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užpuolė Lietuvius,
Sept

bet skaudžiai gavo j kailį.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Sept. 
8, 1920, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

LIEPIA NESIKĖSINTI 
ANT VILNIAUS.

Paryžius. — Pusiau 
cialiuose rateliuose čia
bama, jog sąjungininkai 
I>erspėję lenkus neatakuoti 
lietuvių, o ypatingai nesike-

ofi- 
kai-

ITrue translation filed with the nost- 
master at Boston, Mass.. on Sept. 
8, 1920, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

i Sąjungininkai drau
džia Lenkiją.

sų spėkos grūda lenkus lin-! 
kui Dniestro upės. Pietų 
Rusijoj buvo išlipęs iš Azo-, 
' o Jūrių būrys wrangelinin- 
kų, bet buvo nuvarytas at-1 
gal.”

PILSUDSKIO ARMIJA
NUGRŪSTA 50 VARSTŲ 

ATGAL,

I
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"Keleivis,** S. Boston, Mass. y■
Metai XV.

True translation filed with the post-maste r at Boston, • Mass., on Sept. 
8, 1920, as required by the Act of October 6, 1917.

Lietuviai atsiėmė daug mies
tų ir daug paliokų paėmė 

nelaisvėn.
Pereitą sąvaitę lenkų ar

mija netikėtai užpuolė ant 
lietuvių, paėmė Suvalkus, 
Seinus, Augustavą ir da ke
lis miestus.

Lietuvių kariumenę šito 
plėšikiško užpuolimo visai 
nesitikėjo, todėl nebuvo prie 
jo prisirengus ir staiga už
klupta turėjo trauktis.

Tečiaus užpuolikai neilgai 
-džiaugėsi savo laimėjimais. 
Pasitraukę atgal lietuviai 
gavo sustiprinimų ir atsigrį
žę tuojaus pradėjo pliekti 
lenkams kailį.

Atėjusi per Berliną tele
grama sako, kad visu frontu 
tarp Suvalkų ir Gardino lie- 
turiai nugrūdo lenkus apie 
50 varstų atgal. Jie paėmė 
daug lenkų nelaisvėn ir kar
tu su jais suėmė daug kari
nės medžiagos.

Be to da lietuvių kariume
nė atsiėmė iš lenkų Seinus, 
Krasnapolį, Lipską, Kolem- 
ninkus ir Cervonką. Laike 
mūšio lietuvių orlaiviai laks
tė virš lenkų ir teikė saviš
kiams žinių apie neprietelio 
judėjimą.

Gautos Berline žinios sa
ko, ka’d Lietuvos valdžios sė
dyba neužilgo bus jau per
kelta Lietuvos sostinėn-Vil
niun.

Varšuvoj yra numanoma, 
kad dėl kilusios rabar karės 
Lietuva kaltina lenkus, sa- sinti ant Vilniaus, 
kydama, jog ji turėjo gintis. 
Bet lenkai tvirtina, buk pir
mutiniai ugnį atidarė lietu
viai.

Šįvakar (4 rugsėjo) lenkų 
pranešimas skelbia, buk lie- sko rytuose buvo pašėlusiai 
tuviai užpuolę lenkus susita- smarkus mušis. Rusai perva
rę su Rusijos bolševikais, rė lenkus per Bugo upę at- 
Pranešimas sako, kad lietu- gal. Paliokai ėjo didelėmis

1,300 PALIOKŲ PAIMTA 
NELAISVĖN.

Londonas. — Brest-Litov-

----------------------------------------------------------------------------------„j 
.viai jau perėję sąjungininku {atakomis ant Vladimir Vo-_ 
nustatytąjį Lenkijos rubežių i ivnskio, bet rusai juos atrė- 
ir kad jie'padarę tai neaps-imė ir paėmė 1,000 kareivių 
kelbdami karės.

LENKAI PRISIPAŽĮSTA, 
KAD LIETUVIAI JUOS 

SUMUŠĖ.

Bet meluoja, buk lietuviai 
užpuolę juos ant Lenkijos 

žemės.

LIETUVIAI GINA TIK 
SAVO ŽEMĘ.

”New York Times” kore
spondentas Walter Duran.- 
ty telegrafuoja iš Paryžiaus 
štai ką:

Lietuviai pusėtinomis 
spėkomis užpolė lenkų rai
telius ir išvijo juos iš dviejų 
miestų^ Seinų ir Liepavo. Ši
tokio žingsnio ir reikėjo, ti
kėtis.

Lenkai, turėdami ačiū 
franęuzų paramai stipriau
sią armiją visoj kaimynys
tėj, per visą pereitą vasarą 
be paliovos rioglinosi ant 
Lietuvos žemių.Prieš išviji
mą iš Vilniaus bolševikų ir 
paėmimą Lietuvos geležin
kelių, lenkai sakė, kad pas
kui jie atiduosią viską Lie
tuvai. Bet neatidavė.

Jie pasistengė išgauti iš 
Vyriausios Sąjungininkų 
Tarybos Paryžiuje leidimą 
pasilikti Vilnių sau strate
gijos pamatais. Liepos mė
nesyje Foch nustatė demar
kacijos liniją tam Lietuvos 
ir Lenkijos taip, kad Vilnius 
paliko lenkams. Bet lenkai 
da ir tos linijos nesilaikė. 
Jie nuėjo per ją Lietuvos gi- 
lumon vietomis iki 30 kilo
metrų. Lietuviai siuntė Pa
ryžiun protestą paskui pro
testo, bet niekas jų nepaisė. 
Rudeni buvo jau net kruvi
nų susirėmimų, kaip antai 
Seinuose, kuriuos lenkai už
grobė varu, pradėjo perse
kioti lietuvius gyventojus, 
varyti laukan lietuvių mo
kytojus ir kunigus. Ir vėl 
Lietuvos protestų niekas 
nepaisė.

Dabar Varšavos žinios 
muša lermą, kad lietuviai 
rengiasi eiti ant Suvalkų. Ir , 
tas labai galimas- daiktas,

nelaisvėn.
Atremdami lenkų užpuoli

mą ant Ijembergo, rusai pa
ėmė da 300 belaisvių. .

SUMUŠTI LENKAI SUTI
KO TAIKYTIS.

Paryžius. — čia gauta ži
nių, kad karė tarp lenkų ir 
lietuvių jau pasibaigė. Ma- 
riampolėje tuojaus atsidarys 
taikos derybos. Vieta paskir
ta Mariampolėj dėlto, kad 
taip norėjo lietuviai.

Berlinas. — Lenkai reika
lavo, kad lietuvių kariumenė 
pasitrauktų už tos linijos, 
kurią nustatė Lenkijos val
džia, bet lietuvių užsienio 
ministeris pranešė lenkams 
per Berliną, kad Lietuva ši
tą jų reikalavimą atmeta.

Associated Press agentū
ra praneša iš Varšuvos šito
kių žinių:

Iš lenkų fronto čia prane
šama, kad Seinų apielinkėj 
lietuviai su kulkasvaidžiais 
ir artilerija užpuolė lenkų 
kariumenę. Pranešimas sa
ko, kad užpuolimas buvo pa
darytas be jokios priežas
ties, ir kad lietuvių kariume
nė gavusi įsakymą užimti 
Augustavą.

Lenki] spauda rašo, kad 
lietuvių pasielgimas esąs ne
suprantamas, nes laikinojo 
rubežiaus tarp Lietuvos ir nes Suvalkai yra Lietuvos 
Lenkijos lenkai da nesą pa- miestas, o lietuvių kariume- 
siekę. Lenkai skundžiasi, nė nors nedidelė, bet Ameri- 
buk lietuviai užiminėja mie
stelius lenkų pusėj.

Varšavoj taipgi skelbia
ma, kad derybos dėl nustaty
mo rubežiaus ir ateities sah- 
tikių tarp Lenkijos ir Lietu
vos tapo pertrauktos, ir kad 
lenkų delegatai grįžta Var- 
šavon atgal. Šitie delegatai

BUDENNYJ RENKA SPĖ
KAS PRIEŠ LENKUS.
Varšava.' — Sovietų kava

lerijos vadas gen. Budennyj 
pradėjo traukti didelių in- 
fanterijos sustiprinimų, tur
but norėdamas sulaikyti len
kų užpuolimą Lembergo 
šiaurvakariuose. Oficialės 
žinios sako, kad po pėstinin
kų priedanga koncentruoja
si raitoji Budennio armija. 
Šitie pėstininkai jau pradėjo 
ofensyvą prieš lenkus Hru- 
biešovo apielinkėj'e. Toliaus i 
pietus lenkai išvijo rusus iš 
Belzo.

Lenkų kariumenė turi: 
daug tankų ir su jų pagalba 
jie sakosi atrėmę rusų ataką 
prie Bugo ir Gnila Lipos 
upių.

SOVIETŲ KARIUMENĖ 
PASITRAUKĖ NUO LEM

BERGO.
Londonas. — Sovietų. val

džios telegrama prisipažįsta, 
kad rusų kariumenė, lenkų 
spaudžiama, turėjo pasi
traukti nuo Lembergo į ry-

ne nors nedidele, bet Amen- tus Sovietų spėkos turėjo 
zos ir Anglijos oficienų iš- pasisekimo tik ties fronto
lavinta, yra pasiryžusi savo 
kraštą nuo užpuolikų ginti. 
Toliaus lenkų žinios sako:

"Kauniškė Lietuvos val
džia, pasinaudodama Angli
jos mandagumu, veikia ma
tomai po vokiečių intaka ir 
su bolševikais susitarus.”

viduriu.

PERSPĖJA, KAD JI NESI
VERŽTŲ RUSIJON.

Bijo, kad Rusija atsigavus 
nesunaikintu lenkų aristo

kratų.
Washingtonas.

lenkai neatsisakytų nuo savo 
pasiryžimo skaldyti Rusijos 
valstybę, tai sąjungininkai 
ir Amerika ketina neduoti j kai 
jiems daugiau paramos.

Toks nusistatymas esąs vi
sose sąjungininkų sostinėse. 
Kaip sąjungininkai, taip ir 
Suvienytos Valstijos sutinka 
su tuo, kad Lenkija būti
nai turi laikytis etnografi
nių savo rubežių, kuriuos 
nustatė jai Pąryžiaus tai
kos konferencija. Ji turinti 
aiškiai parodyti, kad ji ne
mano grobti Rusijos žemių, 
jeigu ji nori turėti sąjungi
ninkų užtarimo.

Washingtono valdininkai 
yra tos nuomonės, jog Var
šava prie šito sąjungininkų 
nusistatymo taikysis. Šitą 
nuomonę jie remia tuo, kad 
ir patįs lenkai turi suprasti, 
jog sauvalis ir bereikalin
gas veržimasis Rusijon ne
išvengiamu budu turi iškel
ti pavojų rišo pasaulio tai
kai, nes Rusija, turėdama 
galybe gyventojų, su laiku 
tikrai turės atsigauti ir ga
lės nutrinti Lenkiją nuo že-. 
mės paviršiaus.

Todėl, jeigu Lenki ja są
jungininkų patarimo nepa
klausytų ir eitų ne tuo keliu, 
kurį jie yra jai nustatę, tai 
tuomet, girdi, ji pati turėtų 
ir gintis, jeigu Rusija vėl ją 
ušpultų. Sąjungininkai ir 
Amerika daugiau pagalbos 
lenkams jau neduotų.

1

ITALIJOJ REVOLIUOJA

Uždarė 150 kietosios 
anglies Kasyklų

•Jeigu

Rasai sumušė lenkus.

STREIKUOJA 137,000 
ANGLIAKASIŲ-

kuomet darbiniųkai iš to nei 
cento negavo.

Taigi dabartinis angliaka
sių streikas yra protestas 
prieš negirdėtą kapitalistų 
beteitę ir plėšrumą.

DARBININKAI PAĖMĖ 
GINKLŲ ARSENALUS.

Streikieriai Įsitaisė savo mi
liciją ir saugoja užimtas 

fabrikas.
Italijoj prasidėjo revoliu

cija. ”Corriere D’Italia” ra
šo, kad Venecijoj darbinin
kai paėmė valdžios arsena
lus. Kituose miestuose gink- 

■ lų sandeliai taipgi esą paim
ki. Užimta taipgi daugfab- 
| rikų.

Genoj’os mieste apskelbta 
igeneralis streikas. Neapoly
je metalo darbininkai užė
mė dirbtuves. Socialistų lai- 

I kraštis "Avanti” rašo, kad 
{fabrikai perėjo į darbinin
ku rankas Bolognoje, Turi
ne ir kitur.

Milane įvyko susivieniji
mas visų unijų, į kurį inėjo 
ir Italijos Darbo Konferen
cija. kuri turi 2,500,000 na
rių.

Šitos susivienijusios uni
jos pranešė valdžiai, kac 
esą da vilties susitaikyt ge
ruoju. jeigu valdžia pasiža
da tikrai laikytis neutraliai 
ir neremti karės prieš Rusi
jos darbininkus.

Priešingai, unijos paim- 
siančios visą pramonę Į save 
rankas ir neduos jokių gin
klų gaminti.'

Bet ”Corriere Della Se
rą” sako, kad tas grasini
mas darbininkų nereikalin
gas, nes jie jau visą pramo
nę turi-užėmę. Negana to 
Darbo Butas išsiuntinėjęs 
Įsakymą visoms vietos uni
joms organizuoti dirbtuvė
se darbininkų kariumenę 
kuriai turi vadovauti tar- 

j navę armijoj kapralai ir pa- 
I oficieriai.

Ir militarinė darbininku 
valdžia fabrikuose esant' 
jau Įvesta. Darbininkai esr 
sunkiai apginkluoti, tur 
net kulkasvaidžių ir šarvuo
tų tankų. Įnėjimas esąs už
tvertas plieno barikadomis 
o aplinkui pastatytos spyg
liuotų vielų tvoros — lygia’ 
kaip karės lauke. Sargai ii 
patruliai vaikščioja apsi 
ginklavę karabinais ir tan
kiai nakties tyloje pasigirs 
ta venoj ar kitoj didelėj lie 
dkloj švilpimas, duodantis 
darbininkams ženklą, kac' 
oavojus Milanui gręsia. Ta’ 
daroma, tyčia, kad išban 
džius darbininkų discipliną • 
Pereitą subatos naktį ėj< • 
pro Borletti dirbtuvę būrys 
policijos. Darbininkai ma 
nvdami, kad ji juos atakuos 
netik pradėjo šaudyt iš ka 
rabinų, bet paleido pompai 
ir ėmė lieti verdančiu van 
deniu. Ant paimtų dirbtu 
vių net ir ant stogų susta 
tyti kulkasvaidžiai.

Wilsonas paskyrė jiems tik 
po $4.20 algos, kuomet kasy

klų savininkai Į 6 mėnesius 
padarė $45,000,000 pelno.

Nuo 1 rugsėjo Pennsylva- 
nijoj, Alabamoj ir kitose val
stijose pradėjo užsidarinėti 
kietosios anglies kasyklos.

Kaip tik atėjo pereito j se- 
redoj žinia, kad Wilsonas ne
sutinka, idant maineriams 
butų pakelta daugiau kaip 
■J 7 nuošimčių algos, jie tuo
jaus pradėjo mesti darbą ir 
eiti ant ”vakacijų.”

Išskyrus Shedandoah’rio 
distriktą ir keliatą kasyklų 
Centralijoj ir Mt. Carme! 
apielinkėj, visas darbas nuo 
Shamokino iki Mahanov Ci- 
ty sustojo.

Dabar jau sustojo ir Vilk- 
sbarių apielinkėj darbai. Iš
viso nuo seredos iki nedėlios 
užsidarė 150 kasyklų, kurio
se dirbo 137,000 darbininkų.

Šitas streikas nebuvo Uni
jos viršininkų apskelbtas. 
Unijos viršininkai sutikt) su 
metė beveik visus darbinin- 
Wilsono komisija, kuri at- 
'<u reikalavimus, tik pakėlė 
jiems 17 nuošimčių mokes
nes ir nustatė $4.20 algos 
lormą, tai yra $1.80 mažiau 
i dieną, negu buvo pripažin
ta pragyvenimo algos gele
žinkelio darbininkams ir 
rinks tosios anglies maine
riams.

Angliakasiai jaučia didelę 
skriaudą. Juos mulkino jau 
nuo 1 balandžio. Nuo 1 ba- 
andžio, kaip pasibaigė jų 
kontraktas su darbdaviais, 
lauja sutartis buvo atidėlio
jama laikas nuo laiko ir vil
kinama per ištisus šešis mė
nesius. Ant galo prezidentas 
įaskyrė savo komisiją daly
ką ištirti ir nustatyti "tei
singą” mokestį angliaka
siams. Šita komisija turėjo 
nustatyti normą, kiek darbi- 
įinkui būtinai reikia gauti Į 
lieną, kad galėjus pragyven
ti.

Tuo tarpu minkštųjų ka
byklų maineriams ir geležin
kelio darbininkams buvo 
nripažinta algos minimum 
>6.00.

Nors kietosios anglies 
larbininkai dirbo da už se
ną algą, ir da nežinia buvo, 
kiek jiems bus pakelta, bet 
kasyklų savininkai pakėlė 
mglies kainą $1 ant tono jau 
nuo 1 balandžio. Tuo tarpu 
n pono Wilsono komisija pa
kelia darbininkams mokesti 
•ik 17 nuošimčių, kas reiškia 
xpie 50 centų ant tono. Tuo 
judu kasyklų korporacijoms 
ieka da po 50 centų, neskai- 
ant paprasto jų pelno. Ka

dangi Į metus iškasama apie 
10,000,000 tonų kietosios an
glies, tai po pusę dolerio nuo 
tono padaro apie $45,000,000 
srvno pelno Į metus. Bet nuo 

balandžio iki 1 rugsėjo 
kompanijos tų 17 nuošimčių 
da nemokėjo, taigi joms liko 
545,000,000 į šešis mėnesius,'

35,000 MAINERIŲ STREI
KUOJA APIE WILKES 

BARRE.
Wilkes Barre, Pa.,—Strei

kas apėmė ir šitą distriktą. 
A.pie 35,000 angliakasių pe
reitos seredos rytą neatėjo 
į darbą. Unija nėra: streiko 
paskelbus, bet darbininkai 
sukilo prieš savo skriaudė
jus ir nepaisydami unijos 
viršininkų pradėjo mesti 
darbą. Iš 300 kasyklų trijo
se distriktuose, 180 užsida
rė.

Nedideli nepriklausimieji 
operatoriai dar dirba, bet ir 
juos apie pusė darbininkų 
pametė.

Šiek-tiek 
Scrantoną 
bet anglies 
mažai.

Iš septinių didelių Lehigh 
Vailey kompanijos kasyklų 
distrikte Nr. 1, tik viena te
dirba.

Susouehanna apskrityje 
visos kasyklos uždarytos.

da dirba apie 
ir Carbondalę, 
iškasama labai

POTTSVILLIEČIAI NE
DIRBA.

Prasidėjęs Lensforde ir 
Williamstowne streikas pa
siekė ir Pottsvillę, kur yra 
daug lietuvių. Pottsvillie- 
ciai padėjo Įrankius ir nuė
jo namo. Turėsim vakacija, 
jie sako.

Schuvkillio apielinkė irgi 
nuėjo su streikieriais. Mai- 
neriai čia pasakė, kad jie 
negriž Į darbą potol, pakol 
Wilsonas neišpildys teisin
gų jų reikalavimų.

PAĖMĖ DAUG BELAIS
VIŲ.

Apie Brest-Litovską eina 
smarkus mūšiai.

Londonas. Oficialės ži
nios iš Maskvos sako, kad 
rasai eidami pirmyn skau
džiai sumušė lenkus ir paė
mė keliolika tūkstančių be
laisviu.

Lietuva tuo tarpu prane
ša, kad ji jau ištikrujų ka
riauja su Lenkija.

”Dailv News” sako, kac 
Anglijos ušsienio ministeri
ja nusiuntusi Lietuvai ulti
matumą. įsakydama jai tuo
jaus susilaikyti, kitaip Ang 
lija apskelbsianti karę.
,Iš kitos vėl pusės .žinios 

sako, kad tarp Lenkijos ir 
Lietuvos ruošiama taikos 
derybos. . ..

Tai šitokie žymesnieji 
nuotikiai galima pastebėti 
šiandien nisų-Ienkų karėje..

Bolševikų pranešimas is 
Maskvos sako:

”Brest-Litovsko vakaruo
se eina smarkus mūšiai. 
Vladimiro ii’ Volynsko krip- 
tvse mes sumušėm dideles 
lenku spėkas ir paėmėm ke
liolika tūkstančių belaisvių. 
Linkui Tx>mhorgo eina at
kakli kova. Haličo plote mu-

v •

10,000 STREIKUOJA 
APIE MT. CARMEL.
Mažių* mažiausia 10,000 

mainerių metė darbą Mt. 
(’armel apielinkėj. Lietu
viai pirmutiniai nuėjo na
mo.

Į Hazeltoną buvo susirin- 
<ę unijos viršininkai ir ta
rėsi, kaip streiką sulaikyt, 
bet niekas jų neklauso. Mai- 
neriai vadina juos išdavi
kais, nes jie sutinka su Wil- 
sono komisijos nutarimais.

LENKAI TARIASI SU 
JUODAŠIMČIU WRANGE- 

LIU.
Iš Varšavos pranešama. 

<ad tarp lenkų valdžios ir 
juodašimčio Wrangelio pra
sidėjo derybos dėl bendro 
veikimo.

VVRANGELIS SUMUŠTAS 
DVIEJUOSE FRQTUOSE.

Žinia iš Maskvos sako, kad 
juodašimčių generolas Wran 
gelis tapo sumuštas prie 
-r___ • -r • •• . . 1

frontuose. Pasiųsta j Kubi
nių jo ekspedicija buvo vi
siškai sunaikinta, o jo Kry
mo kariumenė likos užtverta 
ant pussalio.

Lenkijoj mušis eina visu 
frontu.

buvo nuvažiavę Kaunan tar-j šitas užmetimas matomai Juodųjų Jūrių dviejuose 
tis su Lietuvos valdžia apie daromas tuo tikslu, kad su- * "
mėnuo laiko atgal. Lietuva kėlus frarieuzų neapykantą 
siūlė nustatyti naują demar-,prieš Lietuvą. Tečiaus Ame- 
kacijos liniją (laikiną rūbe- rikes ir Anglijos komisio- 
žių) per Margrabavą, Augu- nieriai Pabalti joj pereitais 
stavą ir Šučiną, bet lenkai metais pripažino, kad lietu- 
nesutiko. vių protestai buvo teisingi.nesutiko.

Amerikos skraiduoli? 
”Pittsburgh,” kuris buvę 
nusiųstas Į Dancigą, tapt 
jau atšauktas ir plaukia at
gal j Revelį. Plaukiant jam Į 
Dancigą, jam norėta užkir
sti kelias, bet nepavyko. Ka? 
norėjo tai padaryti, nesako
ma.

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 lietuviu kalbos gramatika.

"Keleivio” A d minis t.
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IŠSIŠOKO.
Klerikalų "Darbininkas” 

kartas nuo karto duoda sa
vo skaitytojams šiokių-to- 
kių patarimų, kad jie nema
nytų, jog jie veltui moka už 
jį pinigus. Bet duodamas 
tuos patarimus jis anądien 
labai išsišoko. Jis liejje jiem 
nekelti brangių šermenų: 
nesamdyti automobilių, ne
pirkti gėlių ir kitų dalykų, 
be kurių galima lengvai ap
sieiti, o tuos pinigus verčiau 
sunaudoti "tautos reika
lams.”

Šituo patarimu "Darbi
ninkas” davė "Sandarai” 
progos pastebėti, kad prie 
šermenų yra vartojama da 
nereikalingesnių dalykų, ne 
gu automobilius. Pavyz
džiui. kokiems galams rei
kia numirėli vežti bažny
čion ir rūkyti ji durnais, 
šlakstyti vandeniu, žibinti 
žvakes, ir už visą tą "monki 
bizni” mokėti kunigui nuo 
50 iki 100 dolerių?

Šita pastaba buvo labai 
vietoj ir pastatė "Darbinin
ką” Į labai kvailą padėjimą. 
Pritarti jis jai negali, nes 
tai reikštų antausį sau pa
čiam; atmesti ją irgi nėra 
kaip, nes jis pirmutinis pa
tarė nadaryti bereikalingų 
išlaidų laidotuvėms.

Taigi, išsišoko "Darbinin
kas,” kaip Pilvpas iš kana
pių!

ti susirinkimus ir reikalau
ti, kad politiniai kaliniai bu
tų tuojaus paliuosuoti.

Tokiems susirinkimams 
Socialistų Partija pęskyrė 
13 rugsėjo dieną. Po visą ša
lį tą dieną bus laikomi mitin 
gai, taip kad tūkstančiai, o 
gal ir milionai žmonių ga
lės pakelti balsą ir pareika
lauti iš VVashingtono val
džios pilnos amnestijos poli
tiniams kaliniams.

KAPSUKO AGITACIJA.
Anot "Tautos,” atėję Vil

niun bolševikai tuojaus pra
dėjo leisti savo organą 
"Krasnoje Znamia.” Ant
ram to laikraščio numeryje 
tilpęs Kapsuko atsišauki
mas į Lietuvos žmones, kur 
tarp kita ko sakoma:

”Tur būt, nėra tarp darbi
ninkų ir neturtingesnių,] ų Lie
tuvos valstiečių tokių, kurie 
nenorėtų nusikratyti dvarinin
kų, kapitalistų ir spekuliantų ’ 
jungo. Taigi, pirmiausia reikia 
jie iki vieno (nacisto) iššluoti 
iš įsisėdėtų vietų. Visi jie rei
kia įvaryti Į kapą ir uosio mie
tu jis perverti. Kovon su tais 
gyvatėmis (gadv) visi mes tu
rime atsistoti ant kojų, šventa 
kiekvieno darbininko ir valstie
čio pareiga— visokiais budais 
naikinti šitą biaurvbę (niečist) 
pranešti apie jų lizdus ir pas
laptinius urvus, gaudyti juos ir 
atiduoti Į revoliucinės valdžios 
rankas.

"Komitetai turi savo žinion 
paimti fabrikų turtą ir nuosa
vi, saugoti ji nuo plėšimo, išva
ryti (progniat) visus buvusius 
jų savininkus ir jų tarnus, ne
leisti, kad pardavinėtų žmonių 
tjirtą.’’
Kapsukas turėjęs vilti iš- 

žudyt (istriebit) visus po
nus ir išnaikyt jų lizdus 
Lietuvoje.

Kalbėkit kaip sau norit, 
bet tai yra šlykštus žodžiai 
ir šlykšti agitacija. Kaip 
mes savo priešų neapkestu- 
me, bet visgi kurstyt žmo
nes juos žudyt— tai biaurus 
darbas I '

AMNESTIJOS DIENA.
Rugsėjo 13 diena bus Am

nestijos Diena. Ją rengia vi
soj Amerikoj Socialistų 
Partija.

Amerikos kalėjimuose 
šiandien sėdi 4,000 žmonių 
už politinius savo įsitikini
mus. Jie buvo suimti karės 
metu ir nuteisti vien dėlto, 
kad jų nuomonė apie karę 
bovo kitokia, negu ginklų 
ir amunicijos fabrikantų.

Visos Europos valstybės 
politinius savo kalinius ka
rei pasibaigus paleido, tik 
Amerika atsisako paleisti.

Tai kasgi daryti?
Nieko kita padaryti ko! 

kas negalima, kaip tik šauk

APIE RUSŲ KARIU- 
MENĘ.

Kuomet rusai pradėjo an
dai veržtis Lenkijon, tai pa
saulyje susidarė nuomonė, 
jog raudonoji armija dabar 
turi būt taip puikiai organi
zuota, kad prieš ją jau nie
kas neatsilaikys.

Tečiaus kurie matė tą ar
miją savo akimis, tie visai 
kitaip apie ją kalba. Štai ką 
sako kauniškis "Darbas” 
Nr. 49:

”Į Varšavą — tokio obalsio 
vedami rusai atėjo i Vilnių ir 
eina dar toliau. Gardino linkui 
visuose keliuose pamatysi ap

dulkėjusių. suplyšusių, pusnuo
gių ir alkanų rusų raudonar
miečių. kurie dažnai klausinėja 
vietinių žmonių, ar toli dr.r 
esanti Varšava. Be faršavos 
rusai, rodos, negalėsią gyvent’. 
Varšava — tai paskutmis pun
ktas, kur rusų kareiviai ma;.o 
apsistoti ir padaryti 'garbingą 
taiką.' Be kepurių, be batų, be 
duonos rusu kareiviai eina i 
Varšavą, kuri jiems išrodo 
esanti labai arti, ypač kai pasi
žiūri į savo kišenini žemlapį- Iš 
tikrųjų — rusai jau daug ilges
ni kelią yra padare*. negu liko 
jiems padaryti. Toks Varšavos 
artumas rusų pulkams priduo
da stiprios viltie:, ir jie yra 

•tvirtai Įsitikinę, kad p > kelių 
dienų busią toje Varšuvoje.

"Beeidami Į Varšavą rusai 
rado kelią per Lietuvą, pro Vil
nių, Lydą, Gardiną ir tt. Ir lig’ 
Varšava bus paimta, rusai šių 
kelių laikysis ir niekam jų ne
atiduos. Juk jųjų strategijos 
reikalai to reikalauja ir reika
laus.

"Tais pačiais strategijos rei
kalais besiremdanr, rusai iau 
rekvizuoja užimtose vietose ja
vus, arklius, galvijus, paukš
čius, varinėja žmonoj stuikų, 
varo Į privalomus darbus, var
toja mirties bausmę, gaudo 
buržujus ir ’kontrevoliucionie- 
rius’, konfiskuoja drabužius ir 
mėsą. įveda savo revkomus ir 
tt., vienu žodžiu, elgiasi taip, 
kaip pas save namie, kaip Mas- 
kovijoj.”
Panašiai rašo apie rusų 

kariumenę ir kitas Lietuvos 
laikraštis. Girdi:

"Vilnių žada atituštinti iki 
rugsėjo 1 dienos, bet nežada 
atsiimti agitatorių, nes tai tie
sioginis esąs bolševikų uždavi- 
nis. Kaip rodos. Vilniaus bolše
vikams nerupi nė jų pačių ar
mija. nuskurdusi, nuplyšusi, 
visai netesinti sulaukti rudens 
ir žiemos. Ta bolševikų banda 
gaus grįžti atgal, kaip ir atėju
si. Ir dyvai, kad jų lenkai ne
muša. Tokią armiją net lietu
viai galėtų sumušti.”
Taigi pasirodo, kad rau

donoji armija visai nėra ir 
nebuvo tokia galinga, kaip 
pasaulis buvo ją Įsivaizdi
nęs. "Darbas” net pranaša
vo, kad ji paliksianti "savo 
kaulus" Lenkijoj. Tam pa
čiam jo numeryje rašoma: 

”Mes neturime nusigąsti ru
sų, kad jų ir daugiausia butų. 
Rusai būdami ir dideliame skai 
čiuje negali atsilaikyti net 
prieš mažą saujalę žmonių, pa
siryžusių ginti savo šalį ir savo 
laisvę. Rusai lenkus sumušė ne 
dėl to, kad lenkai butų buvę 
silpni, o dėlto, kad lenkai buvo 
įėję į rusų gyvenamas vietas, į 
svetimus kraštus, kur sau jo
kio pasitikėjimo neturėjo. Ir

f

jau visas pasaulis KAS YRA "PUBLIKA?” jti ilgesnes valandas. 1919 m. 
” Ginčuose tarp darbininkų,?3^ ine®?as, bilius, sulyg

ir kapitalistų, plutokratai relkalauta, kad ag-j
tankia visuomet kalba apie ”publi-į ^Įturos departamento j 
traukia u. ._ j darbininkai dirbtų ne trum-;

• piau,. kaip 8 vai. dienoje. 
Harding balsavo už tą su
manymą: vadinas, jis bal
savo už pailginimą darbo 
laiko.

1916 m., liepos 18 d. sena
te pateikta sumanymas (be
svarstant paskyrimą pini
gų laivyno reikalams), kad 
butų duota laivų statymo ir 
arsenalų darbininkams va- 
kacijų 30 dienų metuose ap
mokant ir vakacijų laiką. 
Harding buvo prieš suma- 
ivmą.

Armijai ir laivynui ski
riamų pinigų biliuose jau 
metų-metais būdavo įdeda
mas punktas, kuriuo draus
ta įvesti tarp to skyriaus 
valdžios darbininkų vadi
namą bonų (dovanų) siste
ma; drausta taipgi vadina
ma laiko mieravimo syste- 
ma, sulyg kuria įrašinėja
ma, kiek darbo galima at
likti į paskirtą laiką ir kiek 
atliekama. Darbininkai, 
kaip žinoma, yra priešingi 
šitokiai systemai, kadangi 
tuo budu stengiamasi juo 
daugiau juos išnaudoti. 
Apie šešis sykius Hardfn’ui 
prisiėjo balsuoti tame rei
kale. Ir Harding visuomet 
stojo už tai. kad išbraukti 
ta, bandantį sulaikyt dar
bininkų išnaudojimą, para
grafą.

Buvo įneštas kongresan 
sumanymas paskirti $500,- 
000 įsteigimui valdiško biu
ro sujieškojimui bedarbiam 
užsiėmimo. Harding balsa
vo prieš paskyrimą -pinigu 
tam tikslui. Mat kapitalis^ 
tams daug parankiau sam
dyti žmogų, kuomet tas 
žmogus jokios pagelbos nei 
iš niekur nemato. Tuomet 
darbininkas esti daug nuo
lankesnis kapitalistui ir 
baigs tesnis.

1917 m. 7 rugsėjo buvo pa 
duotas sumanymas, idant 
pakėlus kareiviams^ tar
naujantiems užrubežyj, al
gą iki $50 į mėnesį. Harding 
balsavo prieš.
1918 m., gegužės 27 d. Har
ding balsavo prieš sumany
mą paskirti tam tikrą ins
pektorių. kurs dabotų, kad 
oelnagrobiai nekeltų per
daug augštai randų ant na
mų Columbijos distrikte.

_ jrs jau Mbas i 
mato, kad šitas komunistų

panašias aplinkybes ir gali, sa
vo kaulus palikti lenkų žemėj.”
Kaip dabar matom, tai darbininkus jo pėdomis, 

taip ir išėjo. Nueit Lenkijon j 
rusai nuėjo, bet sugrįžt jau 
nedaug tesugrįžo. O kad 
pirma rusam taip sekėsi va
ryti lenkus atgal, tai tas tik 
reiškia, kad pas lenkus da 
didesnė betvarkė ir skurdas 
negu pas rusus. Kaip fran- 
cuzai lenkus apginklavo ir 
paėmė juos savo vadovybėn. 
iie tuojaus rusus išvijo.

torius, o vis dėlto "Laisvė” 
ir iki šiai dienai 1

FRAINA DARBUOJASI”
Amerikos slaptosios poli

cijos agentas Fraina, kuris 
sutvėrė čia komunistų par
tiją ir parašė jai konstituci
ją, dabar veikia Europoje. 
Manoma, kad jisai "darbuo
jasi" tenai kaipo tarptauti
nis šnipas.

Apie tai paskelbė francu- 
zų darbininkų organas "La 
Vie Ouvrier,” kurį cituoją 
Federated Press žinių a- 
sjentura. Ji sako:

"Laikraštis ‘La Vie Ouvrier’ 
paskelbė čia (Paryžiuje) labai 
Įdomiu dalyku apie Louis C. 
Fraina, kuris organizuojant 
Amerikos Komunistu Partiją 
lošė vadovaujamą rolę, ir kuri 
paskui Sovietu Biuro sekreto
rius Nuorteva buvo apskelbęs 
justicijos departamento agen- 
tu-provokatorium. Dabar tasai 
Fraina išplėtė savo veikimą ir 
darbuojasi kaipo tarptautinis 
šnipas.

"Minėtas Francuzijos darbi
ninku organas tikrai sako, jog 
niekas kitas, kaip tik Fraina 
suteikęs francuzu valdžiai ži
nių. kuriomis pasiremdama ji 
areštavo ir persekioja Loriotą 
ir kitus žymesniuosius darbi
ninku judėjimo vadus. Kad tai 
yra tiesa, tai ‘La Vie Ouvrier’ 
atsako geru savo vardu.

"Persekiodama Generalę 
Darbo Federaciją francuzu 
valdžia irgi daugiausia rėmėsi 
tomis žiniomis, kurių jai sutei
kęs Fraina.’’
Taip apie Frainą rašo 

"La Vie Ouvrier” (Darbi
ninkų Gyvenimas), kuris 
vra pačių kairiųjų Francu
zijos socialistų organas.

O tas Fraina, tai juk A- 
merikos komunistų tėvas. 
Jisai pirmutinis pradėjo čia 
sakyti komunistiškas pra
kalbas ir aiškinti, kad socia
listai esą "buržuazijos tar
nai”, kad darbininkams rei
kią tverti tikrai "revoliuci- 
ię partiją.”

Būdamas Bostone jisai 
sušaukdavo į Grand Opera 
House ir ant Boston Com- 
mon didžiausius mitingus, 
kuriuose jisai ragino žmo
nes tiesiog kelti revoliuciją 
ir steigti "proletaliato dik
tatūrą".

Jisai pirmutinis pradėjo 
čia leisti ir komunistišką 
laikraštį, "The Revoliutio- 
nary Age” (Revoliucinę 
Gadynę). Nemaža to laikra
ščio išplatino ir lietuviškieji 
"kairiasparniai."

žodžiu sakant, Fraina 
buvo vyriausis komunistų 
judėjimo inžinierius. Bet 
kuomet Sovietų Biuro sek
retorius Nuorteva paskel
bė, kad komunistų partiją 
organizuoja valdžios agen
tai, Fraina tuojaus dingo. 
Išvažiuodamas jisai buvo 
užėjęs j Sovietų valdžios 
biurą New Yorke ir prašė 
pasporto Į Rusiją, bet juo 
tenai nepasitikėjo ir pas
porto nedavė. Paskui paaiš
kėjo, kad Fraina ir algą 
ėmė iš slaptosios policijos 
departamento.

Negavęs iš Sovietų Biuro 
pasporto, Fraina išplaukė 
Europon anglų laivu Angli
jos valdžios agento globoj.

Ir štai, dabar tas sutvėri
mas pasirodo Francuzijos 
darbininkų judėjime. Pran
cūzų socialistų organas per
spėja prieš jį visos Europos 
darbininkus.

Ką". Gatvinė jų spauda vi
suomet gina "publikos” rei- 

ia r iuui i iien tik 1 imki kalus. Pa\ vzdžiui, kuometU LIKO HK l.#W. darbininkai pareikalauja iš
Slapta leidžiamas lietuviu kapitalistų daugiau algos, 

komunistų organas ’Kova’ tai šita spaudą tuojaus šau- 
3-čiam numeryje paduoda kia, kad "publika’ nuo to 
atskaitą nuo 30 gegužės iki 
30 birželio šių metų, iš ku
rios pasirodo, kad per birže-) 
lio mėnesi jų sąjungon buvo 
įmokėta jau tik 1,000 nari
nių. O nelabai senai, kuomet 
skilo Socialistų Partija, su 
lietuvių komunistais nuėjo 
daugiau kaip 5,000 narių. 
Taigi. į tą trumpą laiką jie 
neteko daugiau kaip 4.000 
narių.

Smunka frainistų "parti
ja” netik nariais, bet ir fi
nansais. Gegužės mėnesyje 
ji turėjo $4.00 nedatekliaus, 
o birželio mėnesyje jai tru
ko jau $135.81!

Kiek Fraina ir kiti komu
nistų vadai gavo už savo pa
tarnavimą kapitalistams, 
kol kas da nežinia, bet savo 
darbą jie atliko šauniai: ir 
Socialistų Partija sunaikin
ta, ir komunistai baigia 
krikti!

nukentės.
Tai kas gi yra ta "publi

ka?”
Socialistų Partijos orga

nas, "The New Day”, teisin
gai pastebi> kad toji "publi
ka’’ yra niekas daugiau, 
kaip dalis darbininkų, kuri 

t streike nedalyvauja. Pavyz
džiui, jeigu sustreikuoja 
gatvekarių darbininkai, tai 
"publika” tuomet bus bat
siuviai, duonkepiai, krautu 
vių tarnautojai ir kiti dar
bininkai. Bet jie netik ne
protestuoja prieš streiką, 
bet labai tankiai simpati
zuoja jam.

Taigi tokios "publikos”, 
kuri butų lyg ir "trečias as
muo” tarpe darbininkų ir 
kapitalistų, ir kuri butų 
priešinga darbininkų reika
lavimams, visai nėra. Iš viso 
vra tik dvi klesos: darbinin- 

į kų klesa ir kapitalistų klesa.

HARDING
REPUBLIKONŲ KANDIDATAI Į PREZIDENTUS.
Republikonų partija šį- Harding stojo grieštai

met stato savo kandidatu 
į Suvienytų Valstijų 
prezidentą, senatorių War- 
ren Gamalieti Harding'ą. 
Nėra abejonės, kad republi- 
konai iškels į padanges 
Hardingo "nupelnus” —jie 
juk turi užtektinai pinigų 
tam tikslui. Nėra abejonės, 
kad republikonų partija pa
sistengs užmesti savo kan
didato .meškerę ir ant lietu
vių indėdami į tautininkų ir 
klerikalų laikraščius bran
giai apmokamus apgarsini- 

imus. Galima net jau dabar 
tvirtinti, kad už tuos apgar
sinimus musų tautininkų ir 
klerikalų laikraščių redak
cijos parašys da keletą gi
riančių Hardingą editoria- 
lų ir straipsnių.

Todėl, manau, svarbu pa
rodyti tikrą senatoriaus 
Hardingo veidą. Jis buvo 
šesis metus Suv. Valstijų 
kongrese: užtektinai laiko, 
kad pamačius, kas jis per 
paukštis yra. Žinios, kurias 
čia paduosiu, yra semtos iš 
’*The Searchlight” žurnalo. 
Tos žinios yra — tai Suv 
Valstijų kongreso rekordai. 
Jomis galima pasitikėti.

Senatorius Harding ir ma
žosios tautos.

Sausio 28 d. 1916 m. Suv. 
Valst. senate buvo debatai 
apie suteikimą Filipinų sa
loms neprigulmybės. Sena
torius Harding pasakė:

"Filipinų klausimas pasi 
darė dideliu Filipinų nepri 
gūlmybės klausimu, ir a? 
esu jam priešingas, p. pre 
zidente, dėl dviejų svarbių 
priežasčių...’ir tt.

Harding balsavo prie? 
įnešimą, kuris siūlė, kad Su
vienytų Valst laivynas ne 
butų ten laikomas, jeigu Fi
lipinai gautų nepriguĮmy- 
bę.

Harding balsavo prie? 
Filipinų salų biliaus patai- 
svmą, kuriuo norėta užreik- 
šti. kad Filipinams bus su
teikta neprigulmybė Į laiką 
nuo 2 iki 4 metų po to, kaip 
hilius taps priimtas.

Harding balsavo net 
prieš sumanymą duoti Fili
pinų salom platesnę savy- 
valdą.

Ir visuose įnešimuose ir 
pataisymuose, kuriais norė
ta suteikti Filipinų saloms 
arba nepriklausomybę arba 
bent platesnę savyvaldą,

prieš.
Harding ‘ balsavo prieš 

rezoliuciją, išreiškiančią 
viltį, kad anglų valdžia pa- 
liuosuos politinius Airijos 
kalinius.

Harding balsavo prieš La 
Foletto įnešimą, kad Tautų 
Lyga neatims revoliucijos 
teisių nuo Airijos, Indijos, 
Egipto, Korėjos arba kitų 
tautų gyventojų, kurie yra 
valdomi prieš jų pačių norą.

Harding balsavo prieš La 
Folletto įnešimą išeiti iš 
Tautų Lygos, jeigu kuri 
Tautų Lygoj esanti valsty
bė spėka užgriebtų silpnes- 
įiu tautų teritoriją.

Harding balsavo prieš La 
Folletto pataisymą, drau- 
ižiusį pavartoti Tautų Ly
gos įtekmę išnaudojimui 
silpnesnių tautų gyventojų 
ir tų šalių gamtos turtų.

Harding išsisuko nuo bal
savimo senatorio Walsh’o 
pataisymo, reikalavusio, 
idant 11 Tautų Lygos para- 
zrafas nevaržytų žodžio ir 
spaudos laisvės agitacijoj 
už mažųjų tautų neprigul- 
mybę ir apsisprendimą.

Lietuviai, ypač tie lietu
viai, kurie skaito save "kri
štoliniais tėvynainiais” — 
:egul įsitėmija augščiau pa- 
luotus Hardingo ’ balsavi
mus, idant žinotų, ko gali 
Lietuva tikėtis iš Hardingo, 
ieigu jis taptų išrinktas Su- 
vienytu Valstijų preziden
tu. '

Harding ir darbininkai.
Cummins’o biliųs pareiš

kė kriminaliu prasižengimų 
geležinkelių darbininkų 
streikus. Balsavimas įvyko 
apkričio 18 d. 1919 m. Har- 
ling nebalsavo.

Harding tečiaus dalyva
vo paskutiniame to biskį 
oertaisyto Cummins’o bl
iaus skaityme, kuriame bu

vo įrašyta prieš- streikinis 
patvarkymas. -

Harding balsavo ir už 
Cummins-Esch bilių, ku
riuo geležinkelių darbinin
kus galima prievarta pri
spirti taikytis su samdyto
jais; prieš tą patvarkymą 
geležinkelių darbininkai 
baisiausiai protestuoja.

Nuo 1898 m. yra Suvieny
tų Valstijų įstatymas, su
lyg kuriuo valdžios tarnau
tojai privalo dirbti nema
žiau, kaip 7 vai. į dieną; jie 
privalo, jei reikalinga, dirb-

Harding ir kariumenės 
reikalai.

1917 m., balandžio 28 d. 
Harding, kalbėdamas apie 
sumanymą sutverti taip va
dinamą Roosevelto liuosa- 
norių armiją, pasakė:

"Aš esu šalininkas visuo
tino ir priverstino kareivia
vimo, dažnai vadinamo 
tonskripcija.”

1916 m. Harding stojo už 
statymą 10 naujų kariškų 
aivų. Jisai buvo priešingas 

visiems įnešimams, kurių 
;ikslu buvo sumažinti na.u- 

; ų laivų statymo skaitliu.
Yra da daugybė kongre

so rekordų, kurie parodo 
Jardingą esant ne tik ma
žųjų tautų apsisprendimo 
priešininku; kurie parodo 
jį esant ne tik aršiausiu dar 
bininkų-priešu; netik mili- 
taristu— bet ir nuolankiau
siu kapitalo tarnu.

Petrelis.

Pati parduoda 
savo vyrą.

Amerikos laikraščiai su
rado naują sensacijų šaltinį. 
Ponzies skandalu visuome
nė pradeda jau nebeįdo- 
mauti, tai ve kita nepapras
ta naujiena — pati parduo
da savo vyrą!

—Ar tai nėra išmislas te
paklaus ne vienas.

Visai ne! Vyras tikrai 
parsiduoda. Laikraščiąi kas 
dieną talpina jo ir jo pačios 
paveikslus, dagi jų vaikų pa 
veikslus; paduoda jo vardą, 
pavardę ir adresą.

Jisai vadinasi Carl Ru- 
ssell, o gyvena Rocklande, 
Maine’o valstijoj.

Jo pati pasišaukė anądien 
laikraščių reporterius ir pa
sakė:

—Aš noriu, kad jus pa- 
skelbtumet savo laikraš
čiuose, jog aš parduodu sa
vo vyrą. Mes turime savo 
namą ir keliatą vaikų, bet 
mano vyras negali uždirbti 
gana pinigų pragyvenimui. 
Kiti žmonės pralobsta labai 
greitai, bet mes negalime 
jokiu budu. Todėl aš sugal
vojau išleisti savo vyrą ant 
loterijos, ir jis su tuo sutiko. 
Jis gatavas pasišvęsti dėl 
savo vaikų labo.

Ir džlbar laikraščiai kupi
ni aprašvmu šito naujo 
"biznio.” "

Sumanymas išrodo labai 
kvailas, bet kadangi Ameri
koj yra žmonių, kurie turi 
daugiau pinigų, negu svei
ko proto, tai Russelliai gali 
pasidaryti gražaus pelno.

Apie savo pieną Russellis 
papasakojo štai ką:

—Mes padarysime 20,000 
bilitų .po $5 ir bandysime 
juos išparduot. Iš to pasi
darys $100,000. Aš paimsiu 
iš tos sumos $25,000, o liku
sius $75,000 atiduosiu savo 
pačiai su vaikais.

Tuo budu ir vienan bus 
gerai ir kitam. Russellienė 
gaus $75,000 ir atsikratys 
nuo savo vyro, kuris jai jau 
nuribodo, o Russellis gaus 
325,000 ir gal būt jauną mo
terį, kuri jį "ant lioterfjos 
ištrauks.”

O moterų, kurios pirks 
tuos tikėtus, atsiras. Jau 
dabar, sakoma, Russellienė 
gauna po 100 laiškų *į dieną 
su įvairiais klausimais apie 
jos vyrą: ar jis myli moterį, 
ar jis būna vakarais namie, 
koks jo būdas ir tt Kai ku
rios moterįs jau ir pinigų 
prisiuntė ant tikėtų.

Jeigu šitokį dalyką sugal
votų socialistų šeimyna, tai 
visa kapitalistų spauda ir 
visų bažnyčių kunigai šauk
tų apie "bedievių ištvirki
mą,” bet kada jų pačių aba
ze šitoks ištvirkimas darosi, 
tai tas ir gražu ir dora.

t

AUKOS SOCIALDEMO
KRATAMS.

ŽVAIGŽDUTE.
žvaigždutė, mažutė, žibėk, 

žibėk!
Iš dangaus aukštybių 

drąsiai žiūrėk: 
Ko dreba, ko mirga tos 

žvilgsnių žarijos?
Širdinį troškimą išreikšti 

ar bijos?
Ar ir tau .reik slėpti, 

jausmus.
Berybėj erdvybėj oi, 

kas gi, kas
Slopina, gesina šventas 

liepsnas,
Ką dega krūtinėj ir gimdo 

ilgesį
Sakyk gi, žvaigždutė, ko 

ten tu bijeisi
Ar laisvę tau varžo 

Dangus?
Liudėdams, budėdama 

nakties tamsoj,
Aš laukiu prašvintant tavęs 

dausoj...
Oi, šviesk, šviesk, 

žvaigždutė, iš dangaus 
augštybfe!

Aš jieškau, aš trokštu tos 
šventos liuosybės,

LSS. VI Rajono konfe
rencijoj 20 birželio surink
ta.................  .$14.00

Drg. P. Brazdžionis iš
Cambridge, Mass., 28 rug
pjūčio paaukavo .... $3.00

Sykiu....................$17.00
”Kel.” Nr. 27 buvo $199.60.
Dabar kasoj yra $216.60.

St. Michelsonas. Kur niekas nevaldo kitus. 
L.S.R. F.Ižd. J. B. S.

*



Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

PHILADELPHIA, PA
Atsakymas į Kataliko Vai

ke korespondenciją.
"Kelei vio” N r. 33-čiam 

tilpo iš Philadelphios kores
pondencija, po kuria pasira
šęs "Kataliko Vaikas". Jis 
labai neteisingai ir ne logiš
kai Įtaria vietinės Stoties 
Liet. Laisvės Paskolos ko
mitetą, pasisavinime nesau 

• prigulinčių pinigų.
Nevertėtų atsiliepti į ap

rašymus tokio asmens, kaip 
"Kataliko Vaikas”, nes tas 
zoradėlis čion yra visiems 
žinomas kaipo didelis lie- 
zuvninkas ir neturintis jo
kio užsitikėjimo. Bet kadan
gi tas jo arpašymas įtaria 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
vietini komitetą, už ką rei
kale ir net laikraštis galėtų 
nukentėti, tad noroms-ne- 
noroms, vardan teisybės ir 
bešališkumo, reikia tarti 
teisybės žodis.

"Kataliko Vaikas” kalti
na LLP. komitetą dėl neiš
davimo atskaitos iš Lietu
vos Misijos lankymosi Phi
ladelphijoj. Reikia pasakyt, 
kad be reikalo "Kataliko 
Vaikas” rūpinasi nesavo 
reikalais, nes jis nepriklau
so nei vienoj draugijoj, ku
rios yra prisidėjusios prie 
L. L P.darbo. Jei butų pri
gulėjęs, ar prisidėjęs prie 
minėto veikimo, tad butų 
girdėjęs atskaitas draugys
čių atstovų susirinkime, ku
rios buvo išduotos ir drau
gijų atstovų užtvirtintos.

"Kataliko Vaikas”, dides
niam sukiršinimui žmonių, 
savo šmeižte mini Lietuvos 
Misijos atsilankymą Phila- 
uelphijoj tiktai 17, 18 ir 19 
balandžio, o nieko nesako 
apie Lietuvos Misijos lan
kymąsi 22 ir 23 vasario. Juk 
tąsyk irgi buvo išlaidų, ku
rias draugystės turėjo pa
nešti. Mat, piktos valios 
žmogui teisybės nereikia; 
sakyk čigoniškai, nors me
lagingiausia, ir bus gerai. 
Taip ir "Kataliko Vaikas" 
daro.

"Kataliko Vaikas” jau vi
sai iškrypsta iš lygsvaros ir 
be jokio mikčiojimo rėžia, 
buk net 38 draugystės yra 
prisidėjusios prie Misijos 
priėmimo. Mes, vietinis L. 
L P. komitetas, kurie turi
me rekordus ant rankų, ži
nome, jog organizuojant L. 
L. P. komitetą ljuvo užkvie
sta iš viso gyvuojančių ar
čių ir kliubų tik 32, kurių 
delegatai ant pirmo susirin
kimo veik kuo ne visų ir pri
buvo. Bet vėliaus apie 7 
draugystės bei kliubai at
puolė/ dr tai iš priežasties 
blogų liežuvių ir pasidarba
vus Abromukui ir porai jo, 
vadinamų "progresyvių" 
biznierių. Todėl ant toliaus 
liko vos tik 25 draugystės. 
Iš tų dar trejetas beturčių, 
kurios prie lėšų padengimo 
neprisidėjo. Prie lėšų pa
dengimo prisidėjo tik 22 dr- 
stės bei kliubai, iš kurių vie
na tik su $5. (Juk tūlas lai
kas atgal, "Keleivyje" tilpo 
da ir. protestas Tautiško 
Neprigulmingo Kliubo, kad 
tik viena draugystė vardu 
visų draugysčių ir kliubų 
Misiją kviečia. Apie tą pro
testą ir "Kataliko Vaikas" 
labai gerai žino, o gal ir pri
sidėjo, nes jis minėtam kliu- 
be nuolatos alkūnėm barus 
zulina. Tada protestavo, 
kad tik viena draugystė 
kviečianti Misiją, o dabar 
jau priskaito net 38 drau
gystes, kurių nežinia da ar 
yra tiek Philadelphijoj. Mat 
nesusitarę meluoja, tai ir 
nesiseka.)

"Kataliko Vaikui” paru
po pinigai surinkti už ženk- 
lėlius prie įžangos. Labai 

. drąsias akis turi tas "Kata
liko Vaikas!” Pats nieko

apart kenkimo neprisidėjęs, 
nei nei ženklelio nepirkęsj 
(apie boną, tai nei kalbos 
nėra, nes visuomet kenkė) o 
dabai smarkauja, reikalau
ja, kad atskaitas specialiai 
iam kąs išduotų! Pagalios, 
dalyką taip išpučia, kad net 
ir žmonių labai daug buvę ir 
įplaukų taip daug buvę, o iš
laidų visai maža, tarsi kad 
ir jis pats ten kartu didžiau
sius darbus butų nuveikęs. 
Kuomet tas pats ”Kataliko 
Vaikas” per tą pati "Kelei
vį’’ aprašė advokato Rago
žiaus prakalbas, tai tada sa
kė, kad laike Lietuvos Misi
jos lankymosi visai maža 
žmonių buvo. Tai kurgi tei- 
svbė, kur logika, "Kataliko 
Vaike”?

Jei taip jau rupi atskai
tos ir kur pinigai už ženkle
lius prie įžangos surinkti, 
Lai štai jie:

Išlaidų laike lankimosi L. 
Misijos Philadelphijoj 22 ir 
23 vasario, ir 17, 18 ir 19 dd. 
balandžio viso kartu $402.35

Įplaukų už ženklelius ir 
vėliukus per visą laiką $134. 
55c.

Nedateklius $267.80.
Reikia pažymėti, kad nei 

komiteto nariai, nei šiaip 
asmens daug pasidarbavę 
Liet. Laisvės paskolai, nei 
už sugaištą laiką, nei už va
žinėjimus, kurių buvo bega
lės, nieko neskaitė, už ką 
jiems visiems priguli didelė 
padėka. Išlaidos, tai tik ak- 
tuališki išmokėjimai. Dabar 
išdalink, "Kataliko Vaike”, 
šiuos likusius iškaščius ant 
augščiau nurodyto skait- 
liaus draugysčių, jei dar su
gebi nors du ir du sudėti, ir 
paklausk savęs, *ar pmagiai 
jautėsi, kišdamas nosį kur 
nereikia? Pabrėžiame, jei 
"Kataliko Vaikas” ar kas 
tik norite persitikrinti ats
kaitom, ar jos yra teisingos, 
ateikite pas raštininką vie
tinės Laisvės Paskolos sto
ties, o bus parodyta knygos, 
’kur rasite visas smulkme
nas Įplaukų ir išlaidų.

Be abejo, "Katalilv) Vai
kas” gaus atskaitų, tik, vi
sai kitokių, negu jis mano. 
Savo laiku bus išduota vi
suomenei atskaitos, ne tik 
kiek Įplaukė bei išleista, bet 
ir kas kaip darbavosi; ”Ka- 
taliko Vaiko” darbelai ne
bus praleisti. Tegul jam dėl
to gaivos neskauda.

Kas link pliauškalo, kad 
Misija iš Hotelio pabėgo, tai 
apie tai nei kalbos nebuvo; 
tai yra grynas "Kataliko 
Vaiko” prasimanymas. Bet 
ko daugiaus nuo tokio ir ti
kėtis?

Kas link "Laisvės Sargų" 
ir jiems surinktų pinigu, 
bus parodyta aiškiai, kaip 
"Kataliko ” Vaikas” bando 
viską su dumblais maišyti. 
Tegul pamatys plati visuo
menė, kame yra teisybė.

Ant kitų pliauškalų "Ka
taliko Vaiko” mes neatsa
kome, nes tai nesvarbu ir 
nepaliečia visuomeniški] da
lykų; atsakėme tiktai i tuos 
dalykus, kurie Įkriminuoja. 
apšmeižia Lietuvos Pasko
los vietinį komitetą.

Tas pats "Kataliko Vai
kas" seniaus šmeiždavo 
Brooklyno "Laisvėje”; bet 
ten tapo kelis kartus sugau
tas kaip liežuvninkas, tai 
dabar persikėlė Į "Keleivi” 
su savo perlais.

Todėl šį raštelį malonės 
"Keleivio” redakcija patal- 
ointi, nes kitaip tai "Katali
ko Vaiko’’ šmeižtai privers
tų imtis kitokio ginklo, kad 
apsivalyt nuo apšmeižimo.

Vietinės L. L. P. stoties 
Komitetas:

J. Teleiza, pirm. 
J. V. Grinius, rast.
J. Ivanauskas antr. raš.
K. Miklas, ižd.

i kioms draugijoms. esan-Į 
čioms Pittsburgh’e, išėmus 
bažnytines: taip pat suor
ganizavime L. Koop. D r-ios 
daugiausia prisidėjo ir bū
damas vedėju pastatė drau
gystę ant kojų. A. Vaino
rius yra A. L. T. S. 36 ku - 
uos pirmininkas, jis yra A., 
P. S. A. 7 kuopos pirminiu- 
kas, S. L. A. 40 kuopos pir
mininkas ir Birutės Choro 
sekretorius. A. Vainoriaus 
vestuvių vakaran susirinko 
gražus būrelis draugų ir 
gražiai* pasilinksmino, p.j 
vakarienės J. Virbickas uš- 
siminė, kad butų gerai ne- < 
pamiršti mažų 
Lietuvoje. >r 
sušukavo 
šios vpatos: po $1 — - 
bickas. J. Kazlausk; 
Gutauskas

PITTSBUURGH, PA.
Dr. šliupo prakalbos.

Čia atsilankė Dr. Šliupas 
ir laikė prakalbą L. M. I). 
svetainėje. Kalbėjo 26 rugp. 
ketvergo vakare.

Nors Pittsburgiečiai la
bai vėlai sužinojo, kad Dr. 
šliupas važiuodamas iš Chi
cagos sustos Pittsburge, bet 
ant greitųjų surengta pra
kalbos, ir nors prakalbos su
rengta prastos dienos vaka
re, vienok žmonių prisirin
ko pilna svetainė.

Dr. Šliupas kalbėjo apie 
Lietuvą ir jos politiką ir 
santikius su kaimynais-len- 
kais, rusais, vokiečiais ir 
latviais. Iš kalbėtojo aiški
nimo buvo matyt, kad di
džiausi Lietuvos respubli- 

. kos priešai j ra leikai, su ku
riais nieku budu negalima 
geruoju susikalbėti. Ponas 
Šliupas aiškino ir apie Rusi
jos boiševikus, su kuriais 
jau padaryta taika. Ntųiei- 
kė lietuviškus bolševikus, 
kurie nieko tveria, bet ardo 
viską. Kalbėtojas išvadino 
juos tiesiog kurmius, kurie 
knisasi po žeme ir viską ga
lina. Nurodinėja, kokios iš- 
dirbystės yra reikalingos 
Lietuvoje, kokių mineralų 
yra ten, ir ragino žmones 
‘.verti kooiieratives bendro
ves. važiuoti i Lietuvą ir au
ginti tos šakos pramonę, ku
rią kas pasirenka.

Taipgi aiškino-, kad Lietu
vos gyventojai lietuviai ne
dėkingi Amerikos lietu
viams, todėl kad pastarieji 
vaip susiskaldę i jiartijas ir 
Kiekviena varosi grieštai 
prieš kita kitą; kad Lietu
vos neprigulmybėš reikalais' 
amerikiečiai taių m^žai nu- j 
veikę. Aiškino irgi apie lie-J - .
tuvių sutvertą garlaivių monės centras. Randasi vi- 
bendrovę ir išrodinėjo, kaip šokių išdirbysšių. Bet žm<>- 
i-eikalinga lietuviams turėti n ės dirba sunkiai — ųo 
savo laivų liniją, kuria plati- L- net 12 valandų dienoje, 
kiotų bent keturi laivai tarp ’. Lietuvių čia priskaitoma 
Lietuvos ir Amerikos. Kai- 1 700 ypatų. Vienok veikia- 
hėtom.s kvietė tuos lietu-’ma maža kas ateičiai, ža
vius, kurie ”bolševikuoja”,dangi didžiuma jų 
dėtis prie "lietuvių” ir drau
ge dirbti kultūros ir pramo
nės pakėlimui Lietuvoje. 
Girdi, vietos užteks ten vi
siems ; Įstatymai neperse
kios, ar tu busi bedievis, ar 
dievuotas, ar kokius kitus 
Įsitikinimus turėsi, jeigu tik 
laikysis nustatytos konsti
tucijos. Ragino taip pat pir
kti Lietuvos bonus. Be to, 
ragino aukauti kiek kas iš
gali Vilniaus universitetui. 
Tam tikslui suaukauta $31 
Aukavo šios ypatoą: $2 G. 
Stagis; po $1K. Dagis, A. 
Ijesneckas, A. Varašius. J. 
Radziukas. O. Kazlauskie
nė. K. Volungevičienė, J. 
Škunas. W. Stačiuskas. K. 
Norbutas, K. Kregždė, B. 
Kapeika, F. Venslovas, A. 
Vainorius, J. Virbickas, J. 
Brazauskas, L. Sabanauc- 
kas. K. Varašius, J. Bugai- 
liškis; po 50c.: O. Vaiteku- 
nienė, O. Baliuliutė. A. Ber- 
hatonienė, O. Virbickienė. I 
Aleliunas. J. Kazlauckas. 
Kiti smulkias aukas. Pini
gai bus pasiųsti Lietuvos 
Misijai pasiuntimui i Lietu
vą.

Be to. Dr. J. šliupas Įga
liojo pittsburgiečiams gerai 
žinomus vynais pardavinėti 
šėrus laivų bendrovės_ T
Virbicką, Pr. Pikšri ir J* 
Kazlaucką. Prakalbos pada
rė gerą Įspūdį į Pittsburgo 
lietuvius.

Pittsburgietis.

PITTSBURGH, PA. 
Pavyzdingos vestuvės.

Rugp. 24 čia buvo vestuvės 
Al. Vainoriaus su p-le Ma- 
riona Balčiunyte L. M. D 1 
name. A. Vainorius pitts^ 
burgiečiams yra žinomas 
kaipo geras teisingas vyras 
Jis daug pasidarbavo vist/

i

j našlaičiu 
Susirinkusieji 

$10.50. Aukavo 
J. Vir
is. K. 

■juiauon«., A. Palubeckas, 
R. Wikenhene, J. Viktoravi- 
ėia; no 50c.: A. Vainorius. 
M. Vainorienė, V. Demikis.

" ILBVRTON, OKLA.
Nelaimė kasykloj.

Rugpiučio 21 dieną, 2 vai. 
'•5 minučių popiet, Degnan 
McConnell kasykloj N r. 19 
eksplozijoj tapo užmušta du 
žmonės; da mažiausia as
tuoni žmonės tapo palaido
ti po žemių. Juos dabar 
stengiasi atkasti. Užmuštų
jų vardai yra James Lenore 
ir jo sūnūs, 16 metų vaiki
nas. Iš kasyklos jie išimta 5 
valandą popiet.

Ekspliozija, manoma, ki
lus tuomet, kuomet oro vė- 
dykla sustojo dirbus. Liuos- 
noriai gelbėtojai tuojaus po 
ekspliozijos pradėjo gelbėji
mo darbą. Manoma tečiaus, 
kad atkasti pasilikusius po 
žeme aštuonis mainerius, 
veikiausia nepavyks iki ve
rbos nakties. Abejojama 
taipgi ar pavyks juos rasti 
ia gyvus.

A. Kardonas, K. ^Šimkūnas.) Palaidotų kasykloj vyrų 
.‘-I noterįs ir šeimynos susirin- 

; kurios prie kasyklos daboja 
oj/isą laiką gelbėtojų ‘darbą 
'-i įei nemanydamos apie ėji- 
.1 ma namo.

Panaši nelaimė tos pačios 
: kompanijos kasykloj Nr. 5 
. atsitiko pereitų Velvkų tre- 
-įčia dieną. 6 balandžio. Mai- 

.! neriams dirbant, apie 11 va- 
pandą prieš pietus, vanduo. 
; >usirinkęs senoje kasykloje, 

šlaužė sieną atskiriančių 
.1 ą nuo naujų kasyklų. Van

duo ir gasai ėmė verstis Į 
dirbamas duobes. Maine- 
■ iai puolė lauk. Bet išlijję i 
pavirsi. pamatė, kad dauge
lio darbininkų da stokavo. 
Nežiūrint pavojaus atsira- 
lo betgi žmonių, kurie turė
jo drąsos 
:ni gelbėti

Praėjo 
gelbėtojai 
gyvus, nors ir apdraskytus. 
Antru kartų iškėlė šešis ir-į 
j-; gyvus. Nors jie buvo visi 
kruvini, bet gyvi. Čia jau 
let pats kasyklos "ponas” 
vi. Donnell nusišypsojo. O 
>irm to jis stovėjo prie ka
byklos lyg lietaus sulvtas. 
Ale kaip pamatė, kad gyvus 
žmones iškelia laukan, ir jo 
i kis sužibo.

Bet toliaus tapo iškeltas 
kasyklos bosas. Jo veidas 
oajuodęs nuo gazų, o kau- 
ai lyg maišan supilti. Da 
vienas rasta visai sveikas, 
lepajudintas, bet taipgi, 
kaip ir bosas, negyvas. Iš
teka da vienas pusgyvis, 
ėt ir jis tuojaus mirė. Apie 
lešimts buvo lengvai sužei
sti, o vienas gazu ajidegin- 
as. ‘

Visos tos nelaimės 
liausią atsitinka dėl 
Danijos apsileidimo, 
ima 
kompanija 
šlaidų.

Man pačiam prisiėjo būti 
ame pavojuje:

AVilburtono maineris.

J. Endriunas, I). Endriuni? 
nė.

Šiose vestuvėse nebuv 
torielės grūdamos su dole
riais, ką paprastai lietuviai 
čia daro, bet taip sau gra
žiai .visi pasilinksmino ir d:: 
sušelpė Lietuvos našlaičius. 
Laimingos kloties jaunave
džiams.

Svečias.

CIIESTER PA.
Šitas miestelis stovi šiam 

rytinėj Pennsylvaniios vai 
stijos dalyj. Gyventoju pri- 
skaitoma i 45,000. Apgyven
ta didžiumoj svetimtau
čiais. Daugiausia randasi 
lenkų. Ant kaikurių gatvių 
negirdėti šnekant kitaip. 

. kaip lenkiškai.
Shester yra didelis pra

>■

leistis vėl į pože- 
užsilikusius.
kiek laiko. Ir ve, 
iškėlė keturis da

lietuvis darbininkas Į dirb- 
.uvę skaitydamas "Keleivį". 
Sutinka jis draugą ameri- 
ūeti, su kuriuo dirba kartu. 
Pastarasis ir klausia: "Ką 
čia tokį skaitai?”

—Tai socialistų laikraš- 
.is, daug naujienų; ir apie 
Waterburv. štai viena— at
kako lietuvis.

—Na, o kas apie Water- 
bury pasakyta? — paindo- 
mavo amerikietis.

—Gi jjasakeiama apie du 
kunigu ir jų tris gaspadi- 
ies — atsakė lietuvis.

—Ar neužtenka vienos, 
irba nors dviejų? — nusis
tebėjo amerikietis.

—Tur būt kad ne — iš 
reiškė savo nuomonę lietu
vis.

—Kaip ne 
Amerikietis— 
nei vienos nereikia. -Jų tok.- 
amatas. Jie bara vaikinu.- 
ir merginas už doros puldy- 
,ną. o patįs ką daro! Kitus 
Kunigai gązdina pekia, o pa
lis kaip elgiasi? Štai, pa
vyzdžiui. kunigas Šmitas -- 
ar yra bent koks jaunikaitis 
padaręs taip, kaip anas ku
nigas?

Į sikaršči a vęs a mer i k i et i s 
da ilgai barė katalikų kuni- 
ęų pasileidimą. Ir, prisipa
žinsiu, kad klausant iš šalies 
man ta kalba pasirodė laba 
teisinga.

Bet staiga atsiminiau, 
kad amerikietis buvo ne ka
talikas. Išsigandau, kam da
viau valią ausim jo kalbą 
klausyt. Netaręs nei žodžio 
aš atsiskyriau nuo jo. Ir kac 
padarius biirgėną su sumne- 
niją, dabar tiesiog viešai pa 
reiškiu:- jog anas žmogus. 
Įpykęs kunigą savo kores
pondencija apie gaspadines 
buvo tikras akvplėša, ir ga
na.

Bažnyčios tarnas.

— ūmai įtužc 
tiem kunigam

so Romos juodajam trustui. 
t Taigi ir miega jie saldžiu 
i rėžinės miegu ir paskendę 
‘ prietaruose.

Laikas jau butų < 'heste- 
rie lietuviams praverti aki- 
ir pažiūrėti į platų pasaulį 
kaip kitų šalių proletaria
tas eina, žengia pirmyn ir 
kloja naują pamatą gyveni
mui. Taigi kviečiu, jus. Che- 
steriečiai broliai ir sesutės 
mesti alkoholiaus garbini
mą ir prietarų išsvajotą Je 
hovą. Imkime veikti atei
čiai.

C. K. Ratkelis.

FRACKVILLE. PA-
Prigėrė vaikas.

Netoli nuo geležinkeli* 
čia yra duobių, pilnų vande
nio.* Nedidelis vaikas užsi
manė maudytis, o plaukti 
nemokėjo. Duobių butą gi 
lių. Ir kada vaikas įėjo van
denin, tai ir pasinėrė, n 
daugiau nebepasirodė. K it. 
vaikai ėmė šauktis pagel 
bos. Subėgę, žmonės istrau 
kė vaiką, liet tas jau buv« 
negyvas. Vaiko tėvai laba 
susikrimtę, nes jie turėj* 
šešias mergaites, o tik vien? 
sūnų, vienok ir to netekm

J. rj.

daž- 
kom- 

Ga- 
jų išvengti, bet mat, 

bijosi didesnių

BALTIMORIEČTV DOMAI
Rugsėjo 8 d. 1920. mies

to mokslainėj Laurence 
House. 810 W. Lombard st. 
atsidaro svarbi lietuviams 
mokykla, kurioj bus moki
nama lietuviškai rašyti. 
Mokyklon priimami yyray 
moters ir merginos. Mokes
tis $1 Į mėnesį: Įstojimo mo
kestis' 10c. Mokytojas A. Kuršaitis ir P-’ė Lilija Nav 
jaliutė ir Alena Janciute.

Liet. Mok. Direkt varde: _
Rašt Jonas Mikalauskas, tauciai.

VVATERBURY, CONN.
Kaip nepatiko jiems jų pa

čių pasielgimai.
Musų dvasiškas tėvas bai

dai supyko, kad parapijoms 
sužinojo, iog jis turi ir Ire
ną gaspadinę, ta šauniąją 
ikaistuolę gyvanašlę. Mat 
a gyvanašlė savo cnatlyvu- 
ną dabodama bile kam nesi
rodo. ir parapijoms neturi 
iro gos jos skaistybe pasige
rėti. Bet štai koks ten aky- 
>lėša kores|>ondentas ėmė ir 

išplepėjo jos paslaptis ant 
visos parapijos! Na. pasa
kykit. kai], čia kunigui ne
pykti? Ir aš būdamas kuni
gu pykčiau, jeigu kas j ma
no gaspadinių reikalą kištų
si.

O vienok tokiems aky plė
šom prisiklauso ir net da 
įuo savęs prideda ir svetim- 

Štai nesenai eina

McNAUGHTON, \VIS.
Lietavią ūkininkų kolonijoj

Nors ši lietuvių ūkininkų 
kolonija nėra taip plačiai ži
noma, kaip kad Vįoodburo. 
bet vietos lietuviai ūkinin
kai gali pasigirti, kad čia 
žemė daug geresnė, negu to
se kolonijose, kurios jau. 
spėjo išsigarsinti. Lietuviai 
čia pradėjo apsigyventi nuo 
1918 metų. 
Jas? apie 
šeimvnu.

Dabar jau ran- 
keturiasdešimts 

___ ir visi gyvena 
ytin gerai. Man teko patirti, 
kad tūli ūkių pardavėjai net 
iš Chicagos atvažiuoja i čia 
ir jjarsiveža Į savo ofisus 
daržovių* idant tuo savasias 
kolonijas garsinus.

Reikia dar pažymėti, kad 
šios kolonijos lietuviai yrs 
laisvus žmonės. Nėra kuni
go, kuris juos kiršintų ir jų 
kišenius lengvintų. I^aikraš- 
čiu čia pereina "Naujienos . 
"Keleivis," "Tėvynė” ir kiti. 
Tik neteko patirti apie vie
tos ūkininkų draugijas. Jei
gu tokios draugijos dar ne
būtų, tai reikia tikėtis, kad 
neužilgo mes ją turėsime. 
Ūkininkams taipjau reika
linga turėti savo organiza
ciją.

Man taipjau didžiai įkirė- 
jo nuolatinis miesto bildesis. 
Todėl manau čia apsigyven
ti, jeigu pavyks. Klimatas 
čia labai malonus, ir šimtai 
žmonių parleidžia čia vasa
ros metą prie žaliuojančių 
girių ir siūbuojančių ežeru.

Stasys A.'Dementis.

NORWOOD, MASS.
Kooperacijų konferencija.

Naujosios Anglijos Lietu
vių kooperatyvių bendrovių 
conferencija įvyks rugsėjo 

26 dieną šių metų, St. Ja- 
mes st., pogažnytinėj salėj 
Norwood, Mass. Pradžia i 
vai. po pietų.

MONTREAL, CANADA. 
lietuvis apkaltintas žmog

žudyste.
Koronerio teismas vien

balsiai pripažino, kad Kons- 
antinas Giržas, lietuvis, 
/ra kaitas už mirtį Willia- 
n<> Lesses, paeinančio iš 
New York. Pastarasis mirė 
Montrealo viešojoj ligoni- 
)ėj. Jis mirė nuo žaizdos 
taivoj, kurią aplaikė Gau- 
in šokių sa’ėj, 1044 St. Cat- 

herine st.; perskėlęs galvą 
lietuvis Konstantinas Gri
zas.

Pasak liudininkų, mušty
nės kilusios šokių salėj. Gri
gas rėžė Lesses’ui kėde gal
von. Tas parpuolė. Duota ži- 
iia policijai. Pastaroji atvy

ko ir areštavo Grižą. Gi su
žeistąjį nugabenta ligonbu- 
tin. kur jis ir mirė ant ryto
jaus neatgaudamas sąmo
nės.

Koronerio teismas buvo 
bilnas prisigrūdęs vietos lie
tuvių. taip kad net liudito- 
iams sunku buvo surasti kė
lės. Grižo advokato vardas 

buvo Peter Berkovič.
Pirmutiniu liudininku pa

šaukta mirusiojo pati, da
bar našlė. Ji pirm ištekėji
mo buvo V. Bukomof. Naš- 
ė paaiškino, kad ji ištekėju- 
i už Lesses’o šeši metai at- 
tal New Yorke. Bet pasta- 
•uju šešių -septinių mėnesių 
aiku jos vyras gyvenęs 
New Yorke; gi ji gyvenus 
Vlontrealyj. Ji pranešė, kad 
’i užvedus perskyrų bylą 
teismuose, reikalaudama 
iau atskiraus gyvenimo ir 
įžlaikymo, bet kolei kas nie
ko neatsiemus. Tą naktį, 
kuomet jos vyras sutiko 
nirti, ji su keliomis drauge
lėmis merginomis atlan
kius minėta šokių salę. Pir
mąjį šokį ji šokus su kalti
namuoju, t. v. su Grižu. Tuo 
laiku salėn Įėjęs jos vyras. 
Jis išrodė girtas. Jis pradė
jęs daryti įžeidžiančius Gri
gą pastabas. Pasak moteriš
kės, kaikurie Lesses’o žo- 
Ižiai taip supykinę Grigą, 
kad tasai pagavo mažutę 
kėdę nuo grindų ir rėžė juo 
tiu syk Lesses’ui i galvą. Le- 
sses’as susmuko ant grindų 
Nugabenus Lesses’ą į ligo
nine ji ten nuvyko. Ji išbuvo 
su juo iki mirties. Sužeista
is, anot moteriškės, mirė 

neatgavęs sąmonės. Mote
riškė papasakojo nepažino
tus Grižo niekuomet pir
miau.

Antras liudytojas, Frank 
Kelboy, 3081 Amity st., kurs 
nranešė policijai apie Lesse- 
so sužeidimą, pasakė, kad ji
sai nematė atsitikimo pra
džios. Kuomet jis atbėgęs 
nažiurėti, kas atsitiko, jis 
radęs Lesses’ą parpuoluosį 
ant žemės. Tuomet davęs 
policijai žinią. Kalboj pat
virtino, kad jis žinojęs, jog 
santikiai tarp Lesses’o ir jo 
oačios buvę prasti.

Tris kiti liudininkai, ku
rie matę Grižą uždavus smu 
gi Lesse’ui patvirtino, jog 
Grižas drožęs du syk į gal
vą kėde, ’oet jie sako, nieko 
nežiną, ar Grižas turėjęs su 
Lesseso pačia pažintį pir
miau, ar ne.

Anot daktaro liudymo, 
Lesses miręs nuo sužeidimo 
smegenų. Ir tai atsitikę nuo 
to, kad perkirstas kėde gal
vos kaušas jas pažeidęs. 
Daktaras betgi sutiko ir su 
tuo Grigo advokato nurody
mu. kad puolimas ant žemės 
galėjo irgi sudaužyti galvos 
kaušą, nuo ko ir ištiko mir
tis.

Teismas pripažino Grižą 
kaltu Lesses’o mirčia. Grižo 
byla eis Į kriminali teismą.

Reikia pasakyti, kad Gri
žas buvo geras moterėlių 
apaštalas.

Teisine buvęs. t
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FILOZOFIJA.
DR. A. J. KARALIUS.

k u žemė vėl pavirs į dumb- perstoto mums judėjimą ir JįępępgĮę jg i gelis pasižada užmokėti 
lrancuzų kapitalistams’ vi
sas senosios Rusijos skolas, 

su visais 
nuošimčiais. Nuvertus so
vietu valdžią, Francuzija 
pasižada paversti tas sko
las nauja paskola ant 35 m. 
po 6 ir pusę nuošimčio.

Kad užtikrinus,* jog ta 
t ir nuošimčiai .už ją 

, W vangelis

Ką 
Tautų Lyga.

permainą.
Empedoklis.

Senieji gamtos filosofai 
daleisdavo. L 

arba pagaminimą i gali atsirasti

lyną ir viskas vėl iš pradžių 
turės prasidėti. Jis tikėjo, 
kad saulė ir žvaigždės kas 
dieną užsidega ir užgesta.

Ksenofanas užginčija su
tvėrimą arba pagaminimą 
esybės. Nieko negalima iš 
nieko pagaminti. Esybė to
dėl negali pradėti; ji turėjo 
visada būti.

Parmenidas.
Heraklitus skelbė, kad 

; kad ugnis 
įvirsta vandeniu, vanduo že
me, o žemė ugnimi; kad 
daiktai būvą ir nyksta. Bet 
kaip tai yra galima? klau
sia Parmenidas. Kaip daik
tas gali būti ir nebūti? Kaip 
daiktas gali mainyti savo 
ypatybę? Kaip galima taip 
kvailai manyti? sako jisai. 
Tvirtinti, kad galima, reiš
kia už reikš t i, kad kas nors 
yra ir to kas nors nėra, kad 
kas nors paeina iš nieko, ir 
kad tas kas nors tampa nie
ku. Jei esybė yra atsiradusi, 
tai ji paeina arba iš neėsy- 
bės. arba iš esybės. Jei iš ne- 
ėsybės. tai paėjo iš nieko, 
kas .yra negalimas daiktas; 
jei iš esybės, tai paėjo iš sa
vęs. kas reiškia tą patį, kaip 
kad pasakyti, jog ji yra pa
naši į save (lygi sau), arba 
visuomet buvo.

Parmenidas todėl toliaus 
eina ir sako, jog aišku, kad1 
tikrai iš esybės gali paeiti 
esybė: kad jokis daiktas ne
gali tapti kuom nors kitu; 
kad, ‘ 
buvo 
kad 
yra. 
amžina, iš nieko nepaeinan
ti. nesimainanti esybė. Esy
bė ir mintis yra vienas daik
tas. nes apie ką negalima 
manyti, to negali būti: o ko 
nėra, apie tai negalima ir 
manyti.

Musų filosofas persistato 
esybę arba realybę (tikre
nybę) kaipo vienodos me
džiagos masa pavidale sfe
ros (kamuolio). Negalima 

'persistatyti kokią nors per
mainą. ir dėlto musų jaut- 

i riam galvočiui pajautimų 
oasaulis yra iliuzija. Pasiti
kėti pajautimams, sulyg jo, 
reiškia pripažinti, kad esy
bė ir neėsybė yra tas pats. 
Parmenidas pilnai tiki pro
tui.

Jis savo mokinimuose 
skelbė, kad sulyg logikos 
mes turim suprasti pasauli 
kaipo vienatą—nesimainan
čią ir nepajudinamą buitį.

Zenonas.
Zenonas stengėsi priro

dyti eleaniečių doktrinos 
teisingumą, išvadžiodamas, 
kad priešingai manyti yra 
absurdas. Jei mes, jis sako, 
pripažinsime daugskaitą ir 
judėjimą, tai Įsivelsime Į 
priešginybes. Pav.. jei yra 
daug daiktų, tai turi būti be 
galo mažų ir be galo didelių. 
Negalima persistatyti judė- 

! įimo ir ruimo (ploto): jei 
sakome, kad daiktas randa
si ruime. tai turime (teleisti, 
jog tasai ruimas randasi 
. uime, ir taip toliau iki be- 
galinumo. Paleiskim,' jog 
kūnas keliauja per ruimą; 
pirmiausia kūnas turi per
eiti per pusę ruimo: kad 
perėjus per tą pusę, turi pe
reiti per pusę tos pusės, ir 
taip toliau.

Kitos galvočius, Melissus, 
bando šiaip darodinėti: 
Esybė negalėjo atsirasti, 
nes tada reikštų, kad yra 
buvusi neesybė pirm esybės, 
o esybė negali paeiti iš ne- 
esybės. Esybė yra viena, nes 
jei butų daugiau, negu vie
na, tai esybė nebūtų beribė. 
Nėrą tuščio ruimo (vietos) 
arba nesybės, todėl judėji
mas yra negalimas. Jei nėra 
daug skaitumo nė judėjimo, 
tai negali būti nei atsiskyri
mo. nei susijungimo, nei 
permainos. Todėl pajauti
mai mus apgaudinėja, nes

I
(Tąsa) 1 vieni jieško garbės ir vaini-

ITALIEČ1V MOKYKLA. gi ateina*
v pelnius, o truputį įsmintm-

Į tingesni ateina pasižiūrėti 
' kas dedasi. Taip ir mes ap-’ 
leidžiame savo gimtinius 
lizdus dausose, ateinam ant 
žemės, vieni jieškodami 
garbės, kiti turtų, treti spę-i viskas‘manosi ;' 
kos, ir tt.. bet nedaug kas ti- 
rinėja gamtą. Pastaruosius 
jisai vadina filosofais, gal
vočiais, užimančiais augš- 
čiausią vietą žmonijoj.

Pytagoras buvo labai ga
bus ir sumanus matemati
kas. Jis mokino, kad sauiė 
suteikia žemei šilumą ir 
šviesą, kad saulė stovi ant 
vietos, o apie ją sukasi visi 
dangaus kūnai.

Eleaniečių mokykla.
Eleaniečių filosofija, ap

lamai imant, skirėsi nuo jo- 
niečių bei italiečių filosofi
jos savo bandymais aiškinti, 
nežinomą nežinomais daly
kais. Eleaniečiai bandė ne
paisyti žmogaus pajautimų, 
bandė nenasitikėti jaus
mais; jie siekė prie viršjau- 
sminių dalykų. Daugiau ir 
aiškiau kalbėjo apie virš- 
gamtą: jiems daugiau rūpė
jo dvasia, negu medžiaga. 
Jie nepasitenkindavo pu
siau mechaniniais pirmes
nių galvočių aiškinimais: 
de artinosi prie nežinomo: 
jie sutvėrė naują filosofijos 
mokykla, pagimdė gryną 
metafizika Graikijoj. Svar
biausiais šios filosofijos aiš
kintojais buvo Ksenofanas. 
Parmenidas. Zenonas ir 
Empedoklis, kurių mokini
mus dabar atskirai paduo
du.

Eleaniečių filosofija buvo 
skelbiama tarpe šešto ir 
lenkto šimtmečių pirm Kri
staus.

Ksenofanas.
_____ Ksenofanas buvo poetas 

abus mate-'ir savo filosofiją skelbė eilė
mis. kurios tečiaus vietomis 

' yra neaiškios, leidžiančios 
keleriopai suprasti. Aš čia 
tiktai trumpai bandysiu jo 
filosofiją paduoti.

Man išrodo, kad Ksenofa
nas pirmutinis sutvėrė teo- 
’ogiją, nors gana silpną. Jis 
oirmiausia užreiškė, ka<l 
žmonės nieko tikra apie die
vus "negali žinoti." Jam iš
rodė juokinga, kada graikai 
dievams duoda žmogaus iš 
vaiždą. "Jei arkliai mokėtų 
piešti, tai dievus pieštų ark
lių pavidale," sako Ksenofa
nas. Jis nurodo, kad etiopie- 
ėiai piešia dievus su priplo
tomis nosimis ir juodais vei
dais, o trakiečiai — su gels
vais veidais.

Ką Ksenofanas sako apie 
lievvbę? Kodėl yra visata 
ir kah ji yra Kas yra toji 
paslaptinga spėka, kurią 

Į žmonės vadina Dievu? Kse- 
: nofanas daug ir neaiškiai 
kalba apie vienatą. apie sfe
rą. Vienok aiškiai matosi, 
kad iis dievybę skaito visur- 
esančią, išmintinga, amži
na. vienui viena, visągalin- 
:ia- ir visąžinančia esybe. 
Apie šita esybe, jis sako, 
mes negalime žinoti, kuomi 
;i yra — malime tik žinoti 
kuomi ji nėra.

Visgi neaišku, ar Kseno- 
fano dievybė yra materiale, 
ar nematerialė esybė, nors 
kritikai visaip tvirtina. Jo 
dievas yra viskas: dievas — 
tai pasaulis ir viskas, kas 
pasaulyje yra. Dievas yra 
vienas ir viskas. Ksenofa- 
no teologija yra pantejiz- 
mas.

Ksenofanas tvirtino, kad 
žmonės ir visa gyvija atsi
rado iš žemės ir vandens. 
Kitados žemė buvusi sumai
šyta su purėmis, bet laikui 
bėgant atsiskyrė. Savo lai-

Pvtagoras.
Šitas galvočius gyveno ir 

mokino šeštam šimtmetyje 
prieš Kristų. Apie jo gyve
nimą žinome vien tik iš pa
davimų, kurie ji skaito die
vo Apollo sunumi ir aplamai 
kokiu tai pusdieviu.

Jis mokino slapta, neaiš
kiai, ir dėlto sunku teisin
gai paduoti jo filosofiją. Tai 
buvo pirmutinis mistikas. 
Jis Įsteigė savo rūšies sektą, 
kaip Loyola, kuris sutvėrė 
galingą Jėzuitų draugiją. 
Pvtagoro sektos tikslas bu
vo: mokslas, dora, politika 
ir religija. Išrodo, kad jis 
visko mokino. Prie sektos 
priklausė apie trejetas 
šimtų narių iš Krotonos ari
stokratų šeimynų, kuriuos 
Pvtagoras mokino visko ir, 
sakoma, rengė prie valdymo 
pasaulio. Sekta turėjo savo 
slaptybių, kurias nariai su
žinodavo tik po ilgo novicia
to : prigulėti prie tos sektos 
reikėjo turėti tam tikrų ga
bumų. Naujai prisidėję na
riai (noviciantai) per ilgą 
laiką neturėjo jokio balso 
draugijoj, tegalėjo tik klau
sytis.

Pytagoras ir moteris pri
imdavo i savo sektą. Istori
ja parodo, kad jo sekta buvę 
labai prasiplatinus, turėjo 
daug skyrių ir labai didelės 
Įtekmės. Ant galo žmonės 
sukilę išgriovė visas tos sek
tos kuopas, net daug jos pa
sekėjų buvo išžudyta.

Pvtagoro filosofija yra 
pilna tokio gilio misticizmo, 
tokių neaiškumų, kad. kaip 
minėjau, sunku surasti ką 
jis tikrai mokino. Jis raštu 
nepaliko, o jo mokiniai vi
saip jo mokinimus aiškino.

Štai, kas ir kiek žinoma Į 
apie Pvtagoro • filosofiją. 
Būdamas labai ga____
matikoj ir muzikoj, jis ran
da. kad tuose moksluose 
svarbiausią rolę lošia skait
lius ir laikas. Jis daug mąs
to ir prieina prie išvedimo, 
kad viskas visatoje priklau
so nuo skaitliaus ir laiko. 
Skaitlius ir laikas yra pir
mutiniai principai visų dai
ktą — šaltiniai iš kurių visi 
daiktai atsiranda, išsivysto. 
Yra skaitliaus net ir dievy
bė. Tuo budu jis riša visas 
visatos ir paties dievo ar 
dievų problemas. Trumpa’ 
pasakius, Pvtagoro filosofi
ja yra štai kokia: Visuose 
gamtos apsireiškimuose ran 
dasi viena, tiktai viena ypa
tybė, kuri suteikia tvarką ir 
harmoniją daiktams ir nu
skina ju santikius; kuri su
teikia visai gyvijai išmintį 
ir musų pačių protui leidžia 
pažinti pasauli. Toji vpaty- 
bė yra skaitlius. Ačiū skait
liui. pasaulyje gyvuoja tvar
ka ir harmonija; pasaulis

• gali vadintis Kosmos.
Kas yra tasai stebuklin

gas elementas skaitlius, mu
su filosofas negali išaiš
kinti ; bet jis moka jį gar
binti. parodo jo galybe geo
metrijoje, astronomijoj ir 
muzikoj.

Pytagoras mokino, kad 
dpšia gyvena pirm susilieji
mo su kunu. nepamiršta sy
kiu su kunu, bet persimaino 
savo pavidale arba pereina j 
kitus kunus. Dūšia susideda 
iš trijų elementų: proto, iš
minties ir geismo; gyvūnų 
irgi turi dūšią, bet ji neturi 
proto.

Jis skelbė blaivybę, susi
turėjimą. ištikimybę, meilę, 
draugiškumą: savo moki
niams liepė kas dieną save 
ištirti ir surasti kas jų pa- 
darvta gera ar bloga.

Gyvenimą jis lygina prie 
olvmpiniu žaislu, kuriuose 

i
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gina Rusiją. ir užmokėti j«s
kad niekas ne- Į T‘ ue translation filed vvith the post- 

npi išnvkti ' ’1,asto,‘ at Boston, Jlass, oo Sepi._ nei 1S JKll, 1920, as re«Įuired bv the Acto!
kad absoliutis tvėrimas ar- uetoaer o, įsn.;
ba sunakinimas nėra gali
mas daiktas. Jie tai priėmė 
be tirinėjimo, 
tai buvo jiems 
rodinėjimų. Niekas nešimai 
no; tikrenybė yra nuolatinė 
ir nesimainanti bei negalin
ti būti 
maina 
vedžiojime

Aleksandras E. Kdtens-
be kritikos ■' kls.\!>uv^ nu? lieP0S 5ki laP'. —

aišku k da-! hr'^° n’^nesi° lbl.7 metais paskola i____
Rusijos premjeru, o dabar bus užmokėta. ____ .
gyvenąs Paryžiuje, išleido naveda Francūzijos naudo 
anądien į pasauli atsišauki-;

permainoma; per
tai pajautimų su- 
is. Taip jie tikėjo.

(Bus toliau.)

Kvailas nusistatymas 
prieš Rusija

kas tik yra. visuomet 
ir visuomet bus, arba 

viskas palieka kuom 
Todėl gali būti tiktai

imą karštai gindamas Rusi- 
Įją-

Kerenskis reikalauja, kad 
sąjungininkų blokada prieš 

j Rusiją butų tuojaus nuim- 
i ta, ir pajuokia anglų ir 
į francuzų baimę, buk Rusi
joj kilsiąs "Raudonas Na- 

! poleonas,’’ kuris nušluosiąs 
savo armijomis visą Euro- 

ipą.
"Rusija bus ne karės val

stybė, bet didelė taikos de- 
Įmokratija," sako jisai.

Bolševikų pavojus perei
siąs pats savaimi, sako Ke- 
renskis. Tečiaus jis pridu
ria. kad sąjungininkai, vedę 
karę prieš Rusijos žmones 
per du metu suviršum, ne- 

; ras iugse prielankumo.
"Sąjungininkai dabar 

I piauna kūkalius, kuriuos jie 
! patįs . sėjo," sako buvusis 
premjeras. "Tikriems Rusi

jos draugams nėra jokio 
i skirtumo. ar bolševikai pri-j 
ims Anglijos pasiūlymą vi-Į 
suotinai taikos konferenci
jai šaukti Londone, ar ne.

"Sąjungininkai knupčio-

Frue translation filed with the post- 
master at Boston. Mass.. o:’ Scpt. 
S, 1920, as re luired by the Act oi 
Jctober. 6. 191“.

Francuzų nusistatymas. 
Rusijos klausimu yra klai
dingas. Bet visgi jam yra 
pamato.

Caro valdžia pasiskolino 
iš Francūzijos bilionus fran 
kų.

Sovietų valdžia šitos sko-] 
los nepripažįsta.

Suprantamas dalykas, 
kad Francūzijos poiitikie- 
liams ir kaoitalistams rupi 
atgaivinti Rusijoj carizmą,' 
ar kitą kokią valdžios for
mą. kuri tas skolas jiems at
mokėtų.

Washingtono valdžios nu- 
.sistatymas prieš Rusiją yra 
tsip pat klaidingas kaip ir 
Francūzijos, bet prie to da 
jis neturi sau ir pateisini
mo.

Caro ir trumpai gyvavusi 
Kerenskio valdžia pasisko-. 
lino __ __ x -
šimtų milionų dolerių, kas padarė iš jų 
karės skolose yra menknie- ' 
kis

Bet ir tos skolos SovietųI . „ _
Valdžia nėra atmetus. Prie- ninkus dabar atsistojo mil
ingai. ji siūlėsi ja atmokėti, žinąs, kurį jie patįs išauklė- 

• a 1 _I „ I, „ X- „ I _ _ _

jimui visus europinės Rusi
jos geležinkelius, visą per
teklių Ukrainos ir Kubanės 
javų, tris ketvirtdalius eks
portuojamos kiekybės ben
zino ir vieną ketvirtdalį iš
kasamos Dono srityje ang
lies.

Toliaus, Wrangelis gva- 
rantuoja Francuzijai teisę 
rinkti muitus visuose Rusi
jos uostuose prie Juodųjų ir 
Azovo jūrių. Be to da Fran- 
euzija istatysianti savo val
dininkus Rusijos finansų, 
pramonės ir prekybos mini
sterijose.

Sulyg šitos konspiracijos, 
Rusija turi Įvesti priversti
ną kareiviavimą tokiais pa
matais, kaip buvo pirm ka
rės. Francuzija apsiima at
statyti Rusijoj ginklų* ir 
amunicijos fabrikas ir ap
ginkluoti naują Rusijos ar
miją. Tarp Francūzijos ir 
Rusijos tuomet turi būt pa
daryta užpuolimui ir apsi
gynimui karinė sąjunga 
dvidešimčiai metų.

žinia priduria, kad šita 
slapta sutartis taipgi aiš- 

Is-io nuo vienos klaidos prie, kiai pastato pakraščiu vai 
kitos, ir vis dar tvirtina, tvbių klausima — visos jos 

ionc y*» rcrjo  * _ 22.5 T> - - ~kad jų kelias esąs teisingas.: 
"Užpuldami bolševikus 

ginkluotomis spėkomis ant 
Rusijos 
kai netiktai nusikalto prieš

turi įneiti Rusijon.

žemės, sąjunginių-
. i uumuii nujmcuiv pi icS

Amerikoje tik pora! tautini rusų sentimentą, bet 
’ ’ . J galingą sau

! priešą, šitą neapykantos 
i jausmą pasigavo bolševikai. 
I "Tuo budu prieš są jungi-

Geležinkeliai ir

i
Truc translation fileti with the post- 
niaster at Boston. Mass., on Sept. 
S, 1920, as required by the Art of 
October 6, 1917.

j T autu Lygą sugalvojo po
nas Wilsonas. Jis tvirtino, 

•a kad ji sulaikys kares tarp 
tautų. Jis ją Įpiršo Europos 

i valstybėms ir spyrėsi, kad* 
; Suvienytos Valstijos prie 
įjos prisidėtų.

Senatas {Mino Wilsono pa
siūlymą atmetė. Tai Vbuvo 
toks smūgis Wilsonui, kad 
jis net apsirgo. .

Tuo tarpu paaiškėjo, ką 
įtoji lyga reiškia. Pirma tik 
senatas jai pasipriešino, o 
dabar ir visa Amerikos 
spauda ją atmeta. Pavyz
džiui. "Boston American" 
26 rugpiučio rašo:

"Graikija. Rumanija, Ser
bija ir Čeko-Slovakija pri
guli prie lvgos. O pažiūrėki
te į jas. Visos apsiginklavu
sios iki dantų ir visos tarp 
savęs pešasi.

"Francuzija yra lygos na
rė. Pažiūrėkite Į Francuzi- 
ją. Militarinė jos Įstaiga yra 
daug didesnė, negu Vokieti
jos buvo 1914 metais. Jos ar
mijos darbuojasi dabar 
grobdamos žemės Artimuo
se Rytuose. -Ji leidžia milio- 
nus palaikymui karės Kry
me ir Lenkijoj, ir ii nuola
tos grasina Įsiveržimu Vo
kietijon.

"Lenkija yra lygos narė. 
Pažiūrėkite i ją. Ji užpuolė 
ir Įsiveržė Rusijon, sukur
dama tokią karę, kuri pra- 

I rijo daugybe turto ir pra
žudė tūstančius gyvasčių ir 

'abiem pusėm reiškia pra- 
gaištį.

"Japonija irgi priklauso 
prie tos lygos. Pažiūrėkite į 

i Japoni ja. Ji grobia žemes 
į Rytu -Sibire, veržiasi ir daro 
intrigas Kynuose. žiauriai 

Irersekioia ir skerdžia Ko
rėjos ir LTžbaikalio ploto gy
ventojus.

"Priguli prie tos lygos ir 
Anglija. Pažiūrėkit Į ją. Ji 
grobia Persijos žemes, šau- 
c!o Egipto žmones, veda slap 
ta karę prieš Rusiją ų* jo- 
dijėja Airijos žmonių 
sprandais.

"Dabar Įsitėmykit. Nei 
viena tų intriguojančių, ka
riaujančių ir vagiančių ly
gos narių nepaiso tos lygos 
nutarimų., neklausia jos lei
dimo pra’dėti karę, nepa
duoda lygos teismui savo 
skundų, žodžiu sakant, nei 
viena jų nepaiso tos lygos 
autoriteto, nei duotų tai ly
gai savo prižadų.

O vis dėlto meš turime 
kandidatų Į valdininkus, ku
rie važinėjasi po Ameriką 
pasakodami balsuotojams, 
buk vienatinis būdas taikai 
pasaulyje Įvykinti, tai prisi
dėti Amerikai prie tų Ibesi- 
vaidijančių, apgaudinėjan- 
r‘’". meluojančių, žmogžu-

į

kapitalistą pelnai.
Sulyg valdžios statisti

kos, Suvienytose Valstijose 
yra tiktai, du žmogų, kurių 
metnės Įplaukos viršija $3,- 
000,000. * Tas reiškia, ir tą 

įgali paliudyt šimtas Wall 
i streeto milionierių. kad A- 
: merikos kapitalistams tat- 
i nauja labai išsilavinę ro- 
Į kundų vedėjai, jeigu jie mo
ka taip puikiai paslėpti nuo

Taigi šituo kiaušiniu A- jo. ir jie dabar nebežino kas 
merika neturi su Sovietų c^a£ydi. 
Respublika jokio ginčo.

Sovietų Respublika nie- .....
kad nėra mus užpuolus, nei lauti. kad bolševikai sušvel- 
kitokiu budu nuskriaudug.

žinoma. 1
Wilsonas nusiuntė . ...... . . __________
kos kariumene atakuoti.Ru- re visokiais budais. Aš neti- tininkas gali lengvai Įvaf- 
siją ir žūdvti Rusijos karei- kiu, kad sąjungininkai ža
vius šiaurės Rusijoj ir Sibi- bar galėtų rasti rusuose 
re, Rusijos Respublika ture- prielankumo.
jo savo žmones ir žemę nuo Aš sutinku su tuo. kad 
to užpuolimo ginti. ‘ ; Lenkija turėtų būt laisva

Bet ponas Wilsonas darė savo etnografiniuose rube- 
šita užpuolimą ir Įsiverži- -iuose. bet aš stoju už tai 
rna be kongreso leidimo ir kad ji turėtų susivienyti su 
mindžiodamas konstituciją, misva Rusija.

Taigi, ginčams su Sovietu Baimė Raudonojo Bo- 
Resnublika Amerika neturi naparto.’ taip išnaudojama 
jokio pamato, ir pono Wil- Francuzijoj ir Anglijoj, yra 
=ono privatinė karė prieš juokingas isivaizdinimas. 
Rusijos Sovietu Valdžią ne-.Rusi jos kaimietis mihtanz- 
gali būt pateisinta nei ista- mo neapkenčia. Jis tik trok- 
tymais. nei faktais. ' šta kuogreičiausia sugrįžti

Tik du premjerai vaduo- 'prie prasto ramaus gyveni- 
iasi sveiku protu Rusijos mo. kuris buvo sudrumstas 
klausime — tai Lloyd Geor- sąjungininkų užpuolimais 
ge ir Giolitti.

Ponas Wilsonas turėtų 
sekti jų pavyzdžiu.

Europoje negali būt tai
kos, pakol visokie carinin- 
kai avianturistai ir mažos 
pakraščių Valstybėlės nuo
gtos kurstomos vesti prieš 
Rusiia kare.

Neigi gali Europos žmo
nės imtis naudingo darbo, 
pakol tos karės ir kont-re- 
voliucijos nuolatos laiko 
tautas po ginklu ir neišlei
džia iš Rusijos žalios me
džiagos, kuri reikalinga vi
durinės Europos ir Italijos 
fa brikams.

Bandymas prašalinti Ru
siją iš draugijos yra bepro
tystė ir, jei būtinai prie to 
bus spiriamasi/' iššauks Eu
ropoj visuotirią revoliuciją.

"Dabar jau truputi per- 
vėlų sąjungininkams reika-

___ ? ’ ’ ,. ’nintų savo reikalavimus. ,,___ _ ___ __ 
kuomet ponas kuomet sąjungininkai be | mokesčių didžiausius pel- 

Ameri- paliovos vedė prieš juos ka-!nus. Juk kiekvienas- laikraš-

j užnuolimais 
ir nepateisinama blokada.

"Laikas jau butų ta sieną 
apie Rusiją išgriauti. Kuo
met tas bus padaryta, Rusi
jos liaudis pati apsaugos sa
vo laisve.

”Rusiia bus didžiausia 
taikos demokratija Europo
je.”

"mti 20 žmonių, kurie meti
nių savo pelnų nekuomet ne 
mainytų ant $3,000,000. O 
valdžia nesuranda tokių

i daugiau kaip du!
i Ta pati valdžia mums sa
iko, kad iš 1000,000,000 Su- 
I vienvtų Valstijų gyventojų 
i didžiuma neuždirba nei $2,- 
i (‘00 i metus, o tečiaus iš tos 
didžiumos tikimasi surinkti 
pakankamai pinigu valdžiai 
užlaikyti. Ir valdžios išlai
dos nuolatos auga. Pavyz
džiui, per vieną tik rugpių- 

Lčio mėnesį valdžios lėšos pa- 
’ kllo apie $900.000,000. Čia in 
' eina ir tie $6000.000,000. ku
riuos valdžia turi atiduoti 
geležinkelių kompaJiįjoms. 
nes ji gvarantavo. kad su-

Renublikonu kandidatas 
purvina demokratų kandi
datą. o demokratas juodina 
republikona. Ir išeina: abu
du purvini!

^’iCių. meluojančiu, žmogžu- 
grizinus gelezinkehus pn-dingų valdžių, kurios jau 

i'atinen jų nuosavybėn, per . priklauso prie garbingos ' 
sesis menesius jos neturės Tautu Lvgos 

Ijokiu nuostoliu. t •
Tai puikus dalykas priva- , . .M*s n^uPrantame, ko- 

tinėms savininkams, ar ne? '.ia.ls kvailiais tie politikie- 
Valdžia naėmė sutižusius riai„ iaiko Amerikos žmo- 

j geležinkelius, perbūdavo j o nes’ 
juos, perfinansat’0, pridėjo -- --------- ' .
150.000 nauju tavorinių va- joms atgal, ii da gvaranta- 
gonų, 4,000 lokomotyvų ir vo joms, kad per šešis mė- 
daug kitokių pagerinimų, nesiūs jos neturės jokių 

i Tas naujas Įrengimas buvo nuostolių, ir tuo pačiu laiku 
. perduotas privatiniems sa- ji leido joms pakelti geležin- 

-.vininkams daug.pigiau, ne- kelių kainą tiek, kad i me
nuo savo korespondento is gu tai atsieitu dabar pada- tus laiko jos turės mkžių 
Stokholmo kopiją sutarties, ryti, ir užmokėta užtai bus mažiausia SI,500 000 000 
padalytos Įtarp francuzų ; tik už 10 metų. daugiau Įplaukų, kurias’ tu-

! Kuomet valdžia turėjo rėš sumokėti žmonės.
. Kaip jųs-manos, KAS yra 

tikroji šios šalies valdžia?
Ar ją sudaro paprasti 

maži žmonės, kurie rinkimų 
metu eina balsuoti, ar gud
riai organizuoti doleriai, 
kurie valdo geležinkelius? 

("Boston American.”)

Wrangelia suokalbis 
su Francuzais.

Londono darbininkų or
ganas "Daily Herald” gavo

valdžios ir juodašimčių ge-j ] ___ (
nerolo Wrange:io, kuris da- paėmus geležinkelius karės 
bar veda pietų Rusijoj karę metu Į savo rankas, kompa- 
prieš sovietų valdžią. nijoms buvo mokami iš val-

Sutartis sako, kad už ofi- stybės iždo didžiausi divi- 
cialį pripažinimą jo "vai- dendai, kokių tik jos yra ka
džius" ir teikimą jam kari- da turėjusios; 
nes ir diplomatinės nagai- kuomet valdžia 
bos prieš bolševikus, Wran- cinkelius grąžino

dabar gi, 
tuos geie- 
kompąni-
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!Dzevas’ qrazu mėlis 
rūbą! Kol ir 
ncpasipirkc ?

“KELEIVIS
GEB1AUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS 
PRENUMERATOS KAINA 

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

K •■ado j ir Užrubežiuose: 
Metams .......................... $3.00
Pusei metų ...................... $1.50

_ Su visokiais reikalais atsikrei 
piant j Redakciją, rašykit šitok 
adresą:

"KELEIVIS”
255 Broadway. S®. Boston. Mass.

Lietuvos Atstovybes 
Amerikoje Pranešimas

Lietuvos valdžios nota A- 
merikos S. V. valstijų vai- 
džiai delei lenku ušpuolimo.

Rugsėjo 3 dieną Lietuvos 
Atstovybė įteikė Valstybės 
Departamentui šitokią Lie
tuvos valdžios notą, kuri 
buvo gauta per Londoną 2 
rugsėjo vakarą:

”Kuomet lenkai savo kon- 
trofensivoj prieš' rusus pra
dėjo grumtis į šiaurę, Lie
tuvos valdžia, rugpiučio 27 
dieną, pasiuntusi yra Var
šuvon tam tikrą notą. Šioj 
notoj buvo siūloma sudary
ti laikinoji demarkacijos li
nija tarp lenkų ir lietuvių 
kariumenės, kad išvengus 
by kokio susikirtimo tarp 
šių kariumenių. Be to tuo 
pačiu laiku Kaunan buvo 
atvykusi lenkų delegacija 
tuo tiks u. kad aptarus įvai
rius kariškus klausimus ir 

. kad nustačius pirmu pir
miausia demarkaci’os liniją. 
Lietuvos valdžia pasitikėjo 
gerais ienku vrLdžks noras, 
ypač kuomet šį ir karto’i ’j' 
skelbė savo pareiškimą, jog 
įlenki ja visados yra geidžiu- 
si surasti draugišką išrišimą 
visų klausinių, kurie tik Len
kijos ir . Lietuvos liečiasi. 
Girdi, jeigu ir butų net pert
raukti betarpus susinėsimai, 
tai Lenkija pasiryžusi yra 
visus galimus ginčus užbaig
ti visokiais kitais budais, ku
rie yra vartotini tarp kultū
rinių tautų, bet nenorinti 
griebtis ginklo. Tokia dekla
racija buvo Tienkų pareikšta 
rugpiučio 23 dieną Rygos 
konferencijoj.

"Tečiaus Iienkai, nepaisy
dami šio pareiškimo ir neat-, 
{.akydami ant musų notos iš 
rugpiučio 27 dienos ir net 
nelaukdami užbaigos pradė
tų derybų Kaune, slaptai su
koncentravo palei Augusta
vą savo didesnę kariumenę 
ir rugpiučio 30 dieną visai 
netikėtai užpuola ant Lietu
vos nedidelio būrio daug di
desnėmis pajiegomis. Lietu
viai, nesitikėję taip didžiai 
juos viršijančių pajiegų, bu
vo priversti trauktis Kalva
rijos link nanešdami nuosto
lius užmuštais ir sužeistais.

”Augsčiau privedamieji 
. atsitikimai aiškiai parodo, 

jog Lenkų valdžia, skelbda
ma savo draugišką ir taikų 
prie Lietuvos atsinešimą, 
yra pasiryžusi užimti Lietu
vos teritoriją ginkluota pa- 
jiega. Tokiu tat budu išeina, 
jog Lietuvai nepasilieka nie
ko daugiau, kaip tik gintis 
visokiais galimais budais, 
kad užstojus kelį naujam 
lenkų įsiveržimui į jos teri
toriją. Kraujo praliejimas 
galėtų būti sustabdytas, jei
gu lenkai sutiktu laukti iki 
bus nustatyta laikinoji su
tinkanti su Lietuvos valdžia 
demarkacijos linija.”

Suteikdamas jums šią sa
vo valdžios notą (jibuvo įtei
kta valstybės sekretoriui Co- 
Jby. — Red.). naudojausi 
proga išreikšti musų val
džios pasitenkinimą dėl pri
imto Suvienytų Valstijų val
džios nusistatymo, būtent 
kad Lenkija neišeitų iš savo 
etnografinių rubežių, ir kad 
tuomi butu sulaikyta berei
kalingas kraujo pralėjimąs 
ir drauge pasitikiu, jog S. V. 
valdžia išras galimu surasti 
priemonių, idant jos nusista-'

tymas butų pravestas ir nė 
nebūtų paniekintas delei by 
kokiu pramanytu strategi
jos žvilgsniais reikalu.

Užtikrindamas pagarbos 
ženklus, lieku ir tt.,

J. Vileišis.
Liet. Atst. Amerikoje.

Kun. Jasinsko 
Laiškas.

Delei H. Nervicho kares- 
pondencijos.

"Keleivio” Redakcijai. 
Gerbiamieji!

Išleistam 18 d. rugpiučio 
"Keleivio” numeryje matau 
patalpintą korespondenciją, 
paduota kokio tai H. Nervi
cho iš Rokford, III. Toj ko
respondencijoj tasai Ner- 
vioh pasakoja niekus apie 
mano parapijonus, o ypač 
leidžia šitokį gandą: "Šio
mis dienomis atvyko čia ku- 
nigužis J. .Jasinskas. Pas
klydo gandas po miestą, kad 
tas kunigas turės užlaikyti 
savo dukrelę, kurią turi pat
sai. bet ne savo valia, o teis
mų verčiamas” ir tt. Tokie 
gandai, kurie nėra paremti 
faktais, man Yr mano para- 
pijonams nėra malonu gir
dėti ir biauriai šmeižia ma
no ypatą. Dėlto šiuo laišku 
meldžiu gerb. Redakcija, 
ant kiek norint teisingai, ir 
žmoniškai veikti, ir ant kiek 
duodat lygias teises visiems 
jūsų laikraščio skaityto
jams, talpinti koresponden
cijas arba vesti polemikas, 
manau, ne neatsakysit, o 
ma’onėsit patalpinti šitą 
mano trumpą atsakymą į 
Nervicho korespondenciją:

1. Malonėčiau, kad Ner- 
vich nekalbėtų niekšvščių 
apie vpatas, kurių ne pažįs
ta ir ne žino apie jas, o ver
čiau dabotų savo darbą. Juk 
užgaudinėt nekaltą žmogų 
dėl savo žemų tikslų, yra ne
doras darbas. Jokio teismo 
ir jokios dukrelės, apie ku
rią korespondentas kalba, 
aš nežinau ir jų nebuvo;

2. Nepažinau ir nepažįstų 
jokios ypatos moteriškos ly
ties, kuri galėtų užmesti 
man panašius darbus:

3. Aš aukuosiu S25 tam, 
kuris galės atrasti ir paro
dyt man tą dukrelę, o taipgi 
tą teismo nusprendi.

Su augšta pagarba
Kun. J. Jasinskas.

LSS-GOS KUOPŲ VAL
DYBŲ ATIDAI!

Y'ra labai svarbių oficia
lių pranešimų, todėl visų 
kuopų susinešimų sekreto
riai malonėkite tuojaus pri
duoti man savo adresus, 
kad galėjus susižinoti su 
kuopoms.

LSS. Administratorius- 
Tždininkas,

C. A. Herman,
644 W. 204 street, 

New York, N. Y.

IŠPĖRĖ KUNIGUI KAILĮ.
Vasaros kolonijoj, Wa- 

shington Crosing, New Jer- 
sey pajūryje, atsirado kuni
gas, kuris pradėjo smerkti 
jaunimą, o ypač merginas, 
kurios permaža drapanų 
dėvi su vyrais besimaudy
damos. Pereitoj nedėlioj ši
tas mokytojas pasakė mau- 
dikam tokį pamoksią, kad 
pradėjo jį svaidyt akmeni
mis, supuvusiomis tomatė- 
mis ir kitokiais daiktais. 
Kunigas vos ištruko gyvas.

EKSPLtOZIJA ICE CRE- 
AMO DIRBVUVeJ.

Lawrence, Mass. 
sev Ice Cream Co. dirbtuvėj 
pereitą nedėldienį čia eks- 
pliodavo amonija ir kilo Į 
gaisras. Atvykę ugnagesiai 
negalėjo per dusinančius 
amoni jos gazus prieiti ar
tyn, tai gesino ugnį maskas 
užsidėję. Darbininkai spėjo 
pabėgti.

Jer-

Maloniai i*Weia
AeS norim kad Jus žinotumėt 

kad mes geidžiame išgirsti jūsų 
jiasiskundrmus bile valandą per 
dieną kad galėtumėm parupiti 
jums Elektriką 24 valandas per 
dieną.

/Busunotinę C—»yaay •/

VISUOTINAS ANGLIA
KASIŲ STREIKAS ANG

LIJOJ.
Anglijos angliakasiai nu

tarė apskelbti visuotiną 
streiką. Jie reikalauja nupi
ginti anglį, pakelti algas? ir 
sutrumpinti darbo laiką. 
juos remia geležinkelių ir 
uostų darbininkai.
A.A. JI LIONĄ KIEDAITIENE

Rugpiučid 29 dieną • mirė 
NE. Rugpiučio 29 dieną mirė 
Juliona Kiedainienė apie 29 me
tu amžiaus, palikdama skau
džiam nuliudime savo vyrą Po- 
vylą. brolius ir seseles. Velionė 
paėjo iš Kikonių kaimo, Kupiš
kio valsčiaus. Panevėžio apskr. 
Amerikon atkeliavo būdama vos 
13 metų. Kadangi velionė per 
savo gyvenimą lavinosi todėl 
teisingai žiurėjo ir Įmirtį. Prieš 
pat mirimą ji atsisveikino su 
savo mylimu vyru ir broliu Ka
zimieru ir paprašė kad ją palai
dotų ant laisvų kapinių be jokių 
bažnytinių apeigų.

Valia velionės tapo išpildyta. 
31 d. rugpiučio nemažas būrelis 
draugų palydėjo Į kapines be 
bažnytinių apeigų ir Jonas 
Liaudanskis pasakė trumpą pra
kalbą apie velionės gyvenimo 
bėgi. Pažangioji Lewistono vi
suomenė neteko geros draugės. 
Lai būna jai musų amžina at
mintis. M. Byronas.

Redakcijos Atsakymai
Korespondentui iš Buffa- 

lo, N. Y. — Jūsų korespon
denciją nesuvartosim, - ka
dangi negalima ją įskaityt 
Ar negalėtumėt biskį aiš
kiau frašyt?

Mesiu. x> paralii), 
savo rudinu ir 
pasi rėdysiu. , 
žmoniškai /

I savaite
daužau uždirbu. ; 
negu uždirbdavau 
i metus

CJt ir čia Ame r ik a
Tai kvadųste 

' buvo mus ii 
gaminti rudus 

rankomis

343 BROADWAY. BOSTON (27), MASS.
"Lietuvoje trūksta ruhų, jų nė už pinig us negauname,” — taip rašo musų broliai 
savo laiškuose. Karės nuteriotoi šalyje, musų sesutės su rankomis nebepajiegia 
pagaminti užtektinai rūbą. Tą galės padaryti tik "ATLASO” RŪBŲ V-Ve, su 
pagelba moderniškų mašinų, jei tik Amerikos Lietuviai gerai permatys tai ir 
bus gausus su materialiu, parėmimu. Atlaso Bendrovė nereikalauja tam aukų, 
bet paskolos už gerus nuošimčius, dėlto ir Tamsta turėtumėt tapti jos nariu.

ATLASO R-VĖ inkorporuota Mass. valstijoje; Kapitalas $200,000; I^egali- 
zuota veikti visuos^ Siįv. Valstijose ir užrubežyje—LIETUVOJE; ji tveria sky
rius, turi jau dirbtuvę ir sankrovą čia Amerikoje, dirba visokius ruhus, atidaro 
rūbų krautuves lietuvių kolionijoms. reikalauja visokių amatininkų rūbų indu
strijoj—verpėjų, audėjų, virokių rūbų dirbėjų, ir agentų.
Norėdami gaut smu'kesuias informacijas rašykite į.Ęendrovės Ofisą:

ATLAS CLOTHING CORP.
BOSTON (27), MASS.
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Pajieškojimai
Pajieškau dėdes Vinco Dwnrians : 

Jurgio Sakatausko. tunu r-
kalį Važiuoju į Lietuvą tad m 
•tsišaukti.

Vincas Sakatauskas
Box 130, Cliffside Paik. N

• •

Pajieškau giminių Stanį-."v 
Adolfo Vidžiūnų. Vilniaus gub.. 
lėtų parap. Turiu svarbų reiKaią. >na 
lones greitai atsišaukti arba žinanue- 
ii teiksis pranešti.

K. Vidžiūnas
490 Morgą n avė.. Brooklyn. N. i.

Pajieškau draugės Barboros (..eniu- 
tienės, Šiaulių miesto. Kauno gub. 
Maloųės atsišaukti arba kas žino teio 
sis pranešti. . _

r Levanora Matulaitiene 
496 Morgan avė.. Brooklyn. N. 1.

Pajieškau brolio Jurgio Tamūlaičio, Pajieškau Antano Grubinsko, klau- 
Suvalku gub., Žapiškio parap., Klo- sučių kaimo; Adomo Valunto su žmo- 
niškio kaimo; seniau gyveno Bostone.: na, Ėlzbėtą ir Kazimiero Čerkaus; vi- 
<’ia jo paveikslas. Kas apie jį žino si Kauno gub., Biržų apskr. Valuntapaveikslas.

malonės pranešti arba lai atsišaukia 
pats. Yra svarbus .reikalas iš Lietu
vos. (37)

Donvcclė Tamulaitė
86 Rope st., Brooklyn. N. Y.

LIETUVIŲ FILMŲ BENDROVES

Kratomieji Paveikslai 
—ZZ iš Lietuvos -—-

JAU AMERIKOJE
Visi paveikslai nuimti p. R. KRUČO, specialio Lietuvių 

Filmų Bendrovės kinematografo Lietuvoje.
GYVA LIETUVA PRIEŠ MUSŲ AKIS! šie k imtom i pa
veikslai aiškiausiai atvaizdina dabartinį visos Lietuvos 
žmonių gyvenimą ir veikimą. Kaip žmones gyvena kai
muose. didmiesčiuose ir miesteliuose, ir kokie svarbus at
sitikimai buvo Lietuvoje. Tarpe daugelio kitų paveikslų 
matysime KAUNĄ ir kas jame'dedasi; ŠIAULIŲ miesto 
griuvėsius; RADVILIŠKĮ; sunaikintą PAŽAISLIU mie
stą; ILUKšTOS miestą karo sunaikintą; žmones gyvenan
čius urvuose; kaip lietuviai užėmė VILNIŲ ir kitus Lie
tuvos kariumenės veikimus ir Šimtus kitų vaizdų kuriuos 
kiekvienas iš musų trokštame matyti. Nusipirkit tikietus 
iš anksto.
Parodymas įvyks SUBATOS ir NEDĖLIOS vakarais,

11 ir 12 Rugsejo-Sept, ’20
McCaddin Saleje, ant Berry s t. 
tarpe So. 2-ros ir 3cm gatvių, MOOLLYN. N. Y.

Pradžia nuo 8-nių vakare. Įžanga—Sl -00; 75c. ir 50c.
Po programui bus rodoma Brooklyno žinios Judomuose pa
veiksluose.
Tikietus galima gauti Filmu B-vės ofise 193 Grand street, 
Brooklyn. N; Y.

Šie paveikslai bus rodomi NEWARKE- N. J- RujP-*!0 
ir 19 d., PATERSON, N. J. Rugsėjo 20 d.; EIJZABETH, 
N. J., Rugsėjo 21 ir Ž2 d.; HARRISON. Kll”s25 d'

Pajieškau Juozapo Juknevičiaus, 
gidėjau kad gyvena Lawrence, Mass. 
Gavau laišką nuo jo tėvų iš Lietuvos 
su svarbiais reikalais. Kas apie jį ži
no malonėkit, pranešti arba pats lai 
greitai atsišaukia. (37)

Rokus Lepeška
17 Highland avė.,

Ncvvton L'pper Falls, Mass.

Kazimieras I-abucka. Kauno gub.. 
Ežerėnų apskr., Didasalio" sodos; gy
veno Washingtono ■ valstijoj, lai atsi
šaukia arba žinantieji malonės pra
nešti. • (36)

Mykolas Apanavičius
19 Highland st.. Lavvrence, Mass.

Magdė Luiziukč-Baltušiene, pajieš- 
kau tėvo Mykolo Luizos, jis išvažiavo 
■?uo mus 1912 m. iš Scrantono. palik- 
damas mane 11 metų ir broliuką dvie- 
ji metų. Norėčiau da kartą su tėvu 
pasimatyti. J's savo tikros pravardės 
nesisuko, tiesiosios rankos trijų pirš
tų r.etur, kur tik nykštį ir smiliu, ir 
uri ant kaktos randą. 46 metų. Išsi
gėręs myli ruskai dainuot. Jis pats 
lai atsišaukia arba kas apie jį žino 
malonės pranešti: kas pirmas praneš 
skiriu $5 d*vanų. (37)

Magdė Ealtušienė
652 W. Lombard st., Baltimore. Md.

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

1712 N. Lineoln st., Chicago. III.
Pajieškau sesers Elzbietos Valai- 

iutės. Suvalkų gub.. Mariampolės 
niršto. Ji išvažiavo j 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.

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

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

prieš karę gyveno Shadiside. Ohio. 
malonės pranešti arba pats lai atsi
šaukia. yra laiškų nuo brolių iš Lie
tuvos. (36)

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

Pajieškau Alfonso Vieto, keli metai 
atgal išvažiavo į Elizabeth, N. J. ir 
nuo to laiko nežinia kur jis. Laiškai 
iš Elizabetho grįžta. Yra daug laiškų 
iš Lietuvos Žinantieji malonėkit pra
nešti arba pats lai atsišaukia. (37) 

Mike Michell
2821 S. Jefferson st., Saginaw, Mich

Pajieškau pusbrolio Juozo Kubi
liaus, apie 18 metų Amerikoje; Kau
no gub., Raseinių apskr.. Eržvilko 
par., Rutkiškio kaimo. Girdėjau buk 
jis dabar gyvena Chicago. Norėčiau 
su juo susirašyti, nes yra daujr svar
bių reikalų iš Lietuvos. Jis pats lai 
atsišaukia arba žinantieji malonės 
pranešti.

-Juozas Kubilius
436 W. Convvay st., Baltimore, Md.

Pajieškau Povilo Kazulio. Baikėnų 
kaimo ir Jono Nailono iš Naujasodos 
kaimo. Malones atsišaukti greitai yra 
svarbus reikalas. (38)

Antanas Bulavas
159 Hancock st, Bangor. Me. 

________ e--------------------------------
Pajfeškau pusbrolių Povilo ir Anta

no Yucų, pirm penkių mėty gyveno 
Chicago; Pašėtrio dvaro, Užvenčio 
parap., Kauno gub. Meldžiu atsišauk
ti arba kas apie juos žino malonės 
pranešti.

Bronislovas Grigas
241 Pearl st, Hartford, Conn.

Pajieškau merginos arba našlės be 
vaikų prižiūrėjimui šeimynos, mokes
tis gera, darbas ant visados. Aš esu 
našlys. Platesnes žinias suteiksiu per 
laišką. (36)

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

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 apsivedimui merginos 
arba našles be vaiky, nuo 20 iki 30 m. 
Esu 30 metu. Malones susipažinti; su 
pirmu laišku prisiyskit paveiksiu, ku
rį sugrąžinsiu. (36)
S. P. Harper Hospital, Detroit, Mich.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 20 iki 28 metų; geistina kad bu
tą gražios išvaizdos, be skirtumo ti
kėjimo. Norinčios arčiau susipažinti 
malonės parašyt laišką.

W. Agunelė
17 John st., Branford, Conn.

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

Petras Globis
96 Polk st.,‘ Newark, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 35 m. 
Esu vaikinas 35 m., medžio amatnin
kas, 'getai uždirou ir bedarbės nebijau 
Merginą turi būt laisvų pažiūrų, pro
tinga ir mylinti dorą gyvenimą. No
rinčios su minim arčiau susipažinti 
malonės parašyti laišką ir prisiųsti 
savo paveikslą, kurį pareikalavus 
grąžinsiu. (40)

W. A. J.. 101 S. Popleton st., 
Baltimore, Md. >

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nesenesnės 38 
metų, sutinkančios imt civilį šliubą. 
Neturi būt mažesnė kaip 5 pėdų ir 5c. 
Aš esu 40 metų, amatninkas, gerai 
uždirbu. Meldžiu atsišaukti grait ir 
su pirmu laišku prisiųst paveikslą, 
kurį pareikalavus grąžinsiu. Plates
nes žinias duosiu per laišką.

S. T. S.. 567 Main st.,
Bridgeport, Conn.

Pajieškau dėl ap'sivediino merginos 
arba našlės nuo 20 iki 40 met,j am
žiaus, be skirtumo tikėjimo, kuri savo 
protu galėtų gyventi ir galėtų blogą 
nuo gero atskirti. Lauksiu atsišau
kiant šiuo adresu: (38)

T. J. B.. 114 N. Phelps st., 
Youngstovvn, Ohio.

REIKALAVIMAI
K U! REIKALINGAS SARGAS

(varinonas) kriaučių dirbtuvėje, ma
lonės kreiptis prie manęs.

V. Vaičiulis, R. F. D. Box 10 
Bloomfield, Conn.

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

J. Lomsargis
1126 S. 2nd st., Philadelphia. Pa.

KAS NORI PIRKT KARMA. ATSI- 
ŠAŪK1T! Aš parduodu dailę ūkę su 
budinkais ir 65 akeriais žemės. Apie 
25 akeriai apsodinti’ vaisių medžiais; 
obelėms grušiems, slyvais, pyčiems, 
vinuogėms ir tt. 65 mailės iki New 
Yorko, 4 mailė^ iki Iludson upės; par 
duodu už $3,300. Vieta labai pelninga 
ir kiekvienas žir.o. kad vaisiai dabar 
duoda geriausį pelną. Platesnių žinių 
klauskit pas savininką lietuviškai.

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

FARMOS
Parsiduoda gera farma 110 akrų su 

užsčjirnu, gyvuliais, įrankiais ir ge
ros triobos. arti miestuko ir fabrikų. 
Parduoda viską sykiu už $7500; įmo- 
kėt $4000. Kita farma 80 akrų, su už
dėjimu, 4 karvės, 2 telyčios. 2 arkliai 
ir įrankiai, prie ežero. Parduoda už 
$4300; ;mokėt $33'8). Platesnių žinių 
klauskit pas;

A. ŽVINGILAS
26 Broadway. So. Boston. .Mass.

ADOMAS AKTAVA pajieškau sū
nų Adhmo ir Petro A.ktavo, Daukšų i 
kaimo, Mariampolės apskr. Kas apie ; 
juos žino malonės pranešti arba patįs; 
lai atsišaukia, yra svarbus reikalas, j 
Taipgi malonės atsišaukti pusbrolis Į 
Adolfas Pajaujis, Juozas Bielkus ir' 
Motiejus Matulis, Mariampolės pa
vieto. (38 )

Adomas Aktava
P. . O. Box 27, Gray, Pa.

Pajieškau brolio Domininko And- 
rulaičio ir sesers Pranciškos Poleikie- 
nės-Andrulaičiutės; gyveno Chicago. 
Kauno gub., Raseinių apskr., Eržvil
ko parapijos. Euitkiškių kaimo. Yra ■ 
svarbus reikalas iš Lietuvos. (36) 

Jonas Andrulaitis
8 Main -st, Athol, Mass.

FARMOS
SKAUDA!

Kurie norite, kad
vystas, švelnus nuo plaukų, tai reika
laukit pas L. J. Chipuną BRITVOS 

i kurios yra ištirtos par barzdaskučius. 
I Kainos: $3.50. $4.00. $4.50, $5.00,
i<>5.50. $6.00. Jeigu jūsų veidas nemy
lėtu ta plieną, palei reikalavimą bus 
apmainyta arba pinigai sugražinti.

(36)
LOUIS L. CHIPURNA

20 S. Greene st., Baltįmore. Md.

FARMOS 
BRITVA!

jūsų veidas butų

r

A PSI VEDIMAI.
Pajieškau merarinos arba našlės 

sivedimui nuo 35 iki 45 metu, kuri 
tiktų sryvent ant farmos. turiu ūkę ( 
keliolikos tukst. Norėčiau kad tu- . 
retų nors vieną nemažą vaiką. Esu I 
našlys, platesnes žinias duosiu per 
laišką. . (37)

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

Pajieškau merginos apsivertimui 
nesenesnės 30 metų; esu 26 metų. 
Merginos, kurios norėtų arfiau 
pažinti malonės parašyt laišką.

Jurgis Baltuškonis
1308 Washington st.. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Jono Sereikio. Kau
no gnb.. Panevėžio navieto. Nauja
miesčio parapijos. Neukonių kaimo. 
Pat* ar kas žino praneškit, už ką bu
siu dėkingas. (36) Į

Petras Sereika J .
4511 So. VVoori st, Chicago, III. *3 Caniff avė.,

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” parodt 
suvirs 20 atskirų šakų biznio, kurių 
tarpe lietuvių kaip ir nėra. "Tiesus 

su 1 kelias prie turto” tau parodys kaip 
nke ' Pra,l*‘t’ 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 šitas tavo- 
rus; 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 lietuvj. 
"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 

I knygele, nes rytoj gal bus pervėiu. 
I 'Tiesus kelias prie turto" kaštuoja 
1 tiktai vienas doleris su prisiuntimu. 
Pinigus siųsk money orderį arba do- 

i gerai užadre- 
(?)

XV. YURKEVICH
XtŽ6 S llalsted st., Chicago. III.

snsi-

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 1S iki 30rn. 
be skirtumo tikėjimo bei tsotos; esu 
iašlvs, 30 metų; geras amatninkas.
Kuri norėtų turėt gražų gyvenimą "imgus si^sk money 
malonės susipažinti, platesnes žinias l<-ri laiške suvimojęs 

Į suteiksiu laišku. (38) suokit šitaip:
M—tis

Dctroit, Mich.

r%
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Montellos lietu- 1
iai sutvėrė taip vadinamą tenai ir kitokių pinigų, ku-į 

Amerikos Lietuvių Karei- rie "Pliuškės" bizniui nepri-į 
vių Draugiją. Šv. Roko D- 
stė taipjau paskyrė du savo, 
atstovu, kurie ir dalyvavo 
Kareivių Draugijoj. Bet ka
rei užsibaigus Kareivių D-.1 
ja nustojo gyvavus. Tuomet 
atstovai užklausė finansų 
raštininkės, p-lės 0. K-tės 
apie Kareivių Draugijos pi
nigus ir knygą su užrašais. 
Ji gi atsakė, kad ji sunaiki
nus visus užrašus ir nieko 
nežinanti. Užklausta tada

KELEIVI?

»

Ar

e

ATYDAI

t

ir

Stebuklingas Kalendoriškas Laikrodėlis

♦

♦ 
*

Kas mane išgelbėjo nuo varginau-
' ' . Aš pei

Nėra abejones, kad buvo.

Auksino

Nupuolė

r

ADAM SABULIS

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 
tiek išmoka auksinų, kiek siuntėjas nu
perka, ir neatskaito Lietuvoje už siun
timo kaštus.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 
pristato greičiausiai pinigus i Lietuvą, 
nes Lietuvos Atstatymo Bendrovė jau 
turi Lituvos Valdžios leidimą pinigus 
persiuntinėti.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 
garantuoja visiems už siųstus per ją i 
Lietuvą pinigus.

RANKŲ DARBO UNIJOS 
CIGARAI.

Kursas

Jeigu norite gerų Cigarų, tad 
užsisakykite pas mus. 

IŠDIRBĖJUS

Tuojaus visi kreipkitės persiuntime 
pinigų, o vieną kartą gavę patar

navimą--visuomet jo pas mus 
jieškosite

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. SEKYS, J. URBŠO & CO.
IOI OAK ST., kampas Oak ir Short 

LAVVRENCE, MASS.

i "Pliuškės" bizniui nepri
gulėjo, bet kuriuos reikėjo 
dėl kokių nors priežasčių 
nuo svieto slėpti.

Ant galo, kokie ir keno 
tie pinigai buvo, mums čia 
nesvarbu, gana tik to, kad 
"seife” jų buvo daug, ir kad 
Į "Pliuškės" biznio apyvar
tą jie nebuvo Įtraukti.

Ir štai, atsitiko taip, kad 
valdžios inspektorius, kuris 
ateina peržiūrėti turtą, kad 
nustačius taksas, ėmė ir

Tie žodžiai labai tinka 
"Laisvei”. "Laisvė” išmeti-į 
nėja Grigaičiui, kam jis ne
senai bolševikus peikęs, o 
dabar giriąs. Bet stebėtis iš 
to, kad Grigaitis giria ar 
peikia bolševikus, nėra ko. 
Nes, pavyzdžiui, jeigu žmo
gus daro ką blogo, tuomet 
jis vertas papeikimo, bei 
kuomet tas pats žmogus pa- _________ _______  __________
sitaiso ir pradeda daryti ką kasieriaus, p. M. A-sko. Bet tuos pinigus užtiko, 
nors geresnio — tai kodėl tas atsakė nežinąs nieko, 
negalima jo girti už tai. r~ ___ - „Ll.------

"Laisvės ’ priekaištai Gri- sios draugijos pinigu, ar ne. 
gaičiui tinka labiau jai pa
čiai. Nes ”L." ir jos šalinin
kai ir pasekėjai yra nebile 
kokie, ale ”extra” komunis
tai, kaip antai Bimba, Juke
lis, Andriulis, Stilsonas ir 
kiti, kurie sako, kad darbi
ninkų unijos yra niekas ki
tas, kaip kapitalistų Įran
kis. Pasak tų extra komuni
stų, unijų pagelba negalima 
atsiekti nieko kita, kaip tik 
suvadžioti darbininkus.

Bet ką sako dabar ”L-vė,” 
kuomet Anglijos darbinin
kai nedaleido valdžiai pa
skelbti karę prieš sovietus? 
"Laisvė” tuo labai patenkin
ta. Bet kas yra tie Anglijos 
darbininkais? Ar ne-sotin
tai ir ar ne unijų nariai? 
Rodos ”L-svė" turėtų žinoti, 
kad ten veikia ne Frainos 
partija, bet tokie darbinin
kai, priklausantis Į socialis
tų partijas ir darbininkų 
unijas, kurias "L." su savo 
šmokais kapitalistų Įran
kiu ir darbininkų suvadžio- 
jimu. Šiandien tečiaus "L.” 
linksma ir džiaugiasi tuo, 
kad darbininkai, kurie pri
klauso Į unijas, yra spėka.

Taip, tai yra spėka — ži
nia, ne tokia, kaip Amerikos 
lietuviški komunistai, kurie 
tiĮ&žino, kad ardyt darbi
ninkų unijas ir organizaci
jas ir šiaip jau visokiais bu
dais niekinti darbininkus, 
kurie tik atsisako prisidėti 
prie Frainos pasekėjų pur
vinų darbų. Bet spėką turi 
ne vien Anglijos darbinin
kai. Turi ją Italijos darbi
ninkai, ir jie taip pat turi 
galybes unijų savo šalyje ii' 
apkainuoja jų vertę. 0 ką 
lietuviški komunistai turi ? 
Nebent palaidus liežuvius, 
kurių ir patįs nebeapžioja.

Taigi aš ir sakau: vagie, 
kepurė dega! Nes "L.” pir
miau išdergė darbininkų 
unijas, o dabar giria, kad 
ios sulaikė šalį nuo karės. Ir 
vienok "L." užsipuola ant 
Grigaičio, kad nupeikia, kas 
yra peiktina, o pagiria, kas 
girtina. Tai tokia supuvusi 
"L.” logika.

Slapukas.

—Keno tie pinigai? 
ar pas ji randasi kiek mirų- jie Įrašyti Į knygas?

—Ne, neįrašyti —prisipa- 
Atstovai tečiaus sako, kad žino komunistų organo biz- 
pas kasierių yra apie 18 ar nieriai.
20 dolerių, (abu klerikalai.)

Tai matote, kokie tie mu
sų patiotai. Jie šaukia: 
"Aukaukit, aukaukit!” 0 
kas atsitiko su suaukautais 
pinigais, aukautojai nei ne
žino. Tokie pasielgimai su
gadina visuomenės energiją 
kad ir labai svarbiam daly
kui reikėtų aukauti.

Šv. Roko Draugystės var
de:

Pirm. S. K. Kriaučiūnas, 
Rašt. M. Mačiulaitis, 

Ižd. M. Podžiunas.

Siuskit Pinigus 
į Lietuva

— -- ------------------ PER

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

Mes galutinai nustatėme tikrus kelius kuriais 
SUINČIAME PINIGUS Į LIEVIA Ą

ir taipgi nuo lenkų paliuosuotas vietas. į visą Kauno, Vil
niaus ir Suvalkų gubernijas, Prusu Lietuvą, ir sivas kitas 
pasaulio dalis

SULYG PIGIAUSIO DIENOS KURSO.

Komuuistu or=
✓

gano bėdos.

—Kodėl neįrašyti? Ar 
kad paslėpus juos nuo tak
sų? — pradėjo teirautis val
džios atstovas.

"Pliuškės” lyderiai nega
lėjo pasakyt teisybės, ir ins
pektorius Įrašė tuos pinigus 
Į laikraščio kompanijos Įp
laukas. įrašė juos i kompa
nijos "pelną" ir uždėjo apie 
$900.00 mokesčių!

Įsivaizdinkit dabar šitokį 
padėjimą: tris tūkstančiai 
nustolių Į metus, ir da apie 
tūkstantis mokesčių!

Ar reikia didesnių bėdų? 
Brooklyno žvalgas.

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

Aš kalbu apie Amerikos 
lietuvių komunistų laikraš
ti, kuris turi labai "laisvą” 
vardą, bet niekados nebuvo, 
laisvas nuo bėdų. Iš bėdų jis 
gimė ir bėdomis gyvena. 
Skaitytojai teiksis man at
leisti, kad parankumo delei 
aš čia vadinsiu ta laikrašti 
"Pliuške.”

Apie visus šitos "Pliuš
kės” vargus aš nekalbėsiu, 
pasakysiu tik keliatą žo
džiu apie vėliausi jos ”tro- 
belį.”

Kiek man teko girdėti, 
pastaraisiais metais "Plius-fių ligų? Sai u ta rus Bitteris. 
kė” 1 
tekliaus. šėrininkai labai dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
nusiminė, kad nežiūrint vi
sų ju pastangų, nežiūrint 
visų "popieros fondų”, ”kon 
vertų” ir kitokių būdų pini
gams rinkti, laikraštis ”ei- 
na Į skylę.”

Tečiaus lyderiai jiems pa
aiškino, kad nusiminti Čia 
nėra ko, nes jeigu nėra pel
no. tai ir "taksų" valdžiai 
nereikia mokėti.

”0 gal būt, kad tas ir 
gerai!’’ pagalvojo "tikri ko
votojai." Juk mokėti val
džiai taksas, tai reikštų 
remti savo pinigais kapita
listišką valdžią. Ir galų ga
le šėrininkai pradėjo net 

; džiaugtis, kad jie turėjo. 83,- 
000.00 nuostolių.

Kad neduot kapitalistams 
savo pinigais pasinaudoti, 
daugelis jų išsiėmė dagi su
taupytus savo pinigus iš 

Rugpiučio 8 d. šv. Roko bankų ir sudėjo juos "Pliuš- 
Draugystės susirinkime pa- kės” bendrovės "seife." Tūli 
kelta sekami klausimai: gal buvo aplinkybių priver- 
Kur dingo Šerno raštai? Ar sti taip padaryti, bet tūli da- 
T. M. D. šelpia Šerną ? ‘ rė tai "iš principo."

Nieko panašaus! Tai kur Be to da jie rinko (ir da- 
pinigai? bar da renka) aukas savo

T. M. D. rinko pinigus ’ draugu gynimui, kad jų ne- 
1918 m. šerno raštų leidi-; išgabentu Rusijon, ir tuos 
mui. Pelnas nuo parduotų pinigus jie taipgi dėjo Į tą 
raštų žadėta .skirti šerno pati "seifą.” 
sušelpimui. Taip perstatė - 
dalykus vietinės TMD. ats- r 
lovai rinkdami aukas, šv. • 
Roko Draugystė paskyrė 1 
815.00, L. P. D. $25, už ku- ♦ 
riuos žadėta atlyginti kny- • 
gomis. ;

Pora metų jau praslinko,1 • 
bet nėra nei pinigų, nei kny- • 
gų, ir senelis Šernas gal būt { 
badauja. Taigi draugystės i} 
šv. Roko ir L. P. D. vra nu- } 

i 

!
I

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

BIKi

MONTELLO, MASS.

žodis T. M. D.

tarusios raginti T. M. D. 
prie darbo, idant ji stengtų
si išleisti šerno raštus, šelp
tų senelj Šerną ir jei to ne
pajėgia padaryti, tai - Jai 
grąžina musu įdėtus centus., 

.Antras dalykas. Karei pra-

turėjo” $3,00(100 nįla-

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

SALUTARAS DRUG CHEM. CO. . 
Prof. J. Baltrėnas.

1707 Halsted St., CHICAGO. ILL. ! 
Užlaiko m žoles nuo visokių ligų, 
šitą apgarsinimą turėtų perskaityt ; 

kiekvienas, iškirpt ir pasitikt.

Ant 2 I j 
akmens

Gelžkelio laik.ro- i 
iis sriubelių už- j 
sukamas, vyriš-, 
ko didumo, ant!
20 metų auksuo- i 
tas su išrašytais 
dubel tavais vi r-1 
šais. Labai tei-1 
singas, ypatingai

važiuojantiems žmonėms, 
reikia visuomet tikras lai-

Mes iš-

$975

gelžkeliu 
kuriems _______ __________
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiūlijimas. ___ __
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už$9.75 C. 0. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nč 
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.

I EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bdr. CHICAGO. ILL

CUNARD LINE
LAIVAS SAXONIA

Išplauks

30 Spalių-October
Plymuoth- Cherbour - Hamburg

KREIPKITĖS PRIE ARTYMIAUSIŲ ’VUNARD” 
AGENTŲ.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVE

PASIUNČIA DAUGIAUSIAI AUKSINŲ 
Už DOLERĮ.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES

KURSAS ŠIANDIEN
YRA ŽEMIAUSIAS.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 
pagelbsti išgauti pasportus ir parūpi
na Laivakortes; atkeliavusiems i New 
Yorką keleiviams suteikia patarimus, 
kuogeriausiai juos priima ir palydi Į 
laivus.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 
pagelbsti nusipirkti Įvairių šalių pini
gus pigiausiai.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 
padirba visokius rejentalius raštus; 
padaro "doviernastis” ir kitokius do
kumentus.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS 
nuosavus namas ir ofisas:Lithuanian Deveiopment

294 EIGHTH AVENUE, Cor. 25-th ST 
NEW YORK CITY.

KORPORACIJOS OFISAS: 
1712 WASHINGTON STREET 

WILMINGTON, DĖL.

KOSTUMIERIŠKŲ RŪBŲ KRIAUČIAMS ATYDAI!
DIDEIJ PAGERINIMĄ GALI TURĖT savo biznyje, parsitraukdamas setą 
PETRINS. Mes esam patyrę kiek vargo turi kriaučius su prikirpimu 
sjpto arba overkoto neturėdamas atsakančiu petrinų; o kaip LENGVA 
tiems, kurie jas turi. Yra gana daug atsitikimų kad primieravimas visai 
nereikalingas. Fętrinos padaromos per Specialistą baigusį New Yorko auk
ščiausia KRIAUČIŲ MOKYKLA irpraktikavusi per 12 metų visokiose 
įstaigose, todėl nereikia daug nė aiškinti apie atsakantį patyrimą PETRI- 
NOS parduodamos setais ir po vieną. Visas informacijas suteikiam per 
laišką.
v IETIN i am g y v entoj am šiuomi paaiškinam, kad mes P'ASIUVAM 
SIUTUS ANT UŽSAKYMO ir PARDUODAM MATERIJAS.

Su bile reikalu kreipkitės šiuo adresu. (37)

New Moon Clothing Co. 688— 5 avė., Brooklyn, N.Y.
S. Zubovicz insteigėjas.

LIETUVIU ATYDAI
DYKULI

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

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus. 

.LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR Iš KRA J AUS; 
SIUNTIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PI
NIGUS ANT PAČEDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.

HfcNRY C. ŽAKO
3 AVE„ Cor. 6 ST. Dept. L. 3. NEW YORK. N. Y.

Kuris parodo valandas, ininutas, dienas savaitės, ku- 
. ris mėnesLs. mėnesio dieną ir permainas. Tai yra 

kas stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra didelis pa
ranku mas 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 perką laikrodėlį mašinėlę drukavGt 
laiškus (typvriterk, kurt yra graži ir tvirta. Tu
ri visas raides, numerius ir ženkus ir ant jos kožnas 

gali drukuot. kaip 
ant brangios maši

nos. Ji parsiduora po $5.00 ir brangiau, o 
pas mus gauna DYKAI. kas 
perka laikrodėlį-, Užtikrinam kiekvie
nam 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. 30®. CHICAGO, ILL

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

Straight Adams

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

kymus per C.O.D.

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

233 Broadvay,
SO. BOSTON, MASS.



1 'avyzdžiu gali būt milžiniš-:

Ką žmones rašo iš Lietuvos, j paveikslas

Pranė Kemežienė Chica-Į 
goję gavo nuo savo brolio iš! 
Lietuvos šitokį laišką:

"Sesutė! Jau senai tau 
laišką rašiau. Senai, rodos, 
irgi iš tavęs gavaty. Bet ne
sistebiu.* Žinau, kad nevi- 
suomet laiko turi parašyti. 
Kas kita aš — plunksnos 
žmogus! Aš su daug žmo
nių vedu korespondenciją. 
Kad tik man geras ūpas, tai 
į vieną vakarą porą desėtkų 
laiškų priveliu — pasiutusi 
energija! Bet kuomet man 
ūpą kas prarija, tai per iš
tisas sąvaites nei vienos ei
lutės neparašau. Daugiau
sia man kraujo sugadina ta 
musų cenzūra, kad ji laik
raščių iš užsienio nepralei
džia. Mat, Lietuvos valdžia 
nori, kad mes tik tą uosty
tume, ką jie savo pipimy- 
čioj % sutrina... 0 čia žmo
gaus siela trokšta plačiau
sių pasaulio erdvių.'Kad jie 
kur prasmegtų, tie žmo
gaus sielos liuosybės varžy
tojai bašibuzukai cenzo
riai! Rodos, toks nedidelis! 
daiktas — Amerikos laik-Į 
raščiai, o kaip aš jų laukiu! 
Bet, nelaimė, sulaukiu vos

”■—Žinau, žinau, —» paaiš- 
I kinau aš jiems.— Jūsų apie 
30 žmonių buvo paliepta iki 
Seimo susirinkimo nuteisti. 
Turbut bijojo, kad Seimas 
nepaleistų.

”—Nežinom, kaip su ki
tais bus. Mums jokio prasi
žengimo prirodyt negalėjo, 
tai paleido. Sėdėjom nekal
tai.

"—Dabar galėsit pasilsėt. 
Tur būt važiuosit namo — 
paklausiau.

"—Kur tau! sako. — Jau 
paskyrė į lenkų frontą. Ry
toj išveš...

"—Kokia dabar jūsų šir
dis? — paklausiau. Ir abu
du išvertė Smetonos adresu 
uo tokį epitetą, kad man net 
baugu pasidarė... Susijudi
nę, atsisveikinome.

"Apie šitus ir kitus teisia
muosius aš žinojau jau iš 
kalno, nes generalis štabas 
nesigėdijo net viešai pa
skelbti, kad jie bus teisiami. 
Aš turėjau juos visus susi
rašęs ir tą dieną, kaip Sei
mas susirinko, norėjau pa
duot kokiam nors atstovui, 
kad už juos užsistotų. Bet 
negavau bilieto i Seimą įei
ti, tai padaviau tą sąrašą

i

I

dabar nupuolė iki $20. Gar
siųjų Chandler automobilių 
korporacijos šėrai šį pava
sarį buvo da po $164, o da
bar jau tik po $85.

To smukimo priežastis i 
aiškinama tuo, kad karės į 
metu, kuomet žmonės labai 
gerai uždirbdavo, visi prisi
pirko automobilių. Kuomet i 
visi pijkosi automobilius, tai i 
automobilių pramonė buvo 
be galo pakilus. Dabar gi 
žmonės automobilių netik; 
neperka, bet daugelis sten
giasi jau parduoti. Ištisi lai
kraščių puslapiai užpildyti 
skelbimais pavartotų auto-: 
mobilių pardavimui. Dėlto 
automobilių fabrikai, naujų 
užsakymų nebegaudami, vie 
ui pradėjo savo biznį likvi
duoti, kiti skursta ir jų akci
jos labai puola.

Minėtai paveiiulM parodo , kaip
“uJlkt^ižo6^^ ^iJoHucijorie- 

eiklias spalvuotai ir girai atrodo.

„KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

DarbiniiiKv Draugas 

pain-expellėr 
t aizluū»uklis užieg. S. V. Pat. <M«a.

Lai'su.s per daugiau kaip 
5<> uietų.

lėiayk Ikare (Aacher) Vaizbazegklį.

Teisingas išpildymas, At- 
sargumas ir Pasitikėjia as

”"^7 broliui. "KadaS tt. Skau’
ir vėl nėra! Sakysim, "Nau
jienos” kas dien turėtų at
eiti, o gaunu į sąvaitę du- 
tris numerius. "Keleivio’’ ir 
gi gaunu tik kas antrą-tre- 
čią numerį. Matant, kaip 
valdžios pastatyti cenzoriai 
tavo laikraščius vagia, tul
žis iš piktumo nori trukti. 
(Šitas laiškas rašytas da 
prie Smetonos valdžios 
Dabar, kiek mums žinoma, 
laikraščiai iš Amerikos nu
eina Lietuvon gerai. "Kelei
vio" šiandien siunčiame te
nai po 2,500 egzempliorių 
kas savaitė. Red.)

Šitaip dalykams stovint, 
visai nėra noro rašyti. Nesi 
žmogus uštikrintas, kad ta
vo laiškas nepateks į cenzo
rių rankas ir nebus išknai- 
sytas. O da ko gera, gali dėl 
laiško ir asmens liuosvbės 
netekti.

”Jųs ten Amerikoje gy
vendami ir tą musų valdžią 

. garbindami, perkate bonus. 
Taip ir norisi sušukti: ’Ne-j 
duokite nei sulūžusio cen-< 
to!’ Bet — prie dabartinės: . 
kapitalistinės tvarkos — be , -. *’ :
pinigu ne ką peši. Pinigai ^niu — ___
reikalingi Bet jus, pinigus „es baitai’laikraščius, 
rlnnnami nm nnmic! YYiY*k’n5l- . • j - • .

daugiau ’cicilikauji’ ir ga
vai į Seimą bilietą, tai pa- 

jduok šį sąrašą kam reikia 
; ir paprašyk, kad Seimas 
gelbėtų pažymėtus čia žmo
nes, nes klerikalai jau ren
giasi išsiųsti juos i dan
gaus karalystę’...

”Ant rytojaus susitikęs 
brolį klausiu, ar padavei? 

į Kam, girdi, paduosi, ar 
Stulginskui, kuris senajai 

: Smetonos valdžiai Seime 
aleliuja gieda? Aš supykęs 
sakau: Nagi socialistams, 
revoliucionieriams!... Tie ir 
be tavęs žino, atrėžė man 
brolis, bet ką-gi jie gali pa
daryti, kad Seime didžiuma 
krikščionių demokratų, ku
rie šoka taip kaip kunigai 
jiems nat savo ’katarinkos’ 
griežia.

”Štai tau ir Steigiamas 
Seimas, pagalvojau pats 
sau! O žmonės stebuklų iš 
jo laukė!

"Bet šiaip ar taip, o Stei
giamam Seimui susirinkus 
vis dėlto laukiam žymių per 

Kaip eisis toliau —
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SALDžIAUSIS BALSAS.

Garsusis franeuzų rašy
tojas Tontenelle sako, kad 
nėra saldesnio visame pa
saulyje balso, kaip tas, kurs > j 
apdainuoja musų garbe, i • 
Tarp gyduolių randasi kele- » 
tas tokių, kurios išdidžiai į» 
gali pasakyti, kad jos girdi j 
tokius saldžius balsus kas ♦ 
dieną. Trinerio Amerikoniš- ♦ 
kas Ėlixiras Karčiojo Vyno | 
priklauso prie pastarųjų j *-

Kaip tai Iiainkočių, eyrams ir 
moterims ir vaikams; dėl vyrų 
darome ir "Overeoats” ir siu
tus. Visas drapanas darome 
ant orderio užsakymo. Darius 
yrą gvarantuojamas.
Norėdami įgyti musą išdirby s- 
tės drapanas kreipkitės ypn- 
tiškai arba laišku j mumis,* o 
musą ingaiiotinis pribus su vi
som informacijom ir viską iš
aiškins. kas tik bus reikalinga 
jums žinoti.
Toliaus, mums yra reikalingi 
kriaučiai, kurie gerai moka vi
są savo amatą, ypač kirpimą, 
nes musų bendrovė eina prie 
atidarymo verauzės (Wure- 
housej ir uždėjimo savo krau
tuvių.
Mums yra reikalingi agentai 
visose lietuviškose kolionijose 
pardavinėti musu išdirbystės 
tavorą. _ Uždarbis yra geras. 
Su visais reikalais kreipkitės 
musų bendrovės vardu:

Progress Clothing
Mfg. Corporation

343 Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Tie trįs stulpai ant kurių mu
sų Banką paremta.

PLSTORINO irYUNES 
KANKA

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

Mes galime partraukti jūsų 
gimines ir šeimynas.
Musų Taupomam skyriui mo
ka pu 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.

^STORINO & YUNES
BANKIERIAI

222 Hanover St, 
BOSTON, MASS.

pinigu ne ką peši. Pinigai
•! • T-k A. •_____ __ *___ ___________

duodami, bei bonus pirkda
mi, turėtumėt bent visi vie
nu balsu šaukti: ’šalin slė
gimas, šalin persekiojimas!

'Tegyvuoja laisvė spaudos ii’| 
susirinkimų! Nekiškit savo 
taiSE'?S^enS ’ k<! i ankstybas, šiltas ir tankiai

'Taigi jus pinigus duoda- 
mi ar skolindann (bonai) 
galit daug ką padaryt, ypae t ikjai užaugo. jeigu 
grasindami, jeigu Jusu J'ei-foliaį oras nepages. tai tu- 
kalavimų neispildys neduo- ; nepaprastai derlin- 
ti daugiau pinigų. Tai vie- t / Sodnai dar ba.
natinis būda, kuriuo daug « džio mėnesvje sekmin- 
gera Lietuvos žmonėms ga- . .wržydėjo ir tikimasi 
ht padaryt1-• . gerų vaisių. Gegužės mėnuo

”Aiią. dienų as kalbėjausi * « j kad žm0-
XisdV,ZX m’A Sill& ^kojog.lokj orų.jie tik

S’..,PU, p rf° m.:, .. iiepos. mėnesiais seniau zi-|jime išlaikytais ir tik pnes visa tei labai tiko:
pat Seimų ar Seimui ren-; nim kurie nuvar.Į
kantas is kalėjimo istas- mfe žn,oneliųms
tais. Vaikinai jauni da kaip J gvvenimo viltis.

. bijūnai, bet kalėjimas ant * ’Tavo brolis.” 
jų veidų jau įbrėžęs dėmę. 
Vienas augštas, stambiais 
kaulais (mėsos jau nudžiū
vusios), visas ligotas, kosi, 
sakėsi visą dygliai vaisto.... 
Jie mano kaimynai. Pasi
sveikinęs paklausiau:

”—Kaip jaučiatės, vvru-
čiai?

Gerai... _____ ____
nas prikimusiu balsu, ir už- duojama; jos šėrai šį pava- 

• sikosėjo sakinio nedabai- sarį buvo da po $35, o dabar 
gęs. 1 nupuolė iki $6. Šią sąvaitę

”—Mes tik šiandien iš ka- ’ apskelbė bankrutą ir Massa- 
lėjimo, — pridūrė antras, ir chusetts Motors Co. .
tas pradėjo kosėt. Abudu' Kitos automobilių korpo- ♦ 
kosėjo krutinę susiėmę, net racijos kad ir nebankrutija | 
plaučiai kriokė. da, tai kenčia didelį slėgimą. L,,3*,^

Kitokių žinių tau nėra- i • J • !_•!_____ -

tai žinai. Kaip patėmyjau, 
tai Amerikos laikraščiai iš
gaudo visa geresnes žinias 

riš Lietuvos.
i ''Pavasaris šįmet pas mus 

•° buvo neapsakomai gražus:

i palydavo. ’ Rugiai, kviečiai, 
; dobilai ir pievų žolė augo 

’’ kai durnai. Vasarojai taip

’Tavo brolis.”

AUTOMOBILIŲ PRAMO
NĖ SMUNKA.

Karės metu taip išpušta 
automobilių pramonė dabar

jau trisdešimts metų, kadan 
; gi kiekvienas, kurs tik var- 
Itoja jį, pripažįsta tai, jog 
nėra geresnio vaisto nuo pil 
vq suirutės, nuo prasto ape
tito, nuo vidurių užkietėji
mo, nuo galvos skaudėjimo, 
ir tt. Rugpiučio 7, 1920, poni 
Katie Serafin parašė mumsiKu mechanizmą: i. 
iš Weldona, Colo. sekamai:; sustatomą,
Tl lneriO nmvi uivmuinaj į 

Elixiras Karčiojo Vyno vra 
viena puikiausių gyduolių, 
kurias aš kuomet nors esu ‘ - 
bandžiusi. Netik aš pati, bet 
aš turiu ketvertą vaikų, ku
rie tiesiog negali apsieiti be 
jo. Taigi, meldžiu, atsiųsti 
man jo kaip galima grei- vieną ypatą — jauną, seną, vyrą :ir 
pjoii „ Tncii MritiplcAviiic P r* hm moteriškę. Užlaikome ^rjnai .leturis- ciau. ,.usų apueKonus arpa; kursą ir angfišfca! iietuviška ku.- 
VaiStU pardavėjas Užlaiko i są Po pabaidos mokslo išduodame 

. _ . - - — . aĮpĮomas jr rekomenduojame, šofei i ai
mechanikui darbą nuo 35 iki 50 dole
rių savaitėje. Mokiname dienomis :r 
vakarais. Mokykla atdara nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai vakaro. Nedaliomis nuo 
1 iki 3 po pietų. Gvarantuojame dip
lomus ir laisnius. Platesniu informa
cijų reikalaukit pas prof. (28)

Ticlmeiicli luto Schooi
601 E. 17 St.. And 293 Avė. B. 

NEW YORK CITY, N. Y. 
Telephone Styvesant 5406.

LIETUVA 
ir AMERIKA

Reikalauja šoferių ir Me
chanikų.

Išmokiname pilnai apie automebi- 
išardyma, paiaisv- 

, važinėjimą, visokių 
Amerikoniškas taipgi duodifae lekcijas apie 

elektriką. Mokiname uz p neinamą 
kainą. Gvarantuojame išmokinti kiek-

pas save taipgi kitokių Tri- 
nerio vaistų, nuo visokių ne
galių. kuriu sezonas dabar 
vra, Trinerio Linimentas ir 
Trinerio Cough Sedativė, o 
taipgi Trinerio Antiputrin 
(puikus vaistas gargaliuoti 
gerklės uždegimą turint) 
yra nei su kuo nesulygina
mi vaistai. — Joseph Triner 
Companv, 1333 — 1345 Ash- 
•and Avė., Chicago, III.

ligas

Dr. A. J. Karafias
Gydytojas ir 
Chirurgas.

Gydo užserrėjusias
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAM ST.
CHICAGO, ILL

TEL. BŪLEVARD 2160.

/
Tel. Haymarfcet 4164 
Gyvenimo Tel.: Cambridgi 6098.

DR. AL HDERKIEVICZ,
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Socialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 218.
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j Bethlehem Moters firma į Daktaru Ofisai
1 V • • J* • • * I .atsakė vie- šiomis dienomis jau likvi- MEDICAL OFFICES

22 TREMONT RW0, Scolly So. 
BOSTON, MASS.

Kalbame Ruskai ir Lenkiškai
Gydo vyrų ir moterų slaptas 

ligas, kraujo ligas ir nusilpnė
jimą.

Pnmą egzeminaciją ir kraujo 
išbandymą esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo » ii ryto iM
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GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
Visus tavorus parduadame 

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

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

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

D AKT \RAS NAMUOSE) • Knygu
tėje aprašoma visokias vaistiškas žo
les, šaknis, žiedai ir it., nuo kokių li
gų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti bile aptiekoje. Apart to, 
vra daugybė gerą pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
koznam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽUKA1TIS (35)
451 Hūdson avė., Rochester, N. Y.

•OftOKN C©M
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Močiutė sako
Kuomet ji buvo visai mažutė mergai

tė ii jos manta neturėjo užtektinai pie
ne jos žindymui, ji davė jai

kuris padarė ją tvirta ir sveika—dabar 
mano mama duoda man Eagle Brand, 
ir aš augu po virš pusę svaro kas savai
tė nuo to, kaip buvau tik trijų mėnesių 
amžiaus.”

EAGLEBRAND
(COAZOWZ> .V/ZA|

Aukšta vertė, atsakantumas ir ekonomija 
padaro Eagle Lirand pirmu pasirinkimui dėl 
valgiu gaminimo ir ant stalo.

Jeigu j .sh kūdiki neauga kaip reikia vago
je—jeigu verkia, arba neramus ir nekantrus 
—pasiųsk šiandien kuponą reikalaudama dy
kai musų Kūdikių Knygos ir maitinimo in
strukcijų jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY
108 Hudson Street New York

losteigta 1857

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Pnsiųsk jį šiądien

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

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

Kudykių Gerovė-: Knyga Nuiodvmų Knyga

NUSIPIRK M0ST1ES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

J. RIMKUS.
P. O. BOX 36, HOLBROOK. MASS.
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada oiklta 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio rou- 
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- j
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų B- i 
gų ir geriausius patarimus suteik.ame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo j 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- : 
sime kuogeriausiai, pašaukiame gsriausius dasUrus per telefoną ui- I 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučedyt pinigus, tad 
ateikite į APTIEKĄ po numeriu (t):

100 SALĖM ST., BOSTON, MASS. J

t

I

-

Mėnraštis, kuriame telpa Įdomiau
si straipsniai apie MEILE, ŠEI
MYNA, DAILĘ, MOKSLĄ, ir 
SVEIKATA: ŽAVĖJANTI DAI
LĖS PAVEIKSLAI; JUOKŲ ir 
JUOKINGŲ PAVEIKSLŲ tiek, 
kiek dabar yra sausoje Amerikoje 
“munšaino”; JAUNŲJŲ SUSI
PAŽINIMĄ ir PAJIEŠKOJIMAI; 
TRAUKIMAS PER KRIUKĮ dar
bininkų išnaudotojų, — šitas laik
raštis dabar NAUJIEMS SKAI

TYTOJAMS E LODAMA UžDYKĄ!!! Kaina $2.00 metams, bet kas

S
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U. S. MAH STEAMSfflP COMPANY, Ine
Plaukia iš NEW YORKO tiesiog j

BREMENĄ ir DANCIGĄ
Pagažieriai Kabino ir Trecios Klesos.

MOKSLAS
—.....    I !l ..................................................................

Kreipkitės

45 Broadway, New York City
arba prie Vietini* Agentą.

mmūiimiiiinmiiig 
DAILĖ

- - ------------- — - M f

užsimšys DABAR, tas gaus Už- 
DYKĄ, nes gaus vieną iš šitų do
vanų: (1) dvi artistiškų paveikslu 
sansiuvas, vertės $2.00; (2) dvi
knygas: “Portugalų Minyškos Mei- 
Iiški Laiškai”, “Meilė ir Dailė” ver- 

MFa tės $2.00. Musų adresas: “MEILĖ 
ir ŠEIMYNA,” 2023 Saint Paul 
Avė., Chicago. III.

"MEILĖ IR ŠEIMYNA’’

JUOKAI

DUOKIT PASIŪT MUMS,

Mes ažtikrinam, kad Jjs aačėdysit piaigl 
Ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadaagi 
mes imam materiją iš gerųjų firmą ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl mssų 
pasiūti siutai ar overkotai nešudarko žmė> 
gaus išvaizdos ir būna tvirteani.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IB OVKB» 
KOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GEBAL
TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM - 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbai gerai Ir užtlkriataa. Kaiaa 

prisžnaM
Tikrai Jašą braRs Ištariu 

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

Telafoaai: 8o. Boetoų—ŪIU

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus
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Depasity 
$21,000,000

PUIKI \USIS
Rengia So.

Perviršis
$1,400,600
Pinigus yra sunku sutaupyti, bet lengva pražudyti. 

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

Telephone. Malden 30«l-W. CHELSEA 1691-W. |

DAKTARAS S. C. PAVLO |
Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Penzos gu- ® 
bernuos hgonbučio ir Odesos ligoninės. Specialistas-chirurgas ir 
veneriškų ligų. Įs
CHELSEA. MASS., 142 BROADWAY. g-
MALDEN. MASS- 356 FERItY ST. £
Priėmimo valandos: nuo 10-11 ryte, nuo 6-8 vakare. “t

r i
Pirmu
Kartu

Lietuvių ' 
Kalboje ' 

su Pa- į 
veikslais 

t

(OKšINO)
Liukas ant 3 lubų. įtaisytas dėl bizniu ir gyveninio, pu No. 

-•7—279 Broadtvay , So. Bostohus išstatytas ant Lieitaticijees 
(Okšino). ateinantį utarninka,

ii Rl GSEJJ-SEPTEMBER, 1920, 11 valandą išryto, ten pat 
ant vietos, ir bus parduotas tani- kas daugiausiai pasiūlys. Ant 
rankos turės būt duota $500, o likusius už 10 dienų po parda
vimo.

Parduoda dabartinis skolininkas.

F. E. DAYT0N.
541 Tremont Bldg., Boston, Mass.

Baltic Statės Finance Co.
VIENŲ LIETUVIU BANKINE ĮSTAIGA 

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

Kruvinos riaušės
Nevv Yorke

Pereitą panedėli, baigiant 
apvaikščiot Labor Day, 
New Yorke Įvyko kruvinos 
riaušės. Būrys streikuojan
čiu konduktorių ir motor- 
manų, eidamas iš prakalbų, 
susitiko gatvekarį streik
laužių valdomą, ir tuojaus 
užpuolė ji. Iš visų pusių pa
sipylė akmenįs ir bematant 
visi langai bu\o išdaužyti. 
Tarp streikieriu buvo daug 
buvusių kareivių. Kuomet 
pribuvo gauja detektivy, 
vienas kareivis sušuko: 
"Duokim jiems!” Kuomet 
streikieriai puolė ant detek- 
tivų, šie išsitraukė revolve
rius ir pradėjo šaudyt. Ke
lintas žmonių tapo sužeista. 
Minia pradėjo krikti. Tuc 
tarpu atpiškėjo da raito: 
policijos būrys 
vaikyt f 
juos buožėmis, 
areštų nebuvo, 
jus, kad streikieriai 
beno vieną

atpiškėjo da
; ir pradėję 

žmones daužydami 
Ant vietos 
bet sužino 

nuga- 
___  . L sužeistą sav<, 
draugą i ligonbuti, policiji 
nuvyko 'tenai ir sužeistą) 
areštavo. Suėmė taipgi ir 15 
jo draugų, kurie buvo atga 
benę ji ligonbutin. Visu- 
juos kaltina "riaušių' kėli 
mu.”

Gatvekarių streikas einr 
kas dieną vis aštryn. Miešti 
valdžia, teismai ir gatveka 
rių kompanija deda visas 
pastangas, kad streiką su 
laužius. Jie paskelbė, kar 
su Amalgamated Associa 
tion. kuri veda streiką, visa 
nesitarsią.

Tu‘o tarpu gi streiklaužia 
važinėjasi gatvekariais, be' 
surinktų pinigų kompanija 
neatiduoda. Jie skaito tai 
savo "asmeniškomis Įplau
komis.” Kuomet kompani
jos va’dininkai norėio iš i- 
atimti pereitą panedėli kepis 
tūkstančius nikelių ant Co- 
ney Island, skebai pradėj; 
grąsinti streiku. Ir kompa 
nija nusileido.

AMERIKOJ YRA 17,000 
AUGšTESNIŲ MOKY

KLŲ.
Bėgiu pastarųjų 30 metų 

mokyklų skaičius Suvieny
tose Valstijose paaugo 4-' 
nuošimčiu. Švietimo Biurą 
praneša, kad dabar šioje ša
lyje esą 17,000 augštesniuji 
įhigh schools) mokyklų.

34,000,000 ATEIVIŲ NUC 
1820 METŲ.

’ Washingtono žiniomis 
ųed pastarąjį šimtameti S 
V. gyventoju skaičius užau 
go 97,000,000. Ateivių nei 
100 metų atvyko čionai 34,- 
f)00,000. Bet nuo pasaulio 
karės pradžios ateivystė žy
miai sumažėjo.

NORĖJO SUDEGINT 20( 
STREIKLAUŽIŲ.

New Yorke tapo pagegt? 
Ridgewoodo gatvekarių ste 
tis, kur miegojo 200 streik
laužių (gatvekarių darbi 
įlinkai, tenai streikuoja). 
Streiklaužiai tečiaus buvo 
laiku prikelti ir da spėjo 
daug gatvekarių išgelbėti. 
Bet vis dėlto 2 gatvekariai 

-sudegė ir keliatas apdegė. 
Nuostoliai apskaitomi Į 
tūkstančiu dol.

Vietinės Žinios
j"
[Ar ne katalikų bankai darė 

biznį su Ponzi?
Rašydami andai "Kelei

vyje” apie apgaviką Ponzi. 
mes buvome* pasakę, kad, 
sanrvšvje su Ponzies bizniu 
valdžia uždarė ir du katali
kų banku. Vienas jų buvo; 
žinomas Hanover Trust Co. 
vardu, o kitas kaipo Polish 
Industrial Association. Ka
talikiškais mes tuos bankus' 
)avadirome dėlto, kad jie 
buvo lenkų katalikų kunigo 
■steigti ir katalikai juos 
kontroliavo.

Tas labai nepaliko So Bo
stono škaplėrninkų organui 
"Darbininkui." Vienam pa-’ 
dvutiniujų savo numerių ji
sai užsipuola ant mus ir sa
ko, kad mes neliesą paskel
bę. Jis tvirtina savo skaity
tojams, kad tie bankai su 
katalikais nieko netur
iats Ponzi esąs net "socia- 
'istas.”

Iš kur ”Darbininkas" sa
vo žinias semia, mes nežino
me, bet kad tie bankai 
ra surišti su katalikais, tai 
ašė ne vienas "Keleivis.” 
et iramer. dienrašč’--
"Boston American", 

ydamas apie uždaryte
tų bankeli ant Cross street. 
;tai ką sako:

"The bank is kr.- -v ■ 
hroųęhout the North End 
is the 'father of tne Hano- 
’er Trust Company.' It 
•rganized by the Rev. Fa- 
her John Ccinielinski, of 
‘he Polish Church of South 
Joston."

Jeigu "Darbininkas" ne- 
upranta angliškai, tai mes 
am galim šita sakinį ir į lie- 
uvn'ų kalbą išversti. Jis rei- 
'hici e rU?..

"Šitas bankas buvo žino
mas ant North Endo kaipo 
‘ėvas Hanover Trust Kom- 
nanijos.' Ji suorganizavo So 
Bostono lenkų bažnyčios 
unigas Jonas Chmiclins- 
is."
Ar*"Darbininkas” ir da 

>ar sakys, kad tie bankai 
eturi nieko bendra su ka
likais?

PARAKLBOS
12 Rugsėjo, ateinančioje; 

nedelioje. nuo 7:30 vakare, 
Teismo salėje, tarpe G irH ‘ 
gatvių, ant Broadway įvyks 
prakalbos. Kalbės Lietuvos 
Misijos nariai ir F. J. Bago- 
ius. Visi So. Bostono lietu- j 

viai malonėkite atsilankyti. 
Liet. Piliečių Sąj.Komitetas

Per Labor Day šįmet nei 
. iena darbininkų unija ne- 
dalyvaso parodoj, nes neno
rėjo eit kartu su guberna
torium. . ' .,

PRAKALBOS
’ Rengia Pasaulio Pramo

nės Darbininkai. Rugsėjo 
13 ir 14 dd. nuo S vai. vaka
re, Lietuvių Svetainėje. 
Kampas E ir Silver gatvių,' 
So. Bostone.

Kalbės K. J. Geleželė iš 
Chicagos.

1ŠV AŽ.I \ V I M AS •
Bostono Liet. Bučerių 
Unija.
12 Rl GSEJO- SEPT. 

Farmos. Bcdford. Mass. 
ryto.
auti su mu- 

busit užga- 
ir bus

Vedama per patyru- : 
sius Bankierius

Dabar k« tik išėjo iš Jo »paudu. 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE

mitra Biblijos 5%x8 colius, turi 332 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
įdomi ir naudinga kiekvienai y patai. 
Žmogus skaitydamas ši* Bibliją ir tė- 
my damas j paveikslėlius, (kurie per
stata kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kią knjgą įgijo, jam bus trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK
Norinti gaut šią Bibliją, pinigus 

siųskit Expreso ar Pačto Money Orde
riu. arba registruotame lai-ke adresu:

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

Dr.A-Christian
SPECIALISTAS

REIKALINGA MERGINA 
iirbti ofise, turi mokėt rašyt 
tnkliškai ir nors kiek lietuviš- 
ai; kreipkitės tuojaus į "Ke 

leivio” krautuvę. 255 Broadvay

REIKALINGAS BARBERIS 
lūkestis nuo $25 iki $30 sąvaitčj. At- 
išaukit. (36)

ALex Kazlouski
125 River st., Haverhill, Mass.

NEDELIOJ, 
\nt Kačinsko

Pradžia 10 vai
Visus kviečiame dari

nis šiame Išvažiavime, o
įėdintf. nes ten yra svetainė 
>aimta g-eriausia orchestra jvalgių tai 
au ką ir sakyti, bucenai parūpins ir 
-atarnaus kuopuikiausiai; taipbi bus 
aidžių gėrimu. Todėl visi, kas tiktai 
yvas, atsilankykite.
Iš So. Bostono, Brightono ar Cam- 

ridgeaus reikia važiuot iki Harvard 
kvėro. o nuo tenai paimt Ariington 
leights karą. Iš Ariington Hcights 
nkit Lowel! arba Conenrd karą ir 
ažiuokit iki Summer st. Ten išlipę 
ikit i kairę Summer st. iki geležin- 
elio i>- tenai po dešinei pamatysit ta 
armą. Katrie norėtumėt važiuot tro- 
u, tai užsisakykit vietą Lietuvių ko- 
peracijoj, 2S5 Broadway. So. Boston.

ši Korporacija tapo sutverta geriasniam aprupinintui 
Lietuviu reikalu, keliaujančiu i Lietuvą.

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 sekančiai:

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

PETNYČIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS ARU EROJE 

ant Antrų lubų, 
ligoninė ir didisis ofisas:
401 MARLBOROUGH ST.,

BOSTON, MASS.

Jo

BOSTONO APSKRIČIO 
VEIKIMAS LIETUVOS 
LAISVĖS PASKOLOS 

REIKALE.
Rugpiučio 5 dieną buvo 

uvažiavę Bostonan apielin- 
:ių kolonijų komitetai ir iš

dirbo maršruotą Lietuvos 
Jisiios nariams J. Vileišiui 
r P. žadeikiui.

Paskiau apkalbėjo ir-nu
arė kad Bostono apskritys 
įžbaigtų savo darbą su Spa- 
ių 1 diena. Visas kolonijas 
.•šviečiame prie darbo,*kad 
«ožna kolonija surinktų pa
skirtą sumą.

J. VILEIŠIS lankysis se
kančiose vietose ir dienose: 
Rugsėjo 12 d.. Cambridge, 

2 vai. po pietų.
12 d. W. Lvnn, vakare, 

d. Loweliyje. 
d. Lavvrence, 
Haverhillyje, 
Manchester, N. H. 
Nashua, X. H. 
Newton, Mass..
d Brightone. popiet 
Nortvoode. vakare, 
Westfield, Mass., 
Northampton.

NAIJ1EN \ VISIEMS.♦
Parsiduoda brukuojamos mašinėlė: 

-iš išmokinu brukuoti ir parduodu ja 
ogiausiai, nes aš esu agentu didžiau 
-ių kompanijų. Brangus broiiai ir se 
-utčs: nenusiminkite, kurie nemokat- 
akyti. Jus Įsigykite brukuojamą ma

■ inelę .galėsite siųsti laiškus į Lietuv;
irukuotus. Bostone ir apielinkėje ate 
■iu ypatiškai ant pareikalavimo. Pa- 
rašvkite laiška. 136)

STANĮ. E Y POCIUS
:»<5 Washington st., Boston, Mass.

PARSIDUODA GRAMAFONAS si 
16 rekordais, visai naujas, geros iš 
:rby~tės "Pathe Freres.” Kurie no 

■etų turt gerą muziką namuose ir su
■ i tau py t pinigų, tai geriausia proga
es parsiduoda pigiai. Galima matyt 
-akarais arba nedelioj. (36)
i’. Shlageris. 44 Marine Rd.. So Bos
ton. Mass.

VISŲ ŽINIAI
Šiuomi aš pranešu, kad atidarau 

kostumeriškų rūbų dirbtuve po Nr. 
>44 Broaduay, So. Bostone. Esu ge- 
iausis lietuviškas kriaučius ir užtik- 
inu, kad kurie užsisakysite pas mus 
iutą ar overkotą. džiaugsitės gražiu 

pigiai, 
mano puikiai pa<iary-

■asiuvimu ir nesulyginamai 
"’asinaudokite i
ais rūbais.

F. BARAMAS
314 Broad-.vay. So. Boston, Mass.

LIETUVIS DENT1STA8

Dr. M. V. Casper
(K ASPARAVIČIUS)

451 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Boston 17 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
” 6:30 ” 9

TIESIOG BE PERSEDIMO Iš NEW YORKO Į 
HAMBURGĄ.

Rugsėjo 25 ir Spalių 23 ir 30 dieną.
Laivas SAXONIA, Spalių 30 dieną, išplauks į Hamburgą.

Iš New Yorko į Antverpą be persėdimo.
'Rugsėjo 18, 25 ir Spalių 2, 9. 23.
Iš New Yorko į Rotterdamą be persėdimo.

Rugsėjo 14, 22 ir Spalių
Į Hamburgą ar Liepojų su
Rugsėjo 15, 18,.21 23, 25.
Spalių 2, 7 , 9, 12, 16, 21,

*

* 
♦ 
t 
I 
I
• 
t 
t 
t 
♦ 
t
»

ELIHU I). STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas ir 
kriminališkas.
66—67 Jourr.al Building

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

2, 12, 19 ir 26. 
persėdimu Anglijoje. 
30.
23, 28, 30.

I

KAS NORIBUT 
BAGOTAS

TEGUL PERKA ŠĮ B(ZXJ!
Parsiduoda storas valgomų daiktų, 

lu namai ir garadzius už pigu kainą 
>.nt lengvų išlygų ir su mažu imokėji- 
nu. Savininkas turi kitą biznį toli 
įuo to ir du negali vesti. Vieta apgy
venta lietuviais, uždarbis yra geras. 
;urie manytų pirkti ateikit bent pa
matyti. Biznio vieta randasi:

.. 68 Hovendon ai e.. 
MONTELLO.MASS.

.Jonas Bartkevičia, laikinis 
(orius, parodyt jums biznį ir 
savininko adresą.

CUKRUS 14«£c.
132 svarų maišas.

PILLSBURY MILTAI 
13.75 bačka

9S svarų drobės maišas.

JUODAS CIRUPAS 45c. | 
už galioną

Bačkomis.
CALIFORNLA PUPOS 

$6.00 už šimtą svarų maišą. 
SOUTH CASH MARKETĮ 

Ine.
292 Harrišon avė.,

BOSTON, MASS.
-------------- ------ — d

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. 3Ies visiems musų pasažieriSims 
gaunam vizus laiku, kad nebūtų sutrukdymo atvažiavus i 
New Yorką.
Laivakortės per vandenį $100. Taksai pagalviniai $5.00

Baltic Statės Finance Co
361 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

t 
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I
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Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

99

99
*9

99
99

■

t Tel. So. Boston 506-M*
! DAKTARAS
:A.L. KAPOČIUS

LIETUVYS DENTISTAS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dienų.

Nao 0 iki 0 vnk.

V

99

atvyko 
vedė te- 
streiką 

1912 metais, ir pradėjo or
ganizuoti darbininkų uniją.
Geriau susiorganizavę au-' į B Valukoni. 324 E st., So. 
dėjai ketina pareikalauti Bostone.
daugiau algos ir trumpes-j 
nių darbo valandų.

I
ii 

gaspa- t 
paduos > — I

I

NRDBLIOMI8 
iU 1

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio name

{ 251 Broadway, tarpe C ir D Sta. 
' 80. BOSTON, MA8B.
--------- ------------- ----------------- .....

VILNŲ AUDYKLOS 
ATSIDARO.

American Woo!en kom
panija, kuri nuo liepos mė
nesio turėjo uždarius visas 
savo dirbtuves (ji turi jų 
apie 50). dabar paskelbė, 
kad 12 rugsėjo vėl atidary
sianti jų duris. Darbas ei
siąs pilną laiką.

I Levvrence jau 
Giovannitti, kuris 
nai didijį audėjų

13
14
15
16
17
18
19
19
20
21

99

99

99

99

99

žadeikis lankysis sekančio
se vietose:
Rugsėjo 12 d. Hyde Parke, 

po 
99 ■
99

99

99
eų

pietų.
12 So Bostone, vakare,
13
14
15
16
17
18
19

Bridgevvater,
Montelloje, 
Midleboro, 
Stoughtone, 
Hudsone, 
Maynardc, 
Fitzburge, po piet,

19 Gardnervj, vakare, 
Maršruoto rengime su vi

sais reikalais kreipkitės pas

K. Jurgeliun, pirm..
J. Klimavičius, sekr.

AUKSINE PROGA.
Parsiduoda grocernė puikiausioj 

lietuvių apgyventoj vietoje, ant C st 
ir kampas Bowen st.. So. Bostone. Sa 
vininkas išvažiuoja į Lietuvą,, grei. 
turi būti parduota ir labai pigiai, u; 
•'."O. Klauskite laišku arba vpatiškai.

A. R. ’ (36)
132 C st.. So. Boston, Mass.

PAKSIDl ODA Motorcycle- su šaliniu 
Karu ir dviem sėdynėm. Pirktas pe
reitais metais, mažai važinėtas. Ma
tyt galima nuo 4 iki 8 vakarais. Par
duodu pigiai. (30)

K. VASKIS
.1-5 "ashingtor. st.. Cambr.. Mass.

REIKALINGI MEDŽIŲ 
KIRTĖJAI.

dirbti prie Great Northern Paper Co. 
Maine valstijoj; mes neimam už pa
rodymą darbo. Darbininkai reikalingi 
prie New \ ork Centrai geležinkelio, 
kelionė dykai. Atsigaukit. (?)

NORTHERN LABOR AGENCY
13 I’ortland st.. Boston. Mass.

REIKALINGAS DUON
KEPIS.

Kuris moka kepti lietuvišką duona. 
Darbas užtikrintas ir alga gera. At
sisaukt pas: (?)

J. J. Versiacką,
6 Warren st., E. Cambridge, Mass:

ŠALTKALVI \I ir SPYNININ- 
KAI dirbti ant benčių prie Chi
rurgiškų Instrumentų, yra (uo
laus reikalingi senoje dirbtuvė
je. Darbas ant visados.

CODMAN & SHUTLErF 
139 Columbus avė.. Bostone.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $245

Sitų čirkštą tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savvje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisinsk $2.45 su sa
vo antrašu. Taipgi mes turi-l 
me daugybe tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH & CO., Dept. 924,

Gražiausių Dainų ir'Naujausių
EILIŲ KNYGA J Tel. Beach 6933

i DR. N. M. FRIEOMM
J SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 
' LIGŲ.

VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST. 

BOSTON. MASS.

'j^arsoMet m0KH0K»>*

Indulkink i 
čeverykus.

Norėdamas gauti smagumą savo 
skaudamoms, degančioms ir nicž- 
Unčioms kojoms ir sustabdyti pcr- 
didelį prakaitavimą bei prašalinti tą 
nemalonų kvapą, indulkink į čeve
rykus, paniekas ir kojinius.

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

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIOS, lOkVA

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

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

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

Kiekvienas tarOtO papuošti saVo knygynų minėta knyga.

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

taietv papuošti »aVo knygyną minėta knyga. 
KAINA TIK 75 CENTAI.

a pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
«

Kiekvienas nusipirkę, tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia siųst "Money Orderiu,” popierinius galima siųst tiesiog papū
tam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir Keleivio ir priU- 
pyt už 3c. markų. A ■ «—•.

KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.

Dr. L. J. Podderi
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS. I

Taipgi Kraujo ir Odos Ui— , 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto ' 

* iki 9 vai. vakare, i
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) | 

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

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 dienų. 
Nuo 7 iki 8 vakare.

I HANOVER ST 
BOSTON. MASS.


