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Sąjungininkų blokada prieš 
Sovietų Rusiją sulaužyta.

AMERIKA SIUNČIA DU 
LAIVU MAISTO IR TUOJ 
BUSIĄ UŽMEGSTI PIRK- 

. LYBOS RYŠIAI.

Europos atsitikimai suardė 
blokados mašineriją ir są

jungininkai pabūgo, kad ba
du marinama Rusija nesusi

vienytų su Vokietija.
Sąjungininkų blokada 

prieš Sovietų Rusiją sulužo. 
Taip rašo iš Washingtono 
”Call” korespondentas. Iš 
tikrų šaltinių jisai patyręs, 
kad New Yorke dabar 
kraunami du laivai maisto, 
kurį nupirkusi čia rusų var
totojų kooperacinė draugi
ja. Šitas maistas busiąs da
linamas Petrograde ir kito
se Sovietų kontroliuojamo
se vietose. Laivai plauksią 
po vadovyste New Yorko 
garlaivių kompanijos Nor- 
ton, Lily & Co. Maistas bu
siąs išsiųstas į kelias sąvai-

Be to da ”Call” 
dentas patyrė, kad tuos lai
vus lydėsianti ir specialė 
Komisija, kurią neoficialiai 
paskyrė Suvienytos Valsti
jos.

Tai yra pirmutinė žinia, 
kad sąjungininkų pastan
gos priverst badu Rusiją pa 
siduot nuėjo niekais. Siun
čiamą maistą dalysiančios 
kooperatinės vartotojų, 
draugijos, Sovietų valdžiai 
paduodant

Politikos vyrai Washing- 
tone jau pranašauja, kad 
blokada prieš Sovietų Rusi
ją bus visai nušluota į šalį. 
Blokados mašineriją suar
dė paskutiniai atsitikiami 
Europoj.

1. Sąjungininkų planas 
sukurstyti Finliandiją prieš 
Rusiją nepavyko.

Sakoma, kad Amerika jau 
bile diena gali oficialiai pri
pažinti blokados nuėmimą. 
Dalykų žinovai tvirtina, jog 
tas faktas, kad su maistu 
dabar važiuoja Rusijon neo- 
ficialė Suvienytų Valstijų 
Komisija, reiškia, jog grei
tu laiku ši šalis užmegs pir- 
klybos santikius su Sovietų 
Rusija.

Anglija, suprasdama, kad 
dideli Rusijos turtų šalti
niai bus atidaryti kitoms 
šalims, irgi pasiduoda eko
nominių reikalų spaudimui. 
Finliandija išdirba daugybę 
spausdinamos popieros, ku
rios per visą karę ji negalė
jo niekur išsiųsti. . Rusija gi 
geriausia rinka tai popierai. 
Todėl Finliandijos kapita
listai nemato reikalo su Ru
sija kariauti.

2. Antra šalis, kurią są
jungininkai vartojo prieš 
Rusiia, buvo Estonija. Da
bar šita šalis taip-gi padarė 
su Rusija taiką.

3. Lenkija, kuri buvo di- 
. džiausią blokados viltis, už
mezgė su Sovietų Rusija
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Muskegane, Michigan val
stijoj, pereitą sąvaitę kilo 
gana didelės riaušės delei 
pakėlimo kainos už važiavi
mą. Muskegano gatveka- 
rių kompanija Įvedė naują 
mokestį po 7c. už važiavimą. 
Apie 6 valandą vakare, ka-jungininkų blokadai prieš
£ “kai grįžo iš dar- 

laivai su tavorais Rusijai.
5. Pagalios sąjungininkai 

pabūgo, kad Rusija nepada
rytų pirklybmės sutarties 
su Vokietija.

KOLČAKO VALDŽIA SI
BIRE GALUTINAI PUO-

korespon-

bo, daugelis jų atsisakė mo
kėti po 7c., dėlto kilo kivir- 
čiai su karų konduktoriais, 
iš ko pasidarė toks žmonių 
sujudimas, kad kaip bema
tant susibėgo tūkstančiai 
žmonių. Minia buvo išskir
styta, bet apie vidurnaktį 
po to vėl apie 1,000 žmonių 
susispėtė aplink gatvekarių 
daržinę ir ėmė naikinti ka- 
,rus, policijos ir šerifų Įsi- 
jkišimas tik labiau, suerzino 
______, , kurie netik kad 

portas praneša, kad visiš-' daržinę, bet ir 30 karų sunai 
kas Kolčako ”visos Rusijos” ■ kino.__ Susirėmimuose tik
valdžios puolimas yra neis- vienas asmuo buvo mirtinai 
vengtinas. ‘Kolčako spėkos 
turėją pasitraukti nuo pir
ma užimamų vietų 200 my
lių ir kraustosi iš Omsko.

Sąjungininkų nepasisku- 
binimas duot Kolčakui pa
galbos, sako, yra vyriausia 
priežasčia to nepasisekimo, 
nes daug viršijančios bolše
vikų spėkos sulaužė Kolča
ko armijos dvasią.
RENGIASI STEIGT SO

VIETUS LONDONE.
Asoociated Press agentū

ra praneša iš Londono, kad 
tenai vakariniame miesto 
krašte policija suėmė doku
mentų, kurie nurodo, jog 
revoliucionieriai privalo pa
imti ginklų ir amunicijos iš' 
militarių sąkrovų ir Įsteigti 
Londone Sovietų valdžią.
RUMUNŲ ARMIJA PA
LIEKA BUDAPEŠTE.
Paryžiaus Taikos Konfe

rencija permainė savo nuo
monę kaslink rumunų armi
jos Budapešte. Konferen
cija nereikalaus iš rumunų 
pasitraukt iš miesto tuo
jaus, nežiūrint, kad sąjun
gininkų taryba reikalavo iš 
jų neiti miestan.
SUĖMĖ 13 BOLŠEVIKŲ 

BRITŲ KEMPĖJ.
Londono Daily Herald 

praneša, kad Nevvmarkete, 
kur randasi kempė Rusijos 
oifeieriams mokinti ir reng
ti juos Kolčako armijai, pe
reitą visą sąvaitę buvo ne
maža nesmagumų, o ant ga
lo pagalba rusu ir britų šni
pų susekta, kad kempėj dar
buojasi bolševikai. 13 jų 
areštavo, tarp tų yra dvi 
moteriškės.
AREŠTAVO KOMUNISTŲ kongreso sesijoj geležinke- 
PARTI.IOS ORGANIZA- lių klausimo bilius jau pasi-

LA.
Sąjungininkams nedavus 

reikaingos pagalbos bolševi
kų spėkos paėmė viršų.
Washingtone gautas ra-1 žmones,

Miestas paskyrė j 10,000 do
lerių pirkimui maisto.
Omaha mics1 

kas valstijoj) majoras kal
bėdamas miesto komisionie- 
riams apie būtinumą pirkti 
maisto ir pardavinėt ji žmo
nėms pagaminimo lėšų kai- 

” k pasakė: 
Icą, męs ga
mas gyveni- 
arba stoti 

” Jei

maisto.
(Nebras-

Vengrijos valdžia monar
1 •

chistų rankose.

sužeistas, daugelio kitų žai- 
duliai jiems mirtim negrę- 
sia. '

Reikalauja gelžkelių 
nacionalizavimo.

KONGRESAS DARBI
NINKŲ REIKALAVI
MUI NEPRITARIA.

Darbininkai užreiškė kad 
jie kovos iki galui.

Geležinkelių aptarnauto
jai, kurių susivienyjimas tu
ri 2 miliomis narių, padavė 
valdžiai savo reikalavimą, 
kad geležinkeliai butų naci
onalizuoti ir pragyvenimas 
atpigintas, kitaip grasina 

generaliu streiku. Tiesa, 
valdžia pareikalavo laiko, 
kad galėtų tinkamai apsvar
styti tą reikalavimą. Gele
žinkelių dirbtuvėse dirban
tieji darbininkai visoj šalyj 
sustreikavo ir tas streikasi 
jau suparalyžiavo judėjimą, 
bet tai da nėra visuotinas 
streikas.

Geležinkeliečiai per savo 
advokatą Glenn E. Plumb ir 
Tennesee vai. kongresmaną 
Simsa padavė kongresui sa
vo pieną, pagal kuri geležin 
kelius turi valdyt Įstaigą, 
susidedanti iš geležinkelių! 
aptarnautojų, vaidininkų ir 
publikos.

Šitam pienui kongresas 
nepritaria. Tarpyalstijines, 
komercijos komisijai perei
tą savaitę pieną svarstant, 
gauta iš visų šalies kraštų 
daugybė protestų prieš pie
ną, ir abejojama, kad šioj

rodys.
Organizuoti darbininkai 

tečiaus užreiškia, kad jie ne
daro jokios prievartos ir ne
sinaudoja abelno neramumo 
porga, kaip juos mėginama 
Įtarti, nereikalauja, kad jų 
paduotas pienas butų taiko-*

na, tarp kita 
”Męs turime vi 
lime duoti žmo: 
mo reikmenis 
prieš atvirą sukilimą, 
kas-nors kitas butų šitokį 
pasirinkimą viešame susi
rinkime pasiūlęs, beabejo, 
jis butų buvęs pasiųstas ka
lėjiman atsivėdinti, kad ki
tąsyk nekurstytų riaušių.

Majoro atsišaukimo pa
sekmė yra ta, kad miestas 
parkyrė 10,000 dolerių pir- 
kiui maisto, kuris bus žmo- 
n ' .ns parduodamas pagami
nimo kaina.

Kada miesto komisionie- 
riai pasiūlė paskirti komisi
ja brangumui ištirti, majo
ras surikęs: ”Ne! ant jūsų 
gyvasties 'ne! Reikaaluju 
kuoveikiautio veikimo. Pir
ma pagebėkite žmonėms, 
paskui tyrinėkite.”

Iš darbininką judėjimo.
STREIKAS SKERDYKLO- 

SE.
Chicagoj rugp. 8 d. sus

treikavo 36,000 darbininkų, 
dirbančių gyvulių skerdyk
lose. Reikalaujama, kad pa
statyta dabojimui negrų nuo 
baltveidžių užpuolimo poli
cija ir kariumenė tuojaus 
butų prašalinta. Streikas ki
lo taipgi ir dėl to, kad po po
licijos ir kariumenės apsau
ga darban grįžo 5,000 negrų 
Darbininkai aiškina, jog jie I 
priešingi negrams ne delei | 
rasinio skirtumo, vien tik 
dėlto, kad jie atsisako dėties 
prie unijos. Streikas po ke
turių dienų užsibaigė, nes 
daugelis negrų įsirašė Į uni
ją, 9,000 atleidimo ir kariu- 
menę atšaukė.

i

Pasmerkia Sąjungininkų 
darbus Vengrijoj.

Luceme mieste (Šveicari
joj) atsibūvantis Socialistų 
Internacionalo antrasai su
važiavimas savo posėdyje 9 
rugpiučio svarstant Euro
pos nuotikius, priėmė rezo
liuciją, pasmerkiančią są
jungininkų reakčionišką po
litiką Vengrijoj ir skatinan
čią socialistus vienyties, kad 
susitikus visur gręsiančias 
kontr-revoliucijas.

Rezoliuciją suvažiavimui 
padavė franeuzų socialistų 
didžiumiečių atstovas drg. 
Pierre Renaudel, ir ją vien
balsiai suvažiavimo delega
tai užgyrė. Joj išparodoma, 
kad sąjungininkai pasinau
dojo sunkiu Vengrijos padė
jimu ir davė pagalbos kontr
revoliucionieriams, kad grą
žinus Hapsburgų viešpatavi
mą.

Taikos konferencijos bė
gis, tolesniai rezoliucija 
sako, aiškiai parodo, kad re
akcinės jiegos kreipiamos 
prieš kiekvieną socialistinę 
valdžią, prieš kiekvieną pro
letariato spėką. Rezoliucija 
baigiama atsišaukimu Į vi
sas socialistines grupes ir ra 
ginimu vienyti jiegas, kad 
prieš imperialistinę po
litiką atsispyrus.

Internacionalo atsišauki
mo Į pasaulio socialistus su
manymą padavė suvažav- 
mui "drg Grumbach, pabriež- 
damas, kad Vokietijos socia
listuose nesusipratimas jau 
nyksta ir taika sugrįžta.

Diskusuota kaslink pro
testo prie§ ^sąjungininkų 
tervenciją Rusijoj. Nutarta 
reikalauti, kad bolševikai 
priimtų internacionalo ko
misija Rusijos dalykams iš
tirti.

SOCIALDEMOKRATŲ 
VALDŽIA AREŠTUOTA 

IR KUNIGAIKŠTIS JUO
ZAPAS VALDONU PAS

KIRTAS.

Sulyg Associated Press 
agentūros pranešimo kuni
gaikštis Juozapas pasakęs: 
”Nėra galima pasakyti ko
kia Vengrijoj valdžia atei
tyj bus Įsteigta — monar- 
chiška ar republikoniška.” 
Padėjimas labai kritiškas.

Budapešte apskelbtas ka
rės stovis. Sako, dabartinis 
padėjimas Vengrijoj labai 
kritiškas. Rumunai Įsiver
žę sulaikė visą geležinke
lių, telegrafų ir telefonų ju
dėjimą ir sulaiko maisto 
pristatymą Budapeštan. Bi- 
janties, kad nekiltų žydų 
skerdynės rumunų koman- 
dierius išleido savo paskel
bimą, kad už kiekvieną pik
tadarystę žydams kaltinin
kai bus mirčia baudžiamu

Budapešte paskelbtas karės 
stovis. Kunig. Juozapas pa

siskolino kelines.
Vengrijos Sovietų val

džiai puolus, buvo paskirtas 
socialdemokratas drg. Julės 
Peidll suorganizuoti koalici
nę valdžią.

Bet jau 7 d. rugpiučio Pa
ryžiuje Taikos Konferenci
ja iš Budapešto gavusi ži
nią, kad Peidllio kabinetas 
likos areštuotas, kaip tik su
sirinko Į valdžios rumus pa
dėjimo svarstyti. Rumus 
apsupo žandarai, visą kabi
netą areštavo ir valdžią pa
vedė kunigaikščiui • Juoza
pui su teise suorganizuoti 
valdžią iš tokių žmonių, ko

kie jam patinka. Kaip ofi- 
ciaiis francuąų raportas 
praneša,. nauja Vengrijos 
valdžia susideda iš monar- 
chistų: miništėrių premje
ru paskirtas Friedrich’as; 
karės ministerių gen. Schni- 
tzer; užsienio ministerių — 
gen. Tanezos, kitos gi kabi
nete vietos taipgi atžaga
reiviams pavestos.
Kviečia buvusį kaizerį Kar
lą užimti Vengrijos sostą.
Kaip paskelbė telegrama 

iš Vienos, madžiarai patrio
tai padavė buvusiam Aust
ro-Vengrijos kaizeriui Kar
lui prašymą, kad jis užimtų 
sostą. Tasai gi atsisakė de
lei to, kad jis kaipo buvusis 
imperatorius negalįs nusi
leisti žemyn ir palikti vien 
tik Vengrijos karalium.

Buvo kviečiamas ir nužu
dyto Serajeve 1914 m. Aus
tro-Vengrijos sosto Įpėdinio 
Frantz Ferdinando sūnūs 
kunigaikštis ' Hohenberg, 
bet ir tas atsisakė, tuomet 
pasirinko kunig. Juozapą.
Sąjungininkai užgiria kuni- tentai' 

gaikščio Juozapo pieną. _______
Tuojaus po užėmimo vai- ŠILKO AUDĖJŲ STREI- 

džios kunigaikštis Juozapas, 
sako, ”del Įvairių pasitari
mų” turėjo aplankyti sąjun
gininkų reprezentantus. Ap
lankymas turėjo būt cere- 
monialis, bet buvo sutruk
dytas tuo atsitikimu, kad 
kunigaikščiui pavogta keli
nės ir prisiėjo kitas pasisko
linti. Juozapas su savo ge
nerolais atsilankė pas sąjun
gininkų reprezentantus, iš< 
dėstė jiems savo valdžios, 
pieną ir tie pieną užgvrė.

Laikraštis ’Popolo Roma
no” nurodo, kad kunigaikš
čio Juozapo pienas yra grą
žinti ant sosto Hapsburgų 
dinastiją, atstatyti monar
chiją, suvienijant Vieną su 
Budapeštu. 
Sąjungininkų Misija Buda
pešte po konferencijai su ku-į 
nigaikščiu Juozapu ir prem
jeru Friederichu pranešė 
Taikos Konferencijos pirmi
ninkui Clemenceau’i, kad en- 
centes atstovai pilnoj sutik- 
mėj su Vengiios nauja vai- už areštuotus kaucijos.

SIUNČIA PAGALBĄ DE- 
NIKINUL

Philadelphijoj • pereitą są
vaitę laivan Vladimir buvo 
sukrauta 28,000 šautuvų ir 
3 milionai eilių amunicijos, 
ir laivas slaptomiądšpĮankė, 
gabendamas tuos ginklus 
gen. Denikinui.

Laivas Vladimir, sakoma, 
priklauso Rusijos liuosno- 
rių laivynui, turinčiam sa
vo ofisą Brooklyne, ir iš
plaukė Į Novorosisk, kuris 
yra Juodosios juros uostu, 
esančių bolševikų priešų 
rankose, Sako, kad tūlas C. 
J. Medzivski iš* Brooklyno 
yra užsakytoju.

Patirta, kad 7 jurininkai 
iš Vladimir laivo Įgulos pa
tyrę, kad laivas kraunamas 
ginkalis Kolčakui ir Deniki
nui, kada užpereitą sąvaitę 
sustojo Brooklyno pakraš
tyj, jie sukilo. Juos dėlto 
nuo laivo pavarė.

Taipgi patiriama, kad lai
vo oficieriai susinešė su Tie
sos Departamentu ir Imig
racijos Biuro viršininkas 
delei tų nuo laivo pavarytų 
rusų jurininkų, prašydami, 
kad juos areštuoti ir depor-PROTESTAS PRIEŠ IN

TERVENCIJĄ RUSIJOJ.
Tarptautinis socialistų su
važiavimas, atsibūvantis 
Lucerne, 10 d. rugp. priė
mė protesto rezoliuciją, pas
merkiančią sąjungininkų 
intervenciją Rusijoj; uždė
tą ant Rusijos blokadą ir 
laikymą apie miliono belais
vių vergų padėjime.

Rezoliucija pritaria są
jungininkų priemonėms ar
mėnų skerdynėms sustab
dyti, atšaukimui vokiečių 
kariumenės iš Lietuvos ir 
Latvijos, ir pripažinimui 
Latvijos neprigulminga val
stybe.

Kita rezoliucija protes
tuoja prieš rumunų atsine- 
šimą Jink Besarabijos ir rei
kalauja Balkanų federaci
jos su autonomija kiekvie
nai tautai Įneinančiai fede
racijom ‘ Protestuojama 
prieš politiką Mažojoj Azi
joj ir prieš graikų užėmimą 
Smvrnos; pritariama Korė
jos* reikalavimui neprigul- 
mvbės ir reikalaujama lai
svės žodžio ir susirinkimų 
Indijai.

Brooklyne sustreikavo 3,- 
000 gatvekarių aptarnauto
jų, reikalaudami pakėlimo 
algos ir trumpesnių darbo 
valandų. Kompanija neno
ri nei klausyti ir tuoj prisi- 
samdė streiklaužių, mokėda
ma po 10 dolerių dienai; gat- 
vekarius ir skebus saugoja 
)X)licija. Jau buvo ir kruvi
nų susirėmimų. Rugpiučio 
7 susirėmime revolverių, šū
viais likos mirtinai sužeista 
3 ypatos, gi lengviau sužeis
ta apie 50 ypatų. Paskuti
nės žinios praneša, kad kom
panija sutinka išpildyt rei
kalavimus, jei darbininkai 
prirodys, kad 50% jų priguli 
prie Amalgamated unijos.

Liverpoolyje, Anglijoj, 6 
rugpiučio kariumenė durtu
vais iškrikdė nakčia susurin- 
kusius darbininkus aplink 
St. George svetainę. Sako,

KAS.
Patersone, N. J. buvo sus

treikavę 15,000 šilko, audėjų. 
5,000 streikierių sugrįžo į 
darbą 5 rugpiučio, savo rei
kalavimus laimėję. Reikala
vo 44 valandų darbo sąvaitei 
ir pakėlimo algos. Daug da 
darbininkų, kaip audinycio- 
se, taip ir kitose išdirbystė- 
sė. streikuoja.

r

’ TORIŲ.
Detroite, 6 rugpiučio li

kos arėštūotas Amerikos 
rusų socialįstų sąjungos 
sekretorius drg. Aleksand
ras Stoklickis. Jam čia be
kalbant kaipo Komunistų 
partijos organizatoriui, fe<- „ . 
deralės valdžios agentai mas ir prie kitų industrijų 
areštavo jį už prakalbą, pa- pakol samdytojai ir visuo- 
sakytą liepos 21 dieną. menė to nereikalauja.^ bet •

•-------------- jie nesiliausią kovoję už vie-
Europa nusigandus, kad šo naudojimosi Įstaigų pri- . * . . v -

pirklvbos santikius. (tarp Kynu ir Japonų nekil- vatinės nuosavybės panaiki- keli kareiviai likosi Įniršu-
4. Skandinavijos šalįs —ttu karė delei Šantungo. ku- nimą. Gelžkeliečius remia sios minios sužeisti, bet kiek 

Švedija, Norvegija, Danija rį Sąjungininkai atėniė Ky-ir 3 milionai organizuotų kareiviai sužeidė žmonių te- 
_ griežtai pasipriešino są- nams ir atidavė Japonijai, darbininkų. Tegrama neskelbia.

AREŠTAVO CUKRAUS 
TRUSTO VIRŠININKUS.

Andai Pittsburge specia- 
lis valdžios agentas arešta
vo Centrai Suger Co. korpo
racijos viršininkus, kaltina-, 
mus, kad bėgiu paskutinių’ 
dviejų savaičių t rustas par
davinėjo cukrų i oleselius po 
14c. svarui. Trusto cent
ras yra Chicagoj. Pittsbur
ge areštuota tik šakos ofiso 
viršininkus ir uždaryta ka
lėjiman iki iš centro atvyko 
valdybos nariai neužstatė

dzia.
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APŽVALGA O
” TĖVYNĖ” NESUPRAN

TA-.
"Tėvynė pyksta, kad "Ke

leivis” nepritaria dabarti
nei Lietuvos valdžiai. La
biausia Susivienijimo orga
nui nepatinka, kam męs 
Lietuvos Tarybą vadinam 
"kaizerine.”

Savo pastabų pastabose 
"Tėvynės” (nr. 31) sako:

” 'Keleivis’ dar keistesnis bū
na, kada kalba apie Lietuvos 
valdžią. Jis žino, jog Lietu
vos valdžia yra išrinkta kon
ferencijos, kuri buvo sausio 
mėnesyje 1919 m. ir kad ji ka
riauja prieš Vokiečius, o vis- 
vien jis drįsta tą valdžią va
dinti 'kaizerine,’ — lygiai tą 
patį skelbia Lenkai. Taigi, ar 
'Keleivis’ tarnauja Lenkams?

"Jis toliaus sako, kad ta 
valdžia nėra visų žmonių iš
rinkta valdžia, — nors jis ge
rai žino, kad Lietuvos žmonės 
negalėjo rinkimų suruošti per 
Rusus bolševikus ir Lenkus 
imperialistus. Jis taipgi žino, 
kad Lietuva ruošiasi prie Stei
giamojo Seimo, kuris nusta
tys Lietuvos valdžią ir priims 
Lietuvos Konstituciją.

"Taigi ir spėk dabar, žmo
gus, kas yra 'Keleivis,’ ar lie
tuviu laikraštis, ar Rusų bol
ševikų, ar Lenkų!”

Kaip matote, "Tėvynė” 
pati pripažįsta, kad Lietu
voje rinkimų da nebuvo, o 
be rinkimų juk valdžios nie
kas negalėjo išrinktu Jei
gu Lietuvos Taryba pavadi
no save Lievuvos "valdžia,” 
tai aiškus dalykas, kad ji 
nėra Lietuvos žmonių pas
tatyta valdžia. Šito delei 
"Keleivis” tos "valdžios” ir 
nepripažįsta. Ir jeigu "Tė
vynė” to negali suprasti, tai 
prastas dalykas.

"Tėvynė” nesupranta ir 
to, kodėl "Keleivis” vadina 
dabartinę Lietuvos "val
džią” kaizerio padaru.

Pasakysime "Tėvynei,” 
kad "Keleivis” ne iš savo 
galvos šitą prasimanė. Te
gul "Tėvynės” redakcija su
siieško 18-tą numeri savo 
laikraščio ir pasiskaito, ką 
tenai rašo p. Vigantas. Pa- 
siklausykit, ką jis sako:

"...būrys lietuvių-inteligen- 
tų Vilniuje padavė- raštu vo
kiškai okupacijos valdžiai rei
kalavimą leisti sutverti Lietu
voje šalies atstovybę.

”Vokiečiai... sutiko ant to ir 
leido sušaukti Vilniun viso 
krašto atstovybę, bet jokiu 
rinkimų tai atstovybei nebuvo 
leista. Vietiniai įžymesni žmo
nės nvrodė vokiečiams kandi
datus ir vokiečiai davė kai-ku- 
riems tų kandidatų leidimą va
žiuoti Vilniun į seimą. Tokiu 
budu susirinko Vilniuje išviso 
240 atstovų.”

Šitie žodžiai paimti iš 18- 
to "Tėvynės” numerio. Jie 
aiškiausia parodo, kad Vil
niaus seimas buvo ne žmo
nių rinktas, bet vokiečių pa
skirtas. Ir tas vokiečių pa- 
skirtasai seimas paskyrė iš 
savo tarpo Lietuvos tarybą 
iš 20 žmonių, šita taryba 
paskyrė p. Smetoną savo 
prezidentu, o vėliaus ir vi
sos Lietuvos "prezidentu.”

Argi tas neparodo, kad 
dabartinė Lietuvos "val
džia” su p. Smetona prieša
kyje išsivystė iš kaizerio 
valdžios sudarytos Lietuvo
je tarybos?

Taigi pasirodo, kad "Tė
vynė” ir savęs nesupranta, 
nes 18-tam savo numeryje 
ji uždėjo ant dabartinės 
Lietuvos vyriausybės ant- i 
spaudą "Made in Germa
ny,’ o dabar pyksta ant mus, 
kam męs tą faktą konsta
tuojame. i

Kleirkalų ir tautininkų 
veikėjas Gabrys liudija tą 
patį. Savo atviram laiške 
"preizdentui" Smetonai jis i 
sako; __  1

socialistų organizacijoms ir 
laikraščiams kaipo prirody
mą. kad jau ir "Finų Fede
racija prisidėjo prie 'Kai
riojo Sparno.’ ”

”Ar žinai Tamista,
Lietuvos nepriklausomybės 
nepripažįsta Ententės valsti
jos ir delko Jūsų atstovų: Val
demaro ir Yčo neįleidžia į Tai
kos konferenciją?

”Delto, kad Tamista, visa 
Taryba ir patys jūsų paskir
tieji atstovai. nebūdami tau
tos išrinktiniais, o vokiečiu 
pasiirti, s usikompromitavote 
su jais įvairiomis derybomis, 
pragaištingomis Lietuvai...

"Kas gi ištikrujų yra ta Ta
ryba? Tai yra grupė (maž
daug 20) asmenų, Vokiečių 
LudendorTo ir Isenburg’o pas
kirtų 1917 m. ši grupė prisik
vietė vėliau keletą sau tinka
mų draugų. Socialistai — atsi
sakė dalyvauti V. Taryboj, 
praminė ją nebe tūlo teisingu^ 
mo ’Lopvta.’ Ji netyčiomis at
sidūrusi priešakyj musų tau
tos kritiškiausioj jos gyvybės 
valandoj, sapaliai pasisavinu
si tautas suvereuybę, be jokios 
atodairos riša visos tautos li
kimą.

”šita grupė sudaro tikrą 
kamarillą. kurios priešakyj' 
stovi Smetona, baronas šilin
gas (tas pats, ką 1917 m. Pet
rogrado Seime protestavo 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bę) ir kun. Staugaitis. Pernai 
vasarą ji sauvaliai nutarė Lie' 
tuvą padaryti monarchija ir 
net pakvietė jai karalių — vo
kiškąjį kunigaikštį Urac'n’ą.” 

Gabrys yra ne musų par
tijos žmogus. Jis yra daug 
artimesnis "Tėvynei.” nes 
nelabai senai da SLA. Sei
mas skyrė jam aukų ir Tau
tiškų Centų. Taigi Gabrio 
kalba Susivienijimo orga
nui turėtų būt "supranta
ma."

"Tėvynė” sako, kad da
bartinė Lietuvos valdžia bu
vo išrinkta šių metų sausio 
mėnesio konferencijoj. Bet 
kas gi buvo toji konferenci
ja, jeigu ne tos pačios "kai
zerinės” tarybos narių su
sirinkimas? Kad taip buvo, 
tai parodo ir tas faktas, jog 
tos tarybos pirmininkas 
Smetona buvo * apskelbtas 
Lietuvos "prezidentu."

Tą patį patvirtina ir pul
kininkas Warwick Green. 
Amerikos militarės misijos 
viršininkas, kuri tyrinėja 
dabar dalykus Lietuvoje ir 
Latvijoje. Sugrįžęs šiomis 
dienomis iš Lietuvos Pary
žiun, pulkininkas Green pa
sakė, kad kaip Latvijos, taip 
ir Lietuvos . dabartinė val
džia "yra niekas kita, kaip 
tik Vokietijos padaras.”

Ar "Tėvynė" ir šito "ne
supranta?”

TT" j Taigi paklausykit, ką f i dCiKO . Lrnmitntoc f n

FINAI APIE "KAIRIUO
SIUS.”

Klesinio susipratimo žvil
gsniu finai darbininaki A- 
merikoje užima pirmą vie
tą. Jų Socialistų Federaci
ja gali būt pavyzdžiu netik 
lietuviams, bet ir ameriko
nams. Jie turi netik puikią 
organizaciją, bet stiprią 
spaudą, turtingą literatūrą, 
ir kelioliką dailių namų. Jų 
dienraščio "Raivaaia" re
daktorius Nuorteva buvo 
paskirtas Finliandijos res
publikos atstovu Ameriko
je, kuomet Finliandija buvo 
socialistų rankose, o dabar 
jisai atstovauja čia Sovietų 
Rusijos reikalus.

Kuomet Amerikos socia
listų Partijoj kraštutiniai 
elementai pradėjo organi
zuoti "Kairiajį Sparną." fi
nai socialistai prie to darbo 
neprisidėjo. Šiomis dieno
mis Finų Federacijos Komi
tetas turėjo posėdį ir išleido 
proklemaciją, paaiškinda
mas, kaip finai žiuri į "kai
riųjų” judėjimą.

"Kairiojo Sparno” vadas 
Wagenknecht pasirūpino 
tą proklemaciją išversti an
glų kalbon ir išsiuntinėti

nų federacijos komitetas toj 
proklemacijoj asko:

"Kuomet męs (Finų Socia
listų Federacija) susiduriam 
su klausimu, ’Ar męs prigulim 
prie Dešinoj o Sparno, ar prie 
Kairiojo,’ męs užreiškiam, kad 
ant tiek, ant kiek tie vardai 
reiškia sutikimą su Markso ir 
Engelso maksiu, kurio teisin
gumą patvirtino ir paskutiniai 
pasaulio nuotikiai, tai męs pri
gulim prie Kairiojo Sparno.” 

Tas tečiaus nereiškia, kad 
finai sutinka su visomis 
"kairiųjų” pažiūromis ir jų 
taktika. Kairieji nesenai 
išleido savo "manifestą," 
kame jie išdėstė svarbiau
sius savo "principus" Pa
siskaitykit, ką finai rašo sa
vo proklemacijoj apie tą 
"manifestą

"Nenuosekliausia ir klaidin
giausią to manifesto vieta męs 
skaitome ta, kur atmetama vi
si reikalavimai taip vadinamų 
greitųjų reformų. Parija turi 
būt pasirengus pasinaudot 
kiekviena proga, kad įgijus re
formų ir palengvinus darbinin
kams gyvenimą, nes vien tik 
tuo budu ji gali parodyt, kad. 
ji yra proletariato partija.”

Šitas finų užreiškimas, 
tai juoda • akis "Kairiajam 
Sparnui." Finai pripažįsta 
reformas, o "kairiuosius," 
kurie reformų nepripažįsta, 
vadina tikruoju jų vardu— 
anarcho-sindikalistais. Jie 
sako:

"Prie šitos progos męs no
rim pasakyti, kad męs esam 
griežtai priešingi anarcho-sm- 
dikalistiškiems elementams, 
kurie eina kartu su Kairiojo 
Sparno judėjimu ir priešinasi 
politiniam veikimui, nes męs 
gerai žinom, kad jie priešta
rauja socialistiškai pažvalgai 
ir marksiniems pamatams, an» 
kurių męs norim statyti savo 
darbą.”
Toliaus finai tiesiog pas

merkia ''kairiuosius,” kurie 
pradėjo organizuoti parti
joj kitą partiją ir ardyti tuo 
budu socialistų vienybę:

"Visų pirma męs norim pa
sakyti, kad partijos vienybė 
yra visų svarbiausis dalykas 
Tokiems darbams, kurie tą 
vienybę naikina, męs neprita- 
riam.”
Tai kitas antausis "Kai

riajam Sparnui,” kuris su
ardė darbininkų organiza
ciją. Šitokį darbą finai va
dina tiesiog piktadaryste.. 
Jie sako:

"Męs nežinome, kiek kairia- 
spamiai prasižengė prieš par
tijos konstituciją New Yorke 
ir kitur, ir kokie tie prasižen
gimai yra, bet męs esame ga
tavi manyti, kad tvėrimas par
tijoje kitos partijos yra pikta
darystė prieš partijos konsti
tucijos dvasią...”

Tai jau visai skaudus 
smūgis "kairiesiems!” Finų 
Socialistų Federacija, kuri 
"prisidėjo” prie "Kairiojo 
Sparno,” užreiškia per savo 
valdybą, kad to "sparno” 
tvėrimas ir ardymas parti
jos yra prasižengimas prieš 
darbininkų klesos reikalus 
—piktadarystė!

LAIŠKAI JAU EINA 
LIETUVON.

"Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad laiškai eina Lietu* 
von, bet tai buvo da ne ofi- 
cialis pranešimas. Dabar gi 
Suvienytų Valstijų paštas 
oficialiai paskelbė, kad visi 
laiškai adresuoti į Lietuvą 
bus nusiųsti.

Siunčiant į Lietuvą laiš
ką, adresuot reikia lietuviš
kai, tik apačioje, kur pir
miau reikėdavo rašyti ”Ru- 
ssia,” dabar reikia padėti: 
Lithuania.

Pašto ženklelių reikią už- 
lipyti už 5 centus.

/ ,

SLAPTYBĖS SLAPTY
BĖSE.

"Tėvynė" 31-mam nume
ryje rašo:

"Tautinė Taryba yra slapta 
paskyrusi 'slaptą komisiją’ iš
tyrimui ’incidento’ tarp V. K. 
Račkausko ir M. Viniko, — t. 
y. dėl kilusios tarpe jųdviejų 
polemikos spaudoje. Komisi- 

■ joje yra pp. Vaitkus, Ambra
ziejus ir Purvis. Prie jų pri
jungta dar ir p. Martus. Buvoi 
pasiūlymas pakviesti p. Pilėną 
komisijom kad jis duotų savo 
informacijų. Indomiausia yra 
tas, kad komisija yra slaptai 
nuskirta, slaptai veikia ir pats 
Račkauskas nėra painformo- 
tas apie tą visą 'procedūrą.’ ”

Vadinasi, slaptybės slap
tybėse !

LIETUVOJE GRĮŽTA CA
RO LAIKAI.

Kauniškė "Lietuva" pa
duoda iš Kauno šitokią ži
nią:

”Į Kauno apygardos teismą 
įėjo byla Stepaičio ir Šaita
no, kaltinamu baudžiamojo ko
dekso 125 ir 126 str. Str.’ 125 
baud. kod. kalba apie priklau
symą prie draugijos, kuri tu
ri tikslą: 1) kurstyti neklau
syti arba nedaryti prieš įsta
tymus arba priverstinus Įsa
kymus arba teisėtus valdžios 
įsakymus, 2) kelti neapykantą fiolitika veda musų organi

zaciją į pragaištį.
Prieš šitą patamsio poli

tiką privalo užprotestuoti 
kiekveina kuopa. Kiekvie
na kuopa privalo reikalauti, 
kad X-tas Suvažiavimas 
butų laikomas ne New Yor
ke, kur susispietę musų po
litikieriai, bet Clevelande, 
kurį IX Suvažiavimas yra 
paskyręs.

Pildomasis Komitetas tu
ri slaptą savo nutarimą tuo
jaus atšaukti.

Draugai ir draugės! Ne
leiskime tokiai sauvalei bu
joti. Neleiskime politikie
rių klikai laužyti musų or
ganizacijos tvarką. Nes 
jeigu Pildomasis Komitetas 
galės laužyti suvažiavimų 
nutarimus, tai kam tuomet 
reikalingi mums tie suva
žiavimas? Kam gaišinti lai
ką ir eikvoti pinigus delega
tų kelionėms, jeigu tų* dele
gatų nutarimus Pildomojo 
Komiteto politikieriai pas
kui panaikins?

Slapta politika pas mus 
perdaug jau įsigalėjo! Ji 
tiek jau įsidrąsino, kad pra
dėjo laužyti netik suVažiavi- 
mų nutarimus, bet ir refe
rendumus. Referendumas 
buvo nuskyręs Sąjungos 
Namui vietą Philadelphijoj. 
Bet slapta politika ir intri
gos šitą referendumą sunai
kino. Politikieriams norėjo
si, kad namas butų Brooklv- 
ne. Šukys su savo šalinin
kais dirbo tam tikslui dieną 
ir naktį. Jeigu įmanytų, 
jie visą pasaulį į Brooklyną 
sutrauktų. Ir kad ant savo 
pastačius, kad slaptų savo 
tikslų pasiekus, jie nesidro
vėjo sulaužyti visuotinu 
balsavimu padarytą organi
zacijos nutarimą. Tas jiems 
nepasisekė. Antras refe
rendumas vėl nutarė namą 
statyti Philadelphijoj. Bet 
kiek buvo bereikalingų gin
čų dėlto, kie pasalinės poli
tikos. kiek agitacijos, kiek 
sueikvota laiko, kiek prida
ryta organizacijai bereika
lingų lėšų — ir vis tai kelių 
lingu lėšų—ir vis tai dek ke
liu nolitikieriu iš Centro.

M . v ______ ‘Liutkus (ar kas kitas—ne-LSStX-TAS SU VAZ AVIMAS lemenu) pabarė tamstą už 
— _ toki begėdiška ir suzinų me-

IR PILDOMAS KOMITETAS,
Musų Tiesos" 6-tam nu-j Taigi, kad nulaužius sau- 

meryje tilpo Pildomojo Ko-'valei ragus, visų pirma rei- 
miteto nutarimas, kad X-1 kalaukime, kad Pildomasis 
tas Sąjungos Suvažiavimas Komitetas atšauktų sauva- 

lį savo nutarimą linkui X-to 
Suvažiavimo.

P. A. Lukas.
Philadelphia, Pa.

turi būt 30-31 rugsėjo 
(? Red.) ir niekur kitur, 
kaip tik New Yorke.

Bet IX-to suvažiavimo 
buvo nutarta, kad X-tas Su
važiavimas turi būti Cleve- 
lande. Kokią tad teisę Pil
domasis Komitetas turi lau
žyti tą nutarimą? Juk ne 
Dildomasis Komitetas yra 
vyliausia musų valdvmosi 
įstaiga, bet suvažiavimas ir 
referendumas. Pildomasis* 
Komitetas neturi teisės pa
naikinti arba pakeisti tą, 
ką Suvažiavimas nutarė. 
Jis privalo tik pildyti Suva
žiavimo nutarimus, nes tik 
tam męs jį renkam ir užlai- 
kom.

Jeigu Pildomasis Komi
tetas pradeda jau nepaisyti 
savo pareigų, jeigu jisai jau 
pradeda mindžioti didžiu-, 
mos valią ir laužyti Suva
žiavimų nutarimus, tai jis 
jau ne Sąjungai tarnauja, 
bet susidariusiai politikie
rių klikai, kuri slapta savo

tarp atskiru gyventojų dalių 
arba luomų, o 126 str. kalba 
apie priklausymą 'prie draugi
jos, kuri turi tikslą nuversti 
esantįjį visuomenės gyvenimo 
surėdymą. Kaip girdėt, p. Ste- 
paitį ir Saltoną atvažiuosiąs 
ginti advokatas p. Bulota.”

Tas reišika. kad Lietuvo
je jau atgaivinti caro laiku 
Įstatymai. Žmonės jau per
sekiojami už prigulėjimąį 
prie draugijų, kurios prie
šingos valdžiai. Advokatas 
Bulota vėl važiuoja ginti 
politinius prasikaltėlius, 
kaip jis gynė prie caro val
džios. Štai jums ir "laisva” 
Lietuva!

Mirga žvaigždes...
Konopnickienė.

Mirga žvaigždės, mirga 
Ant dangaus mėlynės, 
Bet tai vis ne tavo, 
žmogau nusiminęs.

Toji, ką per mišką 
Tiesiai augštyn varo, 
Ir taip šviesiai tvisko, 
Tai pono iš dvaro.

O šita antroji.
Ką eina iš šono, 
Ką taip tankiai mirga, 
Tai musų klebono.

O ta apačioje, 
šalia tos auksinės, 
Tai jo artimoji, 
Tai jo gaspadinės.

Šita-gi mažutė, 
Ką vos sumirgėjo, 
Tai be abejonės 
Bus žvakių degėjo.

Visos jos prieš tave 
Dega spindulingos, 
Tik tavęs ten nėra, 
Žmogau nelaimingas!

Seni žmonės sako 
(Jie daugiau patyrę), 
Kad Dievas kiekvienam 
Po žvaigžde paskyrė.

uMžiko, nei pono 
Niekas neregėjo, 
Kiekvienas žmogelis 
žvaigždę sau turėjo.

Bet kaip tik pradėjo 
žmonės lenkti sprandą, 
Nuo to laiko žvaigždžių 
Savo jau neranda.

Ponų žvaigždės mirga 
Lygi paties ryte, 
O žmonelių žemėn 
Ašaroms nukrito.

1
Jis toks sveikas, kaip ridikas, 
Nors vidurys jojo dykas.

A. J. Jokūbaitis.

lingu lėšų—ir vis tai dek ke
lių politikierių iš Centro. 
Dėl kelių politikierių vaiko
ma ir varginama visa orga
nizacija. Dabar vėl dėl slap
tų savo išrokavimų tie poli
tikieriai sulaužė IX-to Su
važiavimo nutarimą.

Draugai ir draugės, šito
kios sauvalės, šitokios neš
varios politikos nebuvo da 
kaip musų organizacija gy
vuoja. Ir jeigu męs nepa
darysime tam galo, tai ga
lės žlugti visa musų organi
zacija ir visas turtas, kurį 
męs esam sudėję.

KAS DAROSI SU 
“LAISVE”?

Kas darosi su Brooklyno 
' "Laisve?” Kaip "Keleivis,” 
taip "Keleivis" kiekvienam 
savo numeryje!

Nejaugi "Laisvės” redak
torius Paukštys, gindamas 
žmogų, apie kurį "Keleivy
je" buvo rašyta, ištiesų šta
to save į vietą to, kuris dir
bo judošišką darbą slapta 
skųsdamas valdžiai savo 
žmoną, įtardamas ją tokiuo
se dalykuose, už kuriuos ji 
galėjo nukentėti?

Ponas Paukštys žino la
bai gerai, apie kokį žmogų 
"Keleivyje" buvo kalbama. 
Jis puikiai žinojo, kad ne jo 
asmuo tenai buvo liečiamas. 
Visi žino, kad Paukštys nė
ra palikęs savo žmonos ir su 
kita moteriške negyvena. 
Taip-pat visi žino, kad Pau
kštys senai jau priguli prie 
socialistų Sąjungos. O "Ke
leivyje” aiškiai buvo pasa
kyta, kad tas šnipei, kuris 
dirba pine vieno lietuviško 
laikraščio, palikės savo pa
čią gyvna su kita moteriš
ke, ir kad prie socialistų jis 
kaip gyvas nebuvo prigulė
jęs. Argi iš to neaiškų, kad 
čia eina kalba ne apie Pauk
štį, bet viai apie kitą žmo
gų? Tai kodėl jis pats sa
vęs nepažįsta?

Ne, čia turbut yra kur- 
r.drs šuo pakastas. Ar tik 
nenori Paukštys paslėpti už 
savo pečių tikrąjį kaltinin
ką? Kodėl tik jis vienas 
apie tai kalba? Juk visi ži
no, kad prie "Laisvės” yra 
ir daugiau redaktorių. Ko
dėl kiti tyli? Kodėl jie ne
prisiima ant savęs to, kas 
"Keleivyje buvo rašyta?

Taigi, tegul "Laisvė” ne
mulkina žmonių. Tegul ji 
durnų į akis savo skaityto
jams neleidžia. Tegul ji pa
sako trumpai ir aiškiai: ar 
dirba jos redakcijoje toks 
žmogus, kuris palikęs savo 
žmoną gyvena su kita mote
riške, ir kuris kaip gyvas 
prie socialistų nėra-prigulė
jęs?

Jeigu toks redaktorius 
prie "socialistiškos” "Lais
vės" dirba, tai tuomet bus 
pamato manyti visaip.

Bet jeigu tokio žmogaus 
prie "Laisvės" visai nėra ir 
nebuvo, jeigu visi jos redak
toriai yra socialistai, tai 
tuomet visiems bus aišku, 
kad tas žmogus, apie kurį 
"Keleivyje" buvo rašyta, ne 
prie jos dirba.

Tai prabilk, "Laisvute!” 
Teisybės Mylėtoja.

jaus gubernatorius pasiūlęs 
I cįrg. Grigaičiui kokį ten už
siėmimą, tai tas jau pateisi
nąs ir tamstos melą?

Ar atsimeni, kaip davei 
"Laisvėj” vietos tūlam Sti
pinui apšmeižti mano asme
nį, o kada aš prieš tai užpro
testavau, tamista nei šmei
žiko vardo neišdavei, nei 
šmeižto neatšaukei, nes aš 
kitokių pažiūrų negu tams
ta?

Pagalios ar neatsimeni, 
kaip apšmeižei per ”Laisvę” 
naujai susitvėrusi Wąterbu- 
ryje Socialist Party lietuvių 
skyrių? Bet kuomet nu- 
siuntėm dėl to šmeižto pa
aiškinimą, tai netalpinai jo, 
paaiškindamas, kad tokioms 
kuopoms jus netarnaujate. 
Bet šmeižtą patalpinti ”pa- 
tarnavote.”

Taigi, iš visų šitų tamstos 
pasielgimų ir išsireiškimų 
savaimi darosi šitoks išve
dimas: "Nepatinkamą sau 
asmenį ar organizaciją gali 
šmeižti ir niekinti kur tik 
ir kada tik pasitaiko proga, 
ir jokios atskaitos iš to 
šmeižimo nereikia duoti.” 
šitaip elgdamasis su kitais, 
kokią teisę turi kaltinti ki
tus šmeižime arba reikalau
ti iš kitų kokių nors pasiaiš
kinimų bei prirodymų?

J. S. Prusalaitis.

• v •
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"Laisvė” pyksta ant "Ke

leivio" už paminėjimą kokio 
ten šnipo, parodydama, kad 
tas paminėjimas tik ją pa
liečia.

Well, jeigu pyksta už pa
minėjimą, tai ką jinai dary- 
tų, jei šnipas butų invardin
tas?

Liutkus nuogastauja, kad 
L. S. Sąjungon kviečiami 
vyčiai. Nebijok, drauge- 
Stebuklų gadynė jau pra
ėjo ir dvasia šventa neap
švies vyčiams proto, kad jie 
iš vyčių socialistais liktų.

Kairieji skelbiasi esą di
džiumoj, o dabar nori tver
ti atskirą komunistų parti
ją, nes Socialistų Partijoje 
mažumos nenuveikia.

Lukšių Juozas.

ii

Syki tvirtino Italas,
Buk lazdos tik vienas galas! 
Aš-gi sakiau: du galai!
Ir nurodžiau apvalai — 
Bet vistiek jis netikėjo 
Tik sukeikis sau nuėjo.

Geras batas koją trina, 
Tai pakęsk!
O jei blogas taip kankina, 
Tuoj numesk!

A. J. Jokūbaitis.

Redakcijos Atsakymai

Pastaba Paukščiui
Pamatęs "Laisvėje” tam

stos reikalavimą, kad "Ke
leivis” prirodytų, prie kokio 
laikraščio dirba šnipas nu
sistebėjau! Argi tamsta ne
atsimeni, kaip pasielgei su 
drg. Grigaičiu, kuomet jis 
pakvietė tamstą Į trečiųjų 
teismą? Atsakei, kad su 
skirtingų pažiūrų žmogumi 
i trečiųjų teismą neisi ir 
šmeižimo neatšaukei.

Ar neatsimeni, kuomet 
kitą syk sužiniai apšmeižei 
d. Grigaitį, buk jis Brookly- 
ne su kunigais ”draugiškoj” 
vakarienėj dalyvavęs, kur 
jie spaudę vieni kitiems ran
kas ir nutarę kartu vienoj 
politikoj veikti, o kuomet d.

A. Steponaičiui.— Kauno 
Lietuvių -Katalikių Moterų 
Dr-jos valdybos atsišauki
mo negalime talpinti, nes 
visos katalikų organizacijos 
yra kunigų vadovaujamos 
ir visokiais budais, kartais 
labai nešvariais, kovoja 
prieš tą judėjimą, kurį męs 
atstovaujame. Remdami 
tokias draugijas, męs rem
tume savo idėjos priešus.

Nepasirašiusiam. — Ora
rykštė yra atsimušimas ir 
išsklaidymas saulės spin
dulių lietaus lašuose. Var
sos, žalia, geltona ir kitos, 
kurias matome orarykštėj, 
yra saulės spindulių varsos. 
Taigi orarykštė neturi nie
ko bendra su gyvūnais ir ki
ta gyvube ant žemės.

K. M.— Ačiū už iškarpas 
ir korespondenciją apie 
Frackvillės atsitikimą, bet 
kadangi apie tai parašė jau 
kitas korespondentas, tai 
jūsų pranešimo nedėsime.

_1=,. . |
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Tas duonos nepraie

HAVERHILL, MASS.
Bažnyčia, Kliubas ir Mo

kykla.
Nuo ’ vasario 14 d., 1919 

metų čionai gyvuoja Lietu
vių Ukėsų Gedemino Kliu
bas.

Kliubas pastatyta demok
ratiniais pamatais, būtent

nis choras naudojosi dykai bet tas nepavyko padarytu IR KAM VIEN TIK ME- Kučinskas’kalbėjo. Ir lai- Lavvrencan ten "vvskupas” 
--------------- —-•---- X- LUOTI? ! —................... H.

"Laisvė" matomai pasie-

i jeigu kiekvienas jos nume- 
—   _— -------  sa v o
skaitytojus peni. Teisybės 
melais juk nenuveiksi. Ank- 
ščaius ar vėliaus teisybė tur 
pasirodyt ir melo skelbi 
kams tiesos smugiu galvon 
trenkti. Savo pažiūrų prie
šininką, melais ir šmeižtais 
irgi nenugalėsi, vien tik sa
ve pažeminsi. Šitos aiškios 
teisybės "Laisvės” redaguo
to jai jau matomai nepajie- 
gia suprasti; jie rašo ir kitų 
parašytus melus talpina ir 
skelbia apie visus tuos žmo
nes, kurie su suirusios 
galvos nuomonėmis nesutin
ka.

Taip ve ir jos N60 tūlas 
jos korespondentas S. n 
Cliffside, N. J. rašydama 
apie T. J. Kučinsko prakal 
bas pripasakojo žiopliaush 
melų ir ."Laisvės" redakcij: 
talpina,'manydama, kad vi 
si jos skaitytojai ims ir ti 
kės, jog Kučinskas tokia 
nesąmones žmonėms paša 
koja kaip kad p. S. su "Lai 
svės” redakcija. Girdi, K u 
činskas sako, jog su Marš-, 
gyventojais susikalba i 
telegramas nuo žemės nu 
siunčia ir nuo Marso ant že 
mės jas gauna.

Jau jeigu p. S. tose pra 
kalbose girtu buvo ir nega 
Įėjo suprasti, ką kalbėtoja 
sako, tai juk "Laisvės" re 
dakcija skaitydama, taisy
dama, korektuodama ir dr 
sykį skaitydama negalėj* 
būt girta ir nesuprasti to 
kad Kučinskas tokių nesą 
monių, kaip p. S. prirašė 
negalėjo rimtai pasakyti. 
Bet "Laisvės” redakcija 
talpino tuos melus, kad tuo 
mi pažeminus Kučinską i' 
nei nesijuto kaip pati atsi 
sėdo į idiotų vežimėlį.

Iš visa to taipgi matyt 
kad "Laisvės" redakcij: 
astronomijos klausimuos 
visiška nežinelė, kitaip ne 
butų tokių pasakų talpinu- 
savęs kampromitavimui 
Dėlto čia šį bei tą paminė' 
siu jai, kuo remdamasis a> 
apie astronomiją bei apie 
Marsą kalbėjau. Pirmiau 
šiai patariu nors perskaity 
ti astronomo Schiaparelli\ 
veikalą, kame ras nuo 18» / 
iki 187*9 metų darytus ob 
servatoriškus tyrinėjimus 
Marso. Iš to veikale 
patirs spėjimus, kad pašte 
bėti ant tos planetos tam
sus ruožai negali būti pačio: 
gamtos pagamiti, bet pro 
tingų gyvūnų augšta kultu 
ra, išvystyta iki da nesan 
čios ant žemės augštumo 
technika ir mašinerija iš 
kasti kanalai.

Apie tuos tai kanalu 
ir jų atsiradimo galimybes 
remdamos astronomo Lo- 
welio' aiškinimais, 
nuomonėmis Liek 
torijos astronomų 
do, Holdeno ir k. 
populiarėj formoj apie pla
netas ir ant jų esančią gy
vybę,

Taipgi kalbėjau ir apie 
mėginimus susinešti su tais 
spėjamais protingais Morso 
gyventojais, nurodydamas, 
kaip kovo mėnesyje 1919 
Markoni bevielinio telegra
fo aparatas pradėjęs daryti 
nepaprastus "nežemškus" 
ženklus, kas buvo paskaity
ta už signalą nuo Marso. 
Ir mėginimas "susikalbėti" 
su marsieciais da nen u mes
tas į salį, tas klausimas uži
ma dauglio astronomų gal
vas ir daromi visokie prisi- 
reagnnai jąrie to. O kas žino, 
kokią Majų patyrimų, ko
kių ateboklų ateitis mums 
nefca?

Tai ve, kokioj prasmėj

sale savo repeticijoms, da- Sekantį nedėldienį t. y. 
bar susitvėrė soeialistų Lai- 20 liepos "kairieji" taipgi su 
svės Choras, irgi gauna sa- rengė toj į \ j 
lę dykai savo repeticijoms, draugišką išvažiavima su

Be visa to, kliubas dabar 
rengiasi įsteigti knygyną. 
Priguli prie LDLD. ir T. M. 
D. Rengiamiems spaudon

VALDŽIA PARDAVINĖS 
VARTOTOJAMS MAISTĄ 

• PER PAŠTĄ.
Pradedant nuo 31 d. lie

pos Suvienytų Valstijų ka
rės departamentas pradės 
išparduot tą maistą, kuris 
buvo užsakytas kariumenei 
ir karei užsibaigus atliko. 
To maisto valdžia turi ma
žiausia 341 milioną svarų. 
Maistas susideda daugiau
sia iš konservuotų daržovių 
ir mėsos ir tikimasi, kad jis 
bus išpardaotas bėgiu vie
nos sąvatės ta kaina, kokią 
valdžia mokėjusi užsakyda
ma jį.

Kongresui priėmus rezo
liuciją, reikalaujančią, kad 
atlikęs maistas butų žmo
nėms išparduotas, karės de
partamento sekretorius 30 
liepos turėjo tuo reikalu pa
sikalbėjimą su pašto depar
tamento viršininkais ir nu
tarta maistą pardavinėti 
tiesiog suvartotojams už
sakymus išsiuntinėjant paš
tu.

Kainų surašąs bus išsiun
tinėtas 54,00 šalies pašto- 
riams, kurie podraug su 
laiškų išnešiotojais painfor
muos žmones apie valdžios 
parduodamą maistą ir kai
nas.

Užsisakant to maisto rei
kės užmokėti pastoriui Ūbi 
laiškanešiui, paduodant sa
vo užsakymą ir gaunant nuo 
induotų pinigų kvitą, kad 
atsitikime, jei maisto išsi- 
baigimo delei negalima bu
tų užsakymą išpildyti, gali
ma butų pinigus grąžinti.

Sulyg kongreso rezoliuci
jos. maistas turi būt išsiun
tinėtas ’Tarcel post" keliu 
ir paskelbimai apie parduo
damą maistą ir kainas ' turi 
būt karės departamento pa
rūpinti ir išsiuntinėti “Vi
siems pašto skyriams.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
DAR NĖRA LEIDŽIAMI 

SIŲSTI "TO ORDER" 
SIUNTINIAIS.

Departamento Karės Pir- 
klybos Bordo Skyrius pra
neša, kad nuo šio laiko bus 
galima siųsti prekes "to or
der" sulyg Special Export 
leidimu RAC-77 (W. T. B. 
R. 803, išleista Liepos 14, 
1919) ir RAC-42 (W. T. B. 
R. 810. išleista liepos 14w 
1919.)

Muitų kolektoriams yra 
pranešta, kad nereikės gau
ti vardo asmens, kuriam 
prekės pavedamos, bet bus 
leista jas siųsti sulyg virš- 
minėto "Special Export” 
leidimo.

Prekių siuntėjai, norėda
mi pavesti "to order" siunti
nius, kurie nėra aprubežiuo- 
ti viršminėtu Special Ex- 
,x)rt leidimu, gali pareika
lauti nuo Karės Pirklybos 
Bordo Skyriaus atskiro lei
dimo, parodant ant aplika
cijos, parodant ant aplika- 
kuriam prekės skiriamos, 
žodžius "to order.”

Reguliacijos čia pažymė
tos nėra pritaikomos visuo
se atsitikimuose, kur specia- 
lis pavedimas reikalauja
ma; būtent: . *

1) Pavedimas Amerikos 
Pašalpos Administracijai 
Dancige, pervežimui į Len
kiją (War Tradę Board Įs
tatymas 691. išleistas bala
ndžio 11, 1919);

2) Pavedimas Commer- 
ciale Czecbo-Slovaąue Ko
misijai. Hamburge, perveži
mui į Czecho-Slovakiją, 
(War Trade Board Įstaty
mas 790, išleistas birželio 
24,1919)!

3) Visi pavedimai į Fin- 
liandiją, Lietuvą, Latviją ir 
Etoniją (War Trade Borad 
Įstatymas 690, išleistas va
sario 11, 1919; 695, išleistas 
balandžio 14, 1919; ir 676, 
išleistas balandžio 1, 1919.),

j Mickevičius iššventino jį Į 
’ kunigus. Vadinasi, nebuvo 
laiko nei reikalo Geniočiui 
su mokslu bei istorija susi
pažinti. Delei to patarčiau 
kun. Geniočiui apaštalauti 
bažnyčioj, kur sueina tik 
nežinėliai, bet viešai nesiro
dyti ir nekompromituoti sa
vęs.

sviečiai, be abejo, galėjo ži
noti, kad ne kitaip buvo kal
bėta, bet melą talpina dėlto, 
kad ji gavo, rasi, iš kokio 
ten "kairiojo,” prie kurių 
Kučinskas, mat, nepriskai- 
tomas.

Sarmata jau ir itnti į ran
kas tokį laikraštį, kuris pa
virsta tiesiog sutrų, šmeižtų 
ir melo šaltiniu.

T. J. Kučinskas.

pačioj v ietaj pilno moralio bankroto, 
n • ~ IjdKU ivivivvieneto juoGrigaičio rįs vjen melaistikslu "prasyti" < 

(pereitos nedėlios) prakal
bą. Girdėjau, kad visko bu
tą.

Iš darbininkų judėjimo.
Dabar Chicagoje siaučia 

Sustreika-
. ? rei

kalaudami pakėlimo algų ir

i

kad kliubo nariu galėtų bu- 'š?rn° JS,SnSxltllubas

karimo reikalui rengiamas dideFstretaT ’Su., 
didelis piknikas, kuris ivyks|vo budavatojai.
3() niornmrin s m l^wren- i i j ■ , ... J

pripažinimo unijos. Sustrei
kavo McCormicko dirbtu
vės darbininkai. Corn Pro- 
duets Refening kompanijos 
darbininkų streike mušeikų 
tapo nušauti trįs žmonės, 
tarp jų vienas lietuvis strei- 
kieris Juozas Valis.

Be to sustreikavo ir gat- 
vekarių aptarnautojai, rei-, 
kalaudami 85c. valandai al
gos. Šitas streikas skau
džiausiai paliečia miesto gy
ventojus. Apie 1 milionas 
žmonių dėl stokos transpor- 
tacijos turėjo sėdėti namie 
nes nebuvo galima Į darba
vietę dasigauti.

Tuo tarpu Chicagoje yra 
daug žmonių be darbo ir 
nežinia kada pasibaigs tie 
streikai. Bet visur darbi
ninkai laikosi stipriai ir or
ganizuojasi.

Ant galo prie visų bėdų ir 
vargų prisidėjo da viena, 
būtent, didžiausia — rasinė 
kova tarp juodveidžių ir 
baltveidžių. Riaušėse su
žeista jau daugiau kaip 1000 
žmonių, užmuštų, sakoma, 
yra 33. ’ Mieste paskelbtas 
karės stovis.

Mokinys.

ti kiekvienas lietuvis, svei
kas kunu ir protu, nežiūrint 
kokių politinių bei religinių 
pažiūrų jis butų. •

Vyriausiu kliubo tikslu 
buvo įsigyti nuosavą namą, 
kas ir atsiekta. Pastatyta 
namas vertės $16,000.00.

Parapijos organizatoriai, 
matydami, kad kliubas tuoj 
po susiorganizavimo pasta
tė tokį namą, neturėdami ką 
kitą sakyti, pradėjo nors 
skelbti, kad nors kliubo var
du namas pastatytas, bet 
jis tuoj bus "žydelių ranko
se.” Jiems buvo pikta, kad 
lietuviai dabar jau neis po 
bažnyčia skiepe mitingus 
laikyti, vakarus rengti bei 
prakalbas sakyti- Žinoma, 
bažnytiniame skiepe apart 
mitingų, nieko kito ir nega
lima buvo rengti. Bet kam 
parapijonams tie rengimai,, 
—tai bedievių išmislai, o 
juk katalikams .jokio prog
reso nei nereikia. "Kaip 
poteriavo musų tėvai, taip 
poteriaujame ir męs" — ir 
to užtenka ištikimam kata
likui. Klerikalai gi matė, 
kad namas lietuvių apšvie- 
tai ir pažangai daug reiš
kia, dėlto jie jam ir buvo 
priešingi, niekino ji norspriešingi, niekino jį 
pašaipomis, kad "bus žyde
lių rankose.”

Apie tai, kad bažnyčią 
stato už lietuvių pinigus, 
o pastatytą atiduoda Ro
mos trusto agentui—vys
kupui — apie tai. žinoma, 
klerikalai išnaudojamiem^ 
katalikams nieko nesako.

Negana to. Štai dvasiškas 
tėvelis su savo gaspadine 
parapijonams nei sudiev 
nepasakęs iškeliavo į platų 
svietą, nekalčiausiai užsi
miršęs tuos 300 dolerių, ku
riuos buvo iš Šv. Kazimiero 
draugijos pasiskolinęs. Tiek 
tai lietuviams naudos iš pa
rapijos ir bažnyčios.

Bet grįžkime prie kliubo. 
Gavęs laisnį pardavinėti gė
rimus (kada buvo leistina), 
kliubas pelnė; tą savo pelną 
panaudojo namo išmokėji
mui, ir reikia pasakyti, kad 
namas pasiliko lietuvių ran
kose.

L. U. Gedemino Kliubo 
prezidentas S. Uždarinis 1? 
dieną liepos, 1919 m., kliubo 
susirinkimui padavė sekan
čią atskaitą: Da buvusi už 
namą skola $2,800.00 likos 
atmokėta. Visa suma už 
salę ir rakandus $16,000 iš
mokėta. Už žemę .(lotą) 
$1,900, išmokėta $1,150, lie
ka da $750 užmokėti. Salės 
biznio reikalams yra $1,400, 
pašalpoms apie 600 dolerių. 
Vadinasi, ižde pinigų kliu
bas turi $2,000, o skolos iš
viso tūri tik $750. Na, ar 
reikia bijotis, kad namas 
pateks į "žydelių rankas?"

Dabar verta užsiminti, 
kiek namas davė lietuviams 
dvasinės naudos.

Laike streikų, L. U. Gede-( 
mino Kliubo salė visuomet 
buvo atidara kovojantiems 
darbininkams, kad turėtų 
kur susiėję savo reikalus 
aptarti. Nuo salės pagrin
dų skamba musų liaudžiai 
prakalbos, budinančios, mo
kinančios ir raginančios ko-, ~ • . • »
VOtl, !

apie tai. žinoma.

siuntė $25.00. Knygyno in-

30 rugpiučio š. m., Lawren- 
co socialistų parke. .

Bet visų svarbiausias 
kliubo darbas — tai įkūri
mas Lietuvių mokyklos 
vaikams lietuvių kalbos ir 
rašybos mokinti. Mokyklo
je vakacijų laiku vaikai mo
kinami skaityti ir rašyti, 
taipgi supažindinami su 
Lietuvos istorija. Gi orui 
atvėsus bus mokinami suau
gusieji.

Mokyklos įkūrimo suma
nymą pakėlė kliubo prezi
dentas. Kliubas mokyklai 
skiria $200.00 ir duoda dy
kai salėje vietą. Atsišaukė 
Į kitas draugijas ir kuopas, 
kad jos materiąliai prie rei
kalo prisidėtų. Pakvietimą 
priėmė Šv. Kazimiero drau
gija, skirdama iš savo kasos 
$200.00, ir prižadėdama rei
kalui esant aukauti dau
giau; moterų pašalpinė dr- 
ja Š. P. M. N. P. prisidėjo 
su $100.00; LMPS. 55 kuoį 
pa — su $30.00. Abu chorai 
prisidėjo su 10 dol. kiekvie
nas. Taipgi ir LSS. 144 kp. 
su 10 dol.. tik S. J. Draugi
ja neprisidėjo, bet sako, pri
sidės ir ji.

Mokykla atsidarė 21 d. 
liepos. Lanko virš 60 ber
niukų ir mergaičių. Moky
tojauja aptiekorius drg. P. 
Jatulevičius.

Reikia pridurti, kad buvo 
apuokų, kurie priešinos tam 
šviesos spindulėliui; kurie 
niekino sumanymą ir pra
dėtą darbą, kad neleidus 
iauniems kūdikiams susipa
žinti su savo tėvų kalba ir 
praeičia. Tečiaus tokie a- 
puokai dabar patįs pasislė
pė Į tamsos kampus, gėdy- 
damiesi pasirodyti šviesoj.

Tai ve, ką nuveikė kliubas 
i taip trumpą laiką, o paro
dykit, ką gero lietuviams 
padarė bažnyčia?

Lietuvis.

BROOKLYN, N. Y.
t

Susitvėrė Lietuvių Amat-< 
ninku Sąryšis.

Liepos 13 d. čionai buvo 
pirmas didelis amatninkų 
susirinkimas svetainėje po 
num. 103 Grand st. ir susit
vėrė Lietuvių Amatninkų 
Sąryšis.

Sąryšio tikslas bus ga
minti reikalingas pradines 
knygas ir vadovėlius musų 
mechanikams.

Turime sutverti techniš
ką komisiją iš gerų mecha- 
įikų, kurie gelėtų pagelbėti 
rirkime įvairių mašinų ir 
geležinkeliam garvežių.
Lietuvių atstovai Washin- 

gtone net jau ragina, kad 
greičiau tą atliktume, nes 
greitu laiku Lietuvos val
džia pirks čia geležinkeliam 
garvežių (lokomotyvų) ir k: 
tokių reikmenų. Gerai kad 
tokie specialistai mechani
kai, turintis geresnį patyri
mą ir norintįs užimti vietas 
inspektorių ir prižiurėtojij 
tuojaus atsišauktų pas J. 
Kripaitį, 120 Grand st., 
Brooklyn, N. Y.

Toliaus tai didelis ir -svar 
bus darbas

Pasaulio pilietis.

CHICAGO, ILL. 
Išteisino korespondentą. 
Liepos 10 LSS. 81 kuopa 

turėjo savo mėnesnį susi- 
, rinkimą. Narių susirinko 
pusėtinai daug. Tarp kitų 
kuopos reikalų buvo svars
tyta tilpusi "Laisvėje” ko
respondencija, po kuria pa
sirašęs tūlas kuopos narys 
įžeidė drg. Julių Mickeričią, 
kad jis, kaipo "socialpatrio- 
tas," pasinaudodamas kuo
pos organizatoriaus teise 
patraukiąs daugumą narių 
po savo Įtekme ir varąs* 
Grigaitinę politiką. Žino
ma, drg. Mickevičių labiau
sia ižeidė vadindamas jį 
draugu kabutėse. Bet kuo
pa po ilgų diskusijų kores- 
pondntą išteisino ir nubal
savo palikti tą dalyką kaip 
yra. Tuomet drg. Mickevi
čius rezignavo iš organiza
toriaus. Jo vieton tapo iš
rinktas iš kairės drg. Amb- 
rozas.

Sąryšio išvažiavimas.
Nedėlioję, 13 liepos, West 

Sidės Lietuvių Draugijų 
Sąryšis turėjo didelį išva
žiavimą į Jefferson girias.

voti, šriesties ir stumti | Programas susidėjo iš 
žmonijos progreso ratą pir- prakalbų. Kalbėjo Įvairus 
myn. 1 kalbėtojai, kaip iš dešiniojo,

Nekalbant apie papras- taip ir iš "kairiojo" sparnų, 
tus mitingus, balius — pasi- Bet svarbiausia, kad kal- 

* linksminimo vakarus, čia bant drg. Grigaičiui ir Ge- 
rengjema ir dailės vakarai, leželei "kairieji" iš kailio 
kaip ve, koncertai, teatrai nėrėsi. Darė visokių kliu- 
ir tt Kol gyvavo bažnyti- čių, kad sustabdyti kalbą,

po savo Įtekme ir

LAWRENCE, MASS.
Šis miestelis žymus dėlto, 

kad čia randasi dedelės au- 
dinyčios. "Keleivio" skai
tytojai '.yra girdėję apie 
Lawrenco ilgą streiką, ku
ris vargingus darbininkus 
tiek apiplėšė, kad kitas la
bai ilgai turės vargti, pakol 
susitaupins kelis centus juo
dai dienai.

Bet nereikia manyti, kad 
streikas laimėtas: nors dar
bininkai ką ir laimėjo, tai 
tik nominališkai, nes faktiš
kai kapitalas savo nemiela- 
širdinga ranka darbininkus 
da labiau prispaudė. Kiti 
žymesni streikieriai negau
na visai darbo: mat kapita
listams klesiniai susiprato- 
šieji darbininkai negeistini. 
Dirbtuvėse darbininkai per
sekiojami ; užveizdos žiau
riai atsineša į darbininkus; 
negalima nei žodžio prieš 
atsakyti. Jeigu kiek nori 
save apsiginti, nenori pasi
duoti ir vergišku nuolanku
mu pildyti įsakymus, tai 
gauni bolševiko vardą, ap
moka ir eik lauk iš dirbtu
vės.

Miestelio dalyj, kur dar
bininkai italai, sirijonai. 
lenkai ir lietuviai gyvena, la 
bai nešvarios gatvės ir dvo
kia kokiu tai kvapu. Maži 
vaikučiai gatvėse bėgioja 
pusiau nuogi ir murzini. 
Ne vieną kūdikį tenka ma- 
tyti pilnu kančios veidu.

Kaip liūdna pažvelgti i 
dabartinį surėdymą! Vieni 
badmiriauja, sunkiai dirba, 
neturėdami nei vienos die
nos linksmos. Savo gyveni
mą velka nelyginant kaip 
tas darbo gyvulis diena iš 
dienos ir nemato ateityje, 
tad galės nors kartą atsil
sėti, nors kartą pasigerėti 
tuomis . gerybėmis, kurias 
darbininkas pagamino. Tuo 
tarpu kiti laimėse plaukio
ja ’

Pažvelgus į tas visas ne
teisybes ir tuos visus var
gus, kurie darbininkui su
krauta ant sprando, nesino
ri nei gyventi.

Pranas Žilaitis.

taipgi 
observa- 
Bernar- 
aiškinar

įsteigti ge-
ležinią fabriką Lietuvoje 

.......................... į Įrankiu.gaminimui įvairių 
ir mašinų.

Turėsime antrą 
kimą 3 rugpiučio, 
matysime kaip greitai galė
sime visuotiną amatninkų 
nuvažiavimą šaukti, nes bu
sime daug keblų klausimų 
apdirbę ir patyrę.

Įvairiose kolonijose lietu
viai amatninkai turėtų or
ganizuotis į kuopas, kad 
vėliaus susidėjus į krūvą 
pasekmingai dirbti.

Sutverto Lietuvių Amat
ninkų Sąryšio nariai įmokė
jo po* $5.00 į iždą; viso 
$70.00: iki kol abelnas suva
žiavimas nestatys mokestį, 
tie pinigai skaitysis prie šė 
rų.

Aštonuolika narių pasi
žadėjo pirkti Šerų už $7,625.

Išrinkta laikina valdyba • 
V. Vaitkus, pirm.; jo pad. 
J. Sagevičius; J. Kripaitis, 
rast.; J. Kazlauskas ižd.

J. Kripaitis..

susirin- 
po kurio

KENOSHA, WIS. 
Reikalauja pasiaiškinimo.
Birželio- 23 d. š. m. LSS. 

58 kuopos Aido Choras sa
vo susirinkime apsvarstęs 
buvusio savo nario J. Pil
kausko pasielgimą, nutarė 
pareikalauti iš jo pasiaiški
nimo. Kadangi jis iš Keno- 
shos išvažiavo ir kitokiu bu
du negalima su juo susiži
noti, paskelbiame viešai per 
laikraščius, kad minėtas d. 
J. P. yra materiališkai nus
kriaudęs LSS. 58 kuopą ir 
Aido chorą tuo budu, kad 
delei jo netikėtino ir delei 
niekam nežinomos priežas
ties 'išvažiavimo iš Kenc- 
shos rengiamas choro va
karas negalėjo įvykti ir pa
sidarė dėlto didelis nuosto
lis.

Rengiamas vakaras turė
jo įvykti 21 birželio. Drg J. 
Pilkauskas buvo režisie
rium besimokinamo veikalo 
ir sykiu vakaro rengimo 
komisijos nariu. Nedavęs 
niekam jokios žinios jis sa
vaite laiko prieš vakarui 
Įvykstant apleido Kenoshą 
Paduotus spaustuvėn at
spausdinti Įžangos tikietus 
uždraudė kam-nors kitam, 
apart jo paties išduoti. Va
dinasi, vakaras buvo suar
dytas.

Reikalaujame, kad J. Pil
kauskas pasiaiškintų iš ko
kios priežasties prasišalino, 
kitaip busime priversti pas
kelbti visus kitus blogus jo 
darbus.

LS. 58 kp. ir Aido choro 
Įgaliotoji komisija:

J. Marcinkevičia, 
Z. Litvinas, 

A. Mataitis.

MONTELLO, MASS.
Kun. Geniotis pradeda 

veikti
Lipos 25 d. čia buvo su

rengtos Sinodinio Komite
to (bene tik senos Šv. Roko 
parapijos nariai?) Lietuvių 
Tautos Katalikų Bažnyčios 
kun. Geniočiui prakalbos.

Plakatuose buvo garsin 
ta, kad tose prakalbose bus 
aiškinamas Romos kunigų 
apaštalavimas Lietuvoje, jų 
darbai ir dora, taipgi kas 
ištikrujų yra išpažintojum 
Jėzaus mokslo.

Tečiaus ar tai delei kal
bėto j aus nemokslumo ir 
nežinojimo apie Romos ku
nigu apaštalavimo darbus, 
ar dėl ko kito susirinkusiai 
— rods, neskaitlingai — 
publikai prisiėjo veltui lau
kti tų žadėtų aiškinimų.

Kad kun. Geniotis mažai 
ką žino,— tai montebe- 
čiams nėra paslaptis. Jk 
gerai jį pažįsta, nesenai sy
kiu su juo dirbtuvėj bedirb
dami ir pažinodami jį kaipo 
vieną sandariečių. . Karei 
užstojus, kad išsisukus nuo, 
drafto, Geniotis išvažiavo

MONTELLO, MASS. 
Leidžia A. Jokūbaičio eiles.

Prie išleidimo A. J. Jokū
baičio eilių prisidėjo būre
lis ir Montellos lietuvių. 
Knyga bus užvadinta "Sve
timoj Padangėj Gyvenimo 
Verpetuose."

Štai vardai tų, kurie au
kavo knygos išleidimui:

Just. Mickevičius $24.0ti 
Petras K. Jakovonis $10.00, 
Pranas A. Budreckis $10.00, 
Petras Česnulevičius $10.00, 
Mikol. Abračinskas 
Jurgis Štukas 
Kaz. Vaičiūnas 
Adomas Gu rėčkas
Jonas Midas$5.00, Kazimie
ras K. Žemaitis $5.00. Ona 
Kašėtaitė $5.00, Vincas 
Žmuidziunas $2.00.

Pirmiau surinkta $86.00 
Viso $107.00

Visi aukavusieji gaus už 
savo pinigus knygų.

A. Vaitkus.

$10.00
$10.00 

$100.00 
$10.00,

MARGOS MINTIS.
Visi meiliai žeidžia, 

Po porą, — po du... 
Maniau pasižvalgęs:

O aš-gi kadu?..

Ne sentvė žmogų sendo.
Bet neturtas veik pakanda...

Dar miške staklės auga. —
Avelės vilnas sauga...
Namie jau kriaučius siaučia 

Mat bobos rainės audžia...

Su savo duona. 
Už stalo rassuolą.

Kur žingsnelis, ten dirgsnelis; 
Vieni dygsta, kiti nyksta.

a t , A. J. Jokūbaitis.z : j. .
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Profesionalines Sąjungos į“"

I
♦

Šiandien jau nėra reikalo Į gų — tas reiškia be organi 
nei aiškint, kad streikų prie-‘ —s~~~ ——1 *
mone darbininkai — imant 
juos apskritai kaipo visuo
menės dalį — savo ekono
minių būvio sąlygų page
rinti negali; organizuotas 
kapitalas pakėlęs darbinin
kams algą bei sutrumpinęs 
darbo laiką vienoj industri
jos šakoj, tuojaus pakelia 
visų industrijos produktų 
kainas taip, kad savo paja
mų nuošimčiams neleidus 
pulti.

Taigi, jeigu streikų prie
monėmis negalima pagerin
ti sau matenalis būvis, tai 
akyvaizdoje to tur kilti 
klausimas, ar profesionali
nės sąjungos darbininkam^ 
reikalingos?

Tečiaus ar pakanka to 
fakto, kad nuspręsti, jog 
profesionalinės sąjungos 
darbininkams nereikalin
gos?

Kad jos neatsiekia savo 
kovos tikslo, tai ne jų (uni
jų) kaltė; jų nejiegos prie
žastimi yra tatai, kad sykiu 
su ju užkariavimais visas 
politinis surėdymas keičiasi 
ir nusitolina nuo intakos į 
abelną gyvenimą. Jei darbi
ninkų organizacija neturi 
safo balso įstatymų gamini
me, gi organizuotas kapita
las laiko savo rankose šalies 
istatymdavystę ir teismą, 
tai juk aišku, kad profesio
nalinių sąjungų laimėjimai 
nė jų nariams negali būt už
tikrinti, nes nėra kam kapi
talistams uždrausti pakelti 
produktų kainas: Įstatymai 
kapitalo atstovų rankose.

Kita ir da svarbesnė pro
fesionalinių unijų nejiegos 
priežastis — tai autonomiš
kumas kiekvienos jų; neso
lidarumas, savistovumas.

Kiekvienas atskiras kapi
talo atstovas, kiekvienas at
skiras fabrikos savininkas 
yra atstovu viso kapitalisti
nio surėdymo — aktyviu 
nariu savo klesos.

Iki šiol darbininkuose bu
vo kitaip; buvo kreipiama 
daugiau domos į tai, kaip 
daugiau patogumų savo u- 
nijos nariams iškovojus, o 
ne Į tai, kaip daugiau laimė
jus visai .pavergtajai darbi
ninkų klesai.

Pakol profesionalinė - są
junga svarbiausiu savo 
uždaviniu neskaito klesų ko 
vos principą, pakol jinai 
pripažįsta darbininkų kle
sos reikalų gynėjais ir at
stovais tokius asmenis, kaip 
Samuel Gompers reikalau
jantis iš darbininkų broliš
ko sugyvenimo su kapitalu 
—patol tokia darbininkų 
organizacija netik kad ne
atsako savo uždaviniui, bet 
net ir tūlą blėdį darbininkų 
klesai daro. Organizuoti 
darbininkai visų pirma turi 
Įgyti klesinį supratimą, t. y. 
pažinti save kaipo klesos 
narius ir suprasti savo už
davinius. Savo reikalais 
viena kitai priešingų klesų 

• kova yra politine kova, sa
ko Kari Marksas, kuris da
gi pabriežia, kad profesio
nalinis darbininkų judėji
mas ncišvengtinai ir būtinai 
turi solidarizuoties su visuo
meniniu darbininkiškų ma
sių judėjimu. Kitas gi dar
bininkų mokslininkas socia
lizmo aiškintojas Kautskis 
sako: “Nei vienu žingsniu 346. Suvienytose Amerikos 
nepasiirsime pirmyn neat- Valstijose — 2,282,361.
siekę politinių laimėjimų, Francuzijoj — 1,064,413.
bet taipgi tų politinių laimė- Italijoj — 860,052. Austrijoj 
jimų neįgysime be pagal----- 669,802. Profesionalinių
bos tvirtų, kovot pajie- sąjungų išsiplėtoiimas buvo 
giančių ir savo darbininkiš- nemenkas taipgi ir visuose 
kos klesos reikalus supran
tančių profesionalinių są
jungų.”*)

Be profesionalinių sąjun-
1 žiūrėk: Kautaky ”l>cr Wez zur 

Macht,” 13 pusi.

zacijos apskritai — prole
tariatas butų, lig kad vėjo 
blaškomas sausas smėlis^ 
lig ta masa, kuri nuo perdi- 
delio spaudimo laiks nuo 
laiko tai vienur, tai kitur 
sprogta, bet greit gęsta ir 
jokių svarbesnių pasekmių 
nepalieka.

Profeionalinės darbinin
kų sąjungos yra pamatu 
drbininkų klesos ateičiai 
Markso žodžiais sakant, 
profesionalinės unijos pro
letariatui yra tuo patim, 
kuo feodalizmo laikais buvo 
organizacija miestų buržu
azijai — išsiliuosavimo. są
lyga. Darbininkų Interna
cionalo suvažiavime, buvu
siame 1866 m. Šveicarijos 
mieste Ženovoj, tapo užgir- 
ti kaipo praktingo veikimo 
rodyklė sekantįs Markso 
žodžiai: „Profesionalinės
sąjungos besužniai Įkūrę 
darbininkų klesos organiza
cijai žydimus, kaip 
miestai ir valsčiai vidur- 
armžio laikais tatai padarė 
buržuazijai. Jeigu jos vi
sų pirma yra būtinomis kas
dieninėj darbo su kapita
lu kovoj, tai kita savo ypa
tybe jos šimtą syk svarbes
nės kaipo organizuota pa
pėdė kovai prieš sistemą, 
stovinčią samdomojo darbe 
ir kapitalo viešpatavimo pa
matais.”

Iš to matome, kaip moks
linio socializmo aiškintojas, 
augštai vertina darbininkiš
kas unijas, nors ir da netu
rėjo progos matyti kasdie
ninę jų kovą prieš kapitalą. 
Marksas apie unijų reikšmę 
sprendė tuomet, kada uni
jinis darbininkų judėjimas 
da silpnučiu buvo, kuomet 
tokie vyrai, kaip kad vokie
čių tautos organizatorius 
Ferdinand Lasalle, sakęs, 
jog profesionalinė sąjunga 
—tai bergždžia pastanga 
darbininkų, kaipo perkamo
sios spėkos, apsaugoti save 
žmogišką vertybę rinkoje. 
Ir tokie darbininkų klesos 
išliuosavimo kelių j ieško
tojai, kaip Proudhon, Fou- 
rier, Owen ir kiti pasako
davo, kad profesionalines 
sąjungas organizuoti — tai 
bereikalingas laiko aikvoji- 
mas, gi Marksas tuomet 
šiuo klausimu polemizuoda
mas su Proudhonu Įkan- 
džiai pastebi tuos ‘socialis
tus,” kurie nori visą seną vi
suomenės tvarką palikti ra
mybėj, kad žmonija leng
viau gelėtų Įneiti i naują 
surėdymą, kokį “jie taip rū
pestingai” priruošė.

Ir Marksas neklydo sprę
sdamas, kad profesionalinės 
sąjungos turės būt veiksniu 
išvystančiu ekonominės są
lygas, vedančias kapitaliz
mo sistemą prie bankruto.

Pradedant nuo devynio
likto šimtmečio 50-60 metų 
profesionalinės sąjungos va 
karinėj Europoj ir Suvieny
tose Amerikos Valstijose iš
sivystė Į galingąją spėką 
Ir kas žino kokią rolę jos 
butų sulošusios, jeigu ne 
pasaulinė karė, pagaminusi 
darbininkiškame pasaulio 
judėiime krizį. Iki 1911 me
tų Vokietijoje į profesiona
lines sąjungas buvo susior
ganizavusių 3,923,687 darbi
ninkai. Anglijoje — 3,010,-

V

siekti ramiuoju budu...” 
Jokia politinė partija da 

niekad neturėjo tokios ga- 
Anglijoj 1891 metais orga-' lybės, kokią turi Anglijos 
nizuotų į unijas darbininkų profesionalinės sąjungos so- 
buvo 1,500,451; 1900 metuo- i lidariškai veikdamos. Ir 

1 se jau buvo 1,955,704, o 1911 1---- -----------
metais — 3,010,346.

Kaip jau minėjome, orga
nizuotų dkrbininkų galybę 
silpnina tų profesionalinių 
sąjungų savistovumas—ne
paisymas kitos unijos rei
kalų. Tečiaus tokia tvarka 
yra tik Gomperso vadovau- 
jamoj Amerikos Darbo Fe
deracijoj, Europoj sąjungų 
federacijos susirišusios ne 
taip jau liuosais ryšiais. 
Pav. Anglijos trijų stam
biausių industrijos šakų 
darbininkai yra susiorgani
zavę Į tris milžiniškas uni
jas, būtent: angliakasių, ge- 
ležkeliečių ir laivų aptarnau 
tojų. Tos visos trįs unijos 
susivienvjo Į vieną susivie- 
nyjimą pastatyta tais pa
matais, kad vienai tų orga
nizacijų metus darbą, turi 
tą patį padaryti ir kitos dvi. 
Ir tas darbininkiškas susi- 
vienyjimas, laikantis savo 
rankoj vyriausias valstybės 
organizmo arterijas, gali 
intsyk suparaližuoti visą 
valstybės gyvybę, kada pa
nori, o prieš tą galybę jau 
visa valdžios mašinerija net 
:r su gudriausiu politikie- 
rium Lloyd George prieša
kyje bespėkė palieka. •

Darbininkams pradėjus 
markaiu judėti, valdžia bi

jodama "katastrofos” vasa
rio 27 d. š. m. sušaukė dar
bininkų ir fabrikantų atsto
vų kongresą, kad abiejų pu
sių išklausius patenkinus 
darbininkus. Tame tai kon
grese minėtų trijų galingų 
mijų atstovas James Tho
mas perskaitė ministerių 
pirmininkui ir visam susi
rinkimui sekantį darbinin
kų manifestą:

“Didžiosios Britanijos or
ganizuoti darbininkai nu
sprendė išreikalauti sau di
lesnę dalį to turto, kuris 
vra jų pagamintas ir tebe
gaminamas. Minėtų trijų 
>rganizacijų darbininkai 
įusprendė žymiai sutrum
pinti darbo dieną tose pra- 
nonijos šakose, kuriose jie 
lirba. Jie nepatenkinti 
Iraugiiine tvarka, kame 
larbo spėka paverčiama Į 
>rekę, perkamą, parduoda- 
ną ir kuria pasinaudojama 
taip kad mašina, reikalinga 
pramonės plėtojimui. Jie 
Įeito reikalauja, kad butų 
pripažinti tikrais indust
rijos dalininkais, kurie 
prendžia darbo ir valdymo 

sąlygas.
"Darbininkai suprato sa

vo spėkos reikšmę. Jie ne- 
itsisakys nei nuo atsako- 
nybės nei nuo savo teisių ir 
privilegijų.

“Angliaksiai, geležinke- 
iečiai ir laivų transporto 
iptamautojai griežtai rei
kalauja pervedimo kasyklų, 
geležinkelių ir prekybinio 
aivyno valstybės nuosavy

bėn.
“Darbininkai atkreipė sa

vo domą link tokios visuo
meninės tvarkos, kuri page
rins jų būvį ir jų gyvenimo 
sąlygas tinkamai tam reiš
kimui, kokį jie sau priduo
da. Jie jau nesutiks su tuo, 
kad kiekvieną darbininkų 
algos pakėlimą apmokėt 
turėtų suvartotojas ir tokiu 
budu kiekvienas pagerini
mas tuojaus ir automatiškai 
virstų gyvenimo pasunkėji- 
mu.

"Valstybiniai veikėjai iš 
visu patijų privalo suprasti, 
kad atėjo laikas nuodug
naus perversmo. Išmintin
gi žmonės nebandys to dar

Ar buvo Visuotinas Tvanas?
Pagal J. M. McCann ir kitus parašė IKSAS.

i

Ir 
bene teisinga bus ta nuomo
nė, kad pasaulio likimas pri
klauso ne nuo Rusijos, bet 
nuo Anglijos."

nuočiai turėjo būt gerai uždarytį narvuo
se, nes kitaip jie butų išnaikinę visus kar
velius, kurapkas ir vištas. Kraujamičiai 
vabzdžiai turėjo būt atskirti nuo kitų va-; 
balų, ir prie to da turėjo būt paliktas visur 
perėjimas, kad Nojus su savo šeimyna ga- 

i^ac N^toiTsako llėt,J visą šitą’žvėryną apliuobti ir išvalyti, 
kad aprašytasai Biblijoj Nojaus laivas tu^“ teaai but
rėjęs būti apie 515 pėdų ilgio, 86 pėdas plo- ^ej° tvarte -Žodžiu sakant, Nojaus 
čio ir 51 pėdą gilumo. Jtatpos galėję butii'?lv.e butl ™1,onal kambarių, o tas
apie 18^32 tonų. Nors kiekvienas supran
ta, kad Nojaus laikuose, kuomet nebuvo 
nei įrankių, nei technikos mokslo, niekas 
tokio didelio laivo ”iš eglių” negalėjo pas
tatyti, bet daleiskime, kad Nojus jį pasta
tė. Pamatysime, kad jis vistiek nebūtų 
galėjęs su visais gyvūnais išsigelbėti.

Jeigu šita Nojaus “skrynia“ turėjo 
tiktai vieną nedidelį langelį ir vienas duris, 
taip kaip sako biblija, ir buvo gerai iš vi
daus ir iš lauko ištinkuota smala, tai ji tu
rėjo but tamsi kaip požemis ir neturėjo ’ 
jokios ventiliacijos. Šitokioj “skrynioj“ 
uždaryti butų užtroškę visi gyvuriM ir pats v A 
Dievo numylėtasai Nojus.

Sulyg Biblijos, Nojus turėjo pasiimti 
į savo laivą po porą kiekvienos veislės gy
vūnų. Taigi pažiūrėsime, kiak jis turėjo 
ijų surinkti.

Kiek yra gyvūnų veislių?
Męs žinome, kad drambliu arba slonių 

yra dvi veisli. Taigi Nojus turėjo paimti 'męs randame Australijoj ir vien tik tenai, 
į savo laivą 4 slonius, po porą kiekvienos Niekados pirmutinė kangaru nebūtų galė- 
vcĮslės. Hipopotamų jis taipgi turėjo pa- jus vienu šuoliu nušokti nuo Ararato kal- 
imti 4, nes ir tų yra dvi vešli. Vien jau šitų no į Australiją, nepatikdama paskui savęs 
aštuonių gyvūnų būtų buvęs pilnas Nojaus 
laivas. Bet jam reikėjo tenai sutalpinti da 
18 ragosių (jų yra 9 veislės); 12 kupranu
garių ; 14 žirafų; 16 arklių; 2,086 įvairių 
galvijų; 728 stirnų; 44 kiaules; 30 meškų;
132 liūtų, tigrų, leopardų ir kitų tos šeimy- pasakyta, kad šitam' darbe jam butų padė
lios žvėrių; 108 šunų, vilkų ir lapių; 112 
kanguru; 50 krokodilių; 184 ryklių, že- 
bankščių, šeškų ir kitų; 12 tapirų; 54 dyg-'surinkti visų veislių gyvūnus ir 
liakiaules; 80 zuikių ir kralikii; 200 civetų,! j 
genetų ir kitų; 44 didelpius; 24 tinginius;
30 skruzdėlėdžių; 34 šarvočius; 400 vove
rių; 660 žiurkių ir pelių; 2.520 pelėdų; 
2,660 varnų; 4,280 genių; 476 rojaus pauk
ščių; 2,660 medaus čiulpikų; 4,970 karve^ 
lių; 2,550 vanagų ir sakalų; 9,954 arų ir 
kitokių plėšriųjų sparnuočių; 1,540 vytu
rių; 6,126 giedančius paukščius; 5,404 pa
pūgas; 5,600 prigulinčių prie vištų šeimy
nos paukščių; 2,520 gegučių;6,23O ptrazdų; 
3,038 amerikiškių pečlindų; 1,728 saule- 
paukščių; 1,750 žuvėdrų; 2,520 ančių, žąsų 
ir gulbių; 3,962 musiagaudžią; 8,960 čirkš- 
lių; 8,400 kalibrių; 2,232 čiuožiu; 1,794 gy
vates; 114 rupūžių; 100 varlių; 2,510 kan
džių; 20,000 drugių; 1,400,000 barbory- 
cių;4) 4,000 straigių ir didelę galybę želvių, 
vorų ir kitokių gyvių. Vienu žodžiu, No
jus turėjo sutalpinti savo laive nemažiau

SKYRIUS VI. '
AR GALĖJO VISI GYVŪNAI ARKOJ 

SUTILPTI?
Ir kaip didelis buvo Nojaus laivas?
Biblija paduoda arkos didumą mąs- 

tais, bet kokie tįe mąstai, mums neaišku. 
Anglų mokytas vyras 1Revoliucijos Prasme

Daug aiškinta žodis revo
liucija, tečiaus jo prasmė 
daugeliui vis da nesupran
tama. Nesupranta ką ištik
rujų reiškia tas žodis “re
voliucija“ netik paprasti 
darbininkai, bet lygiai nesu
pranta — ar bent nuduoda 
nesuprantančius — ir vi
sokie buržuazijos viešpata
vimo palaikytojai. Ir vie
niems jų ir kitiems rodosi— 
o šie pastarieji visada taip 
tvirtina — kad revoliucija 
reiškia kruviną kovą.

Tuo tarpu jeigu esančios 
valdžios forma be jokio gin
klinio smūgio iš valdomųjų 
pusės sugriuva kaipo atgy
venusi savo laiką ir toles- 
niai visuomenei netinkanti 
—tai kuogi tokį perversmą 
pavadinti, jeigu ne revoliu
cija?

Atmainos padarytos vi
suomenės gyvenime, nepa- 
liečiant pamatinių tvarkos 
dėsnių ir paliekant senąją 
valdžią — vadinamos refor
momis.

J e, ne vienas karštuolis 
pasakys: “Parodyk kur ir 
kada nuodugnus pervers
mai įvyko be kruvinų revo
liucijų?” Galima taipgi pas
tatyti kontr-klausimą: kur 
tie nuodugnus visuomeni
nio gyvenm<> perversmai 
įvyko dėka yįeno kruvino 
sukilimo? Retežinės vergi
jos tvarka išnyko užleisda
ma vietą feodalizmo tvar
kai ne viena diena, ne vie
nais metais, bet keitimosi 
procesas tęsėsi per visą eilę, 
ilgų metų. Tas pats ir su 
keitimosi feodalizmo tvar
kos į kapitalistišką. Ir feo
dalizmas (baudžiava) išny
ko ne delei vieno ar kito 
kruvino baudžiauninkų su- j 
kilimo, bet dėlto, kad privi
so perdaug atskirų amat- 
ninku, neturinčių rinkos sa
vo produktams, be to gize
lių draugijos( cechai-kunš- 
tai) taipgi spyrė meisterius 
vienyties krūvon, steigti 
manufaktūros (fabrikinę 
išdirbvstę) — tam reikalin
gi buvo darbininkai masi
nom aptarnauti ir valdžios 
turėjo paleisti nuo žemės 
baudžiauninkus, kad paga- _ 
minus manufaktūrai reika-, į:pįp 6,000 pienžindžių gyvūnų, 4,000 slan-

da labiau sumažintų vietą gyvai Įkrovai 
it ventiliaciją padarytų visai negalima; 

toras butų taip sugedęs, tiek butų prisirin- 
(kę nuodingų gazų, kad’ gyvūnai nebūtų 
•gąlėję gyventi tenai nei vienos valandos.

Daleidus gi, kad Nojus sutalpino ant 
savo laivo po porą visų gyvūnų, nors taip 
niekad negalėjo būti, tai jo laivas butų 
taip prigrūstas, kad jis butų nuėjęs jūrių 

i dugnan kaip akmuo. Iš kurios tik pusės 
I neimsi, pasaka apie Nojaus laivą neišlaiko 
! jokios kritikos.

SKYRIUS VII.
KAIP NOJUS SURINKO VISŲ VEISLIŲ 

GYVŪNUS?
Jie yra išskirstyti po visą pasaulį..
.Lain rašo: ”Žemės kamuolys yra pa

dalytas Į atskiras zoologines provincijas, 
kiekviena jų turi savo ypatingus gyvūnus 
ir augmenų pasaulį. Pavyzdžiui, kanguru

I

jokių ženklų.”
Taigi dabar kįla klausimas, kokiu bu

du Nojus galėjo išskirstytas po visą pa
saulį įvairias gyvūnų veisles surinkti?

Nei vienoj vietoj šventraštyje nėra

. lingos darbo spėkos. Tai 
jau aišku, kad ne kruvini 
sukiliami, bet ekonominių 
sąlygų besivystymas pada
rė tuos pamatinius perver
smus visuomenes gyvenime. 
Kruvini ar ne kruvini darbi
ninkų sukilimai padaro tik 
į tų ekonominių sąlygų iš
sivystymą savo spaudimą—- 
pagreitina jį. Istorijoje 
da nesurandame tokių atsi
tikimų, kad pats sukilimas 
padarytų nuodugnų perver
smą surėdyme, kada sąly
gos tam da nepribrendo. ■

Socialistai yra priešingi 
karėms, nes jose žūva reika
lingos žmonijos laimei ir ge
rovei gyvastįs. Kruvinas 
sukilimas (revoliucija kar
tais vadinamas) yra karė. 
Tos karės pagalba galima 
pakeisti politines valdžios 
formas, tik niekad negali
ma pakeisti paties surėdy
mo. Rusijos “proletariato 

' diktatūra” galėjo nugalėti 
viešpatavusią klesą, bet ji 
'sykiu padarė viešpataujan- 

Vadinasi, 
įtik pakeitė klesas, bet nesu- ^•1 • A „-X • 1

kituose kraštuose, kur tik „ 
darbininkams buvo leistinai bo trukdyti, bet padės jį at 
organizuoties. Kaip smar- likti. Kiti turės pasiduoti čia kitą klesą. 
kiai plėtojosi profesionali-aplinkybių galiai. i
nių sąjungų organizacija; „Visuose pasaulio kraš-< naikino ir net nenaikina ka- 
parodo kad ir šis pavyzdys: tuose darbininkai reikalau-* pitalizmo sistemos.

jęs koks nors Dievo agentas. Biblija aiš
kiai sako, kad Dievas liepęs pačiam Nojui 

I eiTrinlri-i tricu vznclin SUVCStl
juos Į arką. Taigi tegul teologai mums 
pasako, kaip Na jus galėjo pargabenti iš 
Australijos kanguru, kuomet apie Austra
liją tais laikais niekas da ir žinoti nežino
jo? Kaip jis butų pargebenęs daugelį gy
vūnų iš Amerikos, kuomet Amerika taip 
pat da nebuvo atrasta? Kaip jis butų su
rinkęs visus žvėrius po plačios Afrikos 
girias? Yra daug gyvūnų, kurie gyvena 
vien tik ant salų ir niekur kitur jų nėra. 
Kaip Nojus butų galėjęs juos transpor
tuoti?

Jis neturėjo nei reikalingo tam tikslui 
žinojimo, nei būdų, nei laiko. Jisai pradė
jo statyti savo laivą tuojaus, kaip tik Die
vas jam įsakė, o kaip tik laivas buvo pa
baigtas, Dievas jam liepė tuojaus užsida
ryti ir tuojaus paleido tvaną. Biblija visai 
nesako, kad Nojus butų keliavęs po pasau
lį ir rinkęs įvairius gyvūnus. Jis to visai 
nedarė ir negalėjo daryti.

Męs žinome, kad toks žydelis nebūtų 
^-*čj'?s surinkti ir parsivežti namo visų 
gyvūnų net ir tuomet, jeigu jis butų aplan
kęs kiekvieną kalną, išlandžiojęs kiekvie
ną girią ir ištyręs kiekvieną salą nuo vieno 
žemgalio iki kito. Pas jį nebuvo tiek mok
slo, kad pažinus ir atskyrus vieną veislę 

. nuo kitos, jeigu ir butų kas suvaręs apie jį 
turėjo paimti milionus gyvy gyvulių pieš- viso pasaulio gyvūnus. Pas paukščius pa- 
riujų žvėrių ir apukščių mitalui. Vienam linelis labai tankiai yra visai kitokios 
tik liutui (levui) reikia nemažiau kaip 25 spalvos, negu tos pačios veislės pataitė, ir 
svarų šviežios, mėsos į dieną; per 382 die*- nei kiek į ją nepanašus — vienas skaisčiai 
nas jisai suės arti penkių tonų mėsos, raudonas arba geltonas, o kita tamsiai 
Dramblys į dieną suėda 400 svarų šieno;'pilka. Tas pats ir vabzdžių tarpe. Labai 
keturiems gi drambliams išmaitinti per tankiai patinėliai visai nepaneši į pataites, 

tonų šieno. Taigi vien tik reikalingam 
maistui Nojus iaive nebūtų buvę pakanka
mai vietos.
' Arkoj turėjo būti milionai kambarių.

Arkos vidurys turėjo būti padalytas į

kūnų, 112,000 paukščių ir mažų mažiausia 
*500,000 vabzdžių veislių.5)

Be to, šalia visų tų gyvūnų, Nojus tu
rėjo turėti pakankamai vietos ant savo 
iaivo maistui savo šeimynai ir visiems gy
vūnams per apskritus metus ir 17 dienų. 
Jo laivo įkrova tuo budu turėjo pasidaryti 
dvigubai didesnė sunkumu ir apėmiu. Jis

visą tvaną butų reikėję daugiau kaip 300 į Tik ilgas ir rūpestingas tyrinėjimas paro-
dė, kad jie priguli prie tos pačios veislės. 
Kaip-gi butų galėjęs padaryti tai toks No
jus, kuris nepažinojo nei zoologijos, nei 
ornitologijos, nei entomologijos?1) 

„Netiktai ant atskirų salų ir salelių, ‘ 
skyrių skyrius, kad plėšriuosius gyvūnus bet kartais ant vieno kalno ar klonyje, 
atskyrus nuo žolėdžių kaimynų — avis ir, arba vien tik vienoj pusėj kalno gyvena 
ožka turėjo būt gerai apsaugotos nuo vii-'tokia gyvūnėlių veislė, kurios niekur kitur 
ko nasrų ir tigro nagų. Žaltys ir gyvatė-ant žemės kamuolio nerasi.”2) 
taipgi negalėjo šliaužioti po visą laivą,'------------
nes jie butų sumaigyti po kitų gyvūnų! Zoologija yra mokslas apie gyvūnus, ornitologija 
kninmię ir iš savo nusės butu sudie dan- ■_nwks,as aP,e entomologija — mokslasKojomis, ir is savo puses dūlu sugilę aau-)Ttbalus Nojaus )aikuosc n,oslų nebuvo
gelį kitų. Vanagai ir kiti plėšrieji spar- 2, Waiiace-o island Life,” 402 pusi.
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“KELEIVIS”
GERI A U 818 DARBO ŽMONIŲ 

LAljkRAlTlB. 
PRENUMERATOS kaina 

Amerikoje:
Metama ........................... $L7B
Pusei metų ...................... 1.00

Kanadoj ir Užrubežiuooe:
Metanu ........................... žk
Pusei metų ...................... 1.25

Su visokiai reikalais atsikrei
piant j Redakcijų, rašykit šitokį 
adresų: •

"KELEIVIS”
tfS Broadway. So. Boston. Mana,

—--------- ■--------------------------------------------------------

Visokios žinios
Chicagos riaušėse už

mušta 35 žmones.i

t

K ELKIVIS.

Iš darbininkų 
judėjimo.' -■ ■ / ‘I

100,000 DARBININKŲ 
APIE SCRANTONĄ BE 

DARBO.

Gompersas yra 
kapstalish iranlds.

i

Bergeris velija geriau I. W. 
W. uniją, negu Federaciją.

Kaip žnia, Washingtone
Scrantone sustreikavo e- dabar eina socialistų veikė- 

lektros darbininkai; dėl tos jo Bergerio byla. Wiscon- 
priežasties turėjo sustoti sino valstijos gyventojai ią- 
daug dirbtuvių ir kasyklų, rinko jį savo atstovu i Konr 
Net Scrantono kapitalistų gresą, bet Kongresas* atsi- 
laikraštis „Republican” ne- sakė jį įsileisti, nes jis yra 
galėjo išeiti. Gatverariai nuteistas 20 metų kalėjimo 
beveik visai sustojo. Apškai-|už priešinimąsi karei. Šito
tomą, kad dėl šito streiko 
iš viso liko be darbo 100,000 
darbininkų Scrantono apie- 
linkėj.

250,000 geležinkelių dirb
tuvių darbininkų pereitoj 
sąvaitėj apskelbė streiką, o. 
da 250,000 ketina mesti dar
bą šią sąvaitę. Vien tik Chi- 
eagoje streikan išėjo 50,000. 
Geležinkeliečiai reikalauja 
daugiau algos, nes kapita
listai pabrangino pragyve
nimą. Valdžia nusigandus.

BE TO DA IŠDEGINTA 
LIETUVIŲ IR LENKŲ 

DISTRIKTAS.
3,000 ateivių šeimynų stok- 

jardų apielinkėj liko be 
pastogės.

Pereitm „Keleivio” nume
ryje jau rašėm, kaip Chica
goje tarp juodveidžių ir bal- 
tveidžių kilo riaušės. Iš vi
so tuose sumišimuose, kurie 
tęsėsi per kelias dienas ir 
naktis, buvo užmušta 14 Lal- 
tveidžių ir 18 judveidžių. Be 
to da apie 1000 žmonių buvo 
sužeista, iš kurių keli jau 
mirė, taip kad išviso riaušių 
pasekmėje buvo 35 mirtis.

Kariumenė užėmė juod
veidžių apgyventą miesto 
dalį ir per kelias dienas nie
ko tenai neįleido. Šito pa
sekmėje „juodam ruože” 
pritruko šviežio maisto; per 
penkias dienas nebuvo jo
kios mėsos nei daržovių. 
Kad maži kūdikiai nepradė
tų mirti badu, miesto kont
rolierius pc kelių dienų nu
siuntė juodveidžių distrik- 
tan 2,000 bonkų pieno, kuo
met juodveidžių tame dirt- 
rikte vra apie 60,000 šeimy-
• i FįlI * ■- * Į r-\ <

nų.
Į sąvaitės pabaigą riaušės 

apsistojo. Tik pereitos su-j 
batos rvta stokiardų dis- 
trikte, kur gyvena svetim- pašaukta kariumnė. 
taučiai, i 
mai. Ugnis nušlavė 
blokus ir sunaikino apie 100 
medinių namų, prigulėjusių 
daugiausia lietuviams ir len
kams. Apie 3,000 svetim
taučių pasiliko be pastogės. 
Kas ir kokiais motyvais ug
nį pa’eido, kol kas da neišsi^ 
aiškino, nors baltveidžiai 
verčia bėdą ant juodveidžių.

Iš viso per tas riaušes 
areštuota su viršum 200 
žmonių, tų tarpe ir tūlas 
Stauber, kuris esąs vyriau- 
sis šitų riaušių kaltininkas. 
Sakoma, kad užpereitą ne
dėldienį jis pirmutinis pra
dėjęs svaidyt Į juodveidžius 
akmenimis ir pataikęs vie
nam juodveidžiui galvon 
parmušė ji vandenin. Ap
svaigintas juodveidis prigė
rė r dėlto kilo riaušės. Stau
ber laikomas po $50,000 kau
cijos. Ji kaltina žmogžu
dystėj.

PIRKĖJAI PATĮS NUS
TATO KAINAS.

Harve mieste, Francuzi
joj, maisto brangumas pri
ėjo jau prie to, kad susirin
kę ant rinkos žmonės patįs 
nustato kainas, o tūli pradė
jo neštis daiktus ir nieko 
nemokėdami. Vienam dar
žininkui likos iškinkyti ark
liai ir daržovės iš vežimo iš
grobtos.

i ATRADO KALNUS PO
TAŠIAUS.

Pennsylvanijoj, Tioga pa
viete, atrasta didžiausi kal
nai potašiaus, kurio galį už
tekti visam pasauliui per 
amžius. Iki šiol Amerika 
importuodavo potašių iš Vo
kietijos ir Francuzijos. Be 
to, ten pat, tarpe potašiaus 
klodų, guli storiausi sluog- 
sniai salietros, kuri iki šiol 
buvo gaunama tik iš Chili.

Lawrence (Mass.) italų 
katalikų kunigas Milanese 
Įskundė policijai italų darbi
ninkų unijos sekretorių Sa- 
lerno. Policija įskųstąjį 
areštavo. Per paskutinį au
dėjų streiką kun. Milanese 
pasižymėjo kaipo uoliausis 
kapitalistų pataikūnas.

Haverhill, Mass. — Čia 
sustojo 15 avalo dirbtuvių, 
nes sustreikavo 900 odos 
kirpėjų. Jie reikalauja pri
pažinimo unijos.

Australijoj streikuoja ju
rininkai. Valdžia suėmė jų 
unijos sekretorių Walšhą. 
Be kitų reikalavimų, strei
kieriai dabar reikalauja ir 
savo vado paliuosavimo, bet 
valdžia sako jo nepaleisian- 
t!- _______

Šveicarijos mieste Baze-
lyje sustreikavo darbinin- 
'kai. Streikui malšinti likos

Perei-
pradėjo degti na- toj sąvaitėj įvyko susirėmi- 
nis nušlavė kelis mas. Kariumenė pradėjo

i šaudyt ir 9 darbininkus už
mušė. Oltene, kitam Švei
carijos mieste, darbininkai 
apskelbė generalį streką.

Italijoj, Taranoto mieste, 
minia įtaisė demonstraciją 
prieš Ameriką ir Angliją ir 
sudegino Wilsono paveiks
iu ’ _____

Policijos streikas Angli
joj plečiasi. Londone riau
šės eina didyn.

Londone, Liverpoolyje ir 
kituose Anglijos miestuose 
sustreikavo policija.

200,000 angliakasių Ang
lijoj atmetė valdžios pasiū
lymą baigti streiką jos išly
gomis. Streikas tęsiasi.

Prūsijos kunigaikštis Hen- 
rvs reikalauja, kad sykiu su 
kaizeriu stotų prieš tarp
tautinį tribunolą taipgi ir 
sąjungininkų valdonai, kai
no kaltininkai už karę, ypač 
Anglijos karalius Jurgis V.

Fra^cuzija nori, kad Vo
kietija užmokėtų jai už savo 
laivyną, kurį vokiečių juri
ninkai paskandino Auglijos 
uoste.

Nauja socialistiška koali
cinė Vengrijos valdžia rei
kalaujanti taikos ir padarė 
daugeli prižadėjimu sąjun
gininkams.
SUSIORGANIZAVO NAU 

JAS KLIUBAS.
Lawrence, Mass. Vieti

niai vaikinai čia sutvėrė 
klubą vardu Jaunų Lietuvių 
Vyrų. Daugelis jaunimo 
matyt •tam pritaria. Bet 
kadangi didžiuma yra gat
vinių, tad abejotina ar tas 
kliubas ilgai gyvuos.

byloj specialis Kongreso ko
mitetas perkratinėja visas 
Bergerio prakalbas, raštus 
ir klausinėja jį visokių 
klausimų.

Paklaustas, kaip jis žiuri 
į Amerikos darbininkų uni
jas, Bergeris atsakė, kad 
jis velija darbininkams pri
gulėti geriau prie IWW. 
unijos, negu prie Amerikos 
Darbo Federacijos, 
Gompersas, 
pirmininkas, 
daugiau, kaip kapitaistų 
įrankis.

Prašomas paaiškinti apie 
tai plačiau, Bergeris pasa
kė, jog iš tų dviejų unijų 
”IWW. yra geresnė dėlto, 
kad ji turi bent darbininkų 
klesos instinktą.”

Bergeris pasakė, kad 1916 
metais jis nebuvęs priešin
gas intervencijai Meksikoj, 
kuomet banditai buvo pra
dėję užpuldinėti ant šios ša
lies pasienio gyventojų, bet 
jis buvęs priešingas priver
stinam kariumenės ėmimui 
ir organizavimui armijos 
1917 metais. Kiekviena ka
rė, jeigu tik ji nėra karė 
užpuolimo atrėmimui, yra 
piktadaryste prieš žmoniją, 
gi paskutinė karė buvo di
džiausia piktadarystė iš vi
sų piktadarysčių, kokios tik 
buvo kada papildytos, pasa
kė Bergeris.

Demokratas kongresma- 
nas Welty iš Ohio paklausė 
Bergerio, kokios jis pozic- 
ios laikytųsi. jeigu jis butų 
įleistas i Kongresą, Berge
ris atsakė, kad jis visuomet 
balsuotų prieš karės reika
lus.

mes 
Federacijos 

yra niekas

Vėliausios Žinios.
Geležinkelių aptarnauto-, 

jų darbininkų skyrius, vadi
namas "shopmanais” atme
tė prez. Wilsono pasiūlymą 
nuskirti algos komisija, ku
ri išrištų geležinkeliečių 
reikalavimo klausimus. Ge
ležinkeliečiams ne tiek eina 
apie algos pakėlimą, kiek 
apie prašalinimą tos siste
mos, kuri leidžia kapitalis
tams pakėlimą atsiimti iš 
visuomenės.

Organizuoti geležinkelie
čiai užreiškė. kad ateityje jų 
pastanga bus kreipiama ne 
link to, kad iškovojus dides
nę mokestį, bet link to, kad 
nustumus šalin nuo geležin
kelių kapitalą, idant jais ga- 
ėjus nauduotis visuomenė 
ir darbininkai.

Winnipego Darbininkų 
Tarybos susirinkimas priė
mė ”One Big Union” konsti
tuciją ir įsakė savo viršinin
kams, kad tai organizacijai 
perduotų visą Tarybos tur
tą-

Petro Prapuolenio draugų v* • •žiniai.
Gavome nuo Petro Pra

puolenio laišką iš Omsko, 
cur tarpe kitko prašo mus 
paskelbti sekančius jo žo
džius: Jeigu kas mane pa
žįsta iš Lietuvos, Danijos, 
per „Rankpelnį” ar „Lais
vę,” meldžiu atsiliepti. Aš 
net abejoju apie važiavirtią 
Amerikon, nes man šičia 
šalta.

Agr. Petras Prapuolenis
Vozdvizenskaia ui. No. 55 

Omsk, Sibiria.

KŪDIKIŲ VARGAS.
Released by the Foreign 

Language Governmental 
Information Service.
Dešimtis nuošimčių Ameri
kos kūdikių turi adenoidus.

Adenoidai vargina dau
giau kaip dešimtį nuošimčių 
Amerikos kūdikių. Tai ne
leidžia kūdikiams išaugti į 
sveikus žmones. Taip rodo 
platus tyrinėjimai, kuriuos 
vedė Suv. Valstijų Sveika
tingumo Biuras.

Medikalis tyrinėjimas ka- 
riumenėn imamų vyrų pa
rodė, kad didelė dalis .nes
veikumų yra kilę iš tėvų ap
sileidimo ir nevedimo pas 
daktarą mažų kūdikių, ku
rie turi kokius nors pavir
šutinius nesveikumus. Iš
skyrus nesveikus dantis, 
praktika parodė, kad ade
noidai dažniausiai yra prie
žastimi paviršutinių kūdi
kių netobulumų.

Adenoidų galima išsisau
goti arba pagydyti, kuomet 
jie išauga. Kaip tai pada
ryti galima sužinoti iš kny
gutės, kurią nesenai išleidc 
Suvienytų Valstijų Sveika
tingumo Biuras.

Tėvai gali lengvai paste
bėti pirmuosius adenoidų 
apsireiškimus kūdikiui mie 
gant. Jis, jei turi adenoi
dus, negali kaip kiti kūdi
kiai alsuoti, bet alsuoja sun
kiai per burną. Kadang 
žmogus turi alsuoti per no
sį, per kurią eidamas oras 
apsivalo ir sušyla pirm, ne
gu įneina į plaučius, tai ir 
žinoma, kad per bumą al
suoti yra nenaturališka ii 
įvairus nešvarumai gauna 
progos įneiti į plaučius. Nuc 
to vieno yra daug pavojų, 
bet be to yra ir kitų, kaika- 
da net labai sunkių. Kūdi
kis su adenoidais beveik vi
suomet nesverta kiek reikia, 
turi indubusią^ krutinę ir 
nuleistus pečius, dėlto kad 
jis turi sunkiai dirbti beal- 
suodamas. Veido subiauri- 
nimas yra kita to pasekmė 
Viršutiniai dantis prasikiša 
susispaudžia pro viens kit< 
ir yra svarbi priežastis, ve 
danti prie Riggso ligos. Ku 
dikiai dažnai serga slogo 
mis, ingauna kronišką no
sies katargą ir kažkada net 
nustoja užuodimo ir gir
dėjimo jausmo.

Tinkamai gydant kūdikis 
greit pasveiksta. Jis prade
da atgauti savo pražudyta 
svarumą, ingauti sveiką 
spalvą ir greit pasidaro to
kiu. kokiu turi but.

Visuomenės Sveikatingu
mo Biuro knygutė „Ade- 
noids” (angliškai parašyta) 
siunčiama veltui kiekvie
nam tėvui ar mokytojui pa
prašius.

---------------•Chicagos gatvekariu dar
bininkai pereitoj sąvaitėj 
buvo išėję streikan. Po ketu 
rių dienų streikas buvo lai
mėtas. Darbininkai dabar 
gaus 65 iki 67 centų į valan
dą.

Senatorius Cumins, svar
stant geležinkeliečių paduo
tą pieną, neramumams pra
šalinti, nuogąstauja, kad tas 
pienas veda prie nacionali
zavimo industrijos.

Pajieškojimai
Paiieškau brolio Vladislovo Balčiū

no, Kauno gub., Traupėš parap., Pa- 
muselkių viensėdė*. .ris pats lai at. 
šliaukiu arba kaa apie jj žino meldžiu 
pranešti. •

Stanislovas Balčiūnas
706 Coldville st,, Chester, Pa.

Pajieškau Povylo' Krauklio, Kauno 
gub., Panevėžio pav., > Biržų parap., 
latvelių kaimo. Turiu svarbų reika
lų, malonėkit pranešt' arba pats lai 
atsišaukia.

A. Kraukiis
622 Hulin st, Rockford, III.

Paiieškau brolio Antano Bulvedo. 
pirmiau gyveno Bayonne, N. J. Ra
seinių pav., Kauno rub. Turiu svar
bų reikalų, malonėkit atsišaukti

Mrs. Petronėle Ma’ul ienė
1 Crown PI., Haverhril, Mass.

Pajieškau Antano Čeponio, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Smigių so
džiaus. Pirmiaus gyveno Orange, 
Mass., dabar nežinau kur. Lai pats 
atsišaukia arba kurie apie jj žino ma
lonėkite pranešti, nes tunu svarbų 
reikalų. * (33)

Jonas Ceplinskas
930 W. 35-th PI, Chicago, III.

Pajieškau brolio Jono Klionio ir 
pusbrolio Jono Lukšio, abu Kauno 
gub., Pąnevėžio pav., Nainiškių so
dos; pirrha abu gyveno Pittsburgh, 
Pa. Meldžiu jų pačių atsišaukti ar 
kas žino malonės pranešti. (34) 

M. Klionis
89 Pearl st-, Chelsea, Mass.

Pajieškau švogerių S. Dičkaus ir 
P. Balčiausko, paskutinis pirm dvie
jų metų gyveno Scranton, Pa.; girdė
jau, kad dabar gyvena Hammond. 
!nd. Malonėkit atsišaukti.

Ant. Paul (33)
1036 Washingtor. avė., Thoop, Pa.

Pajieškau sunaus Petro Kildos, 
Kauno gub., Panevėžio miesto. 8 me- 
ai Amerikoje. Paskutinį kartų rašė 

Iš Colarados ir sakė važiuosius į Chi- 
•s^ų. Meldžiu atsišaukti. (33)

Antanas Kilda
1421 Wodd st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolio Jono ir Juozapo 
■’ovilauckų, apie 4 metai gyveno 
Chicago, III. Lai atsišaukia patįs 
-rba kas apie juos žino malonėkit 
>ranešti. (34)

K. J. Povilauskas
1633 — 84-th avė., Oakland, Cai.

Pajieškau brolio Povylo Pilkausko, 
Mickūnų kaimo, Biržų parap., Pane
vėžio pav., Kauno gub. Seniau gy- 
eno Chicago, III. Jis pats lai atsi. 
aukia arba žinantieji apie jį malo- 
ėkit pranešti.

K. E.
14 Crain st., Dejtroit, Mich.

Pajieškau brolio Vincento Urbana- 
ičiaus, Suvalkų gub, Alitaus parap., 
varniukų kaimo. Kąs apie jį žino 
malonėkit pranešti arba pats lai at- 
•1 jaukia.

Stasė Andruškevyčienė
1506 Pennsylvania Avenue.

Springfield, III.

Pajieškau Petro Balsaičio, Kauno 
ub, Raseinių pav.. Jurbarko parap., 
indaičių kaimo. Pats lai atsišaukia 

<rba kas apie jį žino malonėkit pra
nešti.

Antanas Laucaitis
855 W. Lombard st, Baltimore, Md.

Pajieškau Bronislovo Galinausko, 
Tono Šveikausko, Vincentos Tamke- 
ričaitės: Telšių parap, Dumitrių so- 
lo& Jie pati s lai atsišaukia arba 
as apie juos žino malonėkit pranešt 

Jonas Šlegeris
24 Lincoln sL, Brighton, Mass.

Pajieškau draugo Vilemo Brill. 
Kas apie jį žino malonėkit pranešt 
.rba pats lai atsišaukia.

T. Žiūraitis, 38 Mortimer st, 
Harvinton. Torrington, Conn.

Pajieškau draugo Jurgio Jodino, 
Kauno gub., Aleksandrovsko pav., 
Krienų parap., Astrovo sodos. Kas 
pie jį žino malonėkit pranešti arba 
ats lai atsišaukia, nes turiu svarbų 
eikalų.

Karolis Dagis.
1024 — 10-th st, Waukegan, III.

Pajieškau brolio Kazhniero Ruse- 
ičiaus, Suvalkų gub., Gražiškių pa. 
ap., pirmiau gyveno Glasgow, Ško- 
ijoj. Jis pats lai atsišaukia arba 
as apie jį žino malonėkit pranešti.

Jonas Rusevičius (33)
1304 E. 68 st, Suite 1,

Cleveland, Ohio.

Pajieškau pusseserės Elzbietos 
:uknaičiutės, po vyro Valantenis, 
vauno gub., Žoliškių parap., Kalpo- 
,ų sodos; iš Lietuvos atvažiavo i 
.a Porte, Ind. 1914 m. Ji pati lai 
itsišaukia arba kas apie jų žino ma- 
onėkit pranešti.

Jurgis Kukarėnas
254 Bach st, La Porte, Ind.

Franciška Puzarnaitė po vyru 
kukevičienė pajieškau pusseserės 
Barboros Puzaraitės, Kauno gub., 
Šiaulių pav., Akmenės parap., Rau
džių sodos. Girdėjau gyvena South 
Toston, Mass. Meldžiu atsišaukti 
irba kas žino malonėkit pranešti.

Mrs. F. Aukevičienė (37)
1818 So. Sring st., Chicago, III.

Pajieškau dėdės Jono Tarilio arba 
o vaikų Vladislavo ir Uršulės, iš Ol_ 
ininkų parapijos, Trakų pav., Vil- 
iiaus gub. Turiu svarbų reikalų ir 
neldžiu jų ir visų kitų kurie mane 
>aaįsta atsišaukti. (33)

Marijona Martilioniutė
468 Northampton st, Easton, Pa.

Pajieškau švogerių: Benedikto ir 
Stepono Žubernių, iš šašotų sodžiaus, 
Kretingos valsčiaus. Telšių pav., 
<auno gub. Jų pačju meldžiu atsi
šaukti ar kas žino malonės pranešti 

Steponas Grundulas (32) 
Haskins Minės, Benton, Wis.

Pajieškau brolių. Antano , Jurgio, 
Jono ir Marcelės Bajorų, iš Baroniš- 
kių kaimo, Šiaulėnų parap., Šiaulių 
pav., Kauno gub. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote malonėkite pranešti. 

Kazimieras Bajoras (33)
5-th Water st, No. 1 

Gloucester, N. Y.

Pajieškau brolio Franciškaus Ba
ranausko, iš Anžuolių kaimo, Židikių 
parapijos, Telšių pav., Kauno gub.. 
gyvena bene Chicagoj. Jo paties 
meldžiu atsišaukti ar kas jį žino ma
lonės pranešti. (32)

Jonas Baranauskas
139 Lawręnce st, Hartford, Conn.

Pajieškau 3 brolių: Aleksandro, 
Simono ir Antano Sautelų; visi Kau
no gub.. Raseinių pav., Laukuvos 
narap.. Tročių sodos. Kas apie juos 
žino malonėkit pranešt arba pats lai 
atsišaukia. (33)

Emilija Sauteliutė.Vaitkienė 
1528 Wėntworth avė,

Chicago Heigts, III.

Paiieškau brolio Aleksandro Pra- 
bulo, jis gyveno pirmiau Morgan.Pa. 
Malonėk atsišaukti, nes turiu svarbn 
reikalą, ar kurie žinot praneškitt už 
kų atlyginsiu. . (33)

Kastantas Prabulis
234 Recd st.. Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusseserių: Marijonas 
Dailydžiukės ir Agotos Urbaičiukės 
abi iš Lukšių parapijos, Suvalkų 
gub. Jų pačių meldžiu atsišaukti ar 
kas jas ėino malonės pranešti. (32) 

A. Naikus
Snyder Terraca, R. F. N2, 

Springfield, Ohio.

Pajieškau dėdės Antano Usio, pus
brolio Petro -Jokšo, švogerio Petro 
Braso, ir Marijos šimkaitės, Dung- 
vietų sodos. Visi Kauno gub.. Už
venčio parapijos. Turiu svarbu rei
kalų jiems pranešti. (32)

Teodora Taukaitė
257 Bolton st. So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Juozo Mickevi
čiaus, Suvalkų gub., Mockavos gmi- 
no, Navinikų kaimo. Jis pats lai 
atsišaukia arba kųs apie jį žino ma
lonėkite pranešti, aš turiu daug rei
kalų jam pranešti. (34)

Petras Mickevičius 
Staft No. 1, Box 2Ž7,

Du Bois, Pa.

| Paješ..au apsivedimui merginos, 
tarpe ia ir 2ų metų, mylinčios dorų 
šeimyniškų gyvenimų. Esu 25 metų, 
turiu gražių farmų geroj vietoj. Ma
lonėkit susipažinti arčiau per iaiška.

J. S. D. F. F. D. Box 235 ( 33)
Marlborough, N. Y.

Pajieškau merginos arba našlės 
be vaikų nuo 26 iki 36 metų apsive- 

1 dimui. Esu 36 metų, blaivas ir ne- 
I ; ukau. Kurios mylėtų gražų šeimy
niškų gyvenimų, malonėkit atsišaukti 

G. M. M. (33i
1934 So. Union avė., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui mergrios, 
'arba našlės nuo 20 iki 30 metų am
žiaus. Aš esu našlys, turiu 2 mer- 

I gaites ir vienų vaikų. Jaunausias 6 
’ metų. Turiu valgomųjų daiktų 
krautuvę ir man labai reikalinga šei
mininkė namuose. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti paveikslų. Vyrų 
meldžiu nerašinėti. (32)

Frank Laurinavič
321 N. 13-th st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau sesers Onos Simanavy- 
čiutės, Kauno gub., Šaulių pav., Viek
šnių miestelio. Kas apie jų žinote, 
malonėkit pranešti arba pati lai atsi
šaukia. nes turiu labai svarbų reikalų.

Aleksandra Simanavičius (33) 
124 Bovven st., So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Jurgio Kriščiu- 
niuko, kuris prieš kelis metus atvy
ko Škotijon, paskui persikėlė Ame
rikon. Jo paties meldžiu atsišaukti 
ar kas jį žino malonės pranešti, už 
ką busiu dėkingas. (32)

Jonas Zarblockis
F. O. Box 161, Sydne'y Minės, N. S. 

Canada.

Pajieškau savo pažįstamų Balčiūnų 
iš Berčiunių sodžiaus, taipgi Antano 
Dervinės, iš Jagaudžių sodžiaus, visi 
Panevėžio pav., Kauno gu.b, Jų ir ki
tų savo pažįstamų meldžiu atsišauk
ti. (32)

Povilas Žukauskas
22 Sųuire st., Hartford, Conn.

Pajieškau pusseserės Marės Pa- 
laimiukės, iš Zračių sodžiaus, VeD- 
riovų parap.. Vilkmergės pav., Kau
no gub., girdėjau gyvena Clevelande, 
ar Brooklyne. Jos pačios meldžiu 
atsišaukti ar kas žino malonės pra
nešti. (32)

Antanas Palaima
54 Clark st„ Cambridge, Mass.

APSIVEDIMAL
PajieKkau apsivedimui merginos 

bei našlės, nuo 25 iki 30 metų am
žiaus, be skirtumo tikėjimo. Aš esu 
29 metų. Meldžiu atsišaukti, atsa
kymų ir platesnes žinias suteiksiu 
kiekvienai. (33)

J. T. A.
319 Edwards st., Rockford, III. ‘

Malonėliau susipažint su mergina 
arba našle apsivedimo reikale. Pa
geidaujamos nuo 30 ik: 40 metų arba 
tam panašiai. Rašyki, gretai, j.” 
siųsdamos ir paveikslėlį. Atsakysiu 
kiekvienai. (32)

Juozas Pakarklis ....
23 Dcan st., Norwood, Mass.

Pajieškau apsivedimo vaikino arba 
našlio, nuo 30 iki 45 metų. Geistina, 
kad butų protingas vyras ir kiek pa
siturintis. Esu našlė 38 metų, tu
riu daug turto, norėčiau greitai apsi
vesti. Malonėkit atsišaukti laišku 
arba kam netoii atvažiuot.

Veronika Vaitkevitienė
706 E. 4_th st., So. Bethlehem, Pa.

Pajieškau merginos ne senesnės 
30 metų, be skirtumo pažiūrų apsive- 
Jimui. Esu 30 metų, nevartoju ta
bako nė svaiginančių gėrimų; esu 
našlys ir turiu vienų dukterį 2 metų 
Gerai uždirbu. Mylinčios švarų ir 
ramų ženybinį gyvenimų malonėkit 
atsisaukt, su pirmu iaišku meldžiu 
prisiųsti ir paveikslų. (34)

R. K. 184 Grand st., 
Brooklyne, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
įrba našlės, nuo 45 iki 50 metų am
žiaus, be vaikų. Turi but katalikė ir 
mylinti gyventi ant formos. Aš esu 
našlys be mažų vaikų, turiu savo 
farmų 160 akerių, vaikai išaugę gy
vena atskirai. Esu 5p metų. Norin
čios apsivesti su pirmu laišku mel- 
Ižiu prisiųsti ir paveikslų.

A. J. Waltika
R. F. D. 1, vVoodstock, Vermont.

Pajieškau merginos arba našlės 
apsivesti, nuo 22 iki 30 metų, )a;svų 
paiurų, galėtų turėt ir vienų vaikų. 
Malonėkit atsišaukti. Atsakymų 
duosiu kiekvienai.

J. D., 23 W. Commerce st., 
Yougstoun, Ohio.

Pajieškau merginos arba našlės be 
vaikų; užlaikymas atsakantis. Para
šykite viską apie save. Malonėkit at
sišaukti.

Anton Mainis
Gen. Dėl., Cleveland. Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarpe 18.21 metų, laisvų pažiūrų, aš 
?su vaikinas 23 metų. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųsti paveikslų.

Z. Pociūnas
Box 164, Muskegon, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės ne senesnės 25 metų 
Aš esu 31 metu vaikinas, apsipažinęs 
gerais amatais, ir geistina, kad mer
gina butu dora. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti paveikslą.

I. Kuršaitis
Box 164, Muskegon, Mich.

REIKALĄ VIMAL
REIKALINGAS BARBER1S.

Trumpos valandos, mokestis $25.00 
savaitėje, panedėliais po pietų ne
dirba. Kreipkitės šiuo adresu: (32) 

A PAL’LEKAS
118 Main st., Tėrryyille, Conn.

REIKALINGAS PUSININKAS 
prie kriaučių biznio arba norintis ga
lėtų visų atpirkti. Geistina, kad at
sišauktų toks, kuris supranta gerai 
”Dry Clothing” darbų.

M. ARMINAS (33)
1202 So. Main st., Rockford, III.

$100.000 SUTAUPYS AMERIKAI. 
' Reikalingi Agentai.

Naujas preparatas taupymui Gą
sdino, kuris sutaupys nuo 20—.0 
nuošimčių. Tūkstančiai vartotojų 
reiaklauja. Vartojamas Automobi
liams, Trokams, Motorinėms Val
iems, Motorcykliams, Gasolino kasi
mo inžinams ir Orlaiviams. Pašal
pa aplaikoma: Sutrumpinu tolumų 
nuo 20—40 nuošimčių. Dadidins jie- 
gų motorui. Padaugins greitumų. 
Motoras trauks švelniai. Lengvas 
"užstardavimas” šaltame ore. Ap
saugoja nuo suodžių. Sutaupins Ga
ražo išlaidas. (33)

Agentai ir savininkai reikalauda
mi kreipkitės:

Elect. Chemical Laboratory
P. O. Box 164, Muskegon, Mich.

PRANEŠIMAI.
RECEPTAS ir INStRUKCUOS 

“MINE.”
Svarbu yra žnoti kiekvienam išr 

aiškinimas užlaikymo savo sveikatos: 
všo į s bkčbkčmwypzųšžų kččjžšųl 
Vyrams, Merginoms ir Motesims! 
Praktiškoj formoj išparodoma iš ko
kios medegos susideda piktligė ir ko
dėl ji baisiai kenkia žmogui, taipgi 
kur ir kaip ji randasi. Tik $1.00.

A. *M. D. E. S. P. LIN CO. (33 
2309 Brown st., Philadelphia, Pa.

LIETUVIŠKA BRITVŲ IŠDIRBYSTE 
Darau geriausios rūšies britvas ir 

gvarantuoju kiekvienų. Jei nebus ge
ra, priimu atgal ir sugrąžinu pinigus. 
Kaina $4.00, $4.50 ir $5.00. Norėda
mi turėt gerų Britvą, prisiųskit pini
gus, o aš atsiųsiu Jums tuojaus brit- 
va. AUG. DIGIMAS (32)

328 Washington avė,.
Waterbury, Conn.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA BUčERSĖ—GRO

CERNĖ.
Geroj vietoj, apgyventa lietuviais, 

lenkais ir kitomis tautomis. Yra la
bai gera proga pirkti lietuviui arba 
lenkui; randa nebrangi ir sykiu pra
gyvenimas. Narint platesnių žinių 
atsišaukit šiuo adresu: (33)

PETRAS JACUBKA
246 Second St. Elizabeth, N J.

DIDŽIAUSIA KNYGŲ KRAUTUVE
Kokių tik randasi lietuviškoj kal- 

koj. Kas pirks nemažiau $10.00 ver
tės knygų, tas gaus knygų didelės 
slaptybės dykai.

Pinigus galima siųsti sekančiu ad
resu: (32)

Joe Pakutinsky
Box 55 B. R. 1

W. P. Rend Coal Co.
Herrin, III.

PARSIDUODA’ Dvieji Namai su 
sodnu, labai geroj vietoj, prie pat 
lietuviškos bažnyčios. Parsiduoda 
tik už 3000 dolerių lengvais išmokė
jimais (32)

A. Norvaiša
27 Monroe st,, Montello, Mass’.

NAUJA KNYGA
PRAMONINIS SOCIALIZ
MAS IR KLESINĖ KOVA.

Klesinis unijizmas, Pramoninis 
unijizmas, Visuotinas Streikas. So
cialistų Partija, Socialč Revoliucija, 
Amerikos Darbo Federacija, Pramo- 

I ninė Respublika. Visus tuos klausi- 
i mus liečia šita knyga. Parašė W. D. 

Ilaywood, nuteistas 20 metų kalėji- 
! man, už darbininkų reikalus. Turi 
i 78 puslapius, kaina 25c. Galima 
siųst stampomis. , (32)

J DERS
336 E. 6-1 h st„ Plainfield, N. J.

Nuo visokiu skaus
mu raumenyse 

PaiD-Eipeller 
yra pagelbingisusis.

Žiūrėkite, kad bu
tu su INKARO žen
klu!

Galim* rmt visose 
aptiekose ret We ir S5e 
»rt>a tSsisin:<1tnt nuo

F. AD. RICHTER 4k CO, 
J2S-US BrseSny. Ne« Tark

NUSIPIRK NOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidų mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidų 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 siųst 

i ir stampomis.
J. RIMKUS.

į P. O. BOX 36, Holbrook. Masu.

Paje%25c5%25a1..au


Jauna Gražuole BIBLIJA

Hely Stale

Dabar iš naujos eilu 
Mano sveikata da

Kuomet kačiukę vaikai balnoja, 
žvirblis pelėdai numynė koją.

Pakol svietui intiksi, 
Sveikatos neteksi.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Apsakymas.
B. TOWNEND’O

prabilo at- 
>ji gražuo-Į 
e? Gerai!

Di- 
patikėjau 

karčiai nusišypsoda- 
gra- 
kad 
kad

VIENATINIS LAWREN€E

Kriaučius

Man reikalingi buvo 
Gal būt aš esu 

viskas galima. Bet

kw« pabaigęs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai Kražiai siuva visokios RUBUS 
VYRAMS ir MOTERIMS » gert 
audekh) ir pigesne kaina nega ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sįtik rinkit/ o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis: (?>

P. Valiulis
42y» HAVERHILL ST. 

LAWRENCE, MASS.

Tai yra visus Šventas Karšias, 
Seno ir Naujo Testamento, ši 
Bibliją yra tikra, pilna, lietuviška, 
lietuviškomis raidėmis; pagerinta 
per kun. M. X. Mockų, labai nau
dingomis rodyklėmis, susideda iš 
b6 knygų, 1189 perskyrimų, 31173 
padėjimų. Audimo stiprus apda
rąs, aukso titulas, gera plona po- 
pi«a, rausvi kraštai,- kaina §3.50

Roan skuros linknus apdaras, 
aukso titulas, geresnė plonesnė 
popiera, rundini. kampai, burai- 
sruoti raudoni kraštai, kaina $4.50

Roan skuros linknus uždengian
tis knygos kraštus apdaras, au!f- 
so titulas, ekstra gera plona po
piera, rundini kampai, rausvai 
auksuoti kraštai, kaina §5.50.

IJįsakymai bus išpildyti tuojaus. 
Frisiuntimas bus apmokėtas. Pi
nigai siųsti yra geriausiai . per 
pacto arba ekspreso rr.oney orde
ri. Adresuoti reikia šitaip:

M. X. MOCKUS 
255 Rgoadway. So Boston, Mrss.

ibik) Sėdė.
ir nereikalauja 

iš just? suprasti — šaltai at-

tas
pas 
Dvi 

laikas neilgas ir

‘ i... Na ir ra- 
kelią — mostelėjus 
užbaigė "jaunoji 

Dabar jau ge-

"Man 
pavasario sulaukus 
sąvaičių vakaciją.

FARMOS’
Jeiu nori įsteigta sau namus ir bu 

ti neprigulmingu, pirk sau tarnu 
lietuvių kolonijoj ”Vilnoz/’ Vita 
County, Wisconsine. Jei pirksi sai 
farmą čia žinok, jog perki nuo savi 
ninko, o ne nuo agento. Męs esame 
savininkai 50.099 akrų išimtinai lie
tuvių kolonijai, esame paskyrę Ka
zimierą GadTauską kolonijos direk
toriumi. kuris gyvena toj kolonijoj 
ir kurio uždaviniu yra padėti jums. 
Iki šio laiko jau apsigyveno apie 25 
šeimynos lietuvių, kuriems čia kloja
si labai gerai.. Męs pagelbstime 
kiekvienam naujasedžiui, kuris per
ka nuo musų. Męs padedame jiems 
pabudavoti trobesius, parduodame 
arklius, karves ir kitus ūkei reikalin
gus gyvulius rr žemei dirbti mašinas 
ant prieinamų išmokėjimų. Gali 
pirkti kokio tik nori didumo tarmę 
40, 80, 120 arba 160 akrų arba dau
giau. kainomis noo ŠlS.Of) iki §25.0"0 
Jeigu pageidauji likti nariu turtin
gos lietuvių kolonijos neprigulmingu 
tarmierių, rašyk mums lietuviškai, 
klausdamas pilnų informacijų. ($2) 

SANBORN COMPANY 
Eaglg River, Wisconsin.

FARMOS.
Lietuviai pirkit farmas kur auga 

rugiai ir kviečiai nuo 5 iki 7 pėdų. 
Šįmet javai puikus ir sodnuos yra 
daug vaisių. Pas mus yra 32 far- 
mos pardavimui, iš ko galima pasi
rinkti mažą, didelią. pigią ar bran
gią. Važiuodami pirkite tikietą į 
Grand Rapids, o iš ten jau netoli į 
namus. Taipgi turime jau šiame- 
čio medaus, čysto supilto į blėkines 
po 5 svarus. Viena kiekinė §1.80, 4 
blokinės po $1.?S; 10 kiekinių pe
§t.701 Štorininkains didesniais orde
riais pigiau. Siųskite money orderį 
bankos čekį ne^riimam (32>

Atsakymui įdėkit markę
M. VALANČIUS

P. O. box 9t>, HART. MICH.

šėt — lyg nenoroms užklau
sė Sėdė. — Argi jus stenog- 
rafiste. gaunanti šešiasde
šimts dolerių algos mėne
siui?...

Sėdė urnai nutilo. Spėlio
jimas takštelėjo jai galvon.

"Jaunoji gražuolė" tylė
jo.

—Aš jums daugau nebe
reikalinga? — pasakė Sė
dė.

—Ne. Darbas pabaigtas— 
užsimąsčius atsakė "jauna 
gražuolė."

Sėdė tylėdama pasiėmė 
viršutinius savo rubus ir 
skrybėlę. Ją paėmė noras 
greičiau iš čia pabėgti. Jai 
rodėsi, kad jei jinai čionai 
praleis da penkias minutes 
bereikalingai, tai užtrokš.

"Jaunoji gražuolė" stovė
jo prieš ją užrūstintos die
vaitės pozoj. Jinai tylėjo ir 
lyg nuskriausta žiurėjo į 
mažają Sėdę, paskui ištiesė 
ranką ir padavė jai stambų 
auksinį pinigą, sakydama:

—Dėkuoju jums, mieloji 
panelė! Tai jums asmeniš
kas atlyginimas. Ofisui gi 
apmokėsiu skyrium.

—Atleiskite, bet aš nega
ili... čia labai perdaug 

užprotestavo Sėdė.
—Bereikalinga pasaka. 

Nesivaržykit. Gerai žinau, 
kaip pinigai visiems reika-

sų
vėl "jaunoji gražuolė, 
atvykau čionai, manydami 
daug uždirbsiu, pasirodė ki
taip, 
pinigai, 
tuščia - 
man taip norėjosi nusipur
tyti nuo savęs bėdinumą — 
neturtą! Aš nekenčiu var
go, kaip nekenčiu darbo. 
Aš troškinausi ofise! Čia 
ęi direktorius... Jeigu butų 
buvęs prie manęs kas-nors 
tokių, kas butų norėjęs per
spėti mane ir butų pasakęs: 
"Kagi tu darai? Pagalvok, 
nežudyk savęs! Pinigai — 
visiškai ne viskas!" Tečiaus 
aš buvau vienintelė sveti
mam mieste, tarp svetimų 
žmonių ir buvau lygiai, 
taip ir jus dabar, septynio- 
ikos metų amžiaus. Di
rektorius... aš 
jam 
ma pakartojo "jauna 
žuolė." — Aš maniau, 
tai amžini jo jausmai, 
aš ant visados pasiliuosuo- 
siu nuo vargo ir nedateklių 
ir galėsiu pagelbėti’ saviš
kiams. Bet pasirodė, kad 
"meilės,” kaip aš jo jaus
mus sau aiškinau, pas jį ne
buvo jokios. Pasirodė, kad 
direktorius negali palikti 
nei vienos dailios jaunu
tės darbininkės, atvykusios 
iš kaimo ir gavusios ofise 
darbą. Jis turi nusiskinti 
kiekvieną žiedelį. Tokia jo 
tradeija. Aš buvau ne pir
mąją jo auka. Prie to pasi
rodė, kad jis yra šeimynos 
tėvas, ką jis mokėjo puikiai 
nuo manęs slėpti. Visa tai 
patyriau vėliaus nuo drau
gių. Neišturėdama aš visą 
jo viliugystę ir niekšystę 
mečiau jam veidan: kilo 
skandalas, aš — žinoma — 
netekau savo darbo vietos, 
pasijutau išmesta gatvėn. 
Kas man liko daiyti? Už
ėjau viešbutin 
dau čia kelią 
ranka 
gražuolė." 
rai butų...

—Čia jūsų reikalauja po
ni! — tarė kambarinė tar
naitė, pasirodžius tarpdu
ryje, bet pamačiusi "jauną 
gražuolę" bekalbant su ma
žąja Sede, urnai nutraukė 
savo kalbą, akimis duoda
ma suprasti tai, ko žodžiu 
nepasakė.

—Gerai, Mole. Lai palau
kia! — atsakė "jauna gra
žuolė.” Tarnaitei pasitrau
kus jinai vėl kreipėsi prie 
užsimąsčiusios Sėdės. — 
Atleiskite man, rodos, kad 
aš jums pridariau susikrim
timo. Gal jus siužeto me- 
lodramatiškumas sujudino? 
Meskit tai. Neverta. Da sy
kį dėkoju jums už laišką. Jis 
puikiai atspausdintas, fcfcf- 
d^!

Mažoji Sėdė smarkiai iš
bėgo prieangin, paskui 
smarkiai laiptais nubėgi 
žemyn ir išbėgus laukan vi
sa savo krutinę atsikvėpė 
,yru oru. Ją lyg nešte kas 

nešė. Bebėgdama jinai ne
tikėtinai pajuto, kad ką to

linai. * Imkite. Nusipirkite kio stipriai gniaužia savo

i kirto "jaunoji gražuolė.” — 
; Jums užmokama už atliki

mą darbo, tai ir viskas. Pra
šau rašyti toliau 
žada 
dviejų
Tiesa,, pa vasaris da toli, bet 
aš visgi laukiu to laiko. Jei
gu bus galima, tai aš 
dvi sąvaites praleisiu 
jumis, mano brangus, 
sąvaiti 
jis negalės mano sveikatai 
pakenkti. O kad ir taip bu
tų, tai džiaugsmas iš pasi
matymo su jumis veik pa
taisys mano sveikatą. Ką 
veikia Baltrus? 0 Elė? Ve, 
aš vis užmirštu paklausti, 
ar tėtis iškirto tą esną Obe
lę? Jis rengėsi tai padaryti. 
Malonėkite dručiai-druėia’i 
už mane išbučiuoti visus. 
Nesirūpinkite manim, bran
gi mamelė. Ištikrujų gi 
man gerai einasi ir aš ne
kenčiu jokio nedatekliaus, 
dagi bandau po biskį atidė
lioti ’ant knygutės.’ Delei 
to labai-labai meldžiu jus, 
brangi mamelė, niekad dau
giau nesiųsti man pinigų. 
Namie jums pinigai daug 
reikalingesni. 0 kaip jūsų 
sveikata? Ar reumatiz
mas perėjo? Kaip aš užga
nėdinta bučiau, pamačius 
jus čionai, šitame klimate! 
Bet tatai, žinoma, nėra ga- 
imas daiktas, neverta apie 
tai nei svajoti. Da syki šir
dingai bučiuoju jus, jūsų 
mylinti duktė..."

Mašinėlės barškėjimas 
nutilo. Sėdė tylėdama lau
kė tolesnio diktanto.

—Tai viskas! — tarė 
"jaunoji gražuolė” nepakel
dama akių. — Pasirašysiu

misusia ypata.
—Jau parašiau 

neramumo apimta.
—O, ką? - 

busdama jaui 
lė.” — Paraši 
Kur užbaigei?

—Džiaugiamės, jei mums 
paskiria nepaprasto darbo.

—Taip, taip, gerai. Da
bar.. palūkėkite, kagi aš čia 
norėjau pasakyti? Na, rašy
kite:

—Jeigu daugiau darbo, 
tai ir geriau, kitaip galima 
ir darbo netekti. Kad tai 
neatsitiktų aš ir visos mer
ginos, dirbančios ofise, dik
tuojame vienos kitom, kad 
nenustoti lavumo ir įprati
mo, 
tės 
bar daug stipresnė, bet vis 
gi gydytojas draudžia man 
iš čionai važiuoti. Čiona 
oras daug geresnis negu ten 
pas mus. Gydytojas sako, 
kad jeigu važiuosiu namo, 
tai jis neužtikrina, jog ma
no sveikata nepuls Tas ma
ne vargina — juk jau dau
giau kai du metai, kaip aš 
iš namų įvažiavau. Bet ką 
gi daryti. Aš jūsų visų la 
bai pasiilgau iš pradžių, nes 
jau dabar turiu daug pažįs
tamų ir draugių ir visi man 
labai geri ir malonus. Beje, 
užmiršau pasakyti, kad aš 
pamečiau pirmesni savo bu
tą, nes jis perdaug toli buvo 
nuo ofiso, dabar apsigyve
nau kitur, visai netoli nuo 
darbo. Nusisamdžiau pas 
mielus senelius, kuriuodu 
rūpinasi manimi tarsi tik
rąją savo dukteria.

Sėdė pabaigus sakinį, ir 
pastačius tašką, apsisuko 
ant savo kėdės ir atsigrįžo 
į "jaunąją gražuolę," įsmei
gdama į ją savo tardantį 
žvilgsnį. "Jaunnoji gražuo
lė” atmušė žvilgsnį savo iš
didžiu žvilgsniu, nors jos 
skruostai kai žarijos degė.

—Aš ištikrujų nesupran
tu... »- pra!

—Nieks

rankoj. Atvožus pirštus f 
pamatė ant delno aukso pi-, 
nigą.

Dešimts dolerių — pi
nigai! Sėdė buvo neturtin-. 
ga. Valandėlei ją apėmė 
džiaugsmas. O, jai tįek, 
daug visako trūksta. Bet 
tą mintį žaibo smarkumu 
atsekė kita ir jinai pajautė 
pasibiaurėjhną. Ne! jinai 
negali pasinaudoti tais pi
nigais...

Jinai atidarė savo delną 
ir nuleido taip, kad pinigas 
nuslydo žemėn. Auksas! 
skambėdamas nusirito šali
gatviu.
—Te tais pmigais pasinau

doja kas kitas — tarė pati 
sau- Sėdė. — Yra daugelis 
žmonių bėdinesnių už mane. 
O tokių dauguma. Tikiu, 
kad tuos pinigus nepaimsi Į 
turtuolis.

"Jauna gražuolė" tuo 
tarpu sėdėjo prie savo rašo
mojo stalelio ir rašė ant 
ęonverto antrašą. Rašė • 
prastai dėlto, kad., na, tiek L 
to! Be to, jinai skubinosi, j J 
juk negalima leisti ilgai sa
vęs laukt atsilaukusiam sve
čiui. Prie to jinai da ver-Į . 
kė. Tas tai jai nedovano-1J 
tina, nes "jaunoji gažuolė” 1 
senai išėjo iš tų metų, kada ’ 
leistina verkti. Jai dabar | 
da tik suėjo dvidešimts me-L 
tų, o teisingai sprendžiant Į t 
tai da nelabai daug. IJ

sau ką-fiors gero. Meldžiu, 
imkit — maldaujančiai tęsė 
"jaunoji gražuolė.”

—Man taip norėtųsi pa
daryti jums ką-nors gero. 
Juk jus suprantate visą tą 
mano laišką? — mikčioda
ma užklausė jinai.

—Taip, rodos, supratau! 
—nenoroms atsakė Sėdė.
—Aš buvau priversta taip 

parašyti — karčiai pasakė 
"jaunoji garžuolė." — Visa 
tai galėjo būt teisybe kada- 
nors pirma, bet dabar— tai 
tik melas. Bet aš turiu 
taip meluoti... Mano tėvai.. 
O, kad tik jie nepatirtų! — 
sušuko jinai graudžiu, su
judintu balsu, ir užsidengė 
sąu rankomis veidą.

Jos balse skambėjo tokia 
kančia, toks užslėptas 
skausmas, kad Sode neno
roms susigraudino.

—Mano tėvai bėdini, mu- 
daugelis — prabilo 

" * A

“Lietuviškas Bradija” 
šituo vardu knygutė pa

rodys Jums kiek žmonės 
pelno padarė ir kiek dar 
gali padaryti per išradi
mus.

Tą brangią knygutę 
siunčiame kiekvienam ant 
pareikalavimo

DYKAI
Kaipo žinovai (expertai) 

patentu bandome išradi
mus DYKAI. Rašykite rei
kalaudami musų knygų-

AM. E. PATEKT OFFICE 
Ine.

71# MATHER BLOG (Ks) 
WASH1NGTON, D. C.

1.1 --------- *—[ PINIGUS ___________ . . -- ---------------------------
siunčiam i Lietuvę h Lenkija sulyg žemiausių cienių ypatom — ne I
priešam. po ilgam kentėjimui, pagalba krajui būtinai yra reihafljh I
ga. Pertai privalote kreiptis ypatiikat ar laiško j BANKINI 1
NAMĄ. e 1

L HERZ, Bankterius ir Notaras I
tM WEST 34-th STREET. NEW YORK. N. Y. (*») |
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Valandos: nuo 9 iki 10 ryte, 
nuo 2—3 diena, 6—8 vak.
67 Chamber Street 
BOSTON, MASS. 

Gydo abelnas ir veneriškas ligas

nuo

Tas nepaprastas ir įspūdingai Ka
lendoriaus Laikrodis eina 8 dienas 
su vienu užvedimu, parodo dienų, 
svaitės ir mėnesio; šalę valandų, 
minitų ir sekundų. Padarytas labai 
drūtai, turi 16 tikrų akmenų. Gva- 
rentuotas ant 25 metų. Tikra kaina 
to laikrodžio $18.00, oet męs parduo
sim per trumpų laikų tiktai už 312.95 
ir priedo duosim Jums gražų 14 ka
rato laikrodžio lenciūgėlį dykai. Pri
siųsk tik $1.00, o likusius $11.95 
Jus užmokėsit kada gausit laikrodėlį. 
Nsšiok tą laikrodį per 5 dienas ir 
jeigu nebusi užganėdintu, sugrąžink 
mums atgal, o męr atiduosim .Jums 
pinigus iki cento. Nesivėlink, bet už
sirašyk šiandien, Tuojaus iškirpk šį 
apgarsinimą, prisek vienų dolerį prie 
jo ir pasiųsk pas: (35)

<NAT1ONAL SALES CO., Dept. 52.
St*. D. B*x 90, NEW YORK, N. Y.

Laiškai iš Lietuvos.
Atėjo atsakymai ant pasiųs- nuo Juozo Staugaičio ii Onos 

tų per mane pajieškojimų že- Naujokaičiutės.
348. Navardauskui Franui, 

nuo Igno Navardausko.
349. Navickui Aleksandrai, 

nuo motinos, Adomo Meačkonio 
ir Antano Glebausko.

350. Navickui I., nuo Petro 
Navicko.

353. Nekašiui Aleksandrai, 
nuo Aleks. Nekašiaus.

354. Nemiekui Juozui, 
Nemiekų Elzbietos.

357. Nokšui Vincentui. ’ 
Elenos Noksiu (Karpinskal

358. Norkūnui Petrui, nuo 
Vincento Norkūno ir Petro Siū
lo.

359. Normantui Stanislavui, 
nuo Petronėlės Normantu.

360 Novarskui Stanislavui, 
nuo Salomėjos Vaicekauskų ir 
Karolinos Novarskų.

361 Novogroškiui Aleksand
rai, nuo Novogroskių šeimynos.

364. Pačauskui Adomui, 
Dominiko Pačauskų.

369 Pakarkliui J., nuo Salo- 
mijos Gudeliauskienės.

372. Palačiui Antanui, ’ nuo 
Katarinos Palaitienės.

384. Panitziui, nuo Mulis Pa- 
nitz iš Kolnos

385. Pardaitei Rozalijai, nu: 
Juozo’Pardo ir šeimynos.

386 Paterevičiui Romanui 
nuo Jokūbo Kryziako.

388. Pauliui .Nikodemui, nuc 
Vincento Jurgaičio, Antano Sto
nio, Frano Tamulio, Antano i. 
Veronikos Vaitkų.

390. Pauksniui Franui, nu? 
Uršulės Pauksnių ir šeimynos.

391. Paušiui Jonui, nuo 
gio Užerauskio.

393. Pavlavičiui Juozui, 
Stasio Povlovičių.

395. Pacinskui Petrui, 
tėvų.

397. Pelaniui Jokūbui, 
Porcio Pelanių.

401. Petraičiui J., nuo Antan. 
Petraičio.

402. Petrauskui Jonui, mr 
Martino Petrausko, Juozo Kuči 
sko ir Antaninos Andrikių.

405. Petkui Feliksui, nuo Ig
noto Petkaus. z -

406. Petrevičiui Vincentui 
nuo Anelės Petrevičių. 5

409. Petruleinei Pranei hu-
Ignato Baniulio. .

410. Petrulioniui Aleksaiid 
rai nuo Zofijos Petrulionių.

415. Pikeliui A. nuo Dominik

tįsiau padėtiems žmonėms.
Atsišaukdami laiškų, pami

nėkite jų nurneij ir pridėkite 
Sc. štampą prisiuntimui.

Adv. F. J. Bagočius
253 Broadway, S. Boston, Mass.

273. Makaveckiui Juozui, 
Kastanto Makaveckio.

284. Matučiunų Jonui, 
Jono MatuČiuno.

285. Mažeikių Steponui,
Kazimiero Mažeikos, Izidoriaus 
Skudzinsko, Antano Ramaiš- 
kos, Juozo Rajūno, Juozo Bels- 
kio, Magdelenos Stanevičienės 
ir Juozo Bulvido.

288. Mengaudui Antanui, nuo 
Nauberto Mangaudžio.

290. Mickūnų Juozui, nuo Si
mono Kalnaičio.

292. Mikonių Onai, nuo Jono 
Laurinaičio šeimynos.

296. Mikšių Franui, nuo Ka
rolio Mikšio.

' 298. Mikuliu Petrui, nuo Juo
zo Sakalausko ir Petronės Mi-

' kulienės.
304. Milkertų Henry, nuo Jo

no Milkerto ir šeimynos.
306. Minkerevičių Juliui, 

Prano Mankevičiaus.
307. Mintauskui Vincui, 

Juozo Mintauskio.
319. Mučiniui F., nuo Jasins- 

kų Teliušės.
320. Mučiniui P., nuo Agotos 

Supranavičienės.
321. Mugiui Vincui, nuo Kas- 

tancijos Mugienės.

323. Mozūrai Antanui, nuo 
Andriaus Mozūro.

324. Maitai Simonui, nuo Juo
zo Mailo.

326. Marcilioniui Mikolui, nuo 
Jurgio Marcilionio.

327. Marmičiui Mikolui. nuo 
Aleksandro Nenortavičiaus.

328. Marmišui Mikolui, nuo 
Marijos Marmišos ir vaikų.

331. Martišiui Marei, nuo vy
ro ir Onos Gardauskienės.

332. Masiutei Petronėlei, nuo 
'Masių šeimynos.

334. Mažeikai Kazimierui, 
nuo Simano Mažeikos ir Onos 
Mažeikienės.

336. Mazikui Stanislovui, 
Petronėlės Maziki’enės.

340 Merkevičiui Mikolui,
J ievos Merkevičienės.

344. Naudžiunų Mikolui,
Antano Naudžiuno ir šeimynos.

347 Naujokaičiui Justinui,'Pikelio.

nuo

“Draugus Vyčius.”
Atsakymas drg. A. Liutkui., vieną tų lapelių, kuris pat 

"Keleivio” N29 tilpo A.
Liutkaus straipsnis užvar-

■ vu laycuu, nui 10

' už save kalba.
(Prikergto lapelio negali AJ1LALILdLAO OHCllMOlllO ‘ ■ . « • . • .

dintas ”Ar vyčiai reikalin- me talpinti. nes negana to 
Sąjungoj?” Tarp1“ tą gana ilgą lapei; rei S5 * *■ oTirrlTT kdhnrigi LSS. Sąjungoj?” Tarp J1?“ S“”.a '“‘T”/:1kita ko jame sakoma: K,ketų versti anglų kalbon

”XT irT bet ir visą šitą polemiką de
lapelių prisieitų išvertu, 

lapeliai antgalviu ’Draūgai Vyčiai? Tuose 10 virsmnkui.
vyčiai karštai kviečiami 
prisidėti prie LSS."

Toliaus sakoma: 
"Maniau, kad tai 

centro atliktas toks 
galvotas darbas, todėl ne
drįsau nieko sakyti, kad 
neapšauktų ’kontr-revolių-» 
cionierium? Bet netrukus

se tarp sąjungiečių paplito
taneliai antcralviu ’Drauffai HngI^ „K . * W. P™U0« . P^S 

i r - vu viiBimiAui. rami nešim.
tik tiek, kad lapelis yra už-
vardintas: "Atsišaukimą
Susipratusių Darbininkų’ 
ir visai nėra tas, kurį mum. 
pridavė drg. A. Liutkus, bu 
tent, užvardytas "Drauga 
Vyčiai.” — Red.)

Matot, kad lapeliubst 
skelbiama kova visiems vy 
čių rūšies gaivalams. Šaky 

*, kad 40 kuopa lapeliai- 
kuopa, kviečianti vyčius rašytie

I 

LSS. 
neap-

paaiškėjo, kad tuos lapelius ti, 
paskleidė LSS. 40 kuopa, kv 
Tai yra Worcesterio ’bolše- prie LSS. ir žadanti privi 
vikiškoji’ kuopa, <kuri pa- legiją, — gali tiktai blogo, 
siuntė Tautininkų Seimui: valios žmogus, bet ne sočia 
Chicagon 16 dol. aukų."

Šitokius pasakojimus 
' perskaitęs žmogus turi pa- 

myslyti, kad ištikrujų kas- 
nors negera su ta LSS. 40 
kuopa, kuri vos apie du me
tai atgal darė įnešimą, 
draudžiantį LSS. kuopoms 
dėtis prie A. L. D. Tarybos, 
o dabar net tautininkams 
aukauja pinigus, gi vyčius 
"draugais” vadina.

Bet ar ištikrujų taip yra? 
Kad nesuklaidinus "Kelei
vio" skaitytojus čia pridedu

listas Sąjungos narys.
Matomai A. Liutkus iš

girdęs, kad LSS. 40 kuopi 
turi išleidus lapelių, bet ne- 
žnodamas, kas juose rašo
ma, rašo ilgiausi straipsnį 
meluodamas (nei kiek nepa- 
rausdamas iš gėdos), kad 
LSS 40 kuopa organizuojp 
vyčius. * •**’■

Kas link tų 16 dol. pa
siųstų Tautininkų Seimui, 
tai ir tiek pat teisybės, kiek 
apie tuos lapelius — tai yra 
tautininkų provokatorįsįkas

(?) darbas, kuopa jokių pi
nigų ir/inėtam seimui ne
siuntė.

. LSS. 40 kp. organizato
rius. Jonas Petkunas.

Pasraiškinimas.
Drg. J. Petkunas savo 

atsakyme man daugiau ko- 
lioja ir bara, negu ką-nor | 
faktiško pasako.

Idant melagium vadinti, 
pirma reikėjo bent kokiu 
faktu prirodyt, kad atsišau
kiančius į "draugus vyčius" 
lapelius VI rajono rybose 
paskleidė ne 40 kuopa. Kas 
juos išleido — aš nežinau ir 
nesakau, tik sakau, kad pa
aiškėjo, jog juos paskleidė 
LSS. 40 kuopa. Gi drg. Pet
kunas kalba apie išleidimą.

Jis priduoda kopiją 
LSS. 40 kuopos lapelių, apie 
kuriuos aš ir savo straips
nyje visai nekalbėjau, nes 
mano rankose buvo ir tebė
ra lapelis užvardintas 
"Draugai Vyčiai!” Parašy
tas tūlo J. B. dapildytas lei
dėjų ir užbaigtas ve kaip:

"LSS.........kp. laiko savo
susirinkimus.......................

FARMOS!
Parsiduoda didžiausioj lietuvių 

kolonijoj Michigano valstijoj; far- 
mos visokios. Gyvenimas su triakė
mis ir sodais, apsėtais laukais, gali
ma pirkti ant lengvų išmokeačių.

Dabar geriausi s laikas pirkti fer
mas. Platesnių žinių klauskite per 
laiškų įdėdami markę už 3 centus at
sakymui. (33)

TONY ZABELA
P. O. Box 1. Peacock, Mich.

V.tGOF. "Ak, kaip nea niekti gal-
! libmdž'aa ritvkiiu ■uuyojia.a*, 

IrisMasrak m.Usttaiie — ir ritkae Ina 
nieko nopppelbijo t* biaana plei,- 
kMtn... Jta* gUp tat dA«a'

> JtAKl.. “Sa. M ėa* » k f ai be 
reikahnpoil Zinrėk, kokie ntono plau
kai prai-je, irelnaa ie įpati. O tai 
le>l, kad ak tat lutu lik f k LES T’

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantį* vanduo? Ne!! RUF- . 
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis.

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gai 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystų neniežinčių galvos odų?

R M
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių, mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvų bus užtektina, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkt* šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jttsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu ■ 

r. AD. RICtfTER 6 CO.. 3U-330 , N" York

"Ateik ir įsirašyk į socia
listų kuopą, nes tik joje ga- 
ėsi liuosai lavintis ir pažin
si darbininkų reikalus."

Tuos lapelius, kuriuose 
vyčiai vadinami "draugais’’ 
be kablelių, gal galėjo matyt 
ir drg. J. Petkunas, bet jis 
apie kitus lapelius kalba.

Netikrinu, kad LSS. 40 
’juopa paskleidė tą atsišau
kimą į vyčius, nes sakau ir 
kartoju, jog esu girdėjęs — 
gal paskalas yra neteisin
gas.

Kas link 16 dol. aukų Tau
tininkų Seimui, tai irgi ne 
mano prasimanvmas. 
žiūrėkite į "N-nų" 
kur sakoma:

"Seimo žiniose, 
kelbtose ’N-nų’ 138 
klaidingai pasakyta, 
Seimui atsiųsta sveikinimu 
ir 10 dol. ąukų nuo Law 
rence, Mass. LSS. kuopos. 
Turėjo būt Worcester, 
Mass. LSS. kuopa, ir at
siuntė ne 10, bet 16 dol. au • 
kų.”

Vadinasi ar nereikėjo 
man parausti iš gėdos skai
tant tokią žinią? Taip. Ži
nodamas, kad Worcesteryjc 
vra tik viena LSS. kuopa 
ir yra tik 40-ta, savo straip
snelyje ne kaipo blogos va
lios žmogus, bet kaipo so
cialistas ir Sąjungos narys 
skaičiau sau už priederme 
pastebėti tokius darbus.

Tai ne man priguli adre
suojama gėda, tik tiems, 
kurie pinigus siuntė arba 
tiems, kurie jų negavę pas
kelbė žmonėms, kad gavo 
nuo Worcesterio LSS. kuo
pos. A. Liutkus.

NAUJAS GYDYMAS, KU
RIS PRAŠALINA

REUMATIZMĄ.
75c. VERTES DEžUTfc DYK AI KOŽ- 

NAM. KAS KENČIA.
Syracuse, N. Y., mieste atrasta nau 

jas būdas reumatizmui gydyti, apie 
kurį jau tūkstančiai žmonių sako, 
kad tai stebuklingas. Blogiausiuose 
reumatizmo ligos apsireiškimuose, 
kur jokie vaistai negelbėjo, naujas 
gydymo būdas padarė stebuklų. Pa
sirodo, kad neutralizuojant uric-acid 
rakšties ir kalkinių druskų indelius 
kraujuje galima sunaikinti visas nuo
dingas organizmui substancijas ir li
gų greit prašalinti. Atviros opos, 
skausmai, ištinimai, raumenų sukietė
jimas greitai prašalinama.

Naujas gydymo būdas pirmiausiai 
Mr. Deiario perstatytas pasirodė labai 
peru, ir dabar visur vartoja
mas. jtas turi kenčiančių savo pa
žįstamų tepasirupina gaut 75c., ver
tės vaistų dėžutę ir persitikrina ne
mokėjęs nei cento. Mr. Delano sako: 
”Del prirodymo, kad Delano gydymas 
tikrai pergali reumatizmų, nežiūrint, 
kaip užsisenėj’usiu jis butų, jeigu ne
sate vartoję šito gydymo budo, aš pa
siųsiu jums pilno didumo 75c. vertės 
pakelį visiškai dykai, gavęs iš jūsų 
tik iškirptą šito apskelbimo, jūsų ad
resų ir lCte. apmokėjimui persiunti
mo lėšų.” F. H. Delano,
Wood Bldg. 729JI Syracuse, N. Y. 
(Siunčiame dykai tik vieną pakelį 

tam pačiam žmogui).

Wiiliams’
RootBeer

Yra užganėdinantis vasaros 
gėrimas visai šeimynai. Pa- 
drytas iš parinktų žolynų ir 
šaknų, jis turi parinktų kve
pėjimų.

Lengvai padaromas ir ne
brangus laikyti pusę tuzino 
bonkų ant rankų reikalui.

•

The WilKam*
& Carleton Co.

Pa-
N140,

pas- 
num., 

kad
J

JUS NUSISTEBĖSIT.
Jeigu jus išradot sergan

čiu, jeigu jūsų apetitas blo
gas, jeigu kenčiate vidurių 
jžkietėjimą, išpūtimą, gal
vos skaudėjimą nemigę ir 
jeigu jaučiatės sustingusiu, 
•e jokios energijos — tuo
jaus paimkite Trinerio A- 
merikoniško Kartaus Vyno 
Elixerio ir jus nusistebėsiu 
patyrę ką reišika šitas vais
tas. Jus gaite gauti jį viso
se aptiekose, nes Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vy
no Elixeris yra pripažinta; 
vaistu sulyg prohibicijos įs
tatymu ir užtvirtintas Suv. 
Valst. Revenue Departa
mento Washingtone gegu
žės 2 d., 1919. Jis susideda 
iš medikalę vertybę turinčių 
karčių žievių, žolynų ir šak
nų ir išvalo vidurius, sustip
rina visą organizmą. Šitas 
vaistas kaip ir Trinerio An- 
gelica Kartus Tonikas at
gaivina spėkas ir tarnauja 
žmonėms jau nuo 29 metų. 
Gaunamas visose

Joseph Trines 
1343 So. Ashland 
cago, III

antikose.
Co., 1333- 
ave., Chi-

E. J. MAŽEIKA
34 SHELDON STREET, HARTFORD, CCNN. 

VISUOMENES ŽINIAI!
JEIGU JVS NORITE TURĖT GERĄ

LAIKRODĮ arba kišeninį LAIKRODĖLĮ, RETEŽELĮ, ŽIEDĄ 
arba kitokių papuošalų, tad PIRKIT PAS MUS, o gausit pigiai 
ir gerus.

VISOKIUS MUZ1KALIŠKUS INSTRUMENTUS ir STRIUNAS. 
VISOKIUS GRAMAFONUS, PIANUS ir PLAY PIANUS, taipgi 
VARGONUS galite nusipirkt pas nūs per pus pigiau, neg* kur 
nors kitus.

Taipgi taisome visokius Laikrodžius ir Muzikališkus Instrumento. 
Nepamirškite kad niekur kitus tokius daiktus neatima taip 

PIGIAI pirkt kaip pas mus.

E. J. MAŽEIKA
34 SHELDON STREET, HARTFORD, CONN.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- 
aokfa} ligų, kaip tai: nuo galvoa skaudėjimo, nuo užrisenėjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau-

« Sų, nuo kosulio ir kitą ligų. Taipgi turima nuo visokių slaptingų li- 
!» gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir rao-

• terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daKtarus per telefoną 

Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, 
j AFHEKĄ po numeriu 
100 SALĖM ST„ BOSTON, MASS.

ES! drauge, ar nori 
Msipinti sau garbės 

vainiką? • 
Jeį^taip, tai rašyk tuo

jaus ir gausi visas infor
macijas, kaip nusipint! 
sau garbės vainiką. Ra
šydamas įdek pačtos žen
klelį (stamp) už 2c. at- 
siuntimui informacijų. " 

Tas bus didelė nauda 
dėl draugijų bei kuopų. 
Tas reiškia apie spaudos 
slaptybes. Krepkitės: 

C J. MATUTIS
18 IntervaHe SU Montello, Mass.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo TeL: Cambridge 6098.

DR. AL FttERKOICZ,
GYDYTOJA^ IfT CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų figų. 
VALANDOS: (10)

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

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.

DAKTARAS

S. M. Pearl

iiaaisaaic

Ruptura užmuša 7000 kas metai

PININGUS
LIETUVON!

Jūsų giminės ir draugai rei
kalauja pagalbos. Jums nerei
kia išbandyti. MUSU 40METŲ 
PRAKTIKA, užtikrina Jums, 
kad Jūsų pinigai pasiųsti per 
mus pasieks siuntėjus greitai 
ir be jokių kliūčių.

Pinigų siuntimo mošų spe- 
ciališkumas.

M. H. Beraštėm Co.
Bankierhri

101-105 Sikffl St 
BOSTOH, MASS.

Stebėtinas likrodis

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
Pavelijant Suvienyti} Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | UETUVA
ir g varau tu o ja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank

Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba 
kaip jus ją nepavaaintumėt? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patįs 
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne
teisingą pagalbų. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios 
priežiūros.

Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kondia 
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAL Metodą, 
kurią turi PLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriaurių kokią 
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas issigydyt namieje.

PLAPAO PADUŠKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnaibyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokią 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Išmoki uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku. PrisiųsLite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO 
COMPANY Block 3058, St. Louis, Meų o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo.

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS

runa t rimti Ik na reikalas

OFFICE:
332 Broadway,

rt Hfll 3424-1272. TeL: 
Gyvenimo vietos telephone:

So. Boston 481-M. 
Rozbury 4288-M.

Nuga-Tone
PADARA TIR1TĄ. RAUDONĄ KRAUJU 

STIPRUS, NUOLATHOUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERE8.

Turėdamas sunaikintų Sveikatą ir Spėkas; turė
damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaisto* dėl padidinimą veikiamo ir vaisto* avairinan- 
čius. bandyk Nuga-Ton* ir peraitikrik kaip (raitu laiku jau- 
««*i viaai nauju tmognt Devynes ii deiimtea viau imaraua 
tokiu kaip blocra* apetitas, negniomulavima* viduriu, vazai ir 
išpūtimai, siketėjhna* akiivaa. talkini*. anvmia. kankinimai reu
matizmo. zkauzmai vaivos, nev-alria. stoka* energijos. nozilpne- 
jimaa nervo ir navalėjlma* mieguoti. paaiaa nuo stoka nervą 
pajiegos. zkiato vandenraoto kraujo ir neuitektini** cirkalacijos 
kraujo.

Koina dalia kūno ir koina jo veikme remiaee ant nervu pajieroa. 
kurio* didiiauaei atlaiką peram atoviuje pilvą, jakas*, inkitns ir 
grobo*. iirde* plakimo, kraujo cirkulavimo. Nora-Tone yra labai 
C įtinsta* gydymą* nuo nu*ilpnetu nervu ir ateelno sonaiknrim*

no. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti ii aitoniu branvta. 
sveikata doadančio sudėtinis vaistu, rekomenduotu ir nuraodytn 
per parsinvds Gydytoju*. Yra jie ypatingai maistinvi i Celei* ir 
Fosiora-maratu. dėl Kraujo ir Nervu.

N u ra-Tone priduoda ryvyb* jaknama. pastiprin rrobu* teip. 
jo< je tuitinaae rerulariikai. Atpaivia inkitu*. ii vara laukai 
■uorfinres atmatas. Niera dauciau* vazų ir auputimu. niera »mir- 
danėto kvapo ar apvilkto lietuvrol Nu<a-Tone duos Jum* stebukline* 
apetitą, piar* rruomulavim*. tvirtus nervu* ir kietą pastiprintą m ievą. 
Nuva-Tone sustipri* kraujo ir payerin* cirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir iibomą akiems I Nura-Tonp padara tvirtua. rustu* 
vyras ir sveikesnes ir puikesnes motore*. Supa-Tone aetalpin savyj jokiu 
daromu paprot* raistą. Sadėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti enk 
ikonj ir vartuoti paletna b* jokio neparanukumo. 
sava p» stalams.

MUSU ABSOUUTMKA GVARANCUA: PraM 
ad botHnrte. Koina bemina** talpina dsiyaita Arti 
gydys. Galėta pirkti Maa baakutaa, art- iailma 
Kūrėsi, hnk Nugn-Tams per d ■ Malini t (ZO) «sau ir jeigu ne 
eekmtu, sugrądink bankai ir pėlana. a jnee tratai tugrąiiatoaa 
pi apulayti viens csaita. Mes lauras ris**-

PRISIŲSK SAVA PASTELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 21—5J7 South Dosrborn St.. Cbieapo. III

Gerbiamieji: įdedu iienais • ir meldais prisinsti
Nnpa-Tone.

Vardas ir aarardd

G*tU ir n

M tratą*
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Ketines Žinios
Bostono geležinkeliečiai nu

tarė 'streikuoti.
Pereitos subatos vakare

Kalėjimas perkeitė meilę į 
neapykantą.

Miss Louise Sutton,

KELE^VJS-
Grasina streiku. IJETUVIŲ MAŠINISTŲ IR

Laivų statymo vartuose kooperacua
19 dirbantįs darbininkai iš

LIETUVIŲ MAŠINISTŲ IR

I

/

♦

e

Centralis Bendras 
Lietuviu Bankas 
(INKORPORUOTA VARDU JOCEPH KOWAL & CO., 

BANKERS.)

Pranešam visiems lietuviams 
ir šėrininkama kad męs At ida r A- 
me ofisą po num. 332 Broadway 
So. Bostone. |

Todėl meldžiame atsilankyti į' 
musų ofisą visus šėrininkus ir 
tuos lietuvius kurie norėtų pirkt 
Šerus; čia gausite platesnių pa
aiškinimų apie musų kooperaci
jos stovį. Mes reikalaujam ma
šinistų, mechanikų ir kitokių 
darbininkų. Šerus galima pirkt 
be jokios abejonės, nes dirbtuvę 
atidarysim greitu laiku. Jeigu 
kurie norėtų gaut gerą darbą, 
ateikite į ofisą. (33)

Kviečia visus Komitetas.

Fay svetainėje buvo Naujo- metų mergina, pasisakiusi! priežasties, kad valdžia pra- 

nuo darbo, savo susirinkimt
sios Anglijos geležinkeliečių atvykus iš Bangor, Me., ir 
susirinkimas, kuriame daly- pradėjusi gyvent su to pat 
vavo daugiau kaip 4,000 dar amžiaus jaunuoliu Edwar- 
bininkų. Vienbalsiai nutar- du Monaham Dorcestervje, 

SS?>SS« K.“ 

no karei pasibaigus atliko 
341 milionas svarų. Bosto- -TSTr —no valdžia parsitraukia ke- f?1 dienai išpildytas. Strei- 
lis vagonus to maisto ir par- jž? *>uty visuotinas ir di- 
davinės žmonėms žengiau d^usiu kokie tada buvo, 
nurodyta kaina. I.. Susinnkim^ gavo žinią

Batono valdžia mano g-Chie^os, kad nuo Į0 iki 
liaudies miesto mokyklas ?? tūkstančių gelezmkelie- 
panaudoti vietai, kur žmo-,‘?n -VTa strel-
nes galės nusipirkti valdžios KUOtL _______
parduodamo ' maisto ir tuo 
budu manoma priversti pri
vatinius krautuvninkus nu
piginti jų parduodamus val
gomuosius daiktus.

Lašiniai parduodami iš 
palčių po 34c. svarui. Mar- 
ketuose reik mokėti už to
kius lašinius nuo 49 iki 56c. 
svarui. Jautiena (com beef) 
kenuose, po — $3.60. Marke- 
tuose mokama po $5.25 ir 
$5.75. Jautiena (roast beef) 
kenuose, po 1 svarą kene, 
už tuziną kenų $3.48, vadi
nasi, po 29 c. svarui.

Be to galima bus gaut ir. 
įvairių konservuotų vaisių, 
miltų bei bulvių.

Galima užsisakyti tiesiog 
iš valdžios, paduodant užsa
kymą pašte arba laiškane
šiui. Tik reik neužmiršt 
paimt nuo įduotų pinigų re- 
sytę, kad atsitikime, jei val
džia jau neturėtų pardavi
mui reikalaujamo maisto, 
žinotų kam pinigus reik su
grąžinti.

Daugiau apie tai galima 
klaust bile pas laišknešį. Jis 
turi paaiškint, nes tatai 
jiems valdžios įsakyta pada
ryti.

Bostono valdžia pradeda 
veikti, kad nupiginus pra

gyvenimą.
Suvienytų Valstijų fede-

Gavo 18 menesių kalėjimo.
Po atkaklios kovos, kuri 

tęsėsi teisme daugiau kaip 
metus laiko, kad išsigelbė
jus nuo kalėjimo, William 
A. English ir John H. 
O’Brien Wool Co. firmos 
viršininkai, galų gale neteko 
jokios vilties ir pasidavė 
kietam įstatymui. Jie ne
užmokėjo valdžiai uždėtų 
mokesčių nuo pelno, kaip 
reikalauja priimtas įstaty
mas, valdžia patraukė juos 
atsakomybėn. Jiedu siūlė 
užmokėti $1,500,000, kad tik 
išsisukus nuo kalėjimo, te
čiaus teismas galutinai atė
mė jiems teisę tolesniai ves
ti bylą ir nuteisė juodu 18 
mėnesių kalėjiman ir po 
$10,00 piniginės pabaudos 
turi užsimokėti.

Vienas tų milionierių 
Greenfield kalėjime, kur 
juodu uždaryta, gavo dženi- 
toriaus urėdą, kitas jokio 
”džiabo” nenori priimti. '

Pats save perdūrė peiliu.
George C. Johnson, iš 

Quincy, andai persivėrė pei
liu. Sužeistą jį atgabenta 
South Bostonan į Camey 
ligonbutį, kur gydytojai 
stengiasi jam išgelbėti gy
vastį.

Jis dirbo Edison Light 
Co. dirbtuvėj prie Sumer 
s t ir buvo pasiųstas patai
syti diržą. Bedurdamas dir
žą, peilis sprūdo ir sulindo 
jo paties krūtinėn.

Pasišovė ir pasišaukė am- 
bulansą.

James Betts, gyvenąs na
muose po num. 99 Albin st. 
andai persišovęs, išbėgo 
gatvėn ir pašaukė per tele
foną ambulansą, kuris greit 
atvažiavęs nugabeno sužeis
tąjį į ligonbutį.

Betts apžiūrinėjo savo re
volverį, kurį užtiko stalčiu
je, užsimiršo, kad revolve
ryje buvo kulipka, kuri pat
raukus jam gaiduką sprogo 
ir pataikė Bettsą pilvan.

džiai reikalavimas nebus iki

kuoti.
1 -------------------------------------- ’ '

i Bostono policmanai organi
zuojasi ir reikalauja 8-nių 

valandų darbo.
Bostono policijos organi

zacija, vadinama ”Social 
Ckib,” prie kurios priguli 
daugiau kaip 1,400 policma- 
nų. pereitos subatos vakare 
turėjo savo susirinkimą 
Rpxbury, kad suorganiza
vus Amerikos Darbo Fede
racijos skyrių. Susirinkimas 
gravęs iš A. D. F. centro už
tikrinimą, kad policmanų 
unija mielai bus federacijon 
priimta ir čarteris suteik
tas. J uniją susirašė jau 
Į,000 policmanų.

Susiorganizavę policma
nai nutarė kovoti už 8-nių 
valandų darbo dieną.

Pripažino ”džitnes.” •
Bostono taryba vienbal

siai užgyrė duoti leidimą pi
gių automobilių savinin
kams važioti žmones. Tų 
’’džitnėmis” vadinamų au
tomobilių kursavimas po 
Bostoną bus legalizuotas; 
nuo 15 dienos rugpiučio.

Kiekvienas automobilius 
turės užsistatyti kaucijos 
$o-,000, kad atsitikus nelai- 
mei butų iš ko sužeistiems 
žmonėms atlyginimą išmo
kėti.

Kiek ”džitnes” ims nuo 
pasažieriaus už vežimą mie
što valdžia nenuskyrė. Tatai 
paliko pačių ”džitnes” savi
ninkų vailai.

Lietuviškos klumpės grižta 
madon.

^ Bostone susitvėrė taip va
dinama ”Woodlast Manu- 
fącturing Co.” bendrovė, 
KUri jau pasistatė Norvvay, 
Me. miestelyje dirbtuvę, 
kad dirbti mediniais padais 
avalus. Medinių padų "iš
radėju” pasiskelbia tūlas 
William R. Sharton. Čeve- 
rykų išvaizda mažai kuo 
skiriasi nuo iki šiol žinomų 
paprastų čeverykų, nes gal 
tik trupučiuką padas stores
nis, bet avėjant galima bus 
skirtumas jaust, nes medi
nis padas nebesilankstys. 
Sakoma, kad netrukus bus 
abelnai /priimtas obalsis 
"Nothing likę wood.”

Ir visai nėra dyvo, kad 
klumpės gali įneiti madon, 
nes juk žmonėms viskas ga
lima įkalbėti, kad tai gražu 
ir gera. ’

Bostono C. Darbo Unija at- 
sikoko pripažinti Darbo 

Partiją. ___
^Pereitą^nedėldienį Bosto

no Centralinės Darbo Uni
jos susirinkime buvo per
skaitytas atsišaukimas Ne- 
prigulmingos Darbo Parti
jos, kad Bostono Centrali
nė Darbo Unija prisiųstų 
savo atstovus tos partijos 
susivažiaviman, kuris įvyk- 
siąs 18 rugpiučio Chicagoje.

Buvusis B. C. S. U. pirmi
ninkas Edward F. McGra- 
dy karštai rėmė reikalą pa
siųsti delegatus, nurodyda
mas, kad atžagareiviškiau- 
sios Massachusetts valstijos 
darbininkams reikia pradėt 
veik, bet dabartinis B. C. L. 
U. pirmininkas O’Donnell 
griežtai atmetė tą nuomonę.

> pažinęs 
jaunuolį paliuosavo jį, gi 
merginą nuteisė sąvaitei 
laiko kalėjiman. Kalėjime 
karšta merginos meilė per
sikeitė į karštą neapykantą 
meilužiui, kuris nepasirodė 
tuomi jos svajonių herojum, 
gyvastį aukaujančiu, kad 
glbėjus savo karalaitę nuo 
devingalvio smako. Vietoje 
gelbėt, jis mat, šeškas teisė
jo paliuosuotas, spruko iš 
teismo, nepaisydamas, kas 
atsitiks su meilute. Miss 
Luoise kitusyk bus atsar
gesnė ir nepaves taip aklai 
savo likimą vyriskiuu.
Sako, tai kvailystė mokėti 

cukraus svarui 11 centų.
Nuskirta valstijos komi

sija maisto brangumui ištir
ti, ištyrus cukraus sandėlius 
ir tuo reikalu visą dalyko 
stovį, atrado cukraus tiek, 
kad jokio trukumo negali 
būti, nes ir žalios medegosl 
cukrui gaminti užtektina^ 
yra. Komisija dėlto paskel
bė, kad didelė žmonių kvai
lystė mokėti cukraus svarui 
11c. Bet kiek reik mokėti, 
komisija nepasako, o ką 
žmonės turi daryti, kada 
pelnagrobiai plėšia?

Milžiniškas mas-mitingas 
visuomenės nuosavybės 

klausimu.
Šios seredos,(rugpiučio 6) 

vakare, pradedant nuo 3 va
landos po pietų Feneuil sve
tainei bus Bostono žmonių 
viešas susirinkimas, kad ap
svarsčius klausimą kaslink 
pervedimo iš privatinių kom 
panijos rankų į visuomenės 
rankas Bostono gatvių ge- 
ležkelį. Vyriausiu kalbėto- 
jum šiame susirinkime žada 
būti buvusis gubernatorius 
Foss, kuris, kaip žinoma, la
bai tam pritaria.

dėjo atleisti darbininkus 
nuo darbo, savo susirinkimt 
nutarė paduot valdžiai savo 
reikalavimus, kurie jei ne
bus išpildyti, darbininkai 
grąsina streiku.

Reikalaujama, kad dir
bantis Navy yarduose juod- 
veidžiai butų nuo darbo pa
varyti ir baltveidžiam vieta 
padaryta.

Pradedama nuogąstauti^ 
kad ir čia nekiltų rasinės 
riaušės.

Lietini Rakandų Bendroves
Speciali* liparda»ima*.

”Aisbikaiai” kieto medžio, dideli, 
gilus, ilgai laiko ledų.Parsiduoda 
už pinigus arba išmokėjimais Nu
pirktus daiktus savo troku pristato
me j Darnus. (33)

Taipgi perkraustom rakandus. 
Lithuanian Furniture Co.

268 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
.Tel. So. Boston S39-W.

PIGUS PARDAVIMAS
SO. BOSTONO KRAUTUVĖJ. 

146 D st., kampas 7-th.
Drapanos ir vyriški papuo

šalai, labai pigiai!
Pirkdami čionai jus. sutąu- 

pįnsit 25 nuošimti. Užeikit pa
žiūrėti pirma negu važiuosit į 
miestą, čia jumsbus daug pa
rankiau. (37)

Tabakas—Cigaretei
RICHARD HERGERELL

Telephone: Baek Bay 42H

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS
Valandoa:

Nuo 1 iki 3 dienų.
# Nuo 7 iki 9 vai vakar*.

419 BOYDSTON ST,
Saite 419, 420 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

Didžiausia Lietuviška

APTIEKA

PRAKALBOS.
Ateinančios subatos 

kare PaineMemorial svetai
nėj, po nr. 9 Appleton st., 
Bostone bus komunistų pra
kalbos.

Birutės Kanklių Choro 
Susirinkimas.
Ketvergo vakare, 7 rugpiučio 

po num. 376 Broadway, įvyks 
choro susirinkimas. Visi daini
ninkai malonėkite atsilankyti, 
taipgi ir nauji kurie norite dai
nuot, ateikite ir prisirašykite.

T. P. Greviškis, pirm.

ZECERIS

va-

(33)

Naujiena Visiems.
Pirmų aiuntinj vaistų iš Euro

pos gavome ir dabar turime 
įvairiausių vaistų, kekie tik pa
saulyje variuojami.
. .Jeigu negauni kitur, ateik pas 
■tas, męu turime. Receptu* ia-

Buropo* daktarų.
Taipgi užlaikom visokių iš- 

dirbysčių ir patentuotų prepa
ratų. Kadangi visokių vaistų 
turime labai daug, todėl vardas 
ir kainas tik kai-kurių čia pa
duodant.
Kraujo Valytojas ...... 
Nervų Ramintojas ...........
Nuo slinkimo plaukų ir 

pleiskanų ................,., T___
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo niežų ir parkų ...
Nuo saulė* nudegimo 
Nuo Reumatizmo ... 
Bobro Lašai ...............
D-ro. Kempe Kapsulis 
Perfumas visokių

gėlių 
Muilai ..

Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir t.t.

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženklelį atsakymai.

Adresuokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,

So. Boston, Mass.

$1.50
$1.50

.. $1.25

... $1.25 

.... 75c.
.. $2.00 
... $1.00 
.. $2.00

50c., Sf, $2, $3, $4, $5.
.......... 25c. 50c. ir 75c.

Kuris galėtų vesti visą spau
stuvės reikalą, tegul tuojaus at
sišaukia į "Keleivio” Redakciją, 
nurodydamas sąlygas.

LIBERTYBONDSUS 
priima už pilnus 50 dolerių. 

L. A. B-vės atstovas,
P. Bartkevičia

877 Cambridge St.,
Cambridge, Mass.

PARSIDUODA pigiai 1917 model 
”Harle.v Davidson” motorcyklius, 
nedaug vartotas. Atsišaukite grei
tai. . (32)

P. Barkis
42 Portmonth st., Brighton, Mass.

PARSIDUODA Motorinis laivas 
vienu cilinderiu, už prieinamų kainų. 
Galima matyti vakarais arba nedėlio
mis bile laiku. Gali kreiptis ypatiš
kai arba laišku._________ (32)

114
C. MARCILONTS 

Marine Rd., So. Boston, Mass.

Reikalauja
MOKANČIŲ SIUVIKŲ 

(Stichers) .
Gali uždirbti nuo 
$4.00 iki $5.00 per dieną 

45 valandos sąvaitėj 
Atsišaukit tuoiaus

MALDEN KNITTING 
MILLS

Eastem ave.,kamp. Frankiin 
• Malden, Mas.

Severo*. Gyduoles užlaiko 
šeimynos Sveikata.

l

Kojoms smagumas.
Kuomet jūsų kojos skauda ir apsčiai 
prakaituoja nuo ko atsiranda jaus
mas deginimo ir n-eiijimo. arba 
jeigu batai .jMčiasi perankiti ir 
vaikščiojimas yra kankyne —nenu
simink. Gauk

Severa’s 
Foot Powder

(Severo* Prottas Kojoms) tavo 
aptiekoj*. o tuomi užtknnsi kojom* 
smagumų. Tatai yra malonu* ko
jom* preparatas. Įtrink po trupu
čiukų tarpe piritų, ant kojo* pavir
kaus ir padų. įberk po biskįi bato* 
ir i pančiaka*. o aptaršai pageidau
jamų palengvinimų. Kaina 26 ct. 
ir 1 ct. taksų.

W F. SEVERĄ CO
CEDAR RAPIDS. IOVVA

Oficialis
Tekstas

apie

Vokiečių Taikos 
Sutartis 

žodis žodin kaip pasirašyta 

Raųe Lietuvos Vaistyto
Ofieaiis sutarties tekstas su 

svarbiomis pastabomis sulyg at- 
atsinešimo ppe Žydu, Rusų, Vo
kiečių, Lenkų ir kitų rasių.

RUGPIUČIO MENESIO 
IŠLEIDIME 

CURRENT HISTORY
MAGAZINE a

NewMagazinas išleidžiamas 
York Times Co. ir kaipo priedas 
prie tos sutarties, kuri žodis žo- 
din yra išspausdintas, yra: 

Paaiškinimo Kapos.
Jeigu jus paeinate iš Prūsų ar 

Rusijos Lietuvos, jus tikrai no
rėsit pamatyt savo akimis ar toji 
vieta, iš kurios jus paeinat ar yra 
priskirta prie tos naujai gimusios 

LIETUVOS.
Jeigu jus norit siųsti pinigus 

ar laiškų į Lietuvą, jums tos ma
pos reikalingos.

Tame CURRENT HISTORY iš
leidime, taipgi yra patalpinta pil
nutėlė atskaita, kas po minėtos 
taikos sutartim pasirašė. Be to 
taipgi yra visa Historija su ypa
tingais nurodymais, kas atsitiko 
paskutiniame mėnesyje, o ypatin
gai kas atsitiko Liepos mėnesyje 
Lietuvoje, įlenki joje, Vokietijoje, 
Čecho-Slovakijoje ir Suvienytose 
•Valstijose.
ILIUSTRACIJOS Rugpiučio mė

nesyje perstoto istoriškų pasirašy
mo po taika valandų ir kitus Svar
bius istoriškus atsikinius.

Pavienis numeris laikraš. stotise 
25 centai. — Prenumerata už kiek
vieno mėnesio numerį per paštų 
ant metų — trįs doleriai.

Rašyk pas:

CURRENT HISTORY 
MAGAZINE

Times Buiding
NEW YORK CITY

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVYS DENTISTAS. 

VALANDOS Nao 9 iki 12 dienų.
Nao S iki • vak. 

NEDALIOMIS 
IH 1 ▼. *• ptotų.

Se rėdomi s iki 12 dienų.
Ofisas "Keleivio name

251 Broadway, tarpe C ir D Ste.
SO. BOSTON, MA88.l

DAKTARAS

A. F. Christian
VALANDOS: Nao 8 iki 11 ryte. 

Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki » 
vakare.

(Šventadieniais ir nedėliomia 
to* pačio* valandoa.)

Ligoniai, kari* serga sunkiai ir 
reikalauja ligonbučio gydymo u 
priežiures, užtikrinam, kad gaus 
geriausių priežiūrų, gerų valgi ir 
kambarį, ir gerus natyruaius 
daktarus visų laikų. Mano pri- 
vatišk* H os pi tai ė yra aprūpinta 
su medikališkais ir Chirurgii- 
kais skyriais, genausia Labora
torija dėl mikroskopiškų ir eh*- 
mikališkų analizacijų Knojo, 
šlapumu ir Pilvo ligų. Įsteigta 
23 metai!

401 lbribsnigli Street 
(Netoli M***»ch«*tt« 

B0ST01I, MASS.

SIUNČIA SAVO JURISKONSULATĄ IR SPECIALI 
ATSTOVĄ

Advokatą F. J. Bagočių
ĮLietuvąHtolįEuropos

IŠVAŽIUOS AUGUSTO 16 D„ 1919 M.

KELIONES TIKSLAS: ištyrimas ekonomiško ir indu-, 
strijinio padėjimo Lietuvoje ir kitose Europos dalise ir užmez
gimas tenai finansinių ir komerciškų ryšių tarp tenaitinių ban
kų ir įsteigi;, ir Centralio Bendro Lietuvių Banko, Amerikoje.

Kurie norite kad advokatas BAGOČIUS parvestų pinigu 
giminėms, tuojaus prisiųskite mums su vardais ir antrašais tų, 
kuriems pinigus norite priduot. Siųskite doleriais, o ten bus 
priduoti lietuviškais auksiniais, kiek išeis, pagal dienos kursą. 
Jeigu neras, pinigus parveš atgal.

Norintieji priduot laiškus su savo naujais adresais, sura
šykite laiškus ir užadresavę kitame konverte, su $ 1.00 kaštams 
už kiekvieną laišką, prisiųskite mums.

Pinigus ir laiškus advokatas Bagočius priduos ypatiškai 
arba pasiųs iš Kauno, šaulių, Panevėžio, ar kitų miestų, kurius 
aplankys.

Siųskite viską tuojaus, nes laikas trumpas.

Juozas Kavaliauskas, Prezid. 
CENTRALIO BENDRO LIETUVIU BANKO 

32-34 CROSS ST., BOSTON, MASS.

.<■
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TELEFONAS: SO. BOSTON 5.

F. J. Bagočius
== ADVOKATAS =====<• 

VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE.
Ofisas adaras vakarais iki 8.

253 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.
Vienos trepus augštai.

Elitui D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Corammiss.
66—67 Joumal Building

262 VASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

n 
X

NAUJA PRAKTIŠKA YLA

Jųs su ta yla galite pasitaisyti če- 
verykus, arkliam pakinklis, skujinius 
krepšius ir tt. -Ji siuva taip greit ir 
gerai kaip ir mašina. Ji sūtaupina 
jum pinigus ir brangų laikų. Kaina 
tik $1.00, prisiuntimas apmokamas. 
Taipgi duodame dykai 20 yardų šiau- 
čiško siūlo, dvi adatas su instrukcijo
mis. Extra adata 5c., siūlas 15c. ka
muolys. Iškirpk apgarsinimų, pridėk 
dolerį ir siųsk tuojaus j:
NATIONAL SALES CO. Dept. sta.D. 
Box 90, v New York. N. Y.

BALTOJI VERGIJA
arba

tokia moterų pavergimas, 
kuris padaro jas profesiona
lėmis prostitutėmis.

šita knyga mylinčiam skai
tymą yra (geriausia; mylin
čiam mokslą—naudingiausia; 
mylinčiam diskusijas—paran
kiausia prisirinkti faktų; no
rinčiam žiAoti paleistuvybės 
pradžią ir visas jos baisybes 
— atsakančiausia; norinčiam 
pažinti lytiškas ligas — rei
kalingiausia, nes nurodo tų li
gų symptomus; turinčiam ly
tiškų ligų — neišvengtina, 
nes nurodo, kaip reikia saugo
tis šundaktarių ir kaip, tik 
pas gerus daktarus einant, 
galima nuo šių ligų pasiliuo- 
suoti.

* KNYGOS KAINA 50c. 

reikalaukite pas: (?)
A. L. MARGERIS, 

2023 St. Paul Ave^
Chicago, DL

arba "KELEIVIO” knygyne,

255 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

(K TeL: Jamaica 1831-W. Jį
> Cambridge 1235-J. | •

RUSAS DAKTARAS H
Į DR. N. A. GLEBOV !!

i J Specialistas paslaptingų ligų. U 
■t Baigiau medicinos mokslų U 
J i Berlyne.

> 884 MAIN STREET J
G CAMBRIDGE, MASS. į J
)) Ofiso valandos: (|
n Nuo 1 iki 2 ir nuo 7:30 iki 8:30 H 
() vakare. 5 Į
h Nedėliomis nuo 1 iki 2 po pietų į Į 
i j Kitas ofisas:
G 428 CENTRE STREET $

JAMAICA PLA1N, MASS.

ei.: Richmond 2957-M. i

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir į

Rusiškai. s
GYDO CHRONIŠKAS IB SLAP

TAS LIGAS.
VALANDOS: • <

Nuo 8 iki lo ryto. 
Nuo 2 iki 3 dienų.
Nuo 7 iki 8 vakar*. i

$21 HANOVER STREET, :
BOSTON, MASS. ■

$
LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS) į

425 BR0ADWAY, SO. BOSTON j
Tel. So Boston 27 j

Ofiao valandos: ■(
Nuo 10 iki 12:30 į
Nuo 1:30 iki 6 vak ji
Nuo 6:30 iki 9 vak. i,

Nedėldieniais atidara pagal ĮĮ) 
sotartį. h

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado. j

GYDO SLAPTAS VYRŲ IB į 
MOTERŲ LIGAS. !

Taipgi Kraujo ir Odo* Liga*. H
VALANDOS: Nao 9 iš ryte 

iki 9 vaL vakar*,
Kalbu Raškai ir Lenkiškai. (42) ffl 

«9 CHAMBER ST,.BOSTON ffl 
Telephone: Haymarket 3390. |||

--------------------------------

/


