- 
mont st., Roxbury. Aptieki- 
ninkas neteko $100 pinigais 
ir kaikurių brangių popie- 
rų.

Bosworth buvo manęs pa
sipriešinti, bet plėšikai pa
liepė jam nutilti ir negaišint 
jų bergždžia kalba.

Nubaustas už kankinimą 
arklio.

L. J. Murrav. foremanas 
Brandon Milk Co., stainėje 
Cambrige’ui tapo nubaus
tas teismu užsimokėti $15 
už tai, kad kankinęs arklį.

Da šiek tiek apie Ponzi biz- Gazo kompanijos darbinin-,
ni. kų streikas.

Ponzies pagarsėjusis pa- Cambridge’o gazo kompe. 
skelbimas, kad jis mokėsiąs nijos darbininkai išėjo strei 
50 nuošimtį į 45 dienas už 
sudėtus pas jį pinigus sukė
lė dorną netik žmonių, kurie 
turi pinigų dėjimui į banką, 
bet ir kitų bankų ir, paga
lios, valdžios agentų.

Žmonės, dagirdę apie to
kius nepaprastus nuošim
čius, puolė imti savo pinigus 
iš kitų bankų ir dėti juos pas 
Ponzi.

Pagalios į jo bizni atkrei
pė atvdą valdžia. Ji pradėjo! 
tyrinėti jo knygas. Bet anot 
Edvino L. Prie perdėtinioj 
tos firmos, kuri peržiūrinė
ja Ponzi biznio knygas, ko
lei kas peržiūrėjimas neda
vęs jokių faktų, kad butų 
galima itarti Ponzi Įstaty
mų peržengime.

Panedėlio ryte vienas bu
vusių Ponzi biznio garsini
mo agentu. Masters paskel
bė laikraščiuose, kad Ponzi 
esąs jau skylėje. Žmonės) 
ėmė grūsties i Ponzi ofisą 
•eikalaudami išmokėti jiem, 
jų pinigus.

Ponzi gi atsakė: "Aš ga- 
iu pritrukti popieros. ant p 
turios išrašoma čekiai, bet) 
ne pinigu. Eikit čia. visiems ' 
bus išmokėta.’’

Ir Ponzi klerkai visą die-p 
ną darbavos, kad apmokė-Į 
:us reikalavusiems sugrą- 
dnti jų pinigus.

Kuomet vakare apie 6 va
landą reporteriai pamatė 
vėl Ponzi ir užklausė, ar jis 
itarnike mokėsiąs pinigus. 
°onzi atsakė: "Kodėl ne?"

Ponzi sakos, kad ačiū 
Tiukšmui, kuri sukėlė ekza- 
minavimas jo biznio, jis jau 
turėjęs išmokėti savo depo- lobti, bet ir valdžios. Bra
itonams apie pusketvirto) dėta Ponzies bizni tyrinėti, 
niliono dolerių. Bet. girdi. Bet kolei kas da tyrinėjimo 
3i niekis ir jis išmokėsiąs pasekmių nepaskelbta, 
ki paskutinam centui. '----------------

Ponzi užsilaikymas rodo Pašovė merginą ir pats nu
sišovė iš pavydo.

Amos de Vitos pašovė tu- 
.u. Bet “vieno dS'yk’oJ!’ P™1-'? Ca>-lenneau todėl, 
/aidžios agentai trok- had pastaroji atsisakė te e- 

ti uz jo. Po to pats paleido 
kulipką sau ĮsmilkinĮ. Vitos 

i mirė tuoj, mergina pa
sveiks.

kan praėjusią petnyčią. Rei
kalauja unijos pripažinimo. 
Sulaužymui streiko kompa
nijos perdėtiniai buvo manę 
kreiptis i Boston Consolida- 
ted Gas Čo. prašydami va
ryti gazą iš Bostono į Cam- 
bridge. Bet pastarosios 
kompanijos darbininkai už- 
reiškė, kad jie taipgi su
streikuosią, jeigu tik Con- 
solidated Gas Co. bandy
si uiti pagelbėti Cambride’ 
au- gazo kompanijai.

Bostonas turi 1,650,903 
ventojų.

Skaitlius gyventojų tris
dešimts miestų ir miestelių, 
ipriskaitomų i Bostono dist- 

iktą, siekia 1.650,903 ypa- 
tų.

Nuo 1910 metų iki šių t. y. 
i dešimts metų tasai skait- 
ius paaugo 227,474 ypatų; 
Baugiausia visų Bostono 
distriko miestelių paaugo 
miestukas Belmont, kuris 
gyventojų skaitliumi į de
šimti metų pakilo nuo 5,542 
ant 10,774, t. y. 93.8 nuošim
čiais.

gy-

kelias i mijionieriii
italionas Ponzi pa- 
kad jisai mokėsiąs 

po 50 nuošimti už indėtus 
pinigus i pusantro mėnesio 
laiko, arba sudėtieji pas ji 
'pinigai užaugs dvigubai i 
'tris mėnesius.

Sunrantama, kad tekis 
puikus "skymas" atkreipė Į 

'save domą netik žmonių, 
kurie turi norą urnai pra- 

ir valdžios. _

Lengvas
Tūlas 

skelbė,

■

'o pasitikėjimą savimi. Per-j 
žiūrėjimas knygų neparodė 
a jokių kriminalių prasi

žengimų č 
tūrio v<»imz.iv»o ag___ __ __ .
:tp labiausiai, jie negali su
žinoti. -Tie negali sužinoti.! 
kokiais budais Ponzi varė' 
uzni. negali sužinoti nė su 
tokiais bankais jis turėjo!
’všius. Bostono darbo unijos atsisa-

Tuogi tarpu Ponzi užvedė kc- dalyvauti Darbo Dienos 
parodoj.

Bostono Centralinė Dar-
bylą prieš Brarron. tūlo lai-:
:raščio leidėja, už gadinimai _______ _________ ___
uznio. -Jis Įieško iš Barrono })o Unija nutarė nedalvvau- 
■'•5,000,000 atlyginimui nuo- ti parodoj taip vadinamoj 
tolių._ kuntios kalbamas: Darbo Dienoj. Į tokį unijos 
rikraštis neva jam padaręs, i nutarimą žiūrima kaip i tie- 

O miniose nestoka pnta-) _ - - - -
iančių Ponzei. Kuomet pa-iffde 
edėly popiet Ponzi pąsiro-; __ __
? ant gatvės, kažikas is mi- maršruoti parodoj užpaka- 
'ios susuko: "Didžiausis vi-j.yje skebų policmanų, užė- 
■•’i italijonu. kuomet nors :musių tas rietas, kuomet po- 
gyvenusių.’ _ 'bemanai išėjo streikam

Ponzi greitai pasisuko! _________
on pusėn, iš kur balsas pa-į $50 už girtumą,
ūgirdo, ir tarė: "Ne, tikį
rečias iš didžiųjų. Jus už-|Charles Witham, buvusis 
nirštate Kristoforą Kolum- kareivis, kurs tapo tns sy- 
ia ir Marconi.” {kius sužeistas musmose

_______ iFracijoje, nubausta teisme 
Automobilius nukrito 15 nė- 8'50 už tai, kad važiavo au
lų žemyn: 7 žmonės sužeisti tomobiliuje būdamas girtas.---------- -

Tūlas Sullivan važiavo su; ADV. 
>avo šeimyna Washingtono išvažiavo 
gatve, Westwoode. Kitas 
lutomobilius, bėgęs iš pas- r^jučio. Visi senie-
kui, drožė Į Sullivan autimo- p reika]ai yra pilnai apru- 
dlių. Sullivan pametė regu- jr todėl Drašo savo klie- 
Įiatoriu ir jo mašina nuvirto ntų, kurie sa;.o reikalus jam 
iš vieškelio pakalnėn, kokią pevedė nesirūpinti.

siogini gubernatoriau Co- 
Įžeidimą. Darbi- 
unijos negalinčios

F. J. BAGOČIUS 
ant vakacijų Į 

Maine valstiją, ir sugrįš

penkiolika pėdų. Visi buvu
sieji automobiliuje septyni 
žmonės tapo sunkiai sužeis
ti. Automobilius nuvertęs 
Sullivaną pakalnėn nė ne
sustojo, priešingai — pra
nyko žaibo greitumu.

—
Tris areštuoti So. Bontone; 

"sukinėjo” apie auksinių 
daiktų krautuvę.

Trįs vakezai tapo areš
tuoti So. Bostone. Suimta 
juos P. Barret name, 181 M 
st. Kaltinami jie apkrausty- 
mu auksinių daiktų krautu
vės.

iiKELEIVIO” SKAITYTU ję į
DOMAI.

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

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

Su pagarba,
KELEIVIO” LEIDĖJAI.

Vagystės nuo kapinių
Trustisai Mt. Hope kapi

nių nutarė aptverti tas ka
pines augšta gelažine tvora. 
Jie nori sustabdyti vagys
tes. Anot trustisų, nuo kapi- 
nų vogiama gėlės, išnešama 
metaliniai papuošalai, pa
garbos ženklai. Mažos mer
gaitės "pasisavina” kaspi
nus, idant parišus jais savo 
kasas, kiek suaugesnės mer
ginos pasiskina gėlių, kad 
ipdovanojus jomis savo vai
kinus.

Pranešama, kad "olsely" 
nikai dabar parduodama 
>o 12 dol. už bačką. Kokis) 
tris mėnesiai atgal miltų; 
bačka buvo parduodama po1 
$20.
tEIKALINGA MERGINA dirbti - 
e, vartojanti lietuvišką ir ang :ską 

<albas. Pageidaujama kad pažintų 
nygvedystę. Darbas pastovus. Ats:- 
aukit. So. Boston Raincuat C o.. 451 
»roadway. So. Boston. Mass.

tEIKALINGA .MERGINA prie 
ių darbo ir prižiūrėti vaikus y 
ambarys ir gera mokestis. Atsišau- 
it: I. W. Levine. 136 Line i:, st.. Tel.

Beach 696.

? na- 
geras

REIKALINGAS KALVIS ir pagelbi- 
įinkas prie taisymo vežimų. Stephen 
Vishinski. 199 Er.dicott st., Bostcn. 

Uass.

REIKALINGEA BARBERIS: M 
ėstis gera nuo $2.">.00 
aitėje ir vieta užtikrinta pastoviam 
■arberiui. Krfiokitės tuojaus '31 > 

PETRAS DRASUTIS
54 Market st., Brighton, Mass.

ki '.".i sa-

ra vi
’e:

INT RANDOS išduodame 
ą, ant antrų lubų, lietuvių apgy- 
oj apielinkčje. \7 ’a yra gana 
į ir randa maža. Yra gera proga 
inaudot: dėl pool Roorr. arba <ie: 
;o- (3D

s. J. DANIELS
342 Broadvvay So. Boston. Mass.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda 3 gyvenimų namas. 

900 pėdų žemės, budatota 1917 mo
tose, krautuvė su visais įtaisymais 
ei bučernės biznio, 10 gyvenimu: ;-.i- 
tų. vist modemiški. Parsiduoda iž 
cm a kainą. (- S I ’•

253 Millbury st., VVorcester. M ..-s.

PARSIDUODA VALGYKLA.
Dėl infarmacijų kreipkitės (2 
. 97 Medford st., Somerville.

EXTRA! EXTRA!
Kurie nenorite kad jūsų kambariu- 

e nebūtų tukstantkojų, kurie nemoka 
andes, tad duokit išpopieruot arba 
šper.tyt .1. PALTANAVIČIUI.
Taipgi padarau visokį karpenterio 

r pentoriaus darbą iš lauko ir iš vi
lnis. (31)

J. PALTANAVIČIUS
301 E st.. . .So. Boston. Mass.

Parsiduoda To- 
niko Išdirby s te

>

LAIVAS CALABRIA 
17 D. RUGPIUČ1O 
(August), išplauks

HAMBURGĄ ir DANCIGĄ
I Hamburgą...... $120

Į Dancigą.......... $135
Dasideaa S5.00 Karės taksų.

Apgyventoj lietuviais apielin- 
kėj, biznis išdirbtas: parduoda 
pigiai, nes savininkai išvažiuo
ja i Lietuvą, 
šiuo adresu;

COL. B.
255 Broadnay,

So. Boston. Mass

Atsišaukit
(32)

Yra vietiniai agentai jūsų mie-j į 
ste arba apielinkėje, kreipkitės? 
prie jų. o gausit visus nurodymus* j
------ - - —•

Severos Gyduoles užlaiko v ~ 
šeimynos sveikata.

Indulkink i 
čeverykus.

Norėdamas gauti smagumą savo 
skaudamoms,- degančioms ir niež- 
tinčioms kojoms ir sustabdyti per- 
didelį prakaitavimą bei prašalinti tą 
nemalonų kvapą, indulkink į čcve- 
rykus, pančekas ir kojinius.

Powder
(Severos Milteliai Kojoms). Jie su
teiks palengvinimą skaudamoms 
kojoms, sugers drėgnumą, užlaikys 
kojas sausomis ir suteiks joms 
smagumą. Gauk jų savo aptjekoje. 
Kaina 25 centai ir lc mokesčių.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS. IOWA

Tel. ria.vmarkst 4164 
Gyvenimo Tel.: Cambridgs 60M.

DR. AL FIDERUEVICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptą ligą. 
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 215.

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS Dr.A-Christian

SPECIALISTAS

MainieriaiReikalingi
Prie pastovaus darbo.

\Yindber, Pa., Lietuvių 
mainierių mieste Amerikoje, 
mainieriai dirba KASDIEN. 
Tie žmonės apsigyvenę čion 
PASTOVIAI per daugelį me
tų. Jie uždirba

po $90—190
kas dvi savaitės. Mes galim 
duot PASTOVŲ darbą, ir 
GERĄ mokesti da dėl kelio 
likos mainierių. Anglis yra 
3—1 pėdų storio, geras ak
muo ir apačia; nėra gazų nė 
vandenio; lempos adaros.

Namai su darželiais ir ele- 
ktrikos šviesa. 
Galima laikyt 
kiaulių, etc.

Jeigu mylit
gerą darbą, jus galite va
žiuoti pas mus ir PRADĖT 
dirbt.

Imkit Pennsylvanijos ge
ležinkeli Į South Fork. ir ten 
persimainius atvež jus čio 
nai; arba į Johnstown, o iš 
tenai eina gatviakariai į pat 
VVindber. Jeigu jus prane
štumėt kada atvažiuojat, tai 
mus atstovas palauktų ant 
bile stoties. Dėl platesnių 
žinių rašykite mums Lietu
viškai.
BERWIND-WHITE COAL 

MINING CO. 
VVindber, Pa.

$8.50 randos 
vištų, karvių,

PASTOVŲ ir

Minėtas paveikslas parodo , kaip 
nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa- 

. {Įtraukt nuo sosto. Revoliucijoni*- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c, o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
i popierą ir pasiųst prastam* laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

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

PETNYCIOM1S
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEK OJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST-
BOSTON, MASS.
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Kaip tai Rainkočių, 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 Apa
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 
kriauėiai, kurie gerai moka vi
są savo amatą, ypač kirpimą, 
nes musų bendrovė eina prie 
atidarymo verauzės (VVare- 
house) ir uždėjimo savo krau
tuvių.
Mums yra reikalingi agentai 
visose lietuviškose kolionijose 
pardavinėti musų išdirbystės 
tavorą. Uždarbis yra geras. 
Su visais reikalais kreipkitės 
musų bendrovės vardu:

Progress Clothing
Mfg. Corporation

343 Broadway, 
South Boston, Mass.

Į Daktaru Ofisai
MEDICAL OEFICES

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.

t
• 
i 
o
• 
I

U. S. MAH STEAMSHIP COMPANY, Ine.
LAIVAS "SUSOUEHANNA"

G. T. 10057.
Iš NEW TORIO j BREMENA ir į DANCIGĄ

(be jokios laivų permainos)

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

Karės mokesčių primokėt $5.
Kreipkitės tiesiog prie:

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, Ine. 
45 Broadway, , NEVV YORK City.

arba prie Vietinių Agentą.
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LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

451 BROADH AY, SO. BOSTON 
Tel. So Boston 91 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

” 1
” 6:30

Stone & Stone
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Reprezentantas ir Kili Comm. 

LOUIS G. STONE 
66—67 Journal Building

262 WASHINGTON STREET, 
. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 506-V
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nao I fld • vak.

NHD1LIOMIS
U 1 v. 9* »M«.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name

*
♦

» ___ __________
j 251 Broadway, tarpe C ir D Sta. 
Į 80. BOSTON, KASK.
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Dr. L. J. Podder)
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS. 

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

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

69 CHAMBER ST^ BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ- 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligą ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 VVASHINGTON ST. 

BOSTON. MASS.

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakar*.

1 H A N O V E R ST 
BOSTON, MASS.

-'ĄV.

Pirmtf

Kartu
Lietuvių
Kalboje

su Pa
veikslais

-si'--

i

t

Dabar ka tik išėjo iš po spaudo* 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE

miera Rib.ijo* S’/įx8 ealtw. turi 382 
poslapio* ir 379 paveikslėliu*. Labai 
įdomi ir naudinga kirktirnai y p* ta i. 
Žmocos (kaitydamas ši* Biblija ir tė- 
mydamss į paveikslėliu*, (kori* per
statų kas boro pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristau*), ožmiri vi. 
su* savo vargas ir džiaugsis jogisi to
ki* kniir* įgijo, jasn brs trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK S 1.00
Norinti gaut ši* Biblij*. pinigu* 

siuskit Ezpreso ar Pačio Money Orde
riu. arba registruotame laiške adresu:

"KELEIVIS”
255 Broad»ay, 
Boston, Mas*.


