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Lenkai gali eiti per

AMERIKA IR FANCIJA 
KURSTO VESTI KARŲ 

TOLIAUS.
Siunčia Į Dancigą daugiau 

ginklų ir amunicijos.
Washingtonas. — Laivy

no sekretorius Daniels pa
skelbė čia, kad Amerikos 
eskadrai, kuri dabar buvo 
Revelyje, Įsakyta tuojaus 
plaukti Į Dancigą ir elgtis 
taip kaip aplinkybės reika
laus.

Iš oficialių šaltinių čia 
patirta, kad nusiųstos tos 
eskadros admirolui Huse 
instrukcijos visai pakeičia 
Suvienytų Valstijų valdžios 
nusistatymą. Svarbiausia, 
yra tas, jog Amerikos val
džia nutarė, kad lenkų ka
riumenė gali eiti Rusijos 
gilumon ”tiek toli, kad apsi
saugojus nuo kiti rusų uš- j 
puolimo.”

Kelios dienos atgal Ame
rikos valdžia oficialiai bu- i 
vo pasakius, kad lenkų ka
riumenė neprivalo eiti to
liau savo rubežių. Tuo budu 
ponas Wilsonas maino savo 
poziciją ir taikos prie Fran
cuzijos, nežiūrint, kad Ang
lija, Italija ir kitos valsty
bės yra tam grieštai prie
šingos.

Siuntimas Į Dancigą es
kadros reiškia, kad Ameri
kos kariški laivai turės pil
ną teisę tenai krauti len
kams ginklus, nežiūrint kad 
anglų komisijonierius To- 
wer tame uoste yra priešin
gas tam.

Pirmutinis bandymas bus 
kuomet atplauks Į Dancigą 
amerikiečių laivas ”War- 
szawa,” kuris porą dienų 
atgal išplaukė iš Antverpo 
prikrautas ginklų ir kitokių 
reikmenų lenkams.

Francija jau padarė savo 
žingsnį., Po dviejų dienų 
riejimosi su uosto viršinin
ku Toweru, francuzų skrai
duolis paėmė situacij, Į sa
vo rankas ir prpadėjo krau
ti lenkams ginklus ir amu
niciją Į Dancigo uostą. Uos
to viršininkas Reginald To- 
wer nebandė tam priešintis, 
tik pareiškė, kad be 20,000 
kareivių jis ginklų nėkrau- 
siąs.

Pradėjus franeuzams 
krauti ginklus ir laužyt tuo 
budu Dancigo valdžios pa
skelbtą neutralitetą, miesto 
gyventojai pradėjo kelti 
protestą ir Dancige pasida
rė sumišimai. Žmonės paga
vę mieste du anglų jurinin
ku tuojaus juos užmušė.

Lietuva pastate 
lenkams ultimatumą.

PERSPĖJA,KaT) JIE NE
LAUŽYTŲ RUBEŽIAUS.
Jeigu paliokai Lietuvon ne
siverš, tai Lietuva bus ne

utralė.
ŠĮ utarninką „Keleivis” 

gavo iš Washingtono šito
kią telegramą:

Prisiųsta iš Kauno Klimo 
kablegrama sako: Rugpiu- 
čio 27 d. Lietuvos valdžia 
nusiuntė Varšuvon lenkų 
užsienio ministeriui Sapie- 
hai notą, pareikšdama, jog 
rusų-lenkų karėje Lietuva 
bus neutralė, ir pranešdama 
karinei lenkų vyriausybei, 
kad lenkai neitų per rube
žių, kuri saugoja Lietuvos 
armija.

Suvalkų gubernijoj, kur 
rubežius da nėra nustaty
tas, Lietuves valdžia pata
ria pravesti laikinai demar
kacinę liniją per Grabavą, 
Augustavą ir Štabiną.

Vinikas.

BREST-LiBREST-LITOVSKO PRIE
MIESČIUOSE EINA 

KOVA.
Londonas. — Gauta čia 

pereitą pėtnyčią iš Maskvos 
žinia sako, kad Brest-Litov- 
sko priemiesčiuose, palei 
Bugo upę, eina smarki kova.

Žinia priduria, kad atkak
lus mūšiai verda taipgi Lem- 
bergo apielinkėj ir Krymo 
fronte apie Chersoną ir Orie 
chovą.

VILNIUS JAU LIETUVIŲ 
RANKOSE.

Kita telegrama, gauta iš 
Kauno Lietuvos Atstovybėj 
Washingtone, sako:

Šiandien musų kariume
nė užėmė Vilnių. Vilniaus- 
Gardino geležinkelis, išsky
rus Gardino miestą, taipgi 
musų rankose. Bolševikus; 
kurie pereina per rubežių 
musų pusėn, mes nugink
luojame, ir norime Įkalbėti 
lenkams, kad jie nesibriau- 
tų per musų rubežių idant 
išvengus susirėmimo.

LIETUVA TIKISI GAUTI 
GINKLŲ ANGLIJOJ.
Kelios dienos atgal „Chri

stian Science Monitor” ko
respondentas telegrafavo 
iš Londono, kad lietuviai 
norėję tenai nusipirkti 20,- 
000 karabinų, bet Anglijos 
valdžia nedavusi leidime 
lietuviams ginklus pirkti 
Dabar gi tas pats korespon
dentas praneša, kad situaci
jai Europoje patikėjus, An
glijos valdžia savo nusista
tymą veikiausia atmainy
sianti ir Lietuva galėsianti 
ginklų gauti. Pamatas šitai 
permainai esąs tame, kad 
einant lenkų-rusų karei, 
daug bolševikų gali būt pri
versta trauktis per Lietu
vos rubežių ir iš Lietuvos 
tuomet butų reikalaujama 
kad ji' juos nuginkluotų 
Tam tikslui Lietuvai reiki? 
daug ginklų.

PRASIDEDA: LIETUVOS 
PREKYBA.

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad tarp Amerikos, Da
nijos ir Lietuvos bankieriv 
ir pramonės bendrovių te
nai padaryta sutartis vedi 
mui prekybos tarp Lietuvon 
ir Amerikos. Prekėms apsi
keisti bus vartojamas Dani
jos uostas.

a. 1920, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Sept. 
1. 1920, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917. i

BOLŠEVIKAI VARĖ DI- Riicai vpl I111V) IpnklK* 
DĖLĘ PROPAGANDĄ iUP® WflKUS»

PRIEŠ LIETUVOS VAL
DŽIĄ.

„Christian Science Moni
tor” korespondent. telegra
fuoja iš Londono, kad lietu
vių atstovybė tenai gavusi 
šitokių žinių apie bolševikų 

■elgimąsi Lietuvoje:
Traukdamiesi iš Vilniaus 

bolševikai sulaužė visas sa
vo sutartis, kokias buvo pa- 

įdarę su Lietuvos valdžia, 
i Jie daug žmonių areštavo ir 
i daug nužudė.

Vyskupo Matulevičiaus į . t 
: namai buvo iškrėsti, o Mi- £ - 
chalkevičius areštuotas. 
Kratos buvo daromos Įvai
riomis nakties valandomis 
ir prieš Lietuvos valdžią 
buvo varoma, pašėlusi bol
ševikų propaganda. Daug 
kilnojamojo miesto valdžios 
turto buvo išgabenta ir Lie
tuvos valdžia ketverge mu
šė Maskvon telegramą, pro
testuodama prieš tokį elgi
mąsi ir reikalaudama ji 
tuojaus sustabdyt.

Lietuviai dabar leidžia 
Vilniuje du'laikraščiu ir jau 
paėmė savo žinion universi
tetą, ligonbučius' teismus, 
elektros ir vandens Įtaisas. 
Milicija organizuojasi, bet 
kontrolę paims tik tuomet, 
kaip rusai visiškai pasi
trauks.

Ketverge evakuacijos 
darbas buvo pertrauktas, 
nes vienas bolševikų komi
saras buvo užmuštas. Te- 
ėiaus tikimasi šitą dalyką 
likviduoti be tolimesnių ki
virčų.

atsiėmė Gardiną 
ir Baltstogę.

NORI PERSKELTI LEN
KŲ FRONTĄ.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Šept. 
1. 1920, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

BOLŠEVIKAI SUSIVIE
NIJO SU TURKAIS.

RUSAI KARIAUSIĄ VISA 
ŽIEMĄ.

Berlinas. — Sovietų am
basadoj čia patirta, kad ru
sai rengiasi kariauti su len
kais visą žiemą. Maskva vi
sai užginčija, kad rusai bu
vo sumušti. Bolševikų karės 
ministeris Trockis dabar or
ganizuoja naują armiją žie
mos kampanijai. ”Musų kal
niečiai žiemos laikų neturi 
<ą veikti, tai mielu noru stos 
Rusijos armijon,” pasakė 
ienas ambasados valdinin
kas.

LENKŲ RAZBAININKAI 
T,LĖšIA IR ŽUDO ŽYDUS.

Visi korespondentai iš 
Lenkijos telegrafuoja, kad 
•ykiu su Lenkijos armijos 
ijimu pirmyn eina plėšimas, 
nušimas ir žudymas nekal- 
ų žydų. Užėmę Brest-Litov- 
>ką lenkų kareiviai tuojau^ 
iradėjo laužtis Į žydų na- 
nus ir vogti kas tik pakliu
vo po ranka. Visomis pusė
ms esą girdėtis vaikų ir mo- 
erų klyksmas, nes karei
viai netik plėšia turtą, bet 
nuša ir jo savininkus. Ofi- 
rieriai žiuri Į pasibaisėtiną 
•azbajų ir razbaininku ne
stabdo.

PLĖŠIKAI NUSINEŠĖ 
$15,000.

TrĮs ginkluoti plėšikai E. 
Ohicagoje užpuolė General 
American kompanijos agen
tą, kuris nešėsi $15,000 dar
bininkų algoms, ir pagriebę

I

Generolo Rudenio kavaleri
ja jau apsupa Lembergą.
Kopenhagoje gauta iš Ka

raliaučiaus žinia sako, kad 
bolševikų spėkos jau atsiė
mė Gardiną iš lenkų ir prie 
to da lenkų kariumenė buvo;

pasitraukti iš' 
Baltstogės (Bialostoko).

Sovietų armija dabar ata
kuoja Galicijoj Lembergą ir 
stengiasi perskelti lenkų 
frontą pusiau.

Associated Press žinia iš 
Varšuvos sako: Rusijos so
vietų spėkos dabar pradėjo, 
smelktis siauru kylium Į len
kų frontą, stengdamiesi tuo 
budu perplėšti ji pusiau. Ge
nerolo Budenio kavalerija 
Galicijoj išnaujo pradėjo 
supti apie Lembergą ratu ir 
tenai dabar siaučia atkak- 
liausis mušis. Priešakinis 
sovietų kariumenės skyrius 
pasiekė jau Tyszowiecą.

RUSAI RENGIASI I MIL
ŽINIŠKĄ OFENSYVĄ.
Londonas. — Rusų taikos 

delegacijos galva Kamenio- 
vas, kuris dabar randasi 
Londone, išleido ilgą prane-, 
Šimą apie dalykų stovi rusų- 
’enkų fronte, kaip lygiai ir 
apie taikos derybas su len
kais Minske. Kamenionovas 
sako, kad skelbiamos žinios, 
buk lenkai visiškai sumušę 
bolševikų karium., yra nie
kas daugiau, kaip tik pasa
kos, ir priduria, kad rusai 
dabar rengiasi Į milžinišką 
ofensvvą.

Apie generolą Wrangelį. 
kuris pradėjo prieš bolševi
kus karę pietų Rusijoj, Ka- 
meniovas pasakė, kad te 
juodašimčio dienos jau su 
skaitytos. Wrangelis esą- 
labai keblam padėjime ir 
traukiais linkui Krymo 
Paleisti sąjungininkų pa 
skalai, buk Wrangelis paė
męs Novorosijską ir Ekate 
rinodarą, esąs grynas iširus
ias.

Į z.
Žinia iš Konstantinopolio 

sako, kad du bolševikų ka
valerijos pulkai perjojo per 
Armėnija ir susivienijo 

įsu turkų nacionalistais, ku
riems vadovauja Mustafa 
Kernai Paša.

Sovietų valdžia padarė su 
Armėnija sutartį, sulyg ku
rios Karaba ir Zanzeguro 
provincijos pietų Armėnijoj 
lieka neutralėmis. Sąjungi
ninkai esą labai nusigandę 

į dėl tos sutarties.
———————

BOLŠEVIKAI ATSIĖĮMĖ 
REŠTĄ.

Žinios iš Mezopotamijos 
sako, kad judėjimas prieš 
Anglijos valdžią tenai auga, 
šiaurės Persijoj bolševikai 
gavo iš Baku sustriprinimii 
ir atsiėmė Rešto miestą 
prie Kaspijos jūrių.

AIRIJOJ REVOLIUCIJA.
Airijoj dedasi baisus da

lykai. žmonės nori atsikra
tyti nuo Anglijos valdžios ir 
pradėjo ją varyti iš savo 
krašto visokiais budais. An
glijos valdžia gi prigabeno 
tenai savo kariumenės ir 
šaudo gyventojus. Didžiau
sia kova dabar eina Belfas
to mieste, kur nuo subatos 
jau šimtas žmonių sužeista 
ir keliasdešimts užmušta.

Tuo pačiu laiku išgaben
us Anglijos kalėjiman Kor- 
ko miesto majoras antrą są- 
zaitę badėja ir jau randasi 
irti mirties. Visas pasaulis 
oasipiktinęs kankinimu šito 
žmogaus. Protestuodami 
orieš Anglijos valdžios žvė
riškumus, New Yorke su
streikavo visi Anglijos lai
vų jurininkai.

12,000,000 VAIKŲ NETE
KO PER KARŲ TĖVŲ.
Surinktos Amerikos Rau-I 

ionojo Kryžiaus žinios j>a-| 
rodo, kad 12,000,000 vaikų 
Europoje per karę neteko 
;avo tėvų. Didžiausis naš- 
aičių skaičius esąs Rusijoj, 
ies tenai 4,000,000 kūdikių 
įasiliko be tėvų. Paskui’se- 
<a Vokietija su trim milio- 
lais našlaičių, o Francuzija 
su vienu milionų. Mažiausis 
įašlaičių skaičius esąs Al
banijoj — 17,000.

I

I

Maskva sutiko perkelt derybas

IR SUMINKŠTINO TAI
KOS IŠLYGAS.

9. Karė turi būt pertrauk
ta po trijų dienų paliaubos 
sutarčiai pasirašius; tarp 
rusų ir lenkų frontų turi 
būt sudaryta 50 varstų plo
čio neutralė juosta.

10. Sovietų karės spėka 
pasilieka 200,000 kareivių.

11. Lenkija turi sugrąžin
ti visus turtus išgabentus iš 
Soviętų Rusijos, ir pataisy- 

Į ti visus tiltus, kuriuos lenkų 
kariumenė sunaikino.

12. Lenkija turi duot Ru
sijai teisę gabenti per jos

Apginklavimo 200,000
Lenkijos darbininkų jau 

nebereikalaus.
Sovietų valdžia sutiko su 

lenkų pasiulymu, kad taikos 
derybos butų perkeltos iš 
Minsko i Rygą.

Gautos Varšuvoj pereitą 
subatą žinios parodo, kad 
iki šiol Minsko konferenci
joj beveik da nieko nenutar
ta, todėl ir lenkų ir rusų de- v. . _ _
legatai sutiko perkelti dery- žemę prekes, 
bs Latvijon, tikėdamiesi, 13. Visoms Lenkijos pilie- 
kad neutralėj vietoj jiems rių šeimynoms, kurių vyrai 
bus daug parankiau. j buvo užmušti ar sužeisti ka-

Lenkai skundžiasi, kad j r®je’ Lenkija turi duoti že- 
Minske risi lenkai vaišina-:„ .w. _
mi kaip šnipai. Sorietų va-,1 _LL Volkoviško-Baitsto-

13. Visoms Lenkijos pilie-

karų armijos komendantas j gės-Grajevo geležinkelis tu- 
lienes išlinvti mieste ners- n bnt Pavestas Rusijos rei-liepęs išlipyti mieste pers
pėjimus žmonėms, kad su 
lenkais jie nedraugautų. Be 
to da komendantas sunaiki
nęs lenkų delegacijos bevie
lio telegrafo Įtaisas, kad ji 
negalėtų teikti savo valdžiai 
linių.

Anglijos valdia buvo už
protestavus prieš ”sunkias” 
sovietų valdžios išlygas len
kams, ypač prieš reikalavi
mą apginkluot 200.000 Len
kijos darbininkų. Bolševikų 
atstovas Londone, Leonas 
Kemenovas, atsakė, kad 
trokšdama taikos daugiau 
negu ko kita, sovietų val
džia sutinkanti šitą reikala
vimą atsiimti. Šitas išlygų 
suminkštinimas, sakoma, 
patenkinęs Anglijos ir Itali
jos valdžias.

Sovietų taikos išlygos, 
taip kaip jos buvo Įteiktos 
lenkams Minsko konferen
cijoj iš pat pradžių, buvo to
kios:

1. Lenkų respublikos ne
priklausomybė. —Pripažin
ta.

2. Rubežiaus linija. —To
kia pat, kaip sąjungininkų 
taikos konferencijos nusta
tyta, tik Cholmo ir Baltute-

kalams.
15. Lenkija turi paliuo- 

suoti politinius kalinius.
ATSISAKĖ IŠKRAUTI 
AMERIKOS LAIVUS.
Londonas. — Uosto dar- 

bininkai Dancige atsisakė 
iškrauti Amerikos garlai
vius ”New Rochelle” ir ”Su- 
$<iuehanna”, kurie atvežė 
tenai amunicijos lenkams. 
Laivus turėjo iškrauti ka
reiviai. Ant tų laivų atva
žiavo ir 4,200 lenkų iš Ame
rikos.
KURDAI IŠSKERDĖ 400 

AMERIKONŲ. *
Paryžiuje gauta iš Kons

tantinopolio žinių, kad Ana
tolijoj kurdai išskerdę 400 
amerikonų. Vyrus kurdai iš
šaudė, bet amerikonų mote
ris ir vaikai, kurie buvo už
sidarę bažnyčioj, visi buvo 
su ta bažnyčia sudeginti.

RUSAI NETEKO 157.00C 
VYRŲ, SAKO LENKAI.
Varšuva skelbia, kad už 

muštais ir sužeistais rusa 
netekę 50.000 kareivių, o be
laisviais — 107,000. Vadina
si, iš viso rusu nuostoliai bu
tų 157,000 vyrų. Bet kiek žu 
vo lenkų. Varšuva nesako.

PAREINĖS PRŪSIJOJ 
SOVIETŲ RESPUBLIKA.

Iš Bruselio pranešama 
kad Velberto mieste, Parei- 
nės Prūsijoj, apskelbta so 
vietų respublika, žinia sa
ko, kad komunistai užėmė 
miesto valdybos namą, ap
krovė turčius mokesčiais ii 
privertė vietini valstybėj 
banko skyrių išmokėt jiemi 
1 000 00° markių. M iest( 
era išlvpvta atsišaukimai Į 
Esseno ir Remscheido dar-

pinigus pabėgo automobiliu- bininkus. kad jie prisidėtų 
prie šito judėjimo.

GINKLUOTI GALVAŽU
DŽIAI SAUGOJA SRĖ

BUS.
New Yorko, New Haveno 

r Hartfordo geležinkelio 
lirbtuvėse New Yorke su
streikavo darbininkai. Kom 
ianija pastatė jų vieton 
kebus. Streikieriai kelis jų 
ipdaužė. Dabar kompanija 
trisigabeno iš Waterburio, 
NTew Haveno ir kitur gink- 
uotų galvažudžių streik- 
’aužiams saugoti.

Pereitą nedėldienį Cam- 
lene, N. J., trūkis sudaužė 
roką su 15 žmonių ir 8 jų 
ižmušė. Geležinkelio sargas 
bamojo vėliuku trūkiui va
duoti o troko vežėjas, su- 
irato, kad tai jam mojama.' 
Tis paleido savo vežimą 
keršai kelio, tuo tarpu už

bėgo traukinis ir sudaužė 
..roką Į šipulius.

Fės ’apielinkėse rusai duoda^ f— 
lenkams daugiau žemes.

3. Karės atlyginimas. — 
Nereikalaujama.

4. Demobilizacija. —Len
kijos armija turi būt suma
žinta iki 50,000 kareivių. 
Tvarkai palaikyti turi būti 
sudaryta ir apginkluota iš 
200,000 darbininkų milicija.

5. ' Demobilizacija turi būt 
įvykinta Į 30 dienų taikai 
pasirašius.

6. Nurodytai 4-tam para
grafe spėkai Lenkijai lei
džiama pasilikti reikalingų 
Tinklų ir karinės medžia
gos, gi likusioji karės me
džiaga ir ginklai turi būt Į 
mėnesį laiko pristatyta so
vietų valdžiai.

7. Lenkijos valstybė turi 
oaimti Į savo rankas visus 
rinklus, amuniciją ir demo
bilizuoti visą karinę pramo
nę.

8. Lenkijai draudžiama 
Įsileisti savo žemėn žmonių, 
arklių ar karės medžiagos 
tokių valstybių, kurios prie
šingos Sovietų Rusijai.

40,000 FRANCUZŲ KA
RIAUJA LENKIJOJ.

Berlino laikraštis ”Neuer 
Berliner” gavo iš Karaliau
čiaus žinių, kad Lenkijoj da
bar prieš rusus kariauja 40,-

rių tarpe esanti dalis 24-tos 
francuzų divizijos. Žinia sa
ko, kad Francuzijos juodieji 
kareiviai iš Afrikos esą pa
statyti mūšio linijoj tarp 
Mlavos ir Przesn.vszo, kur 
eina smarkiausia kova.

TROCKIS KONCENT
RUOJA KARIUMENŲ 

SUVALKIJOJ.
Kopenhagoje gauta žinių, 

kad Trockis, kuris paėmė 
lenkų frontą savo asmeni- 
niškon komandon, dabar 
darbuojasi Suvalkijoj, trau
kdamas tenai didelių sustip
rinimų. Suvalkijoj dabar 
yra pats galas rusų fronto.

ZECERIS
mokantis nors kiek abelną spau
stuvėje darbą, arba statyt ant 
"Linotype,” lai atsišaukia į 
"Keleivio” spaustuvę.

Gali atsisaukt ir norintis mo
kintis, bet turi būt apsipažinęs 
su lietuvių kalbos gramatika.

"Keleivio” Administ.



*

'u APŽVALGA D
rėtų visiškai atsisakyti nuo ki
šimosi i Ukrainos klausimo ri
šimą. ir turėtu užmiršti apie 
Rusijos priešų pienus, hegemo
nijas, protektoratu* ir tt.”
Šitos ištraukos parodo, 

kad pasaulis gerai supran
ta. jog šiton kriminališkon 
karėn syUrusais lenkus istu- 

ngininkai!

RUS1JA IR LENKŲ . 
. KARĖ.

Stokholmo liberalų orga
nas "Dagens Nyheter", kuri 
cituoja "Manchester Guar- 
dian,” rašo lenkų-rusų ka
rės klausimu šitaip:

"Tankiai buvo kalbama, kad 
sąj ungininkai rengiasi daryti 
su Rusiją taiką. Jeigu šitos 
kalbos šiuo kart išsipildys, tai 
tik dėlto, kad pragaištingi len
kų meklerystės rezultatai 
statė sąjungininkus i toki sun
kų padėjimą, kad jie turi dėti 
visas savo pastagas. idant kuo- 
greiciausia priėjus prie taikos. 
Ilgai jie tikėjosi, kad jų senti
kių su revoliucine Rusija Gor- 
dijaus mazgą perkirsią ‘patrio
tiški’ Rusijos generolai. Paskui 
jie pradėjo dėti savo pinigus 
ant Lenkijos. Tas privedė prie 
to, kad bolševikų valdžia tapo 
labai militarizuota. Bolševikai 
sutvėrė tokią armiją, kad da
bar jau ne juokais prisieina Į kabinetas kreipėsi Į Sfeigia- 
kalbėti apie rusiškąjį pavojų. maj| Seimą, kad tas leistų 
Ta armija pasiremdami bolše- valdžiai Įvesti karės stovi.

Jo reikalingumą karės mi- 
nisteris Žukas paaiškino

f

Štai mano rankose atsišauki
mas. net ne bolševikų, o vadi-i 
namujų revoliucinių sočialistų 
liaudininkų. Tai, kas šitame 
atsišaukime parašyta ir paša-, 
kyta prieš Seimą ir valdžią, 
nieko daugiau negali būti pasa
kyta ir karo stovį įvedus.” 
Ir Rimka skaito tą atsi

šaukimą :
"Lenkų ponų, buržuazijos ir 

kunigų valdžia jau nuversta. 
Bet Lietuvoje dar reakcija, dar 
sauvalingai viešpatauja dvari
ninkai. buržuazija ir kunigai... 
Smetonos valdžia, sukimšusi 
visus laisvės kovotojus į kalė
jimus. išsirinko taip vadinamą 
seimą, išsirinko seimą, kokį jie 
norėjo, nes susipratę darbinin
kai buvo persekiojami ir kalė
jimuose. jokios laisvės neturė
jo vietose komendantu ir žan
darų sauvalė, i evoliucinės dar
bininkų partijos rinkimuose 
nedalyvavo. Ir vardu taip vadi- Į 
namo Seimo jie ligi šiol dar pas 
mus šeimininkauja.”
Atstovas Vensiauskis pa- j trukusVet Septyni apkali 

kad šitas at- nimo aktai sustatyta prie;

EUGENE DEBS.
'metų katorgos už priešini
mąsi karei: t2ip kalba kali
nis No 9653!

Petrelis.
(Galas)

vė, negu pats gyvenimas.”
Taip kalba senelis Debsas 

socialistų partijos kandida
tas į Suvienytų Valstijų 
prezidentus, nuteistas 10 itų Partijos tarybose bendra’

a. -    _ 1 • _    V V • ■ i

Ypatiškai, aš velyčiau pasi
likti eilėse ir pažymėti ma
no rekordą, nežiūrint kaip 
menkas jis butų, kovodamas 
mažai kam žinomas ir be 
pagarbos ženklų petis petin 
su mano draugais. Aš pri
imu nominaciją ne dėl gar
bės, -kurią ji apvainikuoja, 
kadangi socialistų judėjime 
iokis draugas negali būti iš
garbintas, išskyrus tą atsi
tikimą, kuomet jis pats išsi- 
garbina save savo ištikimy
be judėjimui. Aš priimu no
minaciją todėl, kad tai rei
kalauja ištikimybės, todėl 
kad tai užkrauna atsakomy
bę...” Debsas gavo 1904 m. 
102,321 balsą.

1908 m. vėl buvo nomi
nuotas. Tais metais skait
lius balsų, paduotų už Deb- 
<ą, pasiekė 420,973:

1912 metais, nežiūrint to, 
kad Debsas ne sykį užreiš- 
kė, jog jis nebenorėtų būti 
kandidatu, jis ir vėl tapo Į 
tominuotas. ŠĮ sykį nerei
kėjo jokių nominacijų.

Dan Hogan (iš Arkanso) I 
pakilo ir suriko: "Debs!" 

"Debs! Debs Debs!!” — 
i agavo šaukti visa konven
cija — ir delegatai ir paša- 
inė publika.

Iširo tvarka, dingo kurtai 
ir nominavimo ir parėmimo 
’spyčiai”, ir Debsas vėl pa
sirodė esąs socialistų.parti
jos kandidatas.— jau ket
virtu kartu. ŠĮ syk už ji pa
duota 901,062 balsu! Tai 
nat, kaip užaugo "negeisti
nų” piliečių skaitlius Suvie
nytose Valstijose.

Visą gyvenimą ištikimai 
tarnaudamas darbininkų 
klesai. Debsas negalėjo jos 
apleisti ir pasaulinės karės: 
judrai užėjus. Jis pasirodė nekuomet negalės. Juk 
griežtu karės ir militariz- už rekvizuojamus . daiktus 
no priešininku nuo pat ka- valdžia nemoka. Ji ima kaip 
ės pradžios; ir net tik nuo kita kartą turkų valdžia 

Jos karės pradžios — ka-.kad ėmė., kol gavo arba, kol 
rėš priešininkas iš seno. Ir ūkininkai turėjo.. Taigi ir 
’is kovojo už savo Įsitikini-' musu valdžia imti ima labai 
nūs. i daug. O daugiau duoti, iš-

Jis tapo nubaustas nuo 1 • ^kvrus tokius daiktus.. be 
ki 10 metų kalėjimo už pa-į^uraj ukis_ negali pasilaiky- 
akytą Ohio valstijos sočia- • ti. iau nebėra ka beduoti. 

;istu konvencijoj prakalbą' "Brangumas baisus: gele- 
birželio 16 d. 1918 m. Šian-Įžies sv. kaštuoja 3 rubliai, 
lien Debsas randasi Atlan-[Bet visko ir aprašyti nega- 
a kalėjime.

Šiandien Debsas yra, kai-; 
bant oficialiai, nebe Debsas,• 
bet U. S. kalinys, No. 9653. i 
Tr socialistų partija stato tą 
kalinį No 9653 kandidatu Į 
Suvienytų Valstijų prezi- 
lentus!

Jam leidžiama parašyt 
.ieną laišką sąvaitėje sa
viems namiškiams, bet jam 
uždrausta aplaikyti knygos, 
aikraščiai, žurnalai.

David Karsner, New 
York Call’o bendradarbis, 
.ižklausė Dėbso Atlanta ka- 
ėjime, ką jis mano apie ge- 
leralio prokuroro Palmerio 
’šsireiškimą Haldemanui 
Julius, kad Debsas galėtų 
būti paliuosuotas, jeigu jis 
išreikštų pasigailėjimą del- 
:o, ką buvo pasakęs ir dėl ko 
^ateko kalėjimam Debsas 
itsakė:

"Gailėtis, kad stovėjau 
kaip vyras! Kad turiu Įsiti
kinimus apie viešuosius 
klausimus ir laikaus jų ir sa 
vo idėjų. Kągi. pirm negu 
užsivilksiu pakutos marš
ką ir parpulsiu ant keliu 
iries generalį prokurorą, 
ar prieš by kokį kitą žmo
gų pasaulyje, užtai, kad tu
nu Įsitikinimus, aš džiaugs
mingai užeisiu ant ešafoto 
arba atsistosiu prieš sušau- 
lvmo sienos. Jeigu atlik
čiau tokį žygį, tai žvėriški 
inkvizicijos kankinimai bu-

J (Tąsa.)
i. 1894 m. Įvy_ . .
mano šapų streikas. Debsas 
matė, kad aplinkybės darbi
ninkams buvo neprielan- 

; kios, ir todėl jis buvo prie
šingas paskelbimui streiko. 
Bet kadangi streikas tapo 

^paskelbtas, nors ir prieš jo 
nuomonę, Debsas atsidavė 

! jam širdimi ir protu.
Ir vedė Debsas ir jo drau

gai kovą su p. Pulmanu taip 
: pasekmingai, kad jau gali
ma buvo permatyti darbi
ninkų laimėjimą. Bet čia Įsi
maišė provokatoriai.Kas tai 

j sudegino keletą senų vago
nų, kaip vėliau pasirodė, su 

1 Puhnano kompanijos žinia. 
Debsas ir kiti streiko vadai 
apkaltinta kėlimu maišto, 
darymu suokalbiu, ir tt. Ne- 

stebi is vietos, kad šitas ^t-;uimo aktai sustatvta prieš 
sišaukimas "teisybę sako." Debsą. Su v. Valstijų prezi 

Prieš karės stovi kalbėjo dentas Clevelandas pasiun- 
ir socialdemokratas Lekee- Chicagon kariumene 
kas. bet krikščionįs demo- "maišto” malšinti. Trumpai 
kratai su liaudininkais su- kalbant, kilo didžiausia ati
darė didžiumą ir nutarė ka- dra neva prieš darbininku 
rėš stovi Įvesti. Konstituci- riaušes, prieš naikinimą tui 
ja tapo suspenduota, Įvesta padegtų supuvusiu
mirties bausmė. vagonų — kuriuos sudeginę

Ir visi Lietuvos laikraš- provokatoriai.
ėiai, kiek mums teko matyt, To tik kapitalistams rei- 
išskyrus tik vieną . Sočiai- įėjo. Kaip bematai Debsas 
demokratą, pritaria Seimo atsidūrė kalėjime: panašus 
nutarimui. Darbas rašo, likimas ištiko kaikuriuos ki- 
kad karės stovis būtinai rei- streiko vadus. Streikai 
kalingas, nes — ... tapo sulaužyta.

Atėjus raudonarmiečiams į g^šis mėnesius išsėdėk 
Lietuvą ir užėmus jiems lenku 5^^ Woodstocko kalėji 
okupantų vietas, ne tik bolse- me, J]lįnojg valstijoj, lauk 
vikai. bet ir jų talkininkai va- ^amag teismo. Gi kuomeT 
dinami revoliuciniai liaudinio- |ejgmas prasidėjo, tai vai 
kai ėmė atvirai agituoti prieš ^žia ji sulaikė: mat kompa 
Steigiamą Seimą, raginti stoti advokatai ir valdžio
Į raudonąją armiją ir dėtis sužinojo, kad i Deb
prie Rusijos sovietų. Svarbiau- apgynėjų rankas patekt 
sias jų argumentas tai tas. gjgpĮj kompan. nutarimai 
kad. girdi. Seimas esąs buržua- paliečiantjs streiką ir laba 
zinis, darbininkai negalėję da- kompromituojantis kompa 

....... r»ijąu Debsas tapo paleista^ 
argumentas, anot iš kalėjimo.

neišlaikąs jokios Pulmhno^streikas^ ir Wo 

muose dalvvavo apie 95 nuo lyginant laikas ir vieta Deb- 
' šimčiai žmonių; taigi, jei so pažiūrų persilaužimo. Ik 
bolševikai ir revoliuciniai tam laikui Debsas buvo uni- 
liaudininkai rinkimuose U Ąstas, pramoninės darbi 
butų dalyvavę, tai jų 5 nuo- ninku kovos šalininkas, 
šimčiai vistiek nebūtų gale- Pulmano streikas, visa 
ję nieko nusverti. -Juk 5 valdžios pagelba Pulmanui 
žmonės prieš 95 nieko ne- kareiviai, teisėjai, policista 
reiškią. įf provokatoriai parodt

Tas tiesa. Bet jeigu tų ne- Debsui, kad atsiekimui ko 
nuoramų yra tik 5 nuošim- įjų nors tikrų permain’ 
čiai, tai ar išmintinga gi darbininkų gyvenime neuž 
spenduot dėl jų konstituciją tenka vien pramoninės ko 
ir vykinti karės stovį? Ne- vos; kad išrinkimas kokie 
jaugi 95 žmonės nusigando nors "gero žmogaus” demo 
penkių?

Taigi, "Darbo" argumen
tai irgi nekaip išrodo.

• "Lietuvos Ūkininkas" ir- 
i gi už karės stovi. Po visą
Lietuva, jis sako, pasipylė 
'apmokami bolševikų agita
toriai, kurie liepia neklau
syti valdžios, griauti Seimą 
ir tverti sauvalingų niekeno 
nerinktų komisarų galybę." 
Todėl belikęs vienas išėji
mas: "griežtais budais už
kirsti kelią priešų agitaci-
• • •• -Ijai.

yko didysis Pul-

Ką žmonės rašo iš Lietuvos.

Į

ARĖS STOVIS LIETU
VOJE.

Iš Lietuvos andai atėjo 
trumpa telegrama, kad 
Steigiamas Seimas suspen
davo visas konstitucijos ga
rantuojamas laisves, nuta
rė Įvesti visam krašte karės 
stovi ir mirties bausmę.

Kokios buvo tam priežas
tis, telegrama nesakė. Pla
čių žinių apie tai gavome 
tik dabar, kuomet atėjo iš 
Lietuvos laikraščiai.

Liepos 23 d. ministerių

vikai dabar gali kalbėtis su są
jungininkais kaipo lygus su ly- j 
giais.Per metus su viršum jto į taip: 
tiesiog maldavo taikos. Bet per j 
Lenkijos karę rolės žymiai per-j 
simainė. šiandien jau sąjungi
ninkai priversti prašyti bolše- Į 
vikų taikos.”

O leidžiamas Paryžiuje| 
dešinujų social-revoliucio- į 
nierių organas ”Pour la Ru-' 
ssie" turi prie to štai ką pa- Į 
sakyti:

”Lenkų-petliuriečių avantiū
ra pasibaigė pilniausiu fiasko 
ir privedė Lenkiją iš naujo 
prie bedugnės krašto... Lenki
jos padėjimas dabar despera- 

tSkas. Ji' iš visų pusių ap
supta kaimynais, kuriuos be- 

smegenė Varšuvos politika, iš 
Paryžiaus diktuojama, visus 
padarė Lenkijos priešais. Dvi 
šalis, kurias ji norėjo varu pri
sijungti. yra prieš ją — tai 
Lietuva ir Baltgudija. Taip jau 
jai priešinga Vokietija, kaip 
lygiai Galicijos žmonės ir Uk- 

rajinos ’seperetistainuo kurių 
buvo atplėšta Galicija. Volini- 
ja ir Podolija. čeko-Slovakija 
taipgi nėra jos pusėje, nes pyk 
sta dėl Tescheno. o pačioj Len
kijoj valdžia savo reakcine ir 
anti-semitine politika išprovo
kavo galutiną ekonomini ir po
litini suirimą. Prie šitokių apy- 
stovų negalima buvo nei tikė
tis, kad vos tik gimusi Lenki

jos valstybė, karėje da ne išmė 
ginta ir iš visų pusių priešų ap
supta, nesuklups, jei pradės 
varyti savo kariumenę prieš 
Rusiją. Ir taip atsitiko. Bepro
tiška mintis apie Įsteigimą Len 
kijos ’nuo jūrių lig jūrių’, fan
tastiški pienai apie lenkų hege
moniją Rusijos vararuose Uk
rainos rubežiui išnykus,... vai
kiškos svajonės apie sutrupini- 
mą Rusijos ir apie panaudoji
mą tam tikslui vos tik gimusio 
krašto, kuris da nepasiekė pil
nos savo nepriklausomybės — 

• visi šitie dalykai sudarė katas
trofą.

"Atsakomybė užtai puola 
daugiausia ant tų, kurie laikė 
Lenkiją Įrankiu savo sumany
mams vykinti. Francuzų diplo
matija Lenkijos nelaimėj sulo
šė liūdniausią rolę. Oficialiai 
francuzų organai dabar jau 
traukiasi atgal, bet nelabai se
nai da jie ragino Peteką ir 
Skulskį ir Pilsudskį leistis be
protiškiausio imperializmo ke
liu. O dabar, kuomet visi pie
nai! griuvo, vakarų Europa ne
siskubins Lenkijai Į pagalbą. 
Ir kaip gi ji galėtų tai daryti?.. 
Geriausis patarnavimas Lenki
jai butų tas, jeigu sąjunginin
kai liautųsi naudoję ją savo 
įrankiu kovai prieš Rusiją. 

Lenkija tuojaus turėtų paskelb
ti, kad ji pasižada laikytis et
nografinėse savo sienose; tu
rėtų išsižadėti savo pretensijų 
prie Lietuvos, Baltgudijos, Vo- 
lynijos ir Podolijos; turėtų lei
sti Galicijos gyventojams nu- 
spmti savo krašto likimą; tu-

"Politinis ir militarinis sto
vis Lietuvoje pergyvena nege
rą laiką. Iš Vilniaus atvažiavo 
ir važiuoja daugelis agitatorių. 
Jie vežasi daug literatūros iri 
pinigų. Juos susekti sunku, nes 
jie atvažiuoja kartu su pabėgę-, 
liais. Liepos 14 ir 15 dd. ir pas-1 
kiau. bolševikams pralaužus 
lenkų frontą, daug lenkų pribė
go Lietuvon... Jau suimta apie j 
3.V00. bet dar slapstosi jų miš
kuose.

"Bolševikų pasirodė net Ma-i 
riampolėje. Labai daug bolše-! 
vikų slapstosi miškuose ir už-1 
siima plėšimais. Kai kur Lietu-1 
voje eina naujokų šaukimas.! 
tam irgireikalingas karo stovio: 
Įvedimas. Iš Kauno ir kitur pa- Į 
skutiniomis dienomis 
gabenti dideliame s______
produktus į Vilnių ir kitas bol- ”Darbo 
ševikų užimtas vietas. Kaune 
visai maža beliko duonos, svie
sto. mėsos, cukraus. Viskas ga
benama Į Vilnių ir į kitus mies
telius. o sustabdyti to negeli- 
ma. nes pas mus yra laisva 
prekyba. Jei bus karo stovis, 
karo komendantas sulyg $ 8 
galės tai sustabdyti. Galima 
bus pareikalauti ir ginklus su
nešti. Karo stovis yra reikalin-: 
gas, nes karo apsaugos Įstatai 
nesulyginamai griežčiaus bau
džia. Žmonės karo stovio bijo, j 
Karo stovis reikalingas, nes Į 
milicija tose vietose, kur yra į 
karo stovis, pildo karo komen
danto Įsakymus — milicija bu« 
veiklesnė.”
Socialdemokratai šitam 

žingsniui priešinosi. Drg. 
Kairys nurodė, kad karės 
stovi Įvedus bus pasmaug
tas visuomenės gyvenimas; 
bus sustabdyta susirinki
mai, suvaržyta spauda ir tt. 
o priešvalstybinės agitaci
jos tas nei kieR nesustab
dys; priešingai, tas duos da 
stipresni ginklą agitato
riams, nes jie galės sakyt, 
kad Steigiamojo Seimo lei
džiamieji Įstatymai apie lai
svę yra tik burbulas.

Tečiaus kunigai ir kiti 
klerikalai stojo už konstitu
cijos panaikinimą, o reika
lavo karės stovio ir mirties 
bausmės Įvedimo.

Liaudininkai irgi stojo už 
karės stovio įvedimą. Jų ly
deris A. Rimka pasakė:

”Kad veda agitaciją lenkai 
ir bolševikai, tai stebėtis nerei
kia. Stebėtis daugiau reikėtų, 
jei jie tos prieš Lietuvos nepri
klausomybę nukreiptos agita
cijos nevestų. Bet tokią agita
ciją veda ne vieni jie, o yra ir 
kitos rūšies agitatorių. Aš su
tinku su atstovu Kairiu, kad 
karu stovio įvedimas gali duoti 
naują agitacijai ginklą, bet da
bartinėmis aplinkybėmis karo 
stovio įvedimas naujo ginklo 
agitatoriams negalės duoti.

I

; pradėjo! 
skaičiuje!

kai ėmė atvirai agituoti pradžia jį sulaikė: mat kompa 
Steigiamą Seimą, raginti stoti j a(Jvokatai ir valdžio-
Į raudonąją armiją ir dėtis sužinojo, kad i Deb

’ r 
slapti kompan. nutarimaisias jų argumentas tai tas.

zims.
lyvauti rinkimuose ir tt."
Šitas

kritikos nes Seimo rinki- odstoko kalėjimas buvo ne

krato ar republikono Į pre 
zidentus nieko negali pagel 
bėti darbininkų klesai. Bu 
damas kalėjime Debsas aty 
džiai skaitė Markso, Engei 
so Kautskio ir kitų socialis 
tų raštus. Debsas priėjo prie 
išvedimo, kad pasekminges 
iriam darbininkų kovos ve 
dimui prieš kapitalą, darbi 
ninkams reikalinga stoti ii 
į politinės kovos lauką kai 
po atskirai darbininkų kle 
sos partijai. Ir kuomet 1897 
m. susitvėrė Amerikos So- 

Toliaus, miškuose esą pa- cialistų P ar t i j a
silikusių daug lenkų legio- Debsas jau pasirodė joje 
nierių. Juos reikią išgau- vienas labiausia atsidavusiu 
dvt. Ir vėl reikia karės sto- jai narių ir vadų.
vio. j 1900 metais E. Debsas ta

Lietuvoje nekartą jau bu- po nominuotas kandidatu Į
— j .. $uvįenyįų Valstijų prezi

dentas ant socialistų parti 
jos platformos. Už Debs? 
tais metais paduota 96,1 lf 
balsų.

1904 m. Debsas vėl buvo 
nominuotas. George Herror 
konvencijoj pastatydamas 
Dėbso kandidatutą užreiš 
kė sekamai: "Nėra kite 
žmogaus Amerikoje, kuris 
tikriau ir teisingiau įkūnija 
darbininkų širdperšą ir pro 
testą ir kovą už pasiliuosa- 

- “Z » * • - *

tikriau pareikšti tą kovą 

vo to visko padaryti be ka- Debsas priinfdamas kan- 
rės stovio? didatura pasakė: "Socialis-

vę mėginta padaryti gink
luotas sukilimas. Tokio su
kilimo mėgėjų Lietuvoje ir 
dabar esą. Juos taip pat rei
kią išgaudyt. Ir vėl be ašt
rių priemonių neapsieisi.

Išalkę bolševikų komisa
rai labai daug suvalgą ir 
šmuglininkai gabeną jiems 
ką tik sugriebę. Kaune nesą 
jau nei sviesto, nei kiauši
nių. čia vėl reikalinga "kie
ta valdžios ranka,” kad su
laikius kiaušinius. __ z___

Taip galvoja ”Lietuvos vintą, arba kurs įstengtų 
Ūkininkas." tikriau pareikšti tą kovą.

Bet nejaugi negalima bu- kaip Eugenius Debsas.”

didaturą pasakė: "Socialis-

Ilgai negalėsią taip būt.
Leonas Endriuška, gyve

nąs Chicagoj, III., aplaikė 
laišką iš Lietuvos, kurį 
rašo žmogus, kuriam plunk
sna, matyt, yra nepripras
tas Įrankis. Žmogus galvoja 
ir klausia, "kas čia bus to
liau," ir prieina prie išvedi
mo. kad "taip ilgai tęstis ne
gali." Laiške tarpe kita ko 
rašoma:

"Kada ūkininkas pradėti? 
mastyti apie ūkininku san
taika su valdžia, pasirodo 
iog taip il«mi negalima bus 
ištverti. Veikiai turėsi atsi- 
sakvti nuo savo amato. Ūki
ninkų vietas turės užimti 
natis valdininkai, ba ūkinin
kai ndbegali iau tesėti. Im
kime. kad ir pabaudas, re
kvizuojamus produktus, ar
klius. šieną, grudus. laši
nius. sviestą: imkime mo
kesčius: nuo dešimtinės že
mės po 30 markių, nuo ark
lio 30 markių, nuo šunies 10 
markiu — ar galima visa tai 
nakelti ?
berno algos 
rubliu.merginos 
šeši šimtai rublių: nodienis 
darbininkas 15 rubliu: niū
ras — keturi ar penki šim
tai rublių smalos svaras 5 
rubliai, druskos pundas 12 
rublių, klumpiai 5 ar 6 rub
liai. naeinės 50 rub.. Čebatai 

j 900 rubl. o jau anie sukne 
j ar koki geresni apdarą, tai 
i nei nemvslik.

"Teisvbė. ūkininkas daug 
nereikalauja, by tik gala su 
valu sudurtu. Bet ir to

O ūkės reikalai, 
siekia iki 1.000 

penki ar

lima.
"Labiausia gi kankina tos 

pabaudos. Mokesčiai tiesiog 
; slėgti slegia ūkininkus, o 
galo vis nematyti. Gi čia 
valdininkai tebegalvoja, 
kaip dar sunkiau ūkininkus 
apkrausčius. Ne kartą gir
dėjau Valickį sakant, kad 

į "su ūkininkais be kulkasvai 
’džių nieko nepadarysim.” O 
tas Valickas yra šiuo laiku 
Steigiamam Seime, ir išrin
ko jį krikščionis demokra
tai. Tai tokie poneliai ir ap
lamai visi valdininkai rašo 
sau, agituoja, kad pas mus 
begalo gerai. Kunigai taip 
pat nesnaudžia ir prie alto
riaus pasilipę ir atsigrįžę i 
minias mokina žmones gra
žiai klausyti valdžios.

"Kuriems šiuo laiku šiitą 
gyventi, kurie turi geras 
vietas ar pirklyboje įsitaisę 
yra, tie dideli patriotai. Ge
rai gyventi ir daugeliui mu
sų valdininkų. Seniau kąi- 
kurių jų kelinių dugnas bu
vo kiauras, kaikurie jų buvo 
paskutiniai tinginiai, kone 
valkatos. Gi šiandien iš ky
šių jie tiek pralobo, kad da^ 
bar vertelgomis tapo. Aš 
pats mačiau, kaip vienas 
milicininkas į valandą laiko 
uždiAbo 20,000 rublių už 
praleidimą šešių vežimų li
nų Vokietijon. Nors žydas 
ir gvoltu šaukė, kad jam 
antrą kartą reikia linus pir-

,ų per lengvi bausmė man. kti, bet milicininko gurraus 
Ne! Nei i tūkstantį metų aš butą, ir jis trumpai tik pa- 
neišsižadėsiu ne vieno Įsiti- reiškė ■ ’’Duok, ir gana. ’ Tai 
tinimo, kuriuos turiu. Jie atsitiko netoli Tverų.
man brangesni, negu lais- Tai tokios pas mus nau-

1
Jenos. Vieniems labai gerai, 
) kitiems prastai.”

Bolesius Gižius, kurs gy
vena Lavvrence, Mass., ap- 
laikė sekamą laišką iš Lie
tuvos :

"O dabar duonelė jau at
pigo, kaštuoja tik ketvirtą 
dalį to, ką kaštavo pirmiau. 
Tik krautuvėse viskas bran- 
ru. Ūkininkam labai sunku 
gyventi. Geležies svaras 3 
rubliai, druskos pūdas 12 r. 
Sunku visiems išsimokėti. 
Musų valdžia ūkininkų rei
kalais mažai rūpinasi. Lai
kai da vis neramus, da vis 
karės stovis. Da vis rekvi
zuojama tai gyvuliai, tai ja
vai ; tai duok jiems sviesto, 
tai kiaušinių — duoki, kad 
ir nieko neturi. Bile tik ma
to karvę, tai ir reikalauja 
sviesto, nors, ir iš žemės 
kask. 0 jeigu neturi ką duo
ti, tai stengkis užmokėti, ir 
viskas. O čia da tos pešty
nės tai su bolševikais, tai su 
lenkais. Sudiev.”

Pataria dabar nevažiuot 
Lietuvon.

Amerikos lietuviai kleri
kalai ir tautinikai savo pra
kalbose ragina žmones va
žiuoti Lietuvon. Parašiau 
laišką Į Lietuvą, klausda
mas savųjų, kaip ten būt 
su važiavimu. Gavau atsa
kymą, kuris gali sulaikyti 
ne mane vieną nuo važiavi
mo. Ve, tas laiškas:

"Duodu jums žinoti, kad 
žemės galima pirkti, bet 
kaip ilgam laikui, tai kas ži
no. Kas iš tų pirkimo raštų, 
kad jie geri tik kolei kas. 
Nes da nepasibaigė karė, 
nežinia kada bus jai galas.

"O ką klausiate apie par
važiavimą, tai, vaikeliai 
mieli, norėtumėm pasima
tyti, ale da nežinia kas čia 
pas mus bus.

"Lauko margas kaštuoja 
100 rublių, arklys, menkas- 
2,000, gi geras 8,000 ir net 
9,000 rublių.

"N era, pas mus paretko. 
Reikia duoti valdžiai mėsą 
ir grudų kožną mėnesį..

"Tai da, vaikeliai, palau
kite su važiavimu. Kaip pa
sibaigs karė, tai tada grįž
kit.

"Baisių žmogžudysčių da
bar nuolat pasitaiko Lietu
voje: kur ant kelio užmušė 
žmogų, kur namuose. Už
muša ir pinigus atima. Nė
ra geros valdžios, niekas 
piktadarių nesugaudo. Ir da 
nesenai žyduką girioj su
šaudė ir pinigus paėmė. 
Niekas jų nežino, niekas ne- 
jieško.”

Tai taip rašoma iš Lietu
vos. Augščiau paduotas laiš
kas atsiusta iš Suvalkų rė- 
dvbos. Feliksas Grigas.

Torrington, Conn..
ŠIAULIŲ DARBININKŲ 

PROFESINĖS SĄJUN
GOS ATSIŠAUKIMAS.
Šiuo pranešame, kad prie 

Šiaulių miesto darbininkų 
sąjungos atsidarė vieša 
skaitykla darbininkams, ir 
sulyg Švietimo- Kultūros 
Skyriaus nutarimo kreipia
mės į "Keleivio" administ
raciją prašydami siuntinėti 
skaityklai 1 egz. laikraščio 
"Keleivio”. Antrašas: Šiau
liai, Šeduvos gatvė 8, Darbi
ninkų Sąjunga.

Pirm. J Ranek,
Sekr. A Monis.

4 rugpiučio, 1920 Šiauliai. 
P. S Kitų laikraščių re

dakcijų meldžiame persi
spausdinti ŠĮ atsišaukimą ir 
siuntinėti mum taipgi po 
vieną egz. savo laikraščio.



Ka* nieko neveikia. 
To niekas nepeikia

ROCKFORD, H L. 
Prakafbos.

Rugpiučio 8 d. Unity Hali 
svetainėje, ant kampe Main 
ir Mulbėry gatvių, Rockfor- 
de, III. atsibuvo prakalbos, 
kurias .parengė lietuviškai- 
tautiška katalikiška Aušros 
Vartų parapija. Tų prakal
bų rengimo tikslas buvo at
sišaukti į lietuvių visuome
nę Rockforde, idant lietu
viai geriau supratę savo pa
dėjimą Amerikoj ir abelnai 
sviete, sustotų persekioję 
vieni kitus ir siundė vieni 
kitus svetimtaučių akyse, 
bet kad vietoj to kiekvienas 
dabotų .labą organizacijos, į 
kurią ' jis priklauso, ir kad 
kitoms organizacijoms duo
tų progą laisvai vystytis vei 
kiant Lietuvos labui.

Kalbant apie Rockfordo 
lietuvius, juos čia galima 
paskirstyti į tris grupes: 1) 
tautininkus, kurie rėmė tė
vynės reikalus ir kurie pri
klauso prie tautiško Aušros 
Vartų parapijos; 2) laisva
manius, ię 3) Rymo pasekė
jus, kurie priklauso prie ku
nigo Slavino.

Taigi, nariai tautiškos pa
rapijos ir laisvamaniai — 
kaipo žmonės protaujantis 
ir maž daug apsišvietę— da 
ši-tą veikia: organizuojasi Į 
labdarybės draugijas, plati
na literatūrą, naudingą pa
kėlimui žmogaus dvasios, ir 
etbelnai rūpinasi apšvietus 
platinimu. Vienok kaip tie 
Rymo "apaštalų’’ pasekėjai, 
tai nieko neveikia, apart to, 
kad Slavino delnus bučiu ką 
ir jo kišenių pildo doleriais. 
Jie da norėtų, kad ir kitų 
sektų šalininkai sekdami jų 
tamsiu pavyzdžiu pultų ant 
kelių prieš Slaviną ir aukau 
tų jam savo dolerius, idant 
jis juos su airių vyskupu pa
sidalintų.

Ir todėl, jeigu tautiškos 
• parapijos padai stengiasi 
ką nors nuveikti visuome
nės labui, tai nelaimingi 
"šventakupriai” • visokiai^ 
budais, nesidrovėdami grieb 
tis nei žemiausių priemo
nių, stengiasi jiem pakenkt, 
užstoti kelią, manydami, 
kad tuo budu jie atlieka 
šventą darbą.

Prakalbų klausyti prisi
rinko pilna svetainė žmo
nių. Aušros vartų pirminin
kas J. Venclavas atidaręs 
susirinkimą paaiškino susi
rinkimo tikslą ir pakvietė 
sekretorių Ramanauską už
imti vedėjo vietą.

Pirmiausia Raibėjo J. 
Venclavas. Jis papasakojo 
Įdomiu dalykų iš Slavino 
.gyvenimo Racine, Wis. Kal
bėtojas užsiminė apie nema
lonų "keisą”, kuri Slavinas 
turėjo Racine su kokia tai 
moterele, ir apie kitą atsiti
kimą, bet jau ir Rockfordo 
apielinkės, paliečiantį bulių 
šaudymą ant farmos. Tatai 
labai nepatiko vyčiams. Mat 
jiems pasirodė, kad jie suži
nojo apie savo kleboną per
daug.

Po prakalbos panelė A. 
Jankauskiutė dailiai pa
skambino pianu. Po to Auš
ros Vartų vargonininkas J. 
Raila kartu su V. Jankaus
ku sudainavo M. Petrausko 
sudėtas dainas "Jau vaka
ras buvo” ir "Sukelkim ko
vą.” P-lė Jankauskiutė ir 
varg. Raila sudainavo "Ilgu, 
ilgu” ir ”Viltis”. Visi sudai
navo puikiai. Publika buvo 
labai užganėdinta. Po dai
navimo V. Grajauskas pa
deklamavo "vyčių maršą’* 
kuri patsai sutaisė. Tasai 
maršas irgi visiems labai < 
patiko, išskyrus vyčius. .Mat 
vyčiams "maršas” daug tei
sybės pasakė, o teisybė : 
dažnai akis bado. 1

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
Savo kalboje jis papasakojo, 
kaip Romos bažnyčia, nu
krypus nuo tikrojo Jėzaus 
mokslo, tapo ir tebėra dar
bininko ^beturčio spaudėja 
ir skriaudėja, kaip ji gina 
ir remia turčius. Kalbėto
jas nurodė, kad ir Amerikoj 
kunigija, esanti airių vys
kupų globoj, yra autokratų, 
kapitalistų Įrankiu ir priešu 
darbininkų ir visuomenės. 
Kalbėtojas ragino visus prie 
santaikos, meilės, brolišku
mo ir. bendro darbo. Jis už
siminė be to apie diskusijas, 
įvykusias tarpe Žvalinio ir 
Slavino, ir nurodė, kad tai 
buvo ne diskusijos, bet dvie
jų mulkių viens kitą mulki
nimas, surengtas tikslu ap
mulkinti klausytojus. Vi > 
nok klausytojų apmulkinti 
nepavykę, o mulkintojai pa
siliko tuo, kuo yra buvę.

Ten Buvęs. 
PITTŠBURGH' PA.

Atšaukimas koresponden
cijos.

"Keleivio” 31 numeryje 
tilpo neprideramai atsilie
pianti korespondencija apie 
Pittsburgo, Pa. lietuvius, o 
ypač apie Lietuvių Mokslo 
Draugystę.

Korespondenciją parašė 
koks tai Soho Bedievis, ku
rioj jis skundžiasi, kad L.M. 
D. nedavus tūlam vyskupui 
svetainės prakalboms laiky
ti. Ir todėl minėtoj korespon 
dencijoj tasai Soho Bedie
vis vadina L. M. D. valdybą 
"komunistais”. Kokių gaiva 

musulų visai nesiranda 
draugystėje.

Musų draugystės susirin
kime, ivykusi<įpie 
mėnesio, tapo nutarta pap
rašyti gerb. ”Kel.’’ Redakci
jos patalpinti paaiškinimą, 
kuris parodys, ar ištikrujų 
L. M. D. valdyba padarė to
ki "prasižengimą." kaip kad 
kalbamas korespondentas 
aprašo.

Visųpirma, jokis kunigas, 
nei vyskupas, nei zakristi
jonas neprašė L. M. D. val
dybos jokios svetainės: ant
ra, L. M. D. valdyba neturi 
teisės duoti sve
tainę kam nors naudotis be 
draugystės susirinkimo nu
tarimų. o jeigu svetainė yra 
kam reikalinga, tai ją gali
ma nusisamdyti pas svetai
nės gaspadorfų, jeigu tik 
bus miesto valdžios leidi
mas.

Taigi iš to aišku, kad Šo
no Bedievis sumelavo dr tą 
savo melą išprosijo.

Toliaus, mes suprantame, 
kad Redakcija turi teisę tal
pinti korespondencijas, bet 
Soho Bedievis neturėjo tei
sės apšmeižti musų draugy
stes vardą, išvadinant ją 
vardais tokių gaivalų,_ kurių' 
mes neturime, nes tokis var- 
dinimas labai kenkia musų 
draugystės vardui. Ir todėl 
mes patariame gerb. Redak
cijai, panašioms korespon
dencijoms atsitikus, būti at
sargesnei ir panašių pliauš
kalų netalpinti, o ypač apie 
tokią draugystę, kurios na
riai veik visi gerbia "Kelei- 
vf.

Pasitikėdami, kad gerb. 
Redakcija priims musų pa
tarimą, pasiliekame su tik
ra pagalba.

L. M. D. Valdyba.
SHENANDOAH, PA 

Pokauskienė nušovė Stanis
lovą SlavinskĮ.

Stanislovas Slavinskis, 
kuris gyveno antrašu: 28 W 
Laurel st., Shenandoah, Pa., 
rugpiučio 22, apie 10 valan
dą vakare, buvo Karolio 
Ekauskio grocemėj. Kra.u- 
tuvėn įėjo • Pokauskienė. 
Savininko tuo tarpu krau
tuvėj nebuvo. Pokauskienė

7 d. šio

kuriuos jis jai buvo skolin
gas.

Slavinskas atsakė, kad pi
nigų su savim jis neturįs, gi 
užmokėsiąs vėliau. Pokaus
kienė tada, netardama nei 
žodžio daugiau, iššovė Į.Sla 
vinskį iš revolverio, kurį ji 
turėjo paslėpus po šalika 
apsupančią kaklą. Ku'k; 
pataikė i pilvą. Slavinskis 
narpuolė ant žemės. Jis mė
gino da atsistoti, tvirtinda
mas moteriškei, kad pinigu^ 
jai sugrąžinsiąs, bet Pokau 
^kienė iššovė antrą kartą, i> 
Slavinskis vėl parpuolė an* 
grindų.

Įbėgęs vidun krautuvės 
navininkas atėmė iš mote
ries revolveri, uždarė krau 
tuvę ir užtelefonavo polici
jai ir daktarui.

Daktaras atvyko tuo pa
čiu laiku kaip ir policija 
Pastarieji išsivežė su savim 
moteriškę, o daktaras sutei
kęs Slavinskui pirm, pagel- 
bą. išsiuntė ji Fountair 
Spring ligoninę. Čia Slavin
skis ir mirė.

Pokauskienės reputacija 
iau senai ne koki. Apie sep
tyni metai atgal ji pašovė ir 
sunkiai sužeidė savo vyrą, 
kuomet tas stovėjo ant kam 
no Main ir Oak gatvių. Pa
sveikęs Pokauskas apleido 
naeią ir išvažiavo nežinia 
kur.

Tuomet Pokauskienė ati
darė burdinghauzę. Slavins
kis apsigyveno pas ją ir bu
vo ten kuri laiką. Bet prieš 
keletą savaičių jis persisky
rė su Pokauskienė. Eina 
gandas, kad Slavinskis ren
gėsi neužilgo ausivesti. Be 
to sakoma, kad Slavinskis 
seniau sukinėjosi apie Po- 
kauskienę ir kad pastaroji 
dabojus Slavinsko žings
nius. Manoma, kad tikra 
Slavinskio nušovimo prie
žastis buvus ne skola, bet 
meilės pavydai.

SCRANTON, PA.
Pasimirė keletas lietuvių.
Šiomis dienomis pasimirė 

čia šie žmonės: Antanas 
'Stugys, Petras Kanapins- 
<is, Adomas Bakunas.

• Antaną Stugi užmušė an
glies kasykloj ekspliozija. 
Velionis paėjo'iš Kauno gu
bernijos, Raseinių apskr.. 
Vvduoklės parapijos. Buvo 
apie 40 metų senumo. Palai
dotas lietuvių tautinėse ka
pinėse.

Petras Kanapinskis taip
gi tapo užmuštas anglies ka
bykloj. Jis paėjo ir Kauno 
ėdvbos, Raseinių apskričio. 

Vvduoklės parapijos. Ame
rikoje išgyveno 30 metų su 
viršum. Turėjo 60 metų am- 
riaus.

Adomas Bakunas mirė po 
ilgos ir sunkios ligos. Paku
las paėjo iš Vilniaus rėdy- 

bos. Amerikon atvyko mažu 
vaiku badamas. Mirtis išti
ko ji 40 metų esant. Palaido 
tas tautinėse kapinėse. Baž 
■lytines apeigas atliko kum 
Gritlenas.

Lai būna jiems lengva 
šios šalies žemelė.

J. Petrikis.

yĮ". Policija tečiaus neat- 
iiintė į frontą pagelbos len
ams. Taigi, lietuvis laimė- 
J mūšio lauke.

Bet kodėl lietuvis įširdo 
ant lenkų? Dalykas tame, 
kad apie porą sąvaičių pirm 
<’.to mūšio musų vyrukas tu
rėjo lenkę merginą. Viskas 
buvo jau surengta apsivedi- 
dui. Bet lenkė, artinanti© 
galutinom taikos 
kurios turėjo 
šliubu, atsiuntė 
peleką” guziką.
Suprantama, lietuvis nu

važiavo pažiūrėti ir paklau
sti ką tas guzikas reiškia. 
Gerai. Nuvažiavo ir klau
pia: ’’ A gdzie mloda panien- 
l-.j 9"Art .

O mama ir atsako: "Neži
nau kur ji išvažiavo.”

Vyrukas padovanojo mer 
ginai $300.00. Taigi, lenkė, 
kaip matot, laimėjo politi
koj. Gi musų vyrukas lenkų 
vėliavas drasko.

Harkimietis.

1

f

S 
tarybom, 

užsibaigti 
lietuviui

SCRANTON, PA.
Pamaldos lietuvių kalboj.
Lietuvių, tautiškoj bažny

čioj nedelioj, 15 rugpiučio 
atsibuvo pirmos mišios lie
tuvių kalboj. Mišias laikė 
kun. Gritenas, t Apveizdos 
Dievo bažnyčios klebonas. 
Kun. Gritenas yra pirmas 
visų lietuvių kunigų, padė- 
ięs lotinų kalbą i šąli-.

Nuo šio laiko visokios pa
maldos kalbamoj bažnyčioj 
bus laikomos lietuvių kal
boj. Žmonių ant tų pirmų 
mišių lietuvių kalboj prisi
rinko pilnutėlė svetainė. 
Matyt buvo, žiūrint iš ša
lies. kad mišios laikomos 
gimtinėj kalboj darė gilų Įs
pūdi susirinkusiuose.

Ši mėnesi pradėta statyti 
nauja klebonija. Pastatyt 
namą apsiėmė keletas para- 
pijonų savomis lėšomis. O
po pastatymo -parapijoms -lietuvis.

HARRISON. N J.
Šio miestelio lietuviai 

bai smarkiai žengia pirm.; 
Rėžia šuoliai ir tautą kelia i 
padanges alkoholiaus nuo
dais apšviesdami ją. Net gė
da žmogui darosi kartais. 
Kuomet ateina nedėlia arba 
kokia šventė, tai virsta kone 
keturkojais sutvėrimais, ži
noma, ne visus aš čia lyginti 
prie keturkojų. Yra ir gra
žiai gyvenančių ir apsišvie
tusių žmonių, kurie nei juo
dajam trustui nepriklauso, 
nei alkoholiui neparsiduoda. 
tai tie. sulaukę nedėlios, iš
važiuoja kur už miesto. Bet 
didžiuma, tai da vis tiki i Je
hovą ir garbina alkoholiaus 
dievaiti ir aukauja iam vi
sas savo spėkas ir net krau- 
Ją-

Štai 22 d. rugpiučio vienoj 
lietuvių alkoholio garbinto
jų sueigoj, apie 10 valandą 
vakare prasidėjo karė tarp 
A. K. ir A. C. Kai]) girdėjau 
abu priklauso prie juozapi- 
nių. Taigi kumščiai smar
kiai apsisuko ore ir pradėjo 
krist. Kraujas ėmė tikšti. 
Kilo triukšmas, ėmė rėkt 
kaip laukiniai. Net svetim
taučiai atkreipė atydą. susi
rinko ant kampo kokia 30 
klausdami vienas kito, kas 
čia dabar darosi. Bet ištyrę 
dalyką nurimo: girdi, tai 
lietuviai, jie visuomet elgia
si kaip laukiniai: tamsūs, ko 
iš jų daugiau norėti. Girdint 
tokius žodžius nuo ameri
kiečių noroms nenoroms esi 
priverstas kokiame nors su
virinkime užtylėti.

la- 
rmvn.

jog esi

Pagalios kalbėjo Aušros: užklausė Slavinskio, kuo- 
Vartų parapijos klebonas, met jis užmokėsiąs pinigus,

išmokės jiems ’ mėnesinėmis 
rendomis. Namo pastaty
mas kaštuos apie $5,000.

Praėjusį nedėldienį para
pijos susirinkime nutarta 
padidinti senąją svetainę. 
Ir tą sumanymą taipgi apsi
ėmė atlikti keli parapijoms. 
O parapija apmokės jiems 
kaštus dalimis.

Musų parapijai šimet 
pradėjo visai puikiai sektis. 
Turim gerą vadovą kl. Gri- 
teno ypaftoje. Jis darbuojasi 
kiek išgalėdamas, šiemet 
jau atidavėm skolininkams 
$4.000. Į porą gi metų, jei 
viskas taip seksis kaip da
bar. išmokėsim visas skolas.

0 musų vargšą Kurą Ha- 
rapijonįs užsispyrė išvaryti 
>r gana .Nezima, kaip bus. i tvirtove, v,............
Jis dabar sustojo šukavęs lenkiška vėliava, pagavo ją 
ant žmonių, bet tai vis nieko: ir suplėšė.
negelbsti parapijonims. Jie! Lenkai puolėsi gelbėti sa- 
gieda savo ir sako: lauk,*vo garbe. Bet neįstengdami 
smalionau, E musę bažnyT nuveikti lietuvišką karzy- 
cios, ir gana. J M j policiją reika-

Juozas. Sudami ‘ areštuoti ’karžy-

rapijoiųs užsispyrė išvaryti

0

Lietuviai, argi jau tiek 
nugrimzdote i . alkoholio 
dumblyną, kad nei išlipti ne
begalite? Kelkitės, imkitės 
darbininkiškus laikraščius 
skaityt. Pamatysit kaip ki
tų šalių žmonės eina pirmyn 
sutraukyt juodojo t rusto 
retežius, kurie vis da lai ko 
jusu protą surakinę.

Nithtingal.

UTICA N. Y.
Lietuvis pergalėjo 
mušvj. lenkai pergalėjo jį 

"politikoj ’
15 d. rugpiučio tūlas lietu

vis nuvažiavo is Uticos į 
Harkimer. Tenai jis pir
miausia aplankė alkoholio 

> o po to, pamatęs

zmo-

ELIZABETHPORT, N. J,
Komunistas apvagino žmo

gų : turėjo pats bėgti iš 
miesto.

Komunistų gizelis K. va
riavo Brooklynan į "Lais- 

Į vės’’ susirinkimą. K. turėjo 
prie savęs $130.00. Važiuo
jamas traukiniu K. apsi

žiūrėjo, kad pinigai kur tai 
ringo iš jo kišeniaus. Jis 
oranešė apie tai kondukto- 
iui. Pastarasis ėmė krėsti 

važiavusius. K. intarimu ta
no areštuotas vienas
gus. kuris, anot K. buk iš
traukęs jo pinigus. Pas tą 
žmogų rasta $300 pinigų. 
Tuo tarpu gi K. turėjo tik 
130. Kuo prirodysi. kad (bu
vo K. pinigai?

Areštuotas žmogus turė
jo užsistatvti $2,000 kauci
jos. K. byla atsidūrė teisme. 
Teisinas nurodytą žmogų 
paliuosavo. Tuomet tasai 
žmogus, kurį K. apvagino, 
paėmė nagan pati K. Pasta
rasis. matydamas, kad jam 
iau darosi riestai, pabėgo į 
kitą miestą ir ėmė pasakoti, 
buk žmogus, kuri jis, K., ap
kaltino vagyste, duodąs jam 
daug pinigų, bile tik nerei
kėtų eiti į teismą. K. pasa
kojo šitokias pasakas tikslu 
supainioti visą istoriją su 
pinigais, kad žmonės nesu
prastų, jogei jis apvagino 
nekaltą žmogų. Bet žmonės, 
kurie pažįsta komunistus, 
tik juokiasi iš K. sakydami, 
kad jis yra komunistas, o 
parduoda teisybę. Gi K., nu
žiūrėjęs. kad žmonės netiki 
jo pasakoms, nutilo kaip 
nelė po šluota. O žmogus, 
kuris buvo apvagintas, jiėš- 
ko dabar K.

\VATERBVRY. CONN.
IVaterburio lietuviai komu

nistai yra provokatoriai.
„Laisvės” 192 numeryje 

tilpo korespondencija iš 
Waterburio, kurioj tūlas Il
gai Streikavęs (jis ir daba: 
da ”tebestreikuoja”) apra
šo paskutini buvusi šiame 
mieste streiką. Aš tuos ko
munistus, o taipgi ir Ilga; 
Streikavusį vadinu provo
katoriais, nes, be abejonės 
ir jis yra komunistas. Turiu 
oamata juos vadinti taip. 
•Jie prirašė visokių melagys
čių apie socialistus. Jie sten
giasi visokiais budais įtikin
ti visuomenę, buk socialistai 
esą aršiausi darbininku 
oriešai, strejklaužiai, bjau
rybės, niekšai. Ir matytis, 
kad ir keikunėlis Ilgai 
Streikavęs paleidžia save 
šmeižimus sužiniai. idant 
nupuldžius socialistų vardą 
darbininkuose. Mat šį rude
nį bus rinkimai, todėl kaip 
pagelbėti kapitalistam^? 
Atsakymas — plūdimu, že
minimu kapitalistų priešų, 
socialistų. Žinia, komunistų 
draugas šnipas Fraina. gaii 
apmokėti Ilgai Streikavu
siam už "storonę” pagelbėti 
kapitalistams. Na. ar tai ne 
provokatoriškas darbas?

Tasai keikūnas gerai ži
no. kad socialistai nėra 
streiklaužiai. Jis taipgi ži
no, kad N. E. W. Ass’n. pre
sus komisija susidėjo iš ko
munistų J. V., AI. S., J. K., ir 
ie žmonės, norėdami ap

šmeižti socialistus, įdėjo so
cialistų vardus į streiklau
žių sąrašą.

Aš noriu paklausti Ilgai 
Streikavusio, kodėl komuni 
stų presos komisija, kuri 
dirbo N. E. W. Ass’n unijos 
"labui”, nedėjo savo d rau
gučių į streiklaužių sąrašą7 
Kodėl neįdėjo į tą sąrašą 
vardų J. Sabo, A. Kantauto. 
J. Kazlausko, M. Vasiliaus, 
S. Vilieckos. P. Juškevi
čiaus.

Ir da kartą aš reikalauju 
nuo Ilgai Streikavusio, kai
po tokio didelio "darbininkų 
užtarėjo”, paaiškinti visuo
menei. kodėl neįdėta i strei
klaužių sąrašą tų žmonių 
vardai! Jeigu Ilgai Streika
vęs -nepadarys to, jis pasi
liks provokatorių ir mela
giu !

Noriu da prisiminti apie 
vieną N. E. W. Ass’n. pre
sos komisijos narį — apie J. 
V. Tasai žmogus buvo pre
sos komisijos narys. Jis tal
kino visus vardus į streik- 
aužių sąrašą. Bet jisai- ne
talpino komunistų streik- 
aužių vardų* Jis yra visų 
Waterburio komunistų gal
va. Tasai žmogus yra vienas 
jriešihgiausių politikierių, 
tokių tik galima užtikti. Ta
sai žmogus kalba pakam
piais. kad per streikus ko
munistai negalėję nieko lai
mėti, bet užtai dabar esanti 
geriausia proga komu iris
ams politikauti po unijos 
’irma ir girdi, galima socia- 
istams atkeršyti; jį taip 
talhant girdėjo tris žmo
nės. Na. ar nėra kartais ton 
J. V. politikon įsisukęs ir 
•'raina? Tai tokis žmogus 

vedė visą streiką. Ką gali
ma laukti daugiau kaip pro
vokacijos iš panašhj lyde
riu?

Dar tasai keikūnas Tlgai 
Streikavęs juodina J. S. 
Trusalaitį sakydamas, buk 
J. S. P. norėjęs parduoti 
darbininkų reikalus 1919 m. 
Aš turiu pasakyti, kad J. S. 
< pasidarbavo 1919 m. šim
tą kartų daugiau, negu visi 
komunistai kartu su savo 
visu keikūnų organu. Kuo
met pernai iškilę riaušės, 
jiolicija uždraudė streikie- 
riams laikyti susirinkimus. 
Prusalaitis buvo pirmutinis

voti su policija, idant išga
vus susirinkimų teisę. Na, o 
tasai begėdis drįsta juodinti 
žmogų be reikalo!

J. S. Prusalaitis da pasi
darbavo organizavime fon
do strei kierių apgynimui, 
kurie nukentėjo nuo polici
jos mušimo. Na, o ką veikė 
luo tarpu komunistai? Gi 
vieni slėpėsi surpaipėse, o 
kiti stengėsi suardyti kal
bamą fondą.

Dar tasai keikūnas ne
praleidžia neapšmeižęs nei 
T. M. Jis sakos duosiąs 50 
dolerių tam. kuris prirody- 
siąs. jog T. M. agitavęs už 
streiką unijos susirinkime. 
T. M., kiek man žinoma, 
prie N. E. W. Ass’n unijos 
nepriklauso. Jisai buvo iš
pildęs aplikaciją 1919 m., 
liet jį i uniją nepriimta kai
po formaną. Formanų "ne
priimama į N. E. W. Ass’n. 
Vienok T. M., priklausyda
mas Į septynias ar aštuonias 
draugijas, rėmė streiką 
kiek galėdamas.

Taigi Ilgai Streikavęs va
ro provokatišką darbą. Bet 
aš manau, kad darbininkai 
mokės pažinsi tuos Ffainos 
agentus ir pasisaugoti jų.

Domininko Sūnus.

WATERBURY, CONN. 
Bimbos prakalbos.

Musų ”extra kairieji’’ N. 
E. W. Ass’n. unijos vadovai 
rugpiučio 22 d. parengė pra
kalbas. Parsikvietė čia vie
ną savo apaštalų Bimbalų 
ar Bimbą, na. ir davė jis 
tiems "bjaurybėms,” "sodai 
išdavikams,” buržujams.’ % 
Daugiausia, žinoma, kliuvo 
Grigaičiui ir Michelsonui ir 
jų vedamiem laikraščiam. 
Na, bet kam gi jie butų bol
ševikai? Iš tokių vadovų ga
lima tikėtis gerų pasekmių 
streikuose ir visame kame— 
tik ne darbininkams, bet ka
pitalistams.

lietuves Sumiš.

Komunistai gavo dželą už 
šunies balsą.

Aną dieną du lietuviai, 
vietos komunistai (K-tis ir 
P-čia), važiavo per miestą 
nusamdytame automobiliu- 
ie. Važiuodami jiedu ėmė lo
ti ant žmonių šunų balsais. 
Vargšai betgi nepastebėjo, 
kad tame pačiame autom o- 
biliuje butą policijos. Kaip 
automobilas privažiavo prie 
policijos stoties, policistas ir 
sako K-čiui ir P-čiui: "Eiki
te šen i belangę už lojimą 
ant žmonių negražiai.” Ir 
nuvedė juodu šaltojon. Beto 
kiekvienas jų da turėjo už
simokėti po $5. pinigiškos 
bausmės. O Elizabeth’o ka
pitalistų spauda biaurisi lie
tuvių komunistiškais "šuni
mis.”

Tai mat kokių komunistų 
čia esama. Jie gyvena, bet 
nežino ką daro, ką veikia ir 
ką šneka; loja ant visų, ką 
sutinka pakelvj. Panašiai 
daro ir musų kairiasparnių 
organas "L-svė.” 
Ebzabetho korespondentas, žmogus, kuris pradėjo ko-

v

NORWOOD, MASS. 
šaukia kooperatyvių bend

rovių konferenciją.
Naujosios Anglijos Lietu

vių kooperatyvių bendrovių 
konferencija Įvyks rugsėjo 
26 dieną šių metų St. James 
st. pobažnvtinėj salėj Nor- 
wood, Mass. Pradžia 1 vai. 
po pietų.

Nonvoodo lietuvių koope- 
ratyvės krautuvės paskuti
niame susirinkime. Įvyku
siame 10 rugpiučio, kilo 
klausimas apie bendrą visų 
Naujosios Anglijos koope
ratyvių draugysčių susirin
kimą. Sumanymas tapo už- 
girtas. Nutarta atsišaukti 
per laikraščius, idant kiek
viena Naujosios Anglijos 
lietuvių kooperatyve fbend- 
rovė išrinktų mažiausia 
nors tris atstovus Į kalbamą 
suvažiavimą.

Kadangi sunku susižinoti 
visų lietuvių kooperatyvių 
bendrovių antrašai, tai koo
peracijų valdybos specialių 
pakvietimų tegul nelaukia, 
o patėmijusios šįpaskelbimą 
malonės sušaukti savo bend
rovių extrą susirinkimą, 
idąnt išrinkus į minėtą kon
ferenciją delegatus.

Delegatai malonės atsi
vežti mandatus Į šią konfe
renciją.

Kviečiami yra taipgi lie
tuvių inteligentai, turintieji 
patyrimų prekyboj. Jie bus 
priimti be mandatų kaipo 
patarėjai.

Šio suvažiavimo 
yra sutraukti 
kooĮ)eratyves 
vieną sąryši, 
mis spėkomis 
Įsteigti savo 
arba bendrai 
muosius produktus iš vienos 
įstaigos, kur juos galima 
butų pigiau gauti.

Komisija.

tikslas 
visa > lietuvių 
bendroves Į 

idant bendro- 
galima butų 
"wholesale," 
pirkti valgo-



X

z

f

» f

♦r

4 ’l—-f -- -------W

I

—t) ką, Maike, ar aš tau nę srutų privarė. Nuo to lai- 
nesakiau, kad tas jūsų cici- ko. vaike, aš jau i mokslą 
lizmas nueis ant šuns vuode- netikiu, 
gos?

—Kode! taip?
—Juk tu pats žinai, kodėl 

taip. Jus ir patis negalit 
tarp savęs susitaikyt. Štai, 
komunistai pametė jūsų su- 
saide ir vadina jus pašku- 
domis.<

—Tai nėra joks argumen-
t

j —Na, gerai, tėve, o jeigu 
tu knygos neskaitęs butum 
nuėjęs bulvių vogti, ar tu 
manai, kad tuomet farme- 
rys nebūtų tau šruotų pri
varęs ?

—Jes. vaike, gal ir butų. 
Ale jeigu ir mokytam taip 
pat privaro, kaip nemoky-

M !!!■ ■!■ III Į, 

resnis šnapsas ir pigiau. Bėt 
ant gronyčios pagavo mane" 
abieščikai, tai netik spiritą 
atėmė, bet išlupo kailĮ ir Į ■ 
belangę' patubdė. Dėlto, vai-1 
ke, aš nemylėjau caro val
džios ir nemylėjau kolčaki- 
ninių, kurie norėjo tą val
džią atgaivinti.

—Na. gerai, tėve, o socia
listai ar myli kolčakinius?

—Aš. vaike, nežinau, bet 
komunistų gazieta taip ra

išo.
—Ar tas sutinka su vyčių 

programų?
e - - ..... .......... t

i

KELEIVISi—a

—Visai nedaug ko trūks
ta, Maike. Mes, vyčiai, neti
kini Į mokslą, ir komunistai 
netiki. Jie visus mokytus 

(vadina buržujais ir rengia
usi juos išgalabyt. Mes irgi* 
sakom, kad mokyti žmonės 
niekai, ba jie netiki i Dievą 
ir dūšios nepripažįsta. Pas
kui, komunistai tiki i ginklo 
spėką. Su tuo mes irgi sutin
kam, ba be šoblės. vaike, 
svieto nesuvaldysi... Bet ga
na, vaike, kalbėt, ba aš esu 
pakviestas ant veseilių. tai 
turiu skubint, kad neišger
tų visko.

Anglija pribrendus
Revoliucijai.
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Lietuvių Taikos Delegacijos kelione 
Maskvon ir Derybos;

(Pabaiga)
Antras oficialinis posėdis 

buvo gegužės 7 dieną ir i vi
sus padarė blogiausio Įspū
džio. Tas posėdis Įtikino 
mus, kad Rusai yra nema
žesni, bet didesni imperialis
tai už buvusius caro laikų 
imperialistus. Joffe savo 
kalboje daugiau afišavosi, 
varė propagandą ir kėlė i 
padanges bolševikų „princi
pus” ir „idėjas”, negu kad 
reikalą kalbėjo. Tiesa, kal
bėtojas jis geras, diploma
tas apsukrus, bet iš akių 
matyt, kad jis neperkalba
mas ir visuomet ras ir prie
kabiu ir priekaištų savo 
priešininką Įveikti. Jis grei
tai atsako, bet visuomet ir 
labai dažnai taria ištisus žo
džius: proletariat, Rossija, 
soviet rabočich, k. k. d... ir 
taip toliau. Tas, be abejoji
mų. padeda jam orientuotis, 
o i menkai teišsilavinusi 
žmogų daro didelio Įspū
džio. Diplomatinėse sferose 
ji vadina 'aukso burniu poli
tiku*. Ateidami i posėdi atsi
nešė jie ne tik visas, kada 
nors apie Lietuvos sienas iš
leistas knygas, bet ir kelių 
metu lietuviškus laikraščius 
ir citavo visus šiek tiek apie 
Lietuvos sienas rašiusius 
autorius. Posėdis tęsėsi nuo 
12 val.8 m. iki 3 vai 45 m. 
Sugrįžę i viešbuti vėl visi 
pasidalinome Įspūdžiais ir 
net pasipiktinome komunis
tų taktika ir jų miklia iškal
ba.

Joffe atrodė dideliu džen- 
telmonu ir elegantu. Jis ir 
kalbėdamas nenustojo rū
kęs. Klausydamas ir rūkė ir 
glostė savo gražią barzdą.

Vakare atnešė Delegaci
jos nariam ir ekspertam pa
ltis. Tuo tarpu, kai D. na
riam garantuojama visišk'a 
asmens neliečiamybė, eks- į 
pertam parašyta, kad nega- Į 
'ima esą suimti.tik Užsienio! 
Reikalu komisarui nepers- j 
nėjus. Visi ekspertai subru
zdo ir pareiškė pirmininkui,: 
kad prie tokios neaiškios į 
padėties 'jie negali ramiai I 
darbuotis ir jei Tarybų val
džia negarantuos ir jiems | 
neliečiamybės, tai jie prašo 
tuojaus grąžinti atgal. Pir
mininkas prižadėjo paduoti 
protestą. Bet po to protesto 
užsienio reikalų komisaria
tas gražiai pasiteisino, pa-_ 
■•■eiškė, kad čia esąs tik re
dakcinis nesusipratimas 
kad jie parašysią kitaip, bei 
nėr 3 sąvaiteš jokių savo pa- 
ų nedavė ir visur lydėjo 

mus komisarai
Trečiasai iš eilės posėdis 

buvo gegužės mėn. 8 dieną 
šis posėdis nedarė geresnio 
spūdžio. Posėdžiaujant Įėjo 

' salę buvusis Lietuvos ir 
Baltgudijos karo reikalu 
komisaras Rasikas ir. link
telėjęs visiem bendrai, atsi
sėdo už stalo. Kadangi jis 
užėmė vietą Rusų Delegaci 
:os tarpe be tam tikro parei
škimo, tai musų Delegacija 
: tai neragavo, nors paskm 
”eko gailėtis.

Pirmame posėdy Joffe 
buvo pasakęs, kad Lietuvą 
"iena nedaugelio buržuazi
niu valstvbiu, kuri nevedus 
prieš bolševikus karės, o tik 
gynusi savo sienas. Trečia
me posėdy vienas Lietuvos 
delegacijos narys pabriežė 
kad Lietuva esanti ne bur 
žuazinė resnublika, o ūkiniu 
kų respublika ir nurodė i 
tai. kad kaip Lietuvos val
džioje. taip delegacijos są
state nesą nei vieno dvari
ninko nei buržųjo.- o kad vis’ 
ūkininkų susus ir vargia’ 
atsirastų bent vienas bajoru 
kilmės. Tas pareiškimas 
Rusų Delegacija padarė di
delio Įspūdžio. Trečiame po-

pinkas iteikė užsienio reika-- 
lų komisariatui tam tikrą 
pareiškimą ir prašė patik
rinti sąrašus ir tuojau palei
sti lietuvius. Komisariatas 
sutiko ir po keleto dienų 
pranešė delegacijai, kad jie 
niekuomet nemanė, kad Ma
skvoje gyventa tiek daug 
lietuvių. Taip pat musų pir
mininkas pareikalavo at
šaukti per spaudą tą žinią, 
kuri neteisingai buvo pra
nešta piliečiam per spaudą, 
kad i Lietuvos Seimą patekę 
37 lenkai. 30 žydų,. 10 rusų, 
10 vokiečiu, o kiti krikščio
nis demokratai. Rytojaus 
dieną oficialiame Tarybų 
organe Tzviestija' buvo pa
skelbta tikroji Lietuvos Sei
mo sudėtis.

Paskelbus tas žinias visų 
Rusuose gyvenančių lietu
vių labai pakilo ūpas ir jie 
visokiais reikalais ėmė 
kreiptis i Lietuvos delegaci
ją. Tečiaus retai ką prie de
legacijos prileisdavo, o ką ir 
prileisdavo, tai pirma nuko
pijuodavo jo popierius, su
rašydavo smulkiausias ži
nias ir kuo reikalu prie de- 

------ -  legacijos, ar kurio nors as- 
4 vartų, buvo kitas sandelis, mens kreipiasi. Taip vienas 
tai Tarybų valdžia pasiuntė 
visas miesto gaisrininkų ko
mandas ir daug darbininkų 
ir raudonarmiečių išdrasky
ti tuos'Sandelius. Gaisrinin
kai ir darbininkai, pamatę 
šovinius krintant net už ke
lių varstų, atsisakė eiti Į 
sandelius, tada Tarybų val
džia išst^čiusi kulkasvai- 
džius ir davusi keletą minu-} 
čių pagalvoti. Sandeliai bu- ■ prileisdavo ir sakydavo Ma- 
vo išdraskyti. Tiesa, ryto-įskvos ir iškitur atvykusiem 
jaus dieną rašė laikraščiuo-! lietuviam, ypač darbinin- 
se, kad neapsiėjo be aukų,1 kam ir šiaip tamsiem, kad 
bet kiek butų buvę aukų, jei J ' T
ir kiti sandeliai butu užside
gę, tai ir numanyti sunku. 

: Šoviniai sprogo visą nakti ir 
: tik rytojaus dieną apie 12 v. 
nustojo tas keistas griausi
mas. Žuvusių tarj>e buvę ir 
du žymus komunistų komi
sarai. Sandelių padegime 
buvo Įtarti lenkai.

Prasidėjus tiem sprogi
mams, tuojau miestą apsu
pę kariumenė, o gatvėse pa- 
ūrodė patruliai, kurie ėmė 
medžioti Įtariamus asmenis 
—lenkus. Musų delegacijai 
buvo pranešta iš komisą ria- 
o, ’ kad niekas neišeitų iš 

viešbučio. Gatvėse patruliai 
’atikrinėjo pasus; visus be 
pasų, arba šiek tiek itaria- 
nus, gabeno i črezvičaiką. 
Pakako jei pase buvo para
dyta ’katolik’, ’Stanislav’, 
Kazimir’.... Tuojaus toki as
menį gabendavo Į čerežvi- 
čaiką, kaipo lenką. Tokiu 
budu buvo sulaikytas gatve
le važiavęs automobiliu su 
palydovu Žukauskas. Ka
dangi jie nemokėjo lietuviš
kai išskaityti vizos, tai ir 
įorėjo vežti i črezvičaiką, 
5et palydovai protestavo ir 
■ulyginę ji su fotografija— 
paleido.

Gatvės vienu matu ištuš
tėjo ir tik girdėjosi keistas 
iž miesto griausmas. Naktį 
latruliai darė kratų ir ve
žiojo automobiliais Į črez
vičaiką suimtuosius.

Rytojaus dieną mieste bu
vo išlipinti atsišaukimai ir 
Įspėjimai saugotis lenkų 
šnipu, kurie jau Įsiskverbę 
ir Į Tarybų valdžios Įstaigas 
:r darbuojasi saviesiams. 
Buvę daug sukompromituo- 
•a ir lenkų komunistų. Visą 
diena mieste buvo menkas 
judėjimas.

Kadangi suimtųjų tarpe, 
kaip teko sužinoti, buvo j. 
daug ir lietuvių, ypač tų, ku
be namie vartojo lenkų kal
bą, arba per apsirikimą bu
vo prie lenkų tautos prira-, 
syti, tai delegacijos pirmi- tai.

: sėdy tolimesnis derybų dar- 
i bas buvo išdalytas tam tik- 
trom komisijom. Jų darbus 
jau sprendė plenumo posė
džiuose. Į sienų komisija R. 
D. nuskyrė Rasiką. Lietuvių 
delegacija atsakė tylėjimu.

Gegužės mėn. 8 dieną, ei
nant mum i teatrą, staiga 
už miesto lyg iš armotos iš
šovė; nepraėjo ir pusės mi
nutės kai taip sutrenkė, kad 
tarytum, čia pat butų per
kūnas trenkęs, ir už miesto 
iškilo padangėn durnų debe
sys. Nesuspėjo žmonės atsi
peikėti, kai vėl kelis kartus 
padrioskėjo ir jau taip smar 
kiai, kad kaikurie žmonių 
parpuolė ant žemės, trečda
lio miesto išbirėjo langų 
stiklai, atšoko tinkas ir iš 
sienų ir varpinių ištriško 
dulkės. Kilo panika: žmonės 
bėgo, nežinia kur lindo i na
mus, gulė žemėn. Po kelių 
smarkių sprogimų pradėjo 
tankiai -taikiai it iš armotų 
šaudyti, tuo tarpu kaip du
rnu debesys. uždengė visą 
vakarų padangę. Pasirodė^ 
kad už miesto Gusevo so
džiuje užsidegęs šoviniu 
sandelis. Kadangi netoli už

True translation filed with the post- 
! master at Bostor.. Mass., on Sept. 
i 1. 1920, as required Dy the Aet of 
i October 6, 1917.

-Jurgis Lansbury, Angli
jos darbininkų laikraščio 
"The Daily Herald” redak
torius. apvažinėjęs šiauri
nės Britanijos dalies kasyk
lų apskričius. sako, kad Bri
tanijos kasyklų darbininkas 
išlindo Į platųjį pasauli ir 
žvalgosi žemės ir ir viso 
kas ant jos randasi

Jis rašo:
"Tiesa, kad dauguma Bri

tanijos darbininkų nėra 
skaitę Markso, nežino ar ne
nori žinoti nieko apie 'Pri
dedamosios Vertės’ teoriją 
arba 'Materialistini Istori
jos supratimą.* -Jie žino bet
gi, kad jie yra žemės turtų 
gamintojai ir be paliovos 
žengia prie supratimo, kad 
trk organizuotu solidarišku- 
mu jie atsieks galutiną pasi- 
liuosavimą.

"Tegul bile vienas, kurs 
kalba žeminančiai ar mąs
to su nuliudirnu apie musų 
darbininkų judėjimo ateiti, 
aplanko šalies gilumą ir pa
žvelgia Į organizuotąjį dar
bą by kokioj šalies dalyj 
šventadieni, ir kaip bematai 
io pesimizmas išnyks.

„Prisižiūrint šitiems mai- 
neriams pastebi visa, kas 
gali musų širdį nudžiuginti. 
Daugiau 50 metų praslinko , 
nuo to laiko, kuomet būrys 
;štikimų ir kiltų vyrų pra
dėjo organizuoti Durname 
r Northumberlando maine- 
rius.

"Tai buvo kone beviltė 
užduoti; didžiuma tų darbi
ninkų negalėjo nei skaityt, 
nei rašvt; jie patys, jų vai
kai ir dažnai jų pačios dirbo 
ilgas valandas už menką už
mokesti. Jų gyvenamieji na
mai buvo nesulyginamai 
biauresni, negu tos keletas 
užsilikusių pašiūrių, kurias 
.la galima užtikti. Ir jie bu-___________
• o pririšti tose kasamose sumo pildyti savo pareigas 
luobėse tam tikra metine unija moka visiems paviete 
'-utartimi. kuri suvaržydavo tarybos nariams gyvenimu 
:uos tarytum kokius vergus., tinkamą mokestį. Kitos unl-

"Tokiose apystovose už- jos turėtų pasekti šituo na 
gimė amatinės sąjungos, 
kurios patraukė saviep aty- 

al< ia ir nusistebėjimą paties 
ra- Markso ir visų jo gadynės 

j revoliuciniu protu. Tai bu
vo tik pastanga užtikrinti 
sau trumpesnes darbo va-

i
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ias prieš socializmą, tėve. lam< tai tas parodo, Maike. 
Tamsus žmonės visuomet ięa(į mokslas nieko negiliuo- 
keikė socialistus, nes jūos ia Dejt0 aš jr sakau, kad 
kursto prieš mus kunigai ir jųs tik be reikalo fulinat 
visokie provokatoriai. žmones, kada liepiat jiems

—Ale komunistai. . vaike, mokintis. Kad jus duotumėt 
nėra jokie kunigai. Jie buvo pinigu, tai butu kas kita!. 
jūsų draugai.

—Tas nieko nereiškia, tė
ve. Karės metu prie socialis
tu 1 
čių ir kitokių nesusipratė
lių. kurie tikėjosi, kad tuo
met jų i karę neims. Paskui 
tie gaivalai atsimetė ir pra- ..... 
dėjo socialistus šmeižti. Bet vo rivaliucijos. Kaip jie nu

• - • ’ 'vers buržujus, tada gal ir
duos.

—Kokius buržujus?
—Ogi jūsų lyderius,'Liut- 

___Prusalaiti 
Žemaite ir kitus.

—O nuo ko juos vers, te

—Kam tu klausinėj] ma 
nes, vaike? Jeigu nori žinot 
tai paskaityk komunistu ga- 
zietą. ką eina iš Bruklino 
tenai visi faktai prieš jus 

i paduoti. Ir aš. vaike, tair 
i Įtikėjau Į tuos faktus, kač 
jeigu man kur pasipainiotu 
nors vienas tų bjaurybių, ta’ 

•taip ir kirsčiau su šoble.
—O ką jie tau padarė? 
—Jie, vaike, Kolčaką 

m ė.
—Kada, kaip?
—Aš nežinau, vaike, 

komunistų gazieta taip 
!šo.

—O kur tokia organizaci- 
............................ ........... ja yra, ką dalija žmonėms 
buvo prisirašė daug vv-, pinigus ?

—Ogi komunistų partija 
vaike.

—O kiek tu iš jos gavai? 
—Parauk, vaike, da n.ebu-

šmeižtais, tėve, nieko nesu- 
kritikuosi ir nenuveiksi, 
šmeižtais tik pats save pa
žeminsi. Ir komunistai labai - - .. .
nupuolė, kuomet jie pradėjo Smelstorių, 
socialistus šmeižti.

—O man, vaike, komunis-1, 
tai geriau patinka, kaip ci-į’e* 
cilistai.

—Kodėl?
—Todėl, kad pas juos ge- 

’ resni pienai. Jus, cicilistai, 
visuomet šaukiat žmonėms: 
mokinkitės, švieskitės, la
vinkitės. lyg kad iš to moks
lo butų kokia nauda 
gui.

—Ir didelė nauda’ 
—Ale k? tu man 

vaike! Tie sa. pirma 
mislinau, 
kalingas dai

žmo-

neki,' 
ir aš 

kad mokslas rei-' 
aiktas, aie dabar! 

persitikrinau, kad tai dur
nystė.

—Kaipgi tu persitikri 
nai?

—Ogi nuėjau syki ant ju 
su prakalbų. Kalbėjo tuo

rė

—Išrodo, kad tu, tėve, jau 
Į komunistus virsti.

_  ______  __ ’ —Jes, vaike, aš visą am- 
met didžiausis ’ cicilistų’ ge-. žiu einu prie komunijos^ 
nerolas. su juodu švarku, su• —Tsi ko-gi ant Kolčak'
akulioriais, išrodė labai mo- nyksti? Juk Kolčakas kovo 
kvtas ir vis šaukė: „Moky-jjo už carą, o carą visi kuni- 
kitės. švieskitės, tik tuomet gai rėmė, 
savo gyvenimą pagerinsitT’j _•—Aš, vaike, carui buvau 
Ir aš/vaike, kai/durnas, edemas padonas, ba prie' 
pa veri jau jam. Nusipirkau panelę švenčiausią buvai 
ras jj knyga ir, sakau, tra-! prisėkęs jam ščyrai služyt 
ivsiu pagerint savo būvi, ba.ale širdies ant jo vistiek ne
valgyt labai i.. 1 
nesirori. r .. . .

• miesto, užlipau ant kalno,, _
atsiguliau no medžiu ir pra- girdžiu.
dėjau skaityt. Skaičiau-skai t —Jes, vaikę, trisdešimts 
čiau, bet valgyt vistiek nori- bizūnų tnan įpylė.
si. o pinigu niekas neduoda. Į 
Ant galo taip išalk a u, kad!

i norisi, o dirbti turėjau, b.a per jo valdžia 
Taigi išėjau už man prisiėjo labai nukentėt

' ' I —Aš pirmu syk apie tai

—Už ką?
—Pas mano švogerj buvo 

turėjau eit ant farmos bul- krikštynos Lietuvoj, tai a' 
viu kasti. Farmervs pama- nuėiau i Prusus spirito par- 
tęs kaip šovė, tai pilną sėdy- sinešti, ba tenai būdavo ge-

J

limu 
ma.

„Ir 
vaite

sušaukti ši susirink:

tuomet paskutinė są- 
Durhame. Abejose 

vietose oras pasitaikė ne
malonus, bet oras negalėjo 
išsklaidyti mainerių užside
gimo, neigi lietus negalėjo 
užlieti mano linksmumą, 
kuomet lyg parodoj pasiro
dė priešais mane 'gyvuojan
ti dabartė'. Daugiau 200.000 
vyrų, moterų ir vaikų visi 
susirinko sykiu idėjos ir bro 
lybės varde.

"Abiejuose pavietuose 
yra gilus ir plačiai paskiy- 
dęs pasiryžimas užkariauti 
visas vietinės administraci
jos vietas darbininkams ir 
užtikrinti parliamentan vi
sus darbo atstovus. Skyli- 
mas tarpe isisenėjusio radi
kalizmo ir organizuoto dar
bo išdilo pilniausiu socializ
mo laimėjimu, ir ateitis ro
dosi visai kitoj šviesoj.

„Durhamo mainerių or
ganizacijų ofisai, kurie ran
dasi tuoj prie Durname sto
ties, puikiai Įruošti, kaip 
patogumo taip darbo našu
mo žvilgsniu. Vaikščioda
mas po juos drauge su Er
nestu Bebinu ir W. P. Ri- 
chardsonui lydint, aš persi
tikrinau matąs našią orga
nizaciją, kuri bile valandą 
galėtų paimti Į savo rankas 
viso pavieto gyvenimo ir 
darbo kontrolę.

’Tš dalies maineriai jau 
daro tai. Jie jau Įsigijo sau 
didžiumą atstovų Durhamc 
pavieto taryboj; auklėjimo 
Įstaigų viršenybė taipgi jau 
jų rankose. Jie stato naujas 
mokyklas, naikina kiekvie
ną militarizmo ženklą iš sa
vo auklėjimo systemos: jie 
budavoja tokią auklėjime 
systemą, kuri pasiųs jų vai 
kus nuo pradinių mokyklų ; 
universitetus.

„Kad maineriai, kurie 
tarnauja pavieto tarybos 
nariais turėtu laiko ir liuo-

-2’

atsilankęs i delegaciją lietu
vis generolas rytojaus dieną 
buvo suimtas, o vienas dak

taras. tuojaus išėjus iš dele- 
įgacijos, buvo sulaikytas, o 
paskiau net tris kartus iš
krėstas. Tuo tarpu, kai už- 

; sienio reikalų komisariatas 
išpradžių prileisdavo beveik 

i visus. Lietuvos reikalų ko- 
i misariatas nieko i mus ne-

vyzdžiu, kolei mes įstengsi 
nie priversti parliamentą 
paskirti tam tiks’ui pinigų.

„Politiniai. šitie maine
riai išėjo i platųjį pasauk 
reikalaudami žemės ir visa 
kas ant jos randasi, darbi-

tai atvažiavusi Lietuvos 
buržujų delegacija parga
benti Į Lietuvą kapitalistus 
ir jų kapitalus, kad užsi
imanti spekuliacija ir už 
pergabenimą Į Lietuvą 
imanti kyšius ^Lietuvos rei
kalų komisariato mitinge 
gegužės mėn.. vieną šventa
dieni buto viešai pasakyta 
ir kas imąs kyšius), žodžiu, 
delegacija buvo apšmeižta. 
Kada vienas tautietis vis tik 
pąprašė leidimą pasimatyti 
su delegacijos bendradarbiu 
N., kuris anot jo, nesąs bur
žujus, nes jis pažįstąs ir jo • 
tėvus ir kartu ganę, tada 
vienas lietuvių komisaras 
paklausęs:

—O kam draugas nori juo 
pasimatyti ?

—Aš noriu Įduoti savo tė
vam laišką.

—O. tamsta parašyk laiš
ką, padėk adresą ir per 10- 
1-5 dienų gausi tėvų atsaky
mą.

Taip ir tas lietuvis nebu
vo prileistas, žodžiu, kurie 
ir buvo prileisti, tai tik inte
ligentai, o darbininkų nie
kas Į mus neatsilankė.

(Iš „Lietuvos”)

I

*•

andas, kontraktų laisvę, ir pinkams. Apart savo ofisu 
geresnes algas. Keturias jie pastatė paminklus, iir 
lęši m t is metų tos unijos už- ne I------------ . .
rijiko tokios, kokios buvo « ma.
gimusios, ačiū vadovavimui 
Jono Wilsono. Tarno Burt, Į’ė ių jn 
Karolio Temvicko. l-JL—L—__ . . -

„Šiandien viskas virto ki- tarybos svetainė, kuri atsa- 
taip.

„Kuomet aš keliavau trau 
kiniu Į Hexham. klausvda- 
Jamas pasakom apie pavie- 
ų tarybas kaip lygiai apie 
larbininkų sąjungas, ir 
tuomet Hexhame aš .laikiau 
orąjka bą Narthumbėrlando 
maineriams, mano mintis 
krido tolyn i praeiti, ir ma- 
10 akyse vaidinosi ilga eilė 
•urargusių vyrų ir moterų, 
kurių triūsas ir vargai, ko
va ir laimėjimai padarė ga-

„j karaliams ar karalie
nėms, bet atminčiai . tų ma
žo būrelio vyrų, kurie suku 

judėjimo pradžią. -Jv 
budinkuose randasi .puik

ko savo tikslui daug geriau 
negu atstovų butas Londo- 
ne.”______ . _____

OLANDIJOS MOKYTOJAI 
STREIKUOJA.

Olandijos mokytojai ne
patenkinti algomis. Sulyg 
telegramos iš Rotterdamo. 
streikuoia apie .600 mokyto
jų. Streikas gali išsiplatinti 
povisą šąli. Mokytojai atei
na Į mokyklas, prižiūri vai
kus. bet nemokina.

CUKRUS ATPIGSIĄS
Laikraščiai rašo, kad 

greitu laiku cukrus atpig
siąs iki 15 centų. Iki šiol cuk 
raus trestas teisinosi, kad 
jis turįs lupti tiek daug už 
cukrų dėlto, kad žalioji me- 
dega, iš kurios cukrus daro
mas, kainavo ant Kubos iki 
25 centų svarui. Bet dabar, 
kuomet šita medžiaga atpi
go iki 11 cęntų svarui, 'tai 
cukraus trestas neturi kuo 
pateisinti cukraus brangu
mo, ir todėl, sakoma, cuk
rus turis atpigti. Reikia pa
sakyti. kad šiomis dienomis 
jis jau keliais centais ir at
pigo Bostone cukrus parsi
duoda apie 20 c. sv., o nela
bai senai buvo 25 ir 27 cen-

«
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STREIKAS TURĖJO 
PRASIDĖT ŠIĄ SEREDĄ. 
Wilsonas riešingas maine

rių reikalavimas.
Wilkes Barre, Pa. — Dau
giau kaip 175,000 manerių 
kietosios anglies kasyk’.ose 
šią seredą turėjo išeit Į strei 

jeigu prezidento Wilso- 
no paskirtoji komisija tuo
jaus nepripažino 27 nuošim
čių daugiau algos darbinin
kams, arba nenutars per
klausyti angliakasių ir ka
syklų savininkų ginčus iš- 
naujo.

Taip nutarė suvažiavę 
300 delegatų nuo mainerių 
lokalų. Suvažiavimas tuo
jaus mušė Wilsonui telegra
mą ir pasakė, kad jeigu pre
zidentas nori ramybės, tai 
iis turi priimti savo komisi- 
jes mažumos raportą, kuris 
pripaž|sta maineriams 27 
nuošimčius daugiau algos. 
Vien tik su tuo raportu dar
bininkai gali sutikti. Maine
riai reikalavo, kad Wilso- 
nas duotų jiems atsakymą 
nevėliau kaip 1 rugsėjo, "ki
taip, visi angliakasiai pa
mes darbą.”

• Vienas suvažiavimo posė
dis, kuris tęsėsi ištisą perei
tos nedėlios nakti, buvo la
bai triukšmingas. Didžiau- 
sis termas buvo dėl United 
Mine Workers unijos virši
ninku. kurie padarė su Wil- 
sono komisija sutartį. Dele
gatai nutarė išvyti juos iš 
salės, kaipo darbininkų par- 
davikus. Paskui suvažiavi
mas pranešė valdžios (jus
ticijos departmento) agen
tams, kad jokie bauginimai 
nesulaikys darbininkų nuo 
savo reikalu ginimo.

Suvažiavimo pabaigoje 
buvo parašvta ir pasiųsta 
Wilsonui telegrama, kurioj 
pranešama, kad paskirtoji 
jo algos komisija darbinin
ku nei kiek nepatenkino.

Washingtonas. — Prezi
dentas Wilsonas pripažino 
komisijos didžiumos rapor
tą ir nusiuntė angliakasių 
urfijos valdybai aštrią tele
gramą, sakydamas, kad jis 
ių grąsinimo * streiku nebi
jąs ir jie gali streikuoti, jei 
nori, o jis savo komisijos di
džiumos nuosprendžio ne
galįs atmesti ir neatmesiąs.

Taigi angliakasiams da
bar nieko neliko, kaip tik 
streikuoti. Ir kuomet skai- 
tvtoiai šita žinia skaitys, 
gali būt, kąd 175,000 anglia
kasių jau streikuos. .

gabenti nei vieno kareivio, 
sulaikyti visą, maistą ir, ka
rę paskelbus, tuojaus per
traukti visą ginklų ir karės 
reikmenų gaminimą.

"Jeigu kitos priemonės 
nieko negelbėtų, apskelbti 
generalj pasaulio streiką.

"Draugai, 1914 metais 
musų organizacija buvo 
persilpna karei sulaikyti. 
Dabar ji galinga, turi 27,- 
000,000 narių, bet jos galy
bė yra tiktai dvasioje, kuri 
ją jungia. Tečiaus ji turi sa
vo rankose galios išgelbėti 
pasaulj nuo atsikartojimo 
karės, kuri laukia jj ateity
je. Reikia apskelbti karę 
prieš karę."

GATVEKARIŲ STREI
KAS NEW YORKE.

Pereitos nedėlios rytą 
Brooklyne sustreikavo visi 
gatvekarių darbininkai ir 
bematant sustojo visas judė
jimas. Panedėlyje tūkstan
čiai žmonių negalėjo jau pri
būti i darbą. Gatvekarių 
darbininkai reikalauja dau
giau algos, geresnių darbo 
sąlygų ir pripažinimo uni
jos.

Kaip lenkai bėga 
iš Vilniaus

Kas dėjosi Vilniuj prieš 
-rusams Įneisiant, sunku esą 
ir aprašyti, sako Kauno 
"Liet.” Be jokios tvarkos ir 
galvatrūkčiais pradėję bėg
ti iš miesto vilniečiai liep. 15 
dieną, kai išgirdo šaudymą 
ties Kazimieriškiais ir kai 
suprato, kad tai lenkai atre
mia lietuvius ir neleidžią jų 
i miestą. Kokio kilę Vilniuj 
triukšmo, esą ir apsakyti 
negalima: žmonės, bėgioda
mi gatvėm keikė Pilsudskį, 
keikę BankovskĮ ir nežinoję 
ko bestvertis.

Visi bėgioję ginklais ran
kose, o priemiesčiuose, tai 
nuo partizanų ir partizanių 
negalima buvę ir apsisukti. 
Buvę'ginkluoti net ir vaikai, 
pradedant nuo 12 metų ir 
iki paskutinės valandos juos 
mankštinę Šnipiškių aikš
tėj. Bet kai priemiesty pasi
girdę pirmieji rusų šūviai, 
visi tie partizanai ir karštos 
nartizanės, metę ginklus ir 
}»ėgdami net griuvę ant 
jų. Nei vienas partizanas i 
rusų pusę net neiššovęs.

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
LIETUVOJE.

Kauniškė "Laisvė” pra
neša, kad žvalgybos skyrius 
susekęs didelę bolševikų or
ganizacija, kuri rengusi 
Liet, kariumenėi sukilimą. 
Ji turėjusi savo centrą Kau
ne ir iš čia organizavusi 
kiekvienoj kariumenės daly 
komunistų ratelius. Tečiaus 
centras ne visiems buvo ži
nomas — tie kareiviai, kurie 
savo skyriuose varė agitaci
ją, centro nežinodami, lite
ratūros ir pinigų gaudavo 
vieno asmens, kuris slapta 
susisiekdavo su tuo centru. 
Tuo budu suimta 30 asme
nų, kurie vadovavo tiem ko
munistų rateliam (18 žydų, 
kiti lietuviai ir svetimtau
čiai). Rasta apie 200 ryšio 
laiškų ir įvairių kaltinamų 
dokumentų. Be to, sugauta 
20,000 komunistų proklama
cijų, kurias vežė vienas žy
das iš Vokiečių, patsai gavo 
nubėgti. Veik tuo pat metu 
susekta ir lenkų organizaci
ja ”Strzelcow Nadniemens- 
kich,” kuri duodavo lenkų 
štabui Vilniuje žinių apie 
liet, kariumenę ir apskri
tai politikos padėti. Ją šelpė 
lenkų štabas per savo ryšių 
karin. Vonsovičių, Daugiau
sia tam tikslui pasidarbavo 
lenku gimnazijos (Kaune) 
direktorius Przemeneckis, 
Stravinskienė, Plioteris ir 
da keletas dvarininkų.

Bet apie generolą Žukau
ską Kauno "Laisvė” neužsi-

DARBININKAI ORGANI
ZUOJASI PRIEŠ KARES.

’ Tarptautinė profesinių 
sąjungų lyga Roterdame iš
leido | viso pasaulio proleta
riatą atsišaukimą, raginda
ma tverti viso pasaulio dar
bininkų organizaciją kovai 
su karėmis ateityje. Atsi
šaukimas. po kuriuo pasira
šo keliolika žymesnių Euro
pos darbininkų vadų, sako: 

Į "Geriausis būdas karėms 
sulaikyti ateityje, tai atsi- 
įųikvti gabenti kariumenę ir 
karinę medžiagą. Organi
zuoti darbininkai turėtų 
liautis rėmę imperializmą ir 
militarizmą, nes vien tik 
tvirtas ių pasiryžimas gali 
išgelbėti žmoniją.

"Neleisti nei vieno trau
kinio, nekrauti karinę me- j 
džiaga nei vieno laivo, ne- mena nei puse lupų.

Maloniai fviąga 

f HOMAS A. EDISON, kurio 
garbei ši kompanija yra už- 

vardyta, visados buvo įsitikinęs 
i visuomenę ir pirma jo užduo
tis buvo teisingai jai patarnaut.

Męs stengiamės sekti jo pėdo
mis, bet mes žinom kad mes e- 
same žmones ir kaip kada mes 
negalime to ištesėt.

Rašykite mums, telefonuolci- 
te arba užeikite ir pasakykite 
mums kada Elektrikos Patarna
vimas neužganėdina Jūsų visuo
se reikaluose.

Bus malonu Jumis susitikt ir 
pasistengt sutvarkyt bile "nesu
sipratimą.”

HLumi natinį CaatpVKį »f
The Edison Electrie

JIEŠKAU ŽMOGAUS, kuris galėtų 
pataisyti ARMONIKA; tik du balsu 
pagedusiu. Aš gelėėiau prisiųsti per 
paštą kuris apsiimtų pataisyt.

l'aul W Zemmer 
Box 1, Rosemont, W. Va.

PILNIAUSIŠ SAUGU
MAS MAŽOM PINIGŲ 

SUMOM.
Bostono pašto viršinin

kas, p. M. Roland Baker, 
praneša, kad nesenai Įvykęs 
uždarymas Securities Ex- 
change kompanijos, kuri ra
dos antrašu: 27 School st, ir 
kuria vadovavo Charies 
Ponzi — dabar, kuomet tas 
biznis yra jau rankose Fe- 
deralio Teismo paskirtų re- 
ceiverių — davė tokias pa
sekmes, jog įdėliai Pašto 
Taupomuose Skyriuose Bo
stono Distrikte žymiai padi
dėjo. Tai ypačiai pastebėti
na prie Hanover gatvės sto- L
ties, kame nauji deposito- Pirm kelių, metų ^eno-
riai deda savo pinigus, ir tie i 
sudėtų jau pinigus, kurie, tariu ačiū, 
tūlą laiką gulėjo lyg užmi- 
gę.atbusta.

Išrodytų”, sako p. Baker, 
’Tvg butų ištikęs persilau- 
žymas po susmukimui Pon- 
zės biznio, ir daugelis jo se-« 
nobinių kostumerių dabar 
jau matyt supranta, man 
caila, didžiu susikrimtimu, 
kad svarbiausiu dedančių 
savo pinigus kokin užmany- 
man žmogaus tikslu yra pi
nigų saugumas, o jau pelnas 
nuo įdėjimo privalo užimti 
antrą vieta. Suvienytų Val
stijų valdžia užtikrina iš
mokėjimą visų depozitų, įdė 
tų i pašto bankus; depozitus 
salima ištraukti bile valan
dą be jokio pranešimo iškal- 
no, ir už depozitus mokama 
nuošimčiai: Galima padėti 
bile sumą pinigų/ nedidesnę 
$2.500. Gal bus Įdomu žinot, 
kad šitas ofisas priėmė ma
žiau kaip i sąvaitę laiko 
virš $200,000. i r man 
pranešama, kad panašus 
veiklumas apsireiškia visuo 
se miestuose, kurių apielin- 
kėse operavo Ponzi. Visi 
paštai irzpaštų skyriai yra 
taiperi ir pašto bankai. Sma
gu žinoti, kad jūsų idėti pi
nigai vra paduoti Suvieny
tų Valstijų valdžios globon, 
kas reiškia Dįlniausį saugu
mą, ir ve, šitas saugumas 
vra tas. kas pritraukia į pa
što bankus taip daug žmo
nių, kurie dirba sunkiai už 
savo pinigus. "Vienos die
nos" užvedimai ir panašus 
skvmai. prižadantis nepap
rastus pelnus už įdėtus pini
gus, aš manau, ateityj jau 
nebeturės šioj apielinkėj to
kiu pasisekimų, kokius iki 
šiol turėjo. Juos reikia iš
naikinti visai.”

i

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo23 iki 33 metų beskir- 
tumo tikėjimo, bet kuri mokėtų blogą 
nuo gero atskirti. Malonės susipažin

ti)
T. J. S., 257 W. Commerce st., 

Youngstown. Ohio.

Pajieškau merginos arba našlės ap- 
sivedimui nuo 35 iki 45 metų, kuri su
tiktų gyvent ant farmos. Turiu ūkę 
keliolikos tukst. Norėčiau kad tu
rėtų nors' vieną nemažą vaiką. Esu 
našlys, platesnes žinias duosiu per 
laišką. (37)

J. Medinis, 775 No. Montello st, 
Montello, Mass.

Pajieškau merginos arba našlės 
sau už drauge, nuo 25 iki 30 metų. 
Esu vaikinas 29 metų. Kuri moka ra
šyt ir mylėtų gyvent ant farmos ma
lonės arčiau susipažinti ir prisiųst pa 
veikslą, kurį ant pareikalavimo grą
žinsiu.

P. Samulionis
198 Statė st., Hartford, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės be vaikų nuo 25 iki 35 m. 
Turiu apie $2,000 ir gerą darbą. Su 
pirmu laišku malonės prisiųst ir pa
veikslą. ' _ (36)

Wm. Kazlauskas. 15 Millbury st., 
Box 26, Worcester, Mass.

Pajieškau sau . draugės tarp 40 ir 
50 metų, esu našlys, turiu sūnų Ame
rikos kariumenėj ir 2 dukteris 9 irl2 
metų, turiu namą, bet reik gaspadi- 
nės. Malonėkit susipažinti. (35) 

A. Bereiša
1205 Gest st., Cincinnati, Ohio.

TĘJS NAUJI UNIVERSI
TETAI VOKIETIJOJ.

Nežiūrint j 8unkų pini- 
giška Vokietijos stov| Vo
kietijoj įkurta trįs ’ nauji 
universitetai — Frankforte 
Hamburge ir Koelne.

343 BROADMAY, BOSTON (27), MASS.
"Lietuvoje trūksta rūbų, jų ne už pinigus negauname,"—taip rašo musų broliai 
savo laiškuose. Karės nuteriotoj šalyje, musii sesutės su rankomis nebepajiegia 
pagaminti užtektinai rūbą. Tą galės padaryti tik "ATLASO” RŪBŲ V-VĖ, su 
pagelba modernišką mašinų, jei tik Amerikos Lietuviai gerai permatys tai ir 
bus gausus su materialiu parėmimu. Atlase Bendrovė nereikalauja tam aukų, 
bet paskolos už gerus nuošimčius, dėlto ir Tamsta turėtumėt tapti jos nariu.

ATLASO B-VĖ inkorporuota Mass. valstijoje; Kapitalas $200,000; Legali
zuota .veikti visuose Suv. Valstijose ir užrubežyje—LIETUVOJE; ji tveria sky
rius, turi jau dirbtuvę ir sankrovą čia Amerikoje, dirba visokius rubus, atidaro 
rūbų krautuves lietuvių kolionijoms, reikalauja visokių amatininkų rūbų indu
strijoj—verpėjų, audėjų, virokių rūbų dirbėjų, ir agentų.
Norėdami gaut smu kesrias informacijas rašykite i Bendrovės Ofisą:

ATLAS CLOTHING CORP.
343 BROAIHV.AV . BOSTON (27), MASS.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 20 iki 30 m. 
Esu 30 mėtų. Malonės susipažinti; su 
pirmu laišku prisiųskit paveikslą, ku
rį sugrąžinsiu.
S. P. Harper Hospital, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 26 metų. Aš esu 28 metų, 
turiu savo namą vertės $4000. Mergi
na turi būti darbininkė ir laisva. Su 
Dirniu laišku malone? prisiųst paveik
slą. (35)

Wm. C. G. P. O. Box 285
St. Charies. Iii.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 18 iki 35 metu be 
skirtumo tikėjimo; aš esu vaikinas 
29 metų, turiu gerą darbą, uždirbu 
gerai. Kurios norėtumėt susipažinti 
arčiau atsišaukite. Su pirmu laišku 
prisiųskite paveikslą. Vyrų prašau ne 
rašynėti. (36)

Petras Globis
96 Polk st. Nebark, N. J.

REIKALAVIMAI.

Pajieškojimai
Pajieškau sūnų Juozapo ir Fran- 

dukters Cicilijos Vienių.
_____ _ .... ” >sna.
Wis. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
juos žino malonėkite pranešti už k.

• (32)
Jonas Vienis

4589 Archer avė., Chicago. I

Pajieškau Stanislovo Januškevi
čiaus, Kauno glb, Kuzų vaisė, Lap- 
kasų kaimo; gyveno Rochester. N. V . 
Lai atsišaukia arba kas apie jį žino 
malonės pranešti. (32)

Stanislovas Stankevičia
Ind. Ice Co. Union ave., Rox 7. 

I^ikeport N. H.

Pajieškau draugų Jon Stravinsko, gy Paiieškau sesers Magdalenos Se- 
veno apie Bridgeport, Conn.; Andrio beikiutės-Stelmokienės, pirmiau gy- 
Kačergučio. Antano Griškučio. Vinco veno Akron, Ohio. Gavau svarbią ži- 
Tunilos, Antano Skriucko, jie visi gy-jnią iš Lieutvos; ji pati lai atsišaukia 

(veno pirmiau apie Detroit, Mich. An- arba kas apie ją žino malonės praneš- 
. tanas Skriuskus gyvenąs dabar apie'■ ■ ~ . ..
i Chicagą irturi kokį ten .monopolį su
Juozu Didvaliu ir esąs laikraščio ko-

Į respondentas. Kas apie juos žino ma
lonėkit pranešti arba patįs lai atsi-

I saukia.
I
I

REIKALINGAS APTIEKORIUS 
Turintis nors pirmus registracijos 
laisnius; gera užmokestis teisingam 
žmogui. Atsišaukit tuojaus. (35) 

P. MOLEY
207 Madison avė., Albanv, N. Y.

A etanas.Jenchauskas
40 W. B. P. R., Mamaronek, Pa.

i Magdė Luiziukė-Baltušienė, pajieš
kau tėvo Mykolo Luizos, jis išvažiavo 
nuo mus 1912 m. iš Scrantono, palik- 

I damas mane 11 metų ir broliuką"dvie- 
i jų metų. Norėčiau da kartą su tėvu 
pasimatyti. Jis savo tikras pravardės 

I nesisačto, tiesiosios rankos trijų pirš- 
; tų netar, kur tik nykštį ir smiliu, ir 
> uri ant kaktos randą, ,46 metų. Išsi- 
i gėręs myli ruskai dainuot. Jis pats 
; lai atsišaukia arba kas apie jį žino 
malonės pranešti: kas pipnas praneš 
i skiriu $5 <’«.anų (37)

Magdė Ealtušienč
652 W. I.ombard st, Baltimore, Md.

Pajieškau Mikalinos Saunoraitės- 
Jakunskienės. iš Kražių. Gavau niio 
jos motinos laišką. Kas žino or ines 
kit arba pati lai atsišaukia. (35) 

K. Alex P. L. Klemerauskas 
303 Hancock st, Dorchester, Mass.

Pajieškau merginos Onos Grinevi-j 
čiutės, 12 metų atgal palikau mažą 
Polisarne, Rygoje, potam rašiau kele- ■ 
tą laiškų. b»t atsakymo negavau, t’.s | 
jos draugė per kitus man pranešė, 
kad ana išvažiavo i Ameriką. Pati lai 
atsišaukia arba kurie žinotu praneš
kite. Kas pirmas praneš skiriu dova
nų $5.

Juozapas Zintikas
211 First st, Elizabeth. N. J.

Pajieškau sunaus Juozapo Sulensko 
jis apleido tėvus 1917 m., gruodžio 
mėnesyje. Kas apie jį žino ma'ones 
pranešti arba pats lai atsišaukia, tė
vai yra dide’iam nuliudime. (•>’) 

Petras Sulau-kas
394 Rače st.. Holyoke. Mass.

u „.„/u Domininko Ar.d- 
sesers Pranciškos Poleikie- 

venfi Chicago. 
apskr.. Eržvil- 
ą kaimo. Yra 

(36)

Pajieškau brolio 
rulaičio ir D
nės-Andrulaiėiutės; g; 
Kauno gub.. Raseinių 
ko parapijos. Buitkišš 
svarbus reikalas is Lietuv

Jonas Andrulaitis
8 Main st.. Athoh Mass.

Pajieškau Povylauskv Freno Anta
no. Kazimie-n ir Benedikto, ir Ale ko 
Žemaitėje. Malonės atsišaukti arba 
kurie žinotu teiksis pranešti. (-*•>) 

Kazimieras Morkus
225 Harvey ave, Detroit, Micn

Pajieškau brolio Jono Sereikm Kau
no gub.. Panevėžio pavieto, .Nauja- 
miesčio’parapijos. Neukomų 
Pats ar kas žino praneskit. uz ką bu

siu dėkingas.
Petras Sereika

4511 So. IVood st. Chicago. III.

Pajieškau pusbrolio Adomo Adu- 
kaucko. Suvalkų gub . Punsko parap, 
Vaitakiemio kaimo. Lai pats atsišau
kia arba kas žino apie jį malones pra
nešti, už ką ?o' (

Šo. Boston, Mass.Jieva Nevulienė
278 C st. -
Elevanora Vaitiekaičiutė po vyro 

Madastaviėienė. pajieškau brolio Juo-

v-- 
bu reikalą meldžiu atsišaukti. (35) 
** El’anora Madastayiciene 

1317 Grove st, Philadelphia. Pa.

I

Paiieškau brolio Aleksandro Sen
kevičiaus. Kauno gub.. Tiesių apskr., 
Va^i-J miestelio. Kas paduos teisin- 
J,a7o adr-a arba pns.ųs pavoksią, 
tas gaus $5 atb^n,."T;. . (35'

Jonas S*?nkevich
54 Orgėn st, Bridgeport, Conn.

I • . - -1 ti. • Antanas Sebeika
377 Pearl st., Malden, Mass.

Pajieškau Juozapo Juknevičiaus, 
gidėjau kad gyvena I>awrence, Mass. 
Gavau laišką nuo jo tėvų iš Lietuvos 
su svarbiais reikalais. Kas apie jį ži
no malonėkit pranešti arba pats lai 
greitai atsišaukia. —

Rokus Lepeška
17 Highland ave., 

Newton Upper Falls, Mass.

Pajieškau brolio Vinco Jankausko 
Vilniaus gub.. Trakų aps.. Jurgėnu k.,! 
pirmiau ..... '
Kas žino malonėkite pranešti arba jis 
pats lai atsišaukia šiuo adresu: 

Marcelė Jankauskiuto 
259— 3rd st. So. Boston. Mass.

(37)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 2 barberio krėslai ir 
visi įrankiai labai pigiai. Kam reika
linga pasinaudokite. (36)

J. Lomšargis 
1126 S. 2nd su. Philadelphia, Pa.

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

KAS NORI PIRKT KARMA, ATSI- 
ŠAUKIT! Aš parduodu dailę ūkę su 
budinkais ir 65 akeriais žemės. Apie 

 _____ 25 akeriai apsodinti vaisių medžiais; 
gyveno" Wateri>ury*‘ Conn Iobelėms R™šiems, slyvais, pyčiems,' 

• - •_________ - .: vinuogėms ir tt 65 mailės iki New
Yorko. 4 mailė? iki Hudson upės; par 
duodu už $3,300. Vieta labai pelninga 
ir kiekvienas žino, kad vaisiai dabar 
duoda geriausį pelną. Platesnių žinių 
klauskit pas savininką lietuviškai.

L. E. Rubian (37)
Marlboro, N. Y.

$100 ATLYGINIMO kas pirmas 
praneš apie STANLEY N. SEDICK, 
rusas, apie 25 metų ir MERY KUN- 
ČIUTĖ. 14 metų-. Čia yra ir jų pa
veikslai. 2o kovo Sedick išviliojo ma-

Kazimieras Labucka. Kauno gub.. 
Ežerčnų apskr., Didasalio sodos; gy
veno Washingtono valstijoj, lai atsi
šaukia arba • žinantieji malones pra
nešti. (36)

Mykolas Apanavičius
19 Highland st., Lawrence, Mass.

f S'
/L

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

Jo du priešakyje viršutiniai dantys 
auksiniai.

ANNA KINCHAS
327 Wood avė, Hyde Park. Mass.

Pajieškau brolių Vinco, .Jono, Mate- 
ušc Česnulevičių, Vilniaus gub., Tra
kų pav.. Paručių kaimo. Yra svarbus 
rerkalas. (35)

Mariona Česnulevičiūtė
236 Bolton st, So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Sirnaho Bolio, 
Kauno gub, Panevėžio apskr, Pak- 
ruojaus valse.. Siukonių kaimo. Turiu 
svarbų reikalą iš Lietuvos. Kas apie 
jį žino malonėkit pranešti arba pats 
lai atsišaukia. (32)

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

I

Pajieškau brolių Jono ir Juozo Bra- 
zionių. Vilniaus gub.. Trakų apsk •., 
Stakliškių miestelio. Jie patįs malo
nės atsišaukti arba kas žino teiksis 
pranešti yra svarbi žinia iš Lietuvos.

Augustinas Brazionis (35)
3 Hancock st., .. Peabody, Mass..

ANTANAS LENKAITIS iš Lietu
vos, pajieško savo brolių Juozapo, Jur 
gio ir Adomo, visi Amerikoje bet ne
žino kur. Paeina iš Kulokų kaimo, 
Liudvinavo parap.. Suvalkų gub. At
sišaukit tuojaus pas: (35)

V. Cikanovich
629 Driggs avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Jurgio Kasiulaičio ir jo 
šeimynos, girdėjau pirmiau gyveno, 
apie Pittsburgh, Pa.

Antanas Jenchauskas
40 W. B. P. R., Mamaroneck, Pa.

Pajieškau brolio Marcelino Daily- 
dės, Suvalkų gub., Katilių kaimo, nuo 
Griškabūdžio, jis pats lai atsišaukia 
arba kas apie jį žinote malonėkite 
pranešti. (36)

Leopoldas Nekvedavičius
11 Ainsley st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Antano Grubinsko, klau
sučių kaimo; Adomo Valunto su žmo
na, Elzbėtą ir Kazimiero Čerkaus; vi
si Kauno gub.. Biržų apskr. Valunta 
prieš karę gyveno Shadiside. Ohio. 
malonės pranešti arba pats lai atsi- i 
šaukia, yra laiškų nuo brolių iš Lie
tuvos1. 1 (36)

Leopoldas Netvedavičius
291 VVythe ave., Broooklyn, N. Y.

Pa iieškau seserį Elzbietos Valai- 
čiutės, Suvalkų gub.. Mariampolės 
miesto. Ji išvažiavo į Braddoch. Pa. 
apie 11 metų atgal. Kas apie ją žino 
malonėkit pranešti arba pati lai atsi- 
šiaukia, yra svarbus reikalas iš Lietu 
vos. (36)

Mary Valaičiutė
918 Spring Garden st., Easton, Pa.

PARMOS PARMOS
SKAUDA! BRITVA!

Kurie norite, kad jūsų veidas butų 
čyst&s, švelnus nuo plaukų, tai reika
laukit pas L. J. Chipuną BRITVOS 
kurios yra ištirtos par barzdaskučius. 
Kainos: $3.50, $4.00, $4.50, $5.00.
$5.50. $6.00. Jeigu jūsų veidas nemy
lėtų ta plieną, palei reikalavimą bus 
apmainyta arba pinigai sugražinti.

(36)
LOBIS L. CHIPURNA

20 S. Greene st., Baltimore, Md,

MEXIKOS DEIMANTAI
Meksikos deimantai, artimai lygi

nasi tikriems Pietinės Afrikos dei
mantams. Sunku yra juos atskirti 
nua tikrų brar.gakmenų, nes_jie turi 
tokį žavčjantj mėlsvai-baltą orarykš
tės ugninį blizgėjimą (gvarantuotl 
ant 20 metų). Mes prisiųsim Gold fi- 

. lled moterišką žiedą, su Mexikos dei- 
I mantų, už $8.45. Tokį pat vyrišką žie
dą už $9.95. Užsisakydami prisiųskite 
savo piršto mierą. Jeigu nebūtumėt 
pilnai užganėdinti, mes priimsime žie 
dą ir pinigus sugrąžinsime, atimdami 
siuntimo ir pakavimo išlaidas. (35)

BRIGHTON SALES AGENCY 
4436 So. Fairfield ave Chicago. III..

Pajieškau giminaitės Agotos Saka 
lauskiutės paeina iš Suvalkų radybos, 
Kalvarijos pavieto. Rudelės . kaimo. 
Gyvena So. Boston. Mass. Turiu rei
kalą, meldžiu atsišaukti arba kas ją 
•žino pranešti, po šiuo antrašu- (36) 
Kolarina Sakaiouskliutė-Mickevicienė 

1712 N. Lincoln st., Chicago, III.

Pajieškau brolio Juozapo Petravi
čiaus (gal vadinas Joe Patrick). 1916 
metais dirbo Colorado mainose. Pats 
lai atsišaukia arba žinantieji malonė
kit pranešti. . (35)

Vincentas Petravičia
4510 S. Hermitage ave, Chicago. III.

_ Pajieškau pusbrolio Jono Sultis. 
Kauno g., Mažeikiu apskr., Viekšnių 
valsčiaus, Krakių kaimo. Lai atsišau
kia, yra svarbus reikalas arba kas 
apie jį žino malonės pranešti.

Morta Kasiliauskienė
50 Wells st., Hartford, Conn.

APSIVEDIMAL

TIESUS KELIAS PRIE TURTO.
Jau išėjo iš spaudos, tai yra senai 

laukiama ir pageidaujama knygelė 
lietuviškoj-kalboje 'Tiesus kelias prie 
turto” išaiškina daug biznio paslap
čių. 'Tiesus kelias prie turto” parodo 
suvirs 20 atskirų šakų biznio, kurių 
tarpe lietuvių kaip ir nėra. 'Tiesus 
kelias prie turto” tau parodys kaip 
pradėti biznį su mažu kapitalu ir tap
ti turtingu. 'Tiesus kelias prie turto” 

parodys kaip pasiliusuoti iš alginės 
vergijos ir tapti neprigulmingu. 'Tie
sus kelias prie turto” tau parodys kai 
išdirbinėti ir pardavinėti šitus tavo
ms; ketčepą, relišus ir prieskonius 
visokius; gyduoles, vyną, kavą labai 
skanę, simpą, muilą, lazurką ir daug 
kitų dalykų. "Tiesus kelias prie tur
to” turi rastis pas kiekvieną lietuvi. 
'Tiesus kelias prie turto” tai yra pa
matas jūsų gyvenime. "Tiesus kelias 
prie turto" padarys tave laimingu 
žmogumi, užtai tuoj dabar liepk mum 
prisiųsti jums tą neapkainuojamą 
knygelę, nes rytoj gal bus pervėiu. 
"Tiesus kelias prie turto" kaštuoja 
tiktai vienas doleris su p-isiuntimu. 
Pinigus siųsk money orderį arba do- 

gerai užadre- 
(?) ’

Pajieškau merginos arba našlės be 
vaikų prižiūrėjimui šeimynos, mokes
tis gera, darbas ant visados. Aš esu .

i našlys. Platesnes žinias suteiksiu perjlcrį laiške suviniojęs 
j laišką. (36)

Joe Pelvolas, 818 Washington ave.
Du Bois, Pa.

I

I

suokit šitaip:
W. YIRKEVKH

3326 S Halsted st., Chicago, 1IL



Buržujų Papirktas.
Krikšėionių - demokratų 

partijos Seimo atstovas Si- 
manauskas sykį Seime pa
sakė, kad Vilkaviškio darbi
ninkai jam išmetinėja: ”Si- 
manauskai, tu esi buržujų 
papirktas... Kur, girdi, tavo 
pažadėtoj i žemė ? "

Be abejo, kad ne tik Vil
kaviškio, bet ir dauguma vi
sos Lietuvos darbininkų vra 
tokios nuomonės apie didžią 
Seimo atstovų daugumą.

Krikščionis - demokratai 
su liaudininkais rengiasi iš
leisti žemės reformos Įsta
tymą, sulyg kuriuo "pažadė
toji" dvarų žemė turės tekti 
tiems, kurie turi pinigų. Ga
lės sau pirktis sveiki net lig 
20 dešimtinių. Aišku, kad 
jie kitaip ir negali padaryti. 
Palaikydami šventą nuosa
vybę, nenorėdami paimti 
dvarų iš stambiųjų ūkinin
kų žemės be jokio atlygini
mo, jie ir duoti tegali tik 
tiems, kurie turi pinigų. 
Nes už žemę užmokėti dva
rininkams ir kitiems savi
ninkams atlyginti gali tik 
tas, kas turi pinigų. Ant 
"gautos’’ žemės apsigyventi 
taip pat tik tas tegali, kas 
turi pinigų, nes reikės gi pa
sistatyti namai, triobos, įsi
taisyti inventorius, gyvu
liai, padargai. Gavusiems 
"pažadėtąją” žemę valstybė 
negali padėti įsikurti, nes 
jos pinigynas tuščias, ir taip 
vos begyvuoja; bene reikės 
ir paskutiniai miškai ang
lams’ ir spekuliantams par
duoti. kad šiaip taip išsiver- 
tus. Taigi nieko daugiau ir 
nebepalieka, kaip nusime
tus darbininkų "geradarių" 
kauke aiškiai pasakyti, kad 
pažadėtoji žemė teks tiems, 
kurie už ją tinkamai užmo
kės. O kas neturi kuo užmo
kėti ir kuo Įsikurti, tepalie
ka ir toliau dvaro kumiečiu 
ar teeina pas "gavusius” 
"pažadėtąją" žemę ukinin- 

' kus bernauti, nes jiems juk 
reikės bernų. O jei darbinin
kai. bežemiai ir mažažemiai 
laukė žemės, tai ką gi pada
rysi, atsiranda daug tokių 
lengvatikių, kurie tiki paža
dėjimais.

Mat gyvenimas turi dvi 
pusi: teisingumo pusę, sulyg 
kuria, anot kun. Krupavi
čiaus, žemė priklauso dir
bantiems ją darbininkams, 
ir ekonominę pusę, sulyg 
kuria, anot Rimkos, žemės 
gali gauti tas, kas turi pini
gų. Ir tuodu Seimo šulu su
sidėję į "vieną vienybę” nu
taria: reikia kuogreičiausia 

-—dvarai už pinigus •"išdali
nus”— įkurti stambesni 
valstiečių ūkiai, sutvirtinti 
ūkininkų, smulkiųjų buržu
jų klasė ir pastatyti-ji prieš 
darbininkus, kurie tikėję, 
tikėję pažadėjimais gali pa
sijusti ir patįs panorėti-pa
žadėtąją žemę be jokio atly
ginimo pasiimti.

Žinoma, galima butų ir 
kitaip padaryti. Galima juk 
uždėti stambiesiems savi- 

dvarininkams, 
pirkliams, 
”progresy-

Patįs bijodami bolševikų ir 
kitus jais baidydami, jie bi
jo griežto žingsnio, tūpčio
ja, bet paskui grįžta ten. iš 
kur yra išėję, prie smulkio
sios buržuazijos — "apdo
vanoja” ir organizuoja ūki
ninkus.

Dabar, girdi, tebūnie 
taip; vėliau pažiūrėsim, gal 
bus kitaip.

Raudonasis Dobilėlis. 
("Socialdemokratas” >

POLITINIU KALINIU 
REIKALAVIMAI.

Steig. Seimo socialdemo-
Kau- 
kaii-

ninkams — < 
kapitalistams,

• spekuliantams 
vus” sulyg turtų ir pelnų 
mokestis, patiems turtingie
siems galima uždėsi ypatin
gas vieno karto mokestis — 
paimant valstybės ir visuo
menės naudai jų turto dalis. 
Ir atsirastų užtenkamai lė
šų padėti darbininkams ir 
mažažemiams įkurti jų že
mės ukius.

Bet kas tua duos! Ar gi 
ne geriau ir ne teisingiau, 
sulyg šv, rašto žodžiais tam, 
kas daug turi, dar pridėti, o 
kas maža-turi,„ iš to ir pas
kutinį atimti?

"Krikščionišką” Seimo 
daugumos "dusią” papirko 
įsitikinimas, kad buržuazi
nė tvarka yra gera, šventa, 
teisinga ir nesugriaunama.

iK-y

euzų civilio komisaro įsaky
mu Landesdirektariumas 
rekvizuoja, ir Įsakė namų 
remontą toliau tęsti jau 
Landesdi rektoriumo nuro
dymais.

Užprotestavus ant ryto
jaus direktoriui * Petruliui 
Landesdirektoriume ir pas 
prancūzus prieš tokį jųjų 
žingsni, Landesdirektoriu- 
mas rekvizavimo vvkdini- 
mą sustabdė ir nutarė su 
tuo dalyku laukti, kol grįš iš 
Kauno ten nuvažiavęs Klai
pėdos miško pirklių reika
lais civilis prancūzų komisa
ras Petisne.

%

Minieteris E. Galvanaus
kas pareikalavo iš komisaro 
Penisnė atsisakyti kęsinimo 
si rekvizuoti Klaipėdoj pir- 
klausius Lietuvos Pr. ir Pr. 
Banko namus. Tada Petisne 
nareiškė Petruliui, kad ban
ko skyriui leidimą pradėti 
veikti Klaipėdoje tik tuomet 
duosiąs, kai Lietuvos val
džia išleis iš Lietuvos Klai- 
pėdon mišką, ir kai leis Lie
tuvoje veikti žydų banke
liui, vardu ”Jawschotz und 
Sommer". Bet nežiūrint į 
Petisne praš.vmus Klaipė
dos pirkliai miško Lietuvoj 
negavo. Buvo pastatyta 
jiem tik viena sąlyga: reikia 
panaikinti dabartinę sieną 
tarp Lietuvos ir atskirto 
krašto, ir perkelti ją ant Ne-

kratų frakcija gavo iš 
’ no kalėjimo politinių 
niu pareiškimą.

Kaliniai skundžiasi, 
bylų tardymas eina po 
metų: po to dar pusę metų 
bylos guli teismuose, ir galų 
galais kaliniai be teismo 
siunčiami Rusijon.

Žvalgyboje yra atsitiki
mų, kada kaliniai už atsisa
kymą kalbėti rusų kalba bu
vo sumušti. Kalinius siun
čia i Rusiją ir prieš jų norą.

Kaliniai reikalauja: D
1 tuojaus pašalinti nu vietų ir 
patraukti atsakomybėn žval 
gybininkus. kurie sumušė muno ir Baltijos juru kran- 
kalinius. 2) nevesti iš kalėji- to.
mo i Žvalgyba tardyti, bet Tuo nepasisekimu supy- 
at likti kalėjimo kontoroje kęs p. Petisne pradėjo grą- 
rardymą, 3) paliuosuoti is sinti Lietuvai, kad jis p ra-, 
kalėjimo visus politinius ka- dėsiąs, varyti lenkiška poli- ■ 
linius iki teismo, kurių tar- tiką Klaipėdos krašte, 
dymas užbaigtas, ir baigti 
tardymą kitiems. 4) leisti 
patiems kaliniams statyti 
sąrašus siunčiamųjų Rusi
jon Įkaitais, norint išvengti 
siuntimo Rusijon provoka
torių, kurie melagingai nu- 
šviesdami faktus gali pa
kenkti musų reikalams. 5) 
išoildvti tai. kas buvo priža
dėta badavimo metu 
rin IK—19 d. š. m.

Kaliniai palaikymui 
reikalavimu, skelbia 
rugpiučio 1 d. badavimą. 
Genaus, sako, mirti iš bado, 
neori išlėto gesti biauriose 
kalėjimo gyvenimo sąlygo
se.

Socialdemokratų frakci
ja. sužinojusi apie kaliniu 
reikalavimus, tuoiaus pave
dė d. Požėlai susižinoti tuo 
reikalu su Apygardos Teis
mu ir išaiškinti kalinių pa
dėti. Liepos 31 d. Įsakymu 
teisingumo ministerio Apy
gardos ir Armijos Teismo 
valstybės gynėjas aplankė 
kalinius ir visą eilę ju reika
lavimų patenkino. Kaliniai 
gavę pažadėjimą išpildyti 
iu reikalavimą, atsisakė ba
dauti.

Nežiūrint į valst, gynėjo 
pasižadėjimą nesiuntinėti 
kalinius Į Žvalgybą, rugpiu
čio 3 d. buvo kaliniai vis dėl
to dar siunčiami. Tai-yra 
neleistina, nes be reikalo 
kaliniai varginami ir mora
liai ir fiziniai.

("Socialdemokratas”)

I

vasa

savo 
nuo

Francuzą nachalif- 
komas Lietuvoje

eiains ir it. Be to viešai pa-, 
reiškė, kad Klaipėdos kraš-į 
tas esąs jau Prancūzų kolo
nija ir prancūzai niekuomet į IX * __ • •Jš jo neišeisią.

Lietuvos derybos su Klai
pėdos kraštu dėl muitų sie
nos tuo tarpu neprivedė 

. prie jokių realių pasekmių. 
Prancūzų, civilis Klaipėdos 
komisaras Petisne tose de
rybose norėjo viską gauti iš 
Lietuvos, nieko konkrečiai 
reaiio neduomamas už tai 
Lietuvai Klaipėdos krašte. 
Komisaras norėjo nemoka
mai gauti laisvą priėjimą 
prie Lietuvos žalios medžia
gos, be kurios Klaipėdos 
krašto pramonei ir prekv 
grąso galutina suirutė, o 
darbininkams bedarbė. Lie
tuva reikalavo faktinės sau 
kontrolės naujose muitinėse 
ant Nemuno ir jurų kranto, 
t. y. kad visose tose muiti
nėse valdininkai butų Didž. 
Lietuvos valdžios priežiū
roj ir josios tarnyboj. Da
bar gi Klaipėdos krašto val
džia išsirašė nuo 20 iki 40 
muitinės valdininkų iš Vo
kietijos, o eilę rusų lietuvių 
tarnavusių iki šiol Klaipė
dos krašto muitinėse, pa- 
liuosuoja nuo darbo.

Apie tai rašo "Tauta."

nes 
Lietuva varanti vokišką po-j 

: litiką. Pasikviesiąs Klaipė-; 
.don lenkų konsulą. įgyven
dinsiąs Nemuno internacio-i 
nalizaciją. gausiąs savo pir
kliam miško iš Lenkų, pra
dėsiąs derybas su vokiečiais 
ir lenkais, atgabensiąs mai
sto iš Prancūzijos, darysiąs 
sunkenybes Lietuvos pilie-

S iI i
z

Gydytojas ir 
Chirurgas.

Gydo užsenejusias ligas 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. HORGAN ST.
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

CUNARD LINE
LAIVAS SAXONIA ’ 

Išplauks

30 Spalių-October

1

už mėnesi.

AR NORITE UŽDIRBTI 
$90-190 kas dvi savaiti?

Jeigu norite. Windber. Pa., 
yra vieta Jums. Tose Wind- 
berio mainose, žmonės dirba 
KOžNĄ DIENA per dauge
li. daugelį metų.

Drift mainose anglis yra 
3—1 pėdų storio; geras vir
šus ir apačia; nėra vandens 
nė gazų; lempos atdaros.

Namai iš 6 kambarių, dar 
želiai ir elektrikos šviesa. 
Randas $8.50
Galima laikyt karvė, kiau
lių, vištų.

VVindberyje gyvena 10 
tūkstančių žmonių, visokios 
bažnyčios, mokyklos ir gera 
augštoji mokykla. Kruto- 
mų paveikslų teatrai, moder 
niški storai, bankas ete. Tik 
kelios mailės nuo Jųhnstovvn

Jeigu mylit pastovų dar
bą, galite atvažiuot pas mus 
TIESIOG Į darbą.

Imkit Pennsvlvanijos ge
ležinkeli Į South Fork, iš te
nai šaka geležinkelio atvež 
jus Čionai; arba Į Johnstown 
ir iš tenai gatvekariais at
važiuosit i Windber. Pra
neškite mums kada jus at
važiuosite, tai musų atsto
vas palauktų jus ant bile ku
rios stoties. Norint plates
nių žinių, rašykit mums lie
tuviškai.
BERWIND-WHITE COAL 

MINING COMPANY
Windber, Pa.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.95

Siuskit Pinigus 
j Lietuva

=--------------------- - pER

J. Sėkio, J. Urbšo ir Ko. Banką
KOL MARKES—AUKSINAI DA PIGUS.

Mes galutinai nustatėme tikrus kelius kuriais 
SU1NČ1AME PINIGUS Į LIEVUVĄ 

ir taipgi nuo lenku paliuosuotas vietas. Į visą Kauno, Vil
niaus «r Suvalkų gubernijas. Prūsų Lietuvą, ir sivas kitas 
pasaulio dalis

________ SULYG PIGIAUSIO DIENOS KURSO.__________

KURIE NORITE VAŽIUOT Į LIETUVĄ,
Parūpiname gerinusį Laivą ir laiką. Mes visados turime 

vietos dėl važiuojančių Į Lietuvą ir kelionėje musų pa- 
' sažieriai būna nuo 15 iki 18 dienų ir visoje kelionėje be jo
kių didelių kliūčių.

Parduodame Laivakortes iš Lietuvos ir visų kitų dalių 
svieto. Pasus išrūpiname greitai.

J. SEKVS, J. URBŠO & C0.
!OI OAK ST., kampas Oak ir Short

LAVVRENCE, MASS.

F
šitą čirkžlę tūkstančiai moterų su 

pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 

i kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi- 
sas tiulis vietos. Prisiųsk $1.95 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 

i prietaisų. Rašykit tuojaus.
FISHLEIGH & CO., Dept. 924, 

CHICAGO. ILL.
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♦

!!
♦ Aš, Alena Kestevska, pasiro
♦ įkn Vitai nukiltai
!

♦

dau visai publikai akyse.

KOSTUMIERIŠKŲ RŪBŲ KRIAUČIAMS ATYDAI!
iHDEIJ PAGERINIMĄ GALI TURĖT savo biznyje, parsitraukdamas setą 
PETRINS. Mes esam patyrę kiek vargo turi kriaučius su pr’kirpimu 
siuto arba overkoto neturėdamas atsakančiu petrinų; o kaip LENGVA 
tiems, kurie jas turi. Yra gana daug atsitikimų kad primieravimas visai 
nereikalingas. Petrinos padaromos per Specialistą baigusį New Yorko auk
ščiausia KRIAUČIŲ MOKYKLA irpraktikavusi per 12 metų visokiose 
įstaigose, todėl nereikia daug nė aiškinti apie atsakanti‘paty rimą PETRI
NOS parduodamos setais ir po vieną. Visas informacijas suteikiam per
VIETINIAM GYVENTOJAM šiuomi paaiškinam, kad mes PASIUVAU 
SIUTUS ANT UŽSAKYMO ir PARDUODAM MATERIJAS.

Su bile reikalu kreipkitės šiuo adresu. (37)
New Moon Clothing Co. 688— 5 avė., Brooklvn, N.Y.

S. Zubovicz insteigėjas.

'LIETUVIŲ ATYDAI
DYKAI

Suteikiame paaiškinimus kaip geriau važiuot tėvynėn, 
ir išdirbame pasportus trumpiausiam laike.

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus.

LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR Iš KRAJAUS; 
SIUNTIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PI
NIGUS ANT PAČEDUIM O IR MOKAMA NUOŠIMTIS.

HENRY C. ZARO
3 AVĖ.. Cor. 6 ST. Dept. L. 3. NEW YORK. N. Y.

ATYDAI

Plymuoth - Cherbour - Hamburg
Yra vietiniai agentai jūsų mieste arba apielin- 

kėje. pas kuriuos galite gaut visas informacijas.

Jlckius £)ievus Zmcnės 
garbine denovėįe?

Stebuklingas Kalendoriškas Laikrodėlis

BiYželio pradžioj Lietu
vos Prekybos ir Pramonės 
Bankas nusipirko savo sky
riaus reikalam namus Klai
pėdoj. Vietos vis-vokiečiai 
sujudo ir miestas prisipildė 
gandų, kad vistiek D. Lietu
vos lietuviam nepavyksią 
Įsikurti Klaipėdoj jokios sa
vosios Įstagos. Birželio 10 d. 
i nupirktuosius namus atvy
ko Lendesdirektoriumo na
rys Jahn su savo valdinin
kais ir nieko nepranešda- 
mas tų namų Įgaliotam šei
mininkui, banko direktoriui 
Vyt. Petruliui, pareiškė ten 
dirbusiem namų atnaujini
mą darbininkam ir meist
ram, kad tuos namus pran-

Kas mane išg^Įbčjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš pei 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gargimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pageltos dėl savo sveikatas. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitferia. Kaina 
$1.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS DRUGV CHEM. CO. 
Prof. J. Baltrėnas.

1707 Halsted SL, CHICAGO. ILL 
Užlaikom žoles nuo visokių ligą.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.
"----------------------- r

Ant 81 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyri* 
ko didumo, ant 
20 metą auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tą Ypatingas pasiūliji m a s. Mes ii- 
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už$9.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemolųik nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt.kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO.
MC Athanaeom Bdg. CHICAGO, ILL.

Kuris parodo valandas, minėtas, dienas savaitės, ku
ris mėnesis. mėnesio dieną ir permainas. T31 yra 
kas stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra'didelis pa- 
rankumas visam amžiui.. Lukštai to laikrodėlio yra 
gražus ir labai tvirti. 7 akmenų, mechanizmas ge
riausio plieno ir nikelio, laiką laiko gerai, ir gva- 
rantuotas ant 20 metų. Kiekvienam, kas tik pamato 
tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus $15.00, o 
męs parduodame fabrikos Kaina už $9.75 ir priedų 
duodam, kuris perka laikrodėlį mašinėlę drukavot 
laiškus (typwriter>, kuri yra graži ir tvirta. Tu
ri visas raides, numerius ir ženkus ir ant jos kožnas

gali drukuot, kaip 
ant brangios maši-

Ji parsiduora po $5.00 ir brangiau, o 
mus gauna DYKAI, kas

Užtikrinam kiekvie-

$975

Senovės Lietuvių Kinyfia

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina — 11.06; audi
mo viršeliais — $1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį arba 
”Money Orderį.” Adresą užrašyt sekančiai: , —
"KELEIVIS” 255 Br<iadway, SO. BOSTON. MASS.

pas
perka laikrodėlį-, 
nrm užganėdinimą arba gražinam pinigus. 
Prisiųsk 25c. rankpinigių, o kitus užmokėsi 
kada viską atneš į namus. Adresas: (23)

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

ADAM SABULIS

RANKŲ DARBO UNIJOS 
CIGARAI.

Jeigu norite gerų Cigarų, tad 
užsisakykite pas mus. 

IŠDIRBĖJIS

Aclams
-------------- IR --------------

Straight Adams

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

233 Broadvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

kymus per C.O.D.



LIGONBUTYJE
RALPH KORNGOLD.

K

—O Viešpatie, motina, 
geriau ji butų visai mane 
užmušus.

—Ts, Bob! Vaikei! nekal- 
- bėk taip.

—Gana sunku žengti gy
venimo keliu ant abiejų ko
jų; dabar gi turėsiu strak- 
Čioti ant vienos.

Jis guli ligoninės kamba
ryje, jo veidas išblyškęs ir 
sudžiūvęs, ak|s tragiškos 
begaliniu skausmu, nubudi
mu, desperacija.

Jis buvo jaunas, kone vai- 
kvsčias.

Ten tame skyriuje buvo 
daugiau vyrų: senų vyrų iš
gąsdintais likimo veidais;• 
vidutinio amžiaus vyrų su 
ta nebyle atsidavimo liku- 
mui išvaizda, kuri apsireiš
kia darbininkų veiduos, kuo 
met jaunystės dvasia išlėkė 
ir gyvenimas sulaužė juos, 
pažabojo juos.

Jie buvo plačiųjų gyveni
mo jurų laivadužio liekanos, 
atsiųstos čia pataisymui, 
idant kaikuriuos jų paleidus 
išnaujo, o kitų nebeleiaus 
visai. Bet jis buvo jauniau- 
sis. »

Mašina pagavo jo koją, 
sulamdė ją, sukočiojo ją į 
pasibaisėtiną kraujo masą. 
Ją reikėjo nuplauti žemiau 
strienos ir dabar jis taisėsi 
po operacijos ir buvo palik
tas apmąstynėti ateitį, kuri 
staiga pasirodė šiurpulin
gai baisi.

Gal būt kad jis gaus ką 
nors už kojos • praradimą, 
galbūt ne. Jaunam, kaip kad 
jis buvo, jam rodės, kad nie
kas, kas galėtų jam duoti, 
neatlygintų už buvimą rai
šu. Vienok jis neturėjo vilt- 
vilingų svajonių; jis žinojo 
kaiką apie korporacijų ta
kus ir spėką.

Jo motina laikė jo ranką 
ir kalbėjo visai mažai. Ji ne
buvo šneki moteriškė. Jeigu 
ji butų buvus šneki ji butų 
galėjus palengvinti savo pa
čios liūdėsi nukentėjusio lė
šomis. šnekius žmones ne
sunku suraminti. Ji gi tik 
laikė jo ranką, ir niekuomet 
pirmiau ji nejautė taip, 
kaip jautė dabar— kad jis 1 
buvo vieno su ja kraujo ir 
vieno kūno.

Ji negalėjo išreikšti to 
dailiais žodžiais, nes ji buvo 
moteris darbininkė, be apš- 
vietos, kuri kantriai išauk
lėjo savo vaikus dirbtuvei ir 
kasyklai.

Ji buvo moteris, kurių ru
si moralistai mėgia girti —- 
moteris, davusi savo šaliai 
šešis sūnūs, vienas kurių ta
po užmuštas kasykloj, kitas 
ispanu karėj ir jauniausias, 
ios „kūdikis”, jos širdies 
brangenybė guli dabar pa
drikęs, sudarkytas priešais 
j?-

Ji nebūtų galėjus supras
ti moralisto; ji tik jautė pri
gimtą motinos sopulį. Bet ji 
buvo nuolanki likimui.

Vaikinas nerangiai pasi
judino.

—Gulėk ramiai, vaikei —

Atėjo vakaras.- Žmonių 
kontūrai ir rakandai kam
baryje darėsi vis mažiau ii 
mažiau žymus.

Vaikino ranka nervingai 
krūptelėjo.

—Motina — tarė jis pa
galios abejodamas — ar ma
nai, tamsta. Clara neapleis 
manęs dabar?...

Tai buvo tas, apie ką jis 
mąstę ilgas valandas: jo 
vienatinė viltis — moteriš
kės, kurią jis mylėjo, meilė 
kuri vis da galėjo jo gyveni
mą palaiminti.

Bet jo motina žinojo. Jos 
moteriškas jausmas nesuva
džiojo jos. Ji žinojo, kad ne.

Ji nedrįso atsakyt, bet jos 
ranka, kuri laikė jo ranką, 
sudrebėjo.

Jis suprato. Jo sudarky
tą kūną sutraukė skaus
mo dieglys, iš jo gerklės išsi7 
veržė malda, pusiau už
smaugta raudojimu — „0 
Viešpatie, leisk man numir
ti ! Leisk man numirti!” 

Vertė Juozas.

Daugiau nė neprašiau.' 
į Juk sveikata, kuri užpuoli
mu taip baisiai tapo pakirs
ta, kad geriausios šalyj me- 
dikališkos ir kirurgiškos 
pastangos nieko nepagelbs- 
ti; sveikata, kuriai vis vys
tant likau jau be jiegų — 
’veikata. kaipo didžiausis 
žmogaus brangumvnas, juk 
neapkainuojama I Neesu, 
tat, nuskriaustas pinigais, 
ir nesiguodžiu ant nelaimių. 
Juk tai dėl Idealo! Bet 
Judna man! Liūdna todėl, 
kad tas brangus Būrelis — 
Būrelis su kuriais augau, 
darbavaus, ir kurio pasiun
tinystę pildydamas kovoj 
nrieš nežinę puoliau, dabar 
lyg kad da paspyrė mane...
ir apleidžia... Ir tai tik dėlto, 
kad per šaltą atydų svarsty
mą šalyj tvylančių gyveni- i 
mo spėkų atsidaviau Pra- j 
moniniam Komunizmui.

Tragiška!
Jonas Perkūnas.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pranešimas.

Iš Baltimore gauta žinia, 
jog aštuoniolika įvairių 
darbų unijų, atstovaujan
čių 50,000 narių, nutarė 
tverti kooperativišką drau
gija, kuri prigulės unijoms. 
Draugystė turės savo krau- 

TDAflMHIAC kuvės ir fabrikus išdirbųnui 
i KAul/UlJVu. įvairių kasdien reikalingų i 

______ daiktų. Draugija i įsteigs
"Keleivyje” vėl klausinė- ■savc ^anM- 

jama apie pinigus, aukau-1 ■ _ ' - ------- •
tus po apuometinių riaušių; PASEKMĖS SALDŽIOS. 
Hoosick Falls, N Y. ----------

Perstatydamas tą nuotiki! Jus žinot ką kartą pasakė i 
"Laisvėje” pereitą Lapkriti'voverė apie riešutą: Keva- 
minėjau, jog aiškiai matant as ^t branduo-
neteisingumą tenykščiu tei- 1S S?na pasaka, bet
smiškų galybių, nuo bylinė- ^zmai teisinga. Tnnenoi 
jimosi atsisakyta. Į trečią Amerikoniškas _ Elmrae. 
mėnesi po tam gavau nuo ^ar91.°J°. Vy*10 taipgi išrodo 
LSS. laišką ir čeki. Maniau,;^? biski kartus, oet.pasek- 
jog tai ženklas likvidavimo,;mes. t>Vna labai saldžios. Jis • 
ir tikėjaus, kad neužilgo ko- ^asajma visą kensmmgą! 
mitetas paskelbs ir apvskai- J1?^.231-1135 svarias ir sutei- 
ta. Bet, mat, nepaskelbė. ^iavJup}s svelką apetitą. Jus 
Negerai viešą klausimą pri- ]a?ciat^? puikmi nuo ryto 
vatiškai nudėti. Ir nesmagu,, na^ties Tos saldžios pa- 
kad ir pats, ypač per pasta- sekmes padarė Tnneno A-; 
ruosius keturis metus, ko-, merinoniską _Elixirą Kar- 
miteto ignoruojamas, apie 
užbaigą nieko nežinau, o 
apie aukas, nors jos mano 
vardu buvo dedamos, numa- •, - - - ’
nau tiktai tiek, kiek galima ?]ai au kuoilu -—25,000 ga- 
dasiprotėti iš minėto laiško. ^a P?^ 
Tas laiškas skamba šitaip: ’ -*■

Drg. J. Perkūnas 
New York, N. Y.

Gerbiamas Drauge:—
Siunčiame Jums čeki

$9.45,t. y. išlaidos bylos su H<> , mas 
osick Falls fanatikais.

LSS. ! 
mums pridavė apmokėjimui se-. riausia rūšis yra užtektinai 
kančią rokundą: LSS. admin. gera mušu kostumeriams.” 
ir "Laisvė” surinko aukų $25 >. Atsilankydami pas savo apr 
43. Iš tų d. Gudzinui duota tiekorių orba vaistų parda- 
$50.00 advokato lėšoms. Reikia vėjo griežtai reikalaukit, 
dar išmokėti: A. Gudzinui kad JUS noris gauti tikrųjų 
$82.53, K. S. Sparui $81.00. A. Trinerio Amerikoniško Eli- 
Orentui $80.00 ir J. Perkūnui xiro Karčiojo Vyno gyduo- 
$9.45. Viso $252.98. Nedatek- lių, ir atsisakykit imti viso- 
liu damokės LSS. apsig. Fon- kius kitus pamėgdžiojimus, 
das. Pardavėjas turi savo sande-

Sulyg tos rokundos išmoka- dyj Trinerio Angelica Kar- 
me. čiojo Toniko, Trinerio

Draugiškai LSS. Adm. Cough Sedative, Trinerio 
Per K. Baltr.- Karosienė. i Linimentą, ir tt.— Joseph 

Triner Company, 1333-1345

LIKIMAS AUKŲ PO

je čiojo Vyno taipgi populeriš- 
ku, kad kas metai reikalin
ga didinti jstaigą, išdirban- 

į čią tą vyną. Pa ką tik nese-
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“MEILĖ IR ŠEIMYNA”
HiiuaiiimiiiuianuiH n 
DAILĖ

Kad užlaikius kūdiki sveiku ir tvirtu,, pa
siuskit mums šiandien kuponu reikalaudama 
dykai Kud*kiu Knygos ii- instrukcijų maiti
nimui. jūsų kalboje.

THE B0RDEN COMPANY
108 Hudson Street New York

insteigta 1857

Iškirpk Kuponų. Pažymėk Knygą. Prisiųsk jį šiądien

Mrs...........................................  City .................................

Street................................................. Statė ..................... (8)

Kudykių Gerovės Knyga Nurodymų Knyga

LIETUVA 
ir AMERIKA

Reikalauja šoferių ir Me
chanikų.

Išmokiname pilnai apie automobi

lių mechanizmą: išardymą, pataisy

mą, sustatyma, važinėjimą, visokių 

pienų; taipgi duodame lekcijas apie 

elektriką. Mokiname uz prieinamą 

kainą. Gvarantuojame išmokinti kiek-

Skausmus ir gėlimus nutildo

4* 
PA1N-EXPELLER

\ aizbažeuklis užr«g. S. V. Pat. Ofiie.

draugas reikale

i

U. s. MAIL STEAMSHIr COMPANY, Ine

pasažieriai Kabino ir Trečios Klesos.

Kreipkitės

45 Broadway, Wew York City
arba prie Vietinių Agentų.

Plaukia iš NEW YORKO tiesiog j

BREMENĄ ir DANCIGĄ

Rusijos Revoliucijos 
paveikslas

Minėtas paveiksl&a .parodo , kaip 
auginkluoj* carų ir k«ip jis tun pa- 
deraukt nuo sesto. Kevoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę so raudonomis 
/ėliavomis apskelbia Laisvę. pa- 
tikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 

?risiųskite 25 e., o mes prisiųsim. 
Kims paveikslų. Galite suvyniot 25c.

-KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

- . tapo įtaisyta naujajai pri- 
•' budavotame name; Įrengta 

taipgi naujos supilstymo Į 
bonkas ir užlipinamų antį 
bcnkųkortelių mašinos, ir. 

vertės pats tos gyduolės išdirbi-į 
žymiai padidėjo. Tikį 

! pamatinis musų šauksmasj 
sekretorius-vertėjas pasilieka tas pats: ”Vien ge-

gana neaiškus: 
tarė ji maloniai — daktaras tas, nepažymėta, 
sako tu tūri gulėt ramiai. - --- -----

—Motina — tarė jis kva- ja su sumomis, o tos — su 
pą atgaudamas — kas lau- tarmėmis. Tečiaus tarp eilių 
kia manęs? ■ skaitant vis-gi prisieina ti-

Jis, tiesą pasakius, uždą- keti, jog aukos — jei jau iš- 
vė tą klausimą ne jai, jis pa- mokėtos, ir tai pagal įvardi- 
statė klausimą nežinomoms nimus — nemėtytos akyplo- 
burtininkėms, kuriu nesu- čiu. Advokatas savo tamy- 
gaudomos užmačios supai- stę gal kainavę savotiškai, 
niojo jo gyvenimą. ’“x ~~ * “ J'—

—Mes privalom šauktis 
prie Dievo — atsakė ji. die
vobaimingos moters nuo
lankumu.

—Aš nenoriu šauktis prie 
Dievo — tarė jis karčiai — 
Dievas niekuomet nieko ge
ro nepadarė man.

—Tu neprivalai kalbėt 
panašiai — pastebėjo ji pu-

- siau išgąstingai.
Jr vėl abu nutilo.

Laiškas .lengva patėmyti, So Ashland Aw„ Chicago, 
ma neaiškus: kada rasy- niinm-s '
s, nepažymėta, ir paduo- _______________

damos skaitlinės nesiklijuo-

bet su juo derėtis juk tuščia 
ir prasta; draugas Gudzi- 
nas, tarpininkas draugams 
Sparui ir Orentui, dikčiai 
triūsęs, keliavęs, aukomis 
pralobti, žinau, nenorėjo; ir 
tuodu draugu, žiauriai su
draskytu, ilgai sirgusiu ir 
daug nustojusiu, tikrai ne
reikalavo perdaug. Man iš 
tų $255.43 duota $9.45. Tai 
mano maršruto ir bylos 
padarytos lėšos. I

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambride* 6OM.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų lirų. 
VALANDOS:

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

SI CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 210.

į Daktaru Ofisai
• MEDICAL OFFICES
t 22 TREMONT RWO, Seolly So 
l BOSTON, MASS.
| Kalbame Ruskai ir Lenkiškai
i Gydo vyrų ir moterų slaptas
J ligas, kraujo ligas ir nusilpnė- 
| jimą.
i Primų egzeminacijų ii kraujo
♦ išbandymų esant reikalui pada- 
| rome dykai.
t Valandos: Nuo 9 iš ryto IM 
J 9 vakare.

Kaip tai Kainkočių, vyrams ir 
moterims ir vaikams; dėl vyru 
darome ir "Overcoats” ir siu
tus. Visas drapanas darome 
ant orderio užsakymo. Darbas 
yra pvarantuojamas.
Norėdami įgyti musų išdirby3- 
tės drapanas' kreipkitės vp.i- 
tiškai arba laišku į mumis, u 
musų ingaliotinis pribus su vi
som informacijom ir viską iš
aiškins. kas tik bus reikalinga 
jums žinoti.
Toliaus, muitas yra reikalingi 
kriaučiai, kurie gerai moka vi
sų savo amatą, ypač kirpimą, 
nes musų bendrovė eina prie 
atidarymo verauzės i Ware- 
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.
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Tie tris stulpai ant kurių niu- 
sų Banka paremta.

PlSTORiNO IrYUNES 
BANKA

22-1 Hanover st., Boston, Mass. 
Me pilnai ir užtikrinančiai 
galime nusiųsti dabar pinigus 
i LIETUVA. LATVIJA, LEN, 
KIJA, GALICIJA ir kitas vie
tas Europos greitai ir saugiai; 
siunčiam PASTA, TELEGRA
MŲ, ir ten išmoka vietiniais 
pinigais arba Amerikoniškais 
doleriais. Mes turime sąryšį su 
didžiausiomis Batikoms Euro- j 
poje.

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

PiSTORIMO & YUNES
BANK1ER1A1

222 Hanover St., 
BOSTON, MASS.

Didžiausis Klausimas 
Kiekvienai Motinai

t 
« 
i jGERIAUSIA LIETU

VIŠKA BUČERNE.
Vjsus tavoruš parduadame 

pigiau negu kitur. Salyklos 100 
svarų S11.00; apynių po 90c. ir 
prisiunčiu visur.

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

vieną ypatą — jauną. . .
moteriškę. Užlaikome grynai lietuviš
kų kursą ir angliškai lietuvišką kur
sų Po pabaigos mokslo išduodame 
diplomas ir rekomenduojame šoferiai 
mechanikui darbą nuo 35 iki 50 dole
rių savaitėje. Mokiname dienomis ir 
vakarais. Mokykla atdara nuo 9 va!, 

ryto iki 9 vai vakaro. Nedčliomis nuo 

1 iki 3 po pietų. Gvarantuojame dip

lomus ir laisnius. Platesnių informa

cijų reikalaukit pas prof. (28)

Tjchneįich Auto School
6(11 E. 17 St.. And 293 Avė. B. 

NEW YORK CITY. N. Y.
Telephone Styvesant 5-106.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAML'OSEi Knygu
tėje aprašoma visokias vaistiškas žo
les, šaknis, žiedai ir tt., nuo kokių li
gų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti bile aptiekoje. Apart to, 
yra daugybė gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
k'ožnani reikalinga. Prekė tik $!.(>».

M. ŽŪKA1TIS (35)
151 Hudson avė., Rochester, N. Y.

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją Išdirba 

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

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

Mėnraštis, kuriame telpa įdomiau, 
si straipsniai apie MEILJĘ, ŠEI
MYNA, DAILE, MOKSLĄ, ir 
SVEIKATA; ŽAVĖJANTI U AI. 
LĖS PAVEIKSLAI; JUOKŲ ir 
.JUOKINGŲ PAVEIKSLŲ tiek, 
kiek dabar yra sausoje Amerikoje 
“munšaino”; JAUNŲJŲ SUSI
PAŽINIMĄ ir PAJIEŠKOJIMAI; 
TRAUKIMAS PER KRIUKĮ dar
bininku išnaudotoju, — šitas laik
raštis dabar NAUJIEMS SKAI

TYTOJAMS DUODAMA UžDYKĄ!!! Kaina $2.00 
užsirašys DABAR, tas gaus UŽ
DYKĄ, nes gaus vieną iš šitų do
vanų: (1) dvi artistiškų paveikslų 
sansiuvas, vertės $2.00; (2) dvi
knygas: “Portugalų Minyškos Mei
liški Laiškai”, “Meilė ir Dailė” ver
tės $2.00. Musų adresas: “MEILĖ 
ir ŠEIMYNA,” 2023 Saint Paul 
Avė., Chicago. III.

MOKSLAS

metams, bet ka

JUOKAI

Kuomet jos pačios pienas pasibaigia, 
koki maistą duoti kūdikiai, kad jis iš
augtų sveiku, tvirtu ir kuningu.

EAGLEBRAND
Išrišo tą klausimą tūkstančių tūkstan
čiams motinų bėgyje praeitų 60 metų. 
Daugiau kūdikių išauginta ant Eagle 
Brand, negu ant visų kilų dirbtinų 
maistų sudėjus į vieną.
EAGLE BRAND yra GERIAUSIAS dėl jū
sų stalo ir naminiuose reikaluose—vartokite 
ji visiems receptams ir tikslams kur reikia 
pieno ir cukraus. Bandykite jį su ryžių pu
dingų vietoj pieno ir cukraus.

Lietuviškai - Lenkiška .Aptieka
b Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikit*
į ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- 
' šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio r*O- 

Imatizmo, r.uo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame g iriausius daKtarus per telefoną už- 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite į APTIEK Ą po numeriu ‘T

100 SALĖM STm BOSTON, MASS.
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Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mm užtikrina m, kad Jm snčėdyatt 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. K 
mes imam materijų ii gerųjų firmų 
■nieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVBR- 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL
TAIPGI ISVALOM IR IŽPROSINAM 

VYRU IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaiaa 

prieina su.
Tikras Jūsų brolis Betarta

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

Tslafonaa: 80. Bostoa—R191I
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Progresisčių išvažiavimas. ,

15 d.rugpiučio L. M. P. S.! 
buvo išvažiavęs pas M. Ka-1 
bočių ant fannos, Bedford,1 

Publikos suvažiavoSuėmė lietuvį — pinigų dir- Mass.
apie 400 ypatų. 

Išvažiavimas buvo kaip iš-
bėją.

Šiomis dienomis So. Bos
tonan tapo atgabenti Stasys važiavimas. Bet vieno daly- 
Vaitkus ir' Martinas Kole- ko, kurį man teko pastebėti.1 
ga, kurie mėnuo atgal buvo!negaliu užtylėti. Viena pro-, 
areštuoti New Yorke ir iki. x-—-- --------
šiol sėdėjo tenai kalėjime.

Vaitkus ir Kolega gyveno 
Brooklyne, bet tūlas laikas 
atgal buvo atvažiavę Bosto
nan pardavinėti mašinėlių, 
kurios iš vienos šimtadoleri- 
nės neva padarydavo dvi. 
Tos mašinėlės buvo pana
šios i rašomąją mašinėlę 
(typewriterį). Rodydami 
jas žmonėms, apgavikai Įdė
davo vieną šimtadolerinę, 
pridėdavo prie jos tokio pat 
didžio popierą. ir pasukda
vo vieną kitą rankenėlę, pa
spausdavo vieną kitą knyp- 
kį. po ko mašinėlė pradėda
vo barškėti, pasirodydavo 
elektros šviesa ir išeidavo 
dvi šimtadolerinės.

Viena italė So. Bostone 
užmokėjo jiems už tokią 
mašinėlę $540. o Pranas 
Malinskis ir Vilimas Černe- 
ckis, kurie g\"vena po Xr. 46 
Silver st., Įkišo ^1.000. Tūla 
M'arė Pratsuskienė Briage- 
port. Conn., užmokėjusi už 
viena tokiu mašinėlių net 
$3,200. ‘ \

Policija sako, kad Vait
kus su Kolega pardavinėję 
tas mašinėlės per du metu ir 
surinkę už jas apie $50.000. 
Išradėju tos mašinėlės esąs 
lenkas Kolega, o lietuvis 
Vaitkus padėdavęs jam par
davinėti ją lietuvių tarpe. 
Policija mano, kad jiedu vie 
ną mašinėlę žmonėms rody
davę, o kitą parduodavę, ir 
ton, kurią jie pas save lai
kydavo. jie Įdėdavę vieną 
šimtadolerinę' pirm rodymo.

Abudu tuodu "mechani
ku” dabar sėdi už grotų.
Cambridge’iečių piknikas.

Nedelioj, 22 rugsėjo, vie
na Cambridge’aus lietuviu 
bendrovė buvo surengus 
pikniką. Žmonių prisirinko 
daug ir susėdę Į trokus visi 
nuvažiavome. Nuvažiuot d? 
nuvažiavome kaip žmonės, 
bet kaip per dieną "šviežio 
oro” prisigėrėme, tai vaka
re grįždami suvirtę i veži
mus bliovėnie kaip veršiai. 

Keistas dalykas, kad tie. 
kurie per dieną sugulę palei 
vežimus "kvpino pleisą” va
kare buvo daug silpnesni, 
negu tie, kurie ant. vietos 
nesėdėjo. Turbut gulėdami 
jie daugiau "oro” prisigėrė 
Oi tas "oras", "oras"’ Kiti 
vadina ii "munšainu!” Ir 
butą jo galybės! Lietuviai 
lietuviais ir pasilieka — jei
gu stikleliais gerti nevalia, 
tai jie puodukais geria...

Kitas "trobelis” — tai 
merginti nepasitenkinimas. 
Jos pradėjo niauktis ant tu
jų vaikinu, kam šie eina į gi
rią su vedusiomis leidėms, 
o merginų neima. Bet vaiki
nai sako, kad su "leidėmis” 
jiems daug geriau, nes tos 
daugiau patyrimo turi ir ži
no kur yra daugiau vuogų, o 
vasaros laiku vuogauti la
bai smagu...

Bet vienas dalykas ir man 
nepatiko

^resisčių turėjo prisikrovus 
{skrynią "progreso," kurio 
turbut daugiausia teko išsi- 
traukt Brightoniečiam. Ma
tyt, kad nuo to "progreso” 
jie vaikščiojo lyg nutukę vi
ščiukai: stiklinėmis akimis, 
kurios išrodė tartum žva
kės.

To ‘.'progreso” prisitrau
kė. jie buvo smarkus 
diskusuoti. Girdėjau juos 
diskusuojant su vienu žmo
gumi. turbut socialistu. Ir, 
kada tas pavadino savo opo
nentus komunistais, tai jie! 
tuoi pagavo rėkti, jog yra 
išdavystė taip juos vadinti. 
Bet man prisiklausius jų 
kalbom, pasirodė juos buvus 
ištikrujų tais karštakošiais, 
kurie suardė anais metais 
L. S. S. ir L. D. L. D. Taip 
bent galima buvo 
'ų argumentų.

Reikia betgi 
nrogresistėm, kad 
tų gėdytis tokiu 
nrogresu suvažiavime publi
ka šviesti. Kažkurios mote
rėlių buvo taip nusišvietu- 
sios, kad nežinojo ką darė. ■ 

Reporteris.
Bostono streikieriai laimėjo

Skurinių maišų dirbėjai 
sugrįžo darban. Jie pasako
ju unijos organizatoriaus’ 
.aimėję mažiausią algą $40 
^ąyaitėj, pilną unijos pripa- 
iinimą, ir kaikurias kitas 
šlygas. išstatytas samdvto- 
iams.

pastebėti 
jos turė- 
bonkiniu

K E L E I V IS

31-MAS METINIS

BALIUS
Rengia S. L. šv. Kazimiero Dr.

LABOR 1IAY PANEDELYJE

6 Rugsėjo-September, 1920 
LITUVIŲ SALĖJE, 

kampas E ir Silver st, So. Bostone.
PRASIDĖS NUO 2 DIENA

Grajins Lietuvių ALGIRDOorchestra iš Montello. Mass. 
’ Balius bus vienas iš puikiausių, bus užkandžių ir gė

rimų. Gerbiamoji visuomenė malonės atsilankvt.
Kvieččia KOMITETAS.

PADEKIT SAVO PINIGUS Į

Franklin Savings Banka
BOSTONO MIESTE
6 PARK SUVARĖ .

PER 60 METŲ

Vedama per patyru 
sius Bankierius
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MILžINIšKAS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Tautiška Katalikų Pararfja, Lavręnce. Ma-s. Įvyks, 

Subatoj, nedėlioj ir panedėlyj,

4, S ir 6 RUGSEJO-SEPT., 1920
LIET. TAUTIŠKAM PARKE, METHUNE. MASS.

Subatoje ir nedėlioję prasidės po pietų, panedėlyj nuo 1" .-..-to
Visi ant šio išvažiavimo valio, nes bus žymus išvažiavimas. bus vairiau

sių žaislų ir dainuo choras, ir puikimuzika. Nepamirškite :.<■ v.
• Kviečia KOMITETAS.

Perviršis
$1,400.000
Pinigus yra sunku sutaupyti, bet lengva pražudyti. 

Buk užtikrintu kad tie žmonės, kurie investina jūsų pi
nigus yra saugus, ištikimi ir patyrę bankieriai.

Telephone. .Malden 3061-W. • CHELSEA 169l-W.

DAKTARAS S. C. PAVLO
Sugrįžę iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Per.zos gu
bernijos hgonbučio ir Odesos ligoninės. Specialistas-chir-urgas ir 
veneriškų ligų.
CHELSEA. MASS, 142 BROADWAY.
MALDEN. MASS, 356 FERRY ST.
Priėmimo valandos: nuo 10-11 ryte, nuo 6-8 vakare.

Depasitų
$21,000,000

1

su Pa
veikslais

,—i

Pirmu
Kartu

Lietuvių
Kalboje

I

REIKALINGI MEDŽIU ' 
KIRTĖJAI.

dirbti prie Great Northern Paper Co. 
Maine valstijoj; mes neimam už pa
rodymą darbo Darbininkai reikalingi 
prie New lork Centrai geležinkelio, 
kelionė dykai. Atsišaukit. ( ’)

NORTHERN LABOR AGENCY
43 Portland st, Boston. Mass.

Dabar ką tik išėjo iš po spaudos 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE 

mkra Biblijos colius, tori JS2
puslapius ir 379 pašriluiėlius. Labai 
Įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas iii* Biblija ir te- 
mydanias i paveikslėlius, (kurie per
statų kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsią jogiai to
kia knisa išlijo. jata bes trumpi žis- 
mos vakarai.

KAINA TIK 81.00
Norinti gaut šia Biblija, pinigus 

siuskit Egpreso ar Porto Money Orde
riu. arba registruotame laiške adresu:

• "KELEIVIS" e
255 Broadvay, *
Boston, Mass.

Dr. AChristian
SPECIALISTAS

Baltic Statės Finance Co
VIENŲ LIETUVIŲ BANKINE ĮSTAIGA

(INKORPORUOTA MASS. VALSTIJOJE)
TURTAS KORPORACIJOS $100,000.00

PIRMAS DIDELIS 
PIKNIKAS

Kurį rengia Lynno Lietuvių Ukįsų 
Kliubas. bus
4 d. RUGSĖJO SEPT.. 1920

PENN BROOK DARŽE 
Lynr.o Girioj 

Prasidės 2 va! po pietų.
Ant pikniko bus įvairių ųirimų 

valgymų. Paskui bus visokių žaislų 
bus dalinamos gražios dovanos

I

REIKALINGAS DUON
KEPIS.

Kuris moka kepti lietuvišką duoną.
Darbas užtikrintas ir alga gera. At- f 
sišaukit pas: (?)

J. J. Versiacką,
6 \Varren st, E. Cambridge, Mass.

---------------------------- ——______________
' ^kA per 30 dienų Kas prisius į

ir 
ir 

bus dalinamos gražios dovanos. Tai- 
gri seni ir jauni, moters ir vyrai, vien 

ruoškitės ant 
. ._______ ;ęsis iki vėly

bai nakčiai, nes bus Įvestas šviesos

žodžiu, kas tik gyvas, 
šito pikniko. Piknikas t.

nuo kurių bus šviesu kaip .lie ia.

«

reikia

- .... -- - karą
ir išlipt, ant Penn Brook Road. paskui j 
eit ; dešinę Penn Brook Dai’žas iau 1 
ten pat.

Visus kviečia KOMITETAS.

-----.------ ,--------■ Važiuojant iš kitų miestų.
-0 adresų savo draugų lietuvių, tam ! atvažiuoti Į Lynną ant Centrai 
pasiųsiu vieną štuką už dyką. Atsa- 1 ro. o nuo tenai paimt Mirtie 
Kvmui prisitisk štampą. j -- - ■ " — • -

« J. Jerusevičia
Box 68 Lawrence, Mass.

a

Ši Korporacija tapo sutverta geriasniam aprūpinimui 
Lietuvių reikalų, keliaujančių i Lietuvą.

i
V

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

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

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST,
BOSTON, MASS.

t

§

A

• LIETUVIS DENTISTAB

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

451 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Boston 27 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” B
” 6:30 ” 9

sekančiai:
11, 18 ir 25.
ant Hamburgo arba Liepojaus. 
New Yorko Į Hamburgą.

/

I

I

(40)

i

ir Kušman iš- ieivio'

motoriniai vežimai sužeidė 
2,419 žmonių.

K

būti, o pešasi kaip 
Tur būt perdaug to 
oro’’ prisitraukė.

Brolužis.

REIKALINGA MERGINA 
dirbti ofise, turi mokėt rašyt 
ankliškai ir nors kiek lietuviš
kai; kreipkitės tuojaus į ”Ke- 

krautuvę, 255 Broadway.

PARSIDUODA NAMAS ir ŠTOKAS 
Septyni ruimai ir storas. Prie namo 
yra 6 lotai išdirbtos žemės. Namas 
su lotais $2,500. -Jeigu su storu ir ta
voms tai $3,300. Biznis išdirbtas ge
rai, lietuvių apgyvento  j vietoj. Kreip
tis pas: Simonas Taučius

394 IVinter st-, Montello, Mass.

AUKSINE PROGA.
Parsiduoda grocernė puikiausioj 

lietuvių apgyvento) vietoje, ant C st. 
ir kampas Bovven st.. So. Bostone. Sa
vininkas išvažiuoja j Lietuvą, greit 
turi būti parduota ir labai pigiai, už 
$700. Klauskite laišku arba ypatiškai.

_ A. R. (36)
132 c st, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA CHELSEA. 9 kambi- 
rių namas ir storas, gazai įvesti, 

_ i asestytas ant $3,100. Savininkas par
duoda dėl bizniško reikalo. Klausk I 
T. Doyle. -53 Statė st, Room 503, j 
Baston. Mass.

PARSIDUODA GROCERNE IR 
BUČERNE.

Lietuvių apgyventoj vietoj. Cambrid- i 
ge. Mass. Platesnės žinios "Keleivio” j 
redakcijoj. ( (35) ♦

Per liepos mėn. Mass. vai- _ ______ _
Stijoj automobiliai ir kitoki š.,ne'ę ^'ėsite siųsti laiškusT'Lietuvą:

J.
N

valstijose . $150,000.7 • ’ - --
1,

drukuotus. Bostone ir apieHnkėje atei 
nu ypatiškai ant pareikalavimo. Pa
rašykite laiška.

w stanley POCIUS '
98a Washmgton st, Boston. Mass.

ISvarbus susirinkimas.
Liet. Labdarystės D-stės, 

vyks 1 d. Rugsėjo seredos 
zakare, 7:30 vai, Lietuvių 
Salėje. Malonėkite visi na
ciai atsilankyti, nes bus ren
kamas naujas ’janitorius” 
ir kiti svarbus reikalai ap
tariame.

Sekr. A. Rasimavičia.

nepatiko — tai peštynės. 
Gražus, jauni vaikinai, ro
dos, galėtų ir kitiems, pa
vyzdžiu 
katinai.
"šviežio

§150,000 vertės degtinės 
konfiskavo.

Prohibicijos agentas W. 
Mac Carthy nutvėrė Mai- 

e, Massachusetts ir Conn.
vertės 

degtinės tik vienos savaitės 
bėgiu.

Automobilius apsivertė du 
kart, bet važiavusieji išliko, 

gyvi.
Tris Chariestovvno gyven

tojai važiavo 
Prie Centrai avė. 
mobilių ant kampo trenkė 
kitas tokiu smarkumu, 
pirmasis persivertė bent 
rą kartų. Važiavusieji 
eiaus išliko gyvi, nors 
žeisti.

Metinis Balius
Rengia Šv. Vincento Vyrų ir Moterų 
Draugystė, bus panedėdyj,

6 Rugsėjo-September. 1920.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

26 Lincoln st.. Brighton. Mass
Prasidės 2 vaj. po pietų ir trauksis 

Į iki 12 vai. naktį.
Taigi brangus broliai ir sesutės už- 

prašom jumis atsilankyti ant minėto 

grajis lietuviškus ir angliškus šokius. 
Taip pat bus gardžių užkandžių ir 
skanaus gėrimo. Taigi nepraleiskite 
progos, visi atsilankykit. Mes užtik
rinant kad busite užganėdinti. Jžanga 
porai 50 centų.

Kviečia Komitetas.

PARSIDUODA 5 LOTAI.
Pigiai parsiduoda 5 lotai žemės pa- į = .. - ...........—
čiam viduryj Montellos miesto, vienas »ra iškviesta garsi muzika,
ant Interuale st., palei kooperacijos 
storą. Lotai verti $2,500. o parsiduo
da už $1,000? Kreiptis pas:

MINNIE TIŠKUS
8 Jay st, So. Bonston. Mass.

PARSIDL ODA Motorcycle su šaliniu 
karu ir dviem sėdynėm. Pirktas pe
reitais metais, mažai važinėtas. Ma
tyt g-alima nuo 4 iki 8 vakarais. Par
duodu pigiai. (3g)

K.. VASKIS
.13 Washington st, Cambr, Mass.

automobiliu.
i ju auto- 

’ ė 
kad 
po- 
te- 
su-

Anglies tonas $16.
Pakilus mokesčiui, ima

mu už gabenimų prekių ge- 
‘ęžinkeliais, pašoko ir mo
kestis anglies net $1.50 ant 
tono. Dabar anglies tonas 
jau kaštuoja $16.

Didelis gaisras So. Bostone.
Ugnis sunaikino du medi

niu namu antrašu: 72 ir 74 
Columbia st., So. Bostone. 
Namuose laikyta įvairi seni 
daiktai ir vilnų atmatos. 
Nuostoliu ugnis pridarė 
$15.000.

GREITAI PARSIDUODA cimentinis 
namas, 10 ruimu, dviejų šeimynų, 
J 602 j ketvirtainių pėdu žemės; visa 
išdirbta. Jaunas sodas. Elektrikos 
šviesa, štymas. Parsiduoda pigiai. 
Klauskit pas Z A PUSTAS (35) 

227 D st So. Boston. Mass.

PARSIDUODA GRAMĄFONAS su 
■J? rekordais, visai naujas, geros iš- 
dirbystė-s "Pathe Freres.” Kurie no
rėtų turt gerą muziką namuose ir su- 
sitaupyt pinigų, tai geriausia proga 
nes parsiduoda pigiai. Galima matyt 
vakarais arba nedelioj. (36)
P. Shlageris. 41 Marine Rd, So Bos
ton. Mass.

Pinigus siunčiame į LIETUVĄ ir kitas šalis 
pagal dienos kursą pigiausiai_

KURIE MANOT VAŽIUOT Į LIETUVĄ
pirkite Laivakorte iš laiko, nes sunku gaut vietos ant laivų.
Laivai išeis šiomis dienomis

Su persėdimu: Rugsėjo 2,
Anglijoje. Iš New Yorko
Tiesiog. Rugsėjo 11, 25 iš
Plaukianti. Rugsėjo 4, 18ir 25 iš New Yorko i Antwerp. 
Laivai. Rugsėjo 8, 14, 22 iš New Yorko i Rotterdamą.

PASPORTAI JAU YRA GAUNAMI.
Pasportai turi būt išimti ir užvizuoti tų šalių konsulių per 
kurias prisieis keliauti. Dėlto yra reikalas iš anksto turėt 
pasportus užvizuotus. Mes visiems musų pasažieriams 
gaunam vizus laiku, kad nebūtų sutrukdymo atvažiavus Į 
New Yorką. *•

Mes pasitinkame kiekvieną atvažiuojantį iš toliau ar jis 
atvažiuitų j Bostoną ar i New Yorką ir aprūpinant jo rei
kalus Custom House, Internal Revenue ir kitus reikalus, 
laivakortės per vandeni $100. Taksai pagalviniai 85.00

' * £
Nuvažiavę j Hamburgą, Antwerpus arba Roterdamą, 

lengvai pasieksite Lietuvą. Užsisakydami laivakortę pri- 
siųskite $25. Pasportus mes parūpiname gyvenantiems 
Bostone arba netoli Bostono. Iš tolvmesnių miestų norė
dami gaut informacijų kreipkitės laišku.

Baltic Statės Finance Co
361 BROADWAY,

Gražiausių Dainų ir Naujausių
EILIŲ KNYGA

GERAS AUTOMOBILIUS pa
siduoda; 6 cilinderiais, 7 sėdy
nėms; Studebaker, geram me
chaniškam stovyje. Kas norite 
stipru ir gerą automobilių, ne
praleiskite geros progos. Par
duodu pigiai. Matyt galima va
karais nuo 6:30. T. P. Greviškis 

5 Thomas Park. So. Bostone.

KAS NORI BŪT 
BAGOTAS

TEGUL PERKA ŠJ BIZNĮ:
Parsiduoda štoras valgomų daiktų, 

du namai ir garadžius už pigc- kainą
ant lengvų išlygų ir su mažu įmokėji-; 
mu. Savininkas turi kitą bizni toli 
nuo to ir du negali vesti. Vieta apgy- 

i venta lietuviais, uždarbis yra geras.
I kurie manytų pirkti ateikit bent pa- 
: matyti. Biznio vieta randasi:

. .68 Hovendon avė, 
MONTELLO.MASS.

Jonas Bartkcvičia, laikinis
i dorius, parodyt jums bizni ir
' savininko adresą.
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ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas ir 
kriminališkas.
66—67 Journal Building

262 WASH1NGTON STREET, 
BOSTON, MASS.
Tel. Main 3334

» Tel. So. Eoston 506-W
į. DAKTARAS
: A. L. KAPOČIUS
4
• LIETUVYS DENTISTAS. 

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo I iki 9 rak.

NIDtLIOMIS 
iki 1 v. ps pistų- 

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name

251 Broadway, tarpe C ir D Sts.
BO. BOSTON. MAM.

Tel. Beach 6933

. OR. N. M. FRIEDMAN
• SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST. 

BOSTON, MĄSS.

Pasipiovė.
Pereitos subatos vakarą 

Lynne pasipiovė 36 metij 
moteris, Nora Joyce. Ne
sant niekam namie, ji paė
mė peilį ir persiskrodė sau 
pilvą. _____ _

Žuvaudamas prigėrė.
• Kaplinger L .,
važiavo pereitą ne, e reikalingas barberis
ant juriu pazuvaut. Apie Mokestis nuo $25 iki $30 sąvaitėj. At- 
Bostono švituri Kaplinger. .i^t.
išvirto iš boto ir prigėrė. 125 River st, Haverhil), Mass.

NAUJIENA VISIEMS.
Parsiduoda drukuojamos mašinėlės 

As išmokinu drukuoti ir parduodu jas 
pigiausiai, nes aš esu agentu didžiau
sių kompanijų. Brangus broliai ir se
sutes; nenusiminkite, kurie nemokate 
rašyti. Jus įsigykite drukuojamą ma-

PARSIDUODA FARMA 
36 akeriai, 12 kambariu namas, 
bamė. dirbama žemė, tikra ūkė, 
dirva derlinga, vanduo namuose 
gera pumpa bamėje. Tiktai.22 
mailės nuo Bostono. $8000; 
Smulkesnias žinias klauskite 
S. E. Nelson & Co.. Mattapan Sq 
Boston. Mass.

gaspa- 
paduos

m04040C!404n4-*

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rusių eilės:

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

Kiekvienas turėtą papuošti savo knygyną minėta knyga. 
KAINA TIK 75 CENTAL

Ta pati knyga drutaia audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirko tą knygą pasidžiaugi Pinigus geriau- 

«ia siųst "Money Orderiu,” popierinius galima siųst tiesiog Papras
tam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir Keleivio ir prili- 
pyt už 3c. marką.

"KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

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

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

69 CHAMBER ST, BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

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 vakare.

221 HANOVER S T 
BOSTON, MASS. .


