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Taika tarp Rusijos ir 
Baltijos tautų neinvyks
ALIANTAI DIKTUOJA 

PERSUNKIĄS IŠLYGAS. 
Reikalauja, kad Rusija ati

duotų visą savo laivyną.
Pereitu sąvaitę laikraš

čiuose pasklydo žinios, kad 
tarp Sovietų Rusijos ir Bal
tijos tautų — Latvijos, Lie
tuvos ir E^tonijos—prasidės 
jo taikos darybos.

Bet kaip dabar pasirodo, 
tai prie taikos turbut ne
prieis, nes Rusijai statonha 
perdaug sunkių išlygų. Tas 
išlygas,- matomai, slapta di
ktuoja sąjungininkų "Ly
ga,” ir diktuoja tyčia to
kias sunkias, kad Rusija ne
galėtų jų priimti. Mat sąjun 
gininkai nenori, kad tarp 
Rusijos ir Baltijos tautų į- 
vyktų taiką, nes tuomet su
stiprėtų sovietų valdžia, o 
jie to labai bijosi,

Kad čia viską diktuoja 
slapta sąjungininkų diplo
matija, tai parodo sekan
čios telegramos.

Rugsėjo 17 telegrama iš 
Kopenhagos sakė: ”Is lat
viškų šaltinių pranešama, 
kad Rygoje buvo susirinkus 
konferencija, kuri svarstė 
netik taiką su Rusijos so
vietų valdžia, bet ir suda
rymą Baltijos tautų federa
cijos. Rodos, kad pasiūlytos 
sovietų taikos išlygos tikrai 
da nepriimtos, bet Baltijos 
tautų federacija iki tiek jau 
davesta, kad nutarta įvesti 
vienodus pinigus ir sudaryti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
muitų uniją.

’Tš Rygos konferencija 
persikėlė Revelin, kur prie 
jos prisidės ir Finų valdžios 
delegacija Sakoma, kad 
klausimas taikos su sovietų 
valdžia bus svarstomas 
gerai susižinojus su sąjun
gininkų atstovais. Baltijos 
tautos, negaildamos iš są
jungininkų paramas, prita
ria taikai su Rusija.”

Rugsėjo 18 iš Paryžiaus 
atėjo jau šitokia telegrama: 
"Lietuvių delegacija čia 
griežtai užginčija bolševi
kų užsienio ministerio čiče- 
rino paskelbtą žinią, buk 
Lietuvos valdžia sutikusi 
svarstyt taikos klausimą su 
Rusijos sovietais. Delegaci
ja praneša, kad Lietuva, ga
vusi iš sovietų valdžios tai
kos pasiūlymą, atsakė, jog 
be pilno sąjungininku prita
rimo ji nepriims jokių tai
kos pasiūlymų."

Abidvi šitos telegramos 
parodo, kad Baltijos tau
tos, tų tarpe ir Lietuva, ga
vusi nuo sovietų valdžios 
taikos pasiūlymą, turėjo tei
rautis pas sąjungininkus 
kas joms daryt. Ir čia sąjun
gininkai matomai slapta nu
rodė, ko Baltijos tautos turi 
iš Rusijos reikalauti. Ir rug
sėjo 21 telegrama iš Londo
no jau praneša, kad Baltijos 
tautos pastačiusios Rusijos 
sovietams šitokias taikos iš
lygas: "Politinė siena tarp 
sovietų Rusijos ir Baltijos 
tautų turi remtis etnografi
niais pamatais. Už tos poli
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tinės sienos turi būt įsteigta 
plati neutralė zona, kur so
vietų kariumenei nevalia 
bus ineiti; tvarką tokioj zo
noj palaikys neutralė val
stybė.

"Šitai neutralei valstybei 
sovietų Rusija turi atiduoti 
visą savo laivyną.”

Žinoma, šitokių begėdiš
kų išlygų Rusija negalėjo 
priimti ir 21 rugsėjo Kopen
hagoj jau gauta iš Estijos 
žinių, kad taikos darybos 
tarpe estų ir bolševikų liko
si pertrauktos.

Tas reiškia, kad Anglija 
ir Franci ja verste verčia 
Baltijos tautas tęsti prieš 
Rusijos liaudį žmogžudingą 
karę.

TURKESTANAS PRISI
DĖJO PRIE SOVIETŲ 

RUSIJOS.
Bolševikai gauna daugybę 
bovelnos ir kitokios medžia

gos.
Londonas. -—• Bolševikų 

bevielė telegrama * praneša, 
kad susivienijus Turkesta
no fronto kariumenei su 
Taškento fronto armija, 
prie sovietų Rusijos priside
da milžiniškas plotas žemės. 
Tame plote esą turtingų 
sandėlių žalios medžiagos, 
maisto ir bovelnos, kurios 
galima gauti 241,000 tonų.

PETROGRADAS PRAŠO 
TAIKOS.

Kopenhaga. — Iš Petrog
rado čia gauta žinių, kad 
Petrogrado sovietas įgalio
jo liaudies komisarus pradė
ti su sąjungininkais taikos 
derybas pačių sąjungininkų 
nustatytais pamatais.

Washingtonas. — Nuo 
Centralio -Sovieto Maskvoje 
nėra gauta jokių taikos pa
siūlymų. Petrogrado mies
to sovieto pasiūlymas mato
mai yra visai atskiras Pet
rogrado apskrities dalykas.

Žinios anąsyk sakė, kad 
Petrograde viešpatauja bai
sus vargas, kas diena mirš
ta' po 200-300 žmonių nuo 
choleros. Žmonės badauja. 
Gali būt, kad šitaip daly
kams stovint gyventojai ir 
nutarė prašyti atskiros tai
kos.

TAIKOS SUTARTIS 
ĮDUOTA JAU IR 

GULGARIJAI.

KYNUOSE ŠIMTAI MIR- į 
ŠTA NUO CHOLEROS.
Presbiterijonų misija New 

Yorke gavo nuo savo misi-j _____
jonierių iš Kynų žinių kad CARNEGI^ GALVAŽU- 
tenaj viešpatauja baisus DŽIAI JAV SAUDO,
skurdas ir siaučia ligos. Per Į 

yien tik Daug str<
daug

Praėjusį panedėlį Ameri
koj prasidėjo plieno ir gele
žies darbų darbininkų strei
kas. Pirmą dieną 284,000 
darbininkai metė rūgstan
čias fabrikas ir išėjo kovon 
už didesnį A
Anot cen’ 
sekretoriaus 
nešimo, streikas apima 20 
valstijų. Chicagoj sustrei
kavo 65,000 darbininkų, Cle
velande 30,000, Youngstow- 
no ir Sharono apielinkėj 
50,000, Buffaloj 12,OOO.Pitt- 
sburgo apielinkėj streikuo
ja: Johstowne 15,000, Hom- 
steade 9,000, Braddocke 
5,000, Donoro j ,12,000, Mc- 
Keesporte if' Duąuesnej

dar-
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Iš Paryžiaus pranešama, 
kad pereitą sąvaitę sąjungi
ninkai įdavę Bulgarijos de
legacijai Paryžiuje taikos 
sutartį. Taikos konferenci
jos pirmininkas Clemence- 
au pasakė trumpą prakalbą, 
paskui kalbėjo bulgarų ats- 
tovsa generolas Feodorovas. 
Jis pasakė, kad Bulgariją 
karėn įtraukė valdžia, žmo- ramia" ..x t-: .u_ :__PUW1C.nes už tai visai nekalti, te
čiaus žmonės turės kentėti.

pereitą mėnesį
Niučang apskrityje 1,600 
žmonių mirė nuo choleros.

Šangchai ir Fočau apskri
tuose žmoonės krintą kaip 
musės. Lavonai voliojasi 
ant gatvių ir kelių. Apsir
gusius tarnus turčiai išme
tą ant gatvių ir daug numi
rėlių gulį nelaidota.

Beto Kynuose šįmet bu
vęs didelis sausmetis. Iš
džiuvę visi laukai ir gyven
tojams gręsia badas. Tam
sus žmonės kunigams vado
vaujant plaukia į bažnyčias 
ir šaukiasi į dangų: ”Dieve, 
Dieve, susimilk ant musų!” 
Bet iš dangaus niekas neat
siliepia.
INFLUENZA VĖL JAU 

ATEINA.
Valdžios daktarai perspė

ja visuomenę, kad infljuen- 
za, kuri pereitą žiemą 
paklojo visam pasaulyj apie 
10,000,000 žmonių, šią žiemą 
vėl atsikartos. Tečiaus šį 
kartę liga nebusianti tokia 
sunki, kaip pereitais metais. 
D-ras Brooks sako, kad to
kios epidemijos paprastai 
užeina bangomis ir kuomet 
jos pasirodo per trejis me
tus, tai kas metai būna vis 
lengvesnės. Suvienytų Val
stijų sveikatos biuro galva 
d-ras Blue pataria žmonėms 
gavus šaltį būti namie ir pa
sišaukti daktarą, nes influ- 
enzos pradžia beveik visuo
met panaši į paprastą šaltį.

400 ŽMONIŲ”ŽUVO 
AUDROJ.

Per Texas ir kitas pietų 
valstijas pereitą sąvaitę pe
rėjo baisi audra. Corpus 
Christi miestelis likos visai 
nušluotas nuo žemės veido. 
Suskaityta jau 400 lavonų, 
bet manoma, kad žuvusių 
skaičius bus dusyk didesnis, 
nes daug žmonių viesulą nu
nešė Į jūres, o daug guli po 
sugriautais namais ir jie ne
greit bus sužinoti. Nuosto
lių audra pridarė ant kelių 
šimtų milionų dolerių.

VAIKAŠ~PABĖGO SU 
$140.000 VERTĖS 

BONDSŲ.
New Yorke ant Wall 

streeto likos apvogta Levin- 
sono ir Ko. banka. Ir ją ap
vogė vaikas, kuris buvo pa
samdytas vos tik tris sąvai- 
tės atgal. Pereitoj sąvaitėj 
jam buvo įduota nunešti į 
kitą banką $140,000 vertės 
bondsų. Su juo ėjo kitas 
pasiuntinys. Taigi jis pada
vė savo draugui krepšį, ku
riame turėjo būt bondsai, ir 
paprašė jį palaikyti, šaky-, 
damas, kad jis turįs užeiti 
vienon vieton savais reika
lais. Kada šitam jau nusi
bodo laukti, jis apžiurėjo, 
kad paliktas jam krepšys vi
sai tuščias. Vaikas gi pra-

I

►i <1eikieriy sužeista ir 
ag areštuota.

į kąsnį duonos, 
įtraljo Streikierių 
us tosterio pra-

LIETUVIS UŽMUŠĖ PA
ČIĄ IR PATS NUSIŽUDĖ.

Manchester, Conn. — Pra
ėjusį panedėlį Mikolas Luk
šys, 24 metų amžiaus lietu
vy s, nušovė čia savo jauną 
pačią, o paskui ir pats sau 
atėmė gyvastį. Sakoma, kad 
nesutikimas tarp jaunos po
ros kilęs dėl gyvenimo vie
tos. Elena Lukšienė, 17 me
tų moteris, norėjusi gyven
ti Wappinge, o jos vyras 
norėjo būti Manchesteryje, 
kur jis turėjo darbą, Lukšie
nė buvo patraukus savo vy
rą teisman už nedavimą jai 
užlaikymo. Šį panedėlį buvo 
teismas ir Lukšys likos ištei
sintas. Iš teismo moteris 
parėjo pas vyrą atsiimti sa
vo daiktus ir čia jiedu vėl 
susirėmė. Įniršęs vyras pa
griebė revolverį ir nudėjo ją 
ir save.

12.000, Vandęrgrifte 4,000, 
Clairtone :4,000, Rankinė ’ 
3,000, pačiam Pittsburgę 
15,000. .

Beto <da daug streikuoja 
West Virginijoj, Ohio ir ki
tose, Valstijose. CldVfelande 
iš 20 geležies fabrikų vos 
kėt^riosmai)Ptaip’ dirba. 
! fįNežiurint, kad darbinin
kai apskelbė streiką, kapita
listai atidarė dirbtuves ir 
laukia, kad kas eitų dirbti. 
Streikieriai pastatė prie 
fabrikų sargus,kad nelei
dus skebi^/ Kėliose vietose 
ištiko susirėmimų ir kapita
listų apginkluoti galvažud
žiai pradėjo streikierius 
šaudyt Donoroję vienas 
darbininkas likos peršautas, 
o Newcastle, Pa., Carnegies 
razbaininkai pašovė 7 strei
kierius, kai kuriuos mirti
nai. Farnell. Pa., vienas 
streikieris likos užmuštas, o 
daug sužeista.

Kaip tik darbininkai pa
reikalavo sau teisių, kapita
las atsakė šūviais. Ir val
džia ne žmogžudžius areš
tuoja, bet šaudomus darbi
ninkus. Daug streikierių 
įau areštuota ir sugrusta 
kalėj imosna.
MACONO UGNAGESIAI 
IR POLICIJA LAIMĖJO.

Macono miestelyje. Geor
gijus valstijoj, ugnagesiai ir 
policija susiorganizavo Į 
uniją. . Miestelio valdžia, 
taip kaip ir Bostone, pasa
kė, kad policmanai turi išsi
žadėti arba unijos, arba sa
vo vietų. Bet už policiją ir 
ugnagesius užsistojo darbi
ninkų unijos. Policmanai 
pranešė savo viršininkui, 
kad jeigu jisai priešingas 
unijai, tai jisai gali pasit
raukti iš savo vietos, r 
pasiskirsią unijistą virši
ninką. Taip-pat atsakė sa-J 
vo vyriausybei ir ugnage
siai.

Ir ponai viršininkai nusi
gando. Dabar žinios prane-

pąčiam Pittsbur^ę

Nainierių konvencija 
reikalauja kasyklų 

nacionalizacijos.
”Uni-

Thj. translation filed with tbe post- master at Boston, Mass, on Septeto* 
24, 1919, as reąuired by the Act of October 6, 1917.

Aliotai nutarė Rusijon 
daugiau nesikišti

Sinn Feinai sumušė 
anglų kariumenę.

* •!

Tarp Seattle ir Kanasket, 
Washingtono valstijoj, likos

Dvinsko priemiesčiuose apiplėštas pasažierinis trau- 
lietuviai vis dar mušasi su kinis. Plėšikai užkimšo paš- 
bolševikais, bet pats miestas to klerkui bumą ir nusine- 
jau lietuvių rankose. ’šė apie $25,000.

Angliakasių unija 
ted Mine Workers of Ame- 
rica” dabar turi suvažiavi
mą Clevelande. Pereitą są
vaitę suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią 
kasyklų naconalizacijoš, t 
y. paėmimo jų į visuomenės 
nuosavybę. Nacionalizuo
tas kasyklas valdžia turi 
vesti kartu su darbininkais. 
Reikalaujama taipgi ir Ka
nadoj panaikinimo privati
nės nuosavybės ant kasyklų.

Negana to, mainerių kon
vencija reikalauja ir gele
žinkelius paimti į visuome
nės nuosavybę, ko jieško 
taip-pat ir geležinkelių dar
bininkai.

Toliaus konvencija priė
mė rezoliuciją reikalaujan
čią atimti vyriausiam Su
vienytų Valstijų teismui ga
lę naikinti kongreso išleis
tus įstatus kaipo "nekonsti- 
tucinius.” Kita rezoliucija 
reikalauja, kad prezidentas 
Wilsonas prašalintų dabar
tinį pašto viršininką Burle- 
soną kaipo darbininkų prie
šą. Paskui konvencija rei
kalauja tuojaus paleisti po
litinius prasikaltėlius ir Ta
rną Mooney su Billingsu, ar
ba paskirti jiemdviem nau
ją bylą, ir panaikinti espio- 
nažo įstatymą.

Konvencija tečiaus nesu
tiko apskelbti generalį strei
ką, sulaikyti visą pramonę 
ir streikuoti patol, pakol vi
si politiški prasikaltėliai ne
bus paleisti.

RUMUNAI TRAUKIASI 
Iš VENGRIJOS.

Rumunų armija pradėjo 
’ ‘ ' t iš Budapešto. 

Traukdamosi viską plėšia ir 
vežia su savim.

ATVAŽIUOJA ALBER
TAS.

Amerikon atvažiuoja Bel- 
. Jo 

laivas išplaukė pereitą są- 
' vaitę iš Bresto.
I -------------

Šiomis dienomis New 
Vokietijos 

užliedama 40 mylių pločio* ir pirmutinis laivas kaip karė 
100 mylių ilgio plotą žemės, prasidėjo. Jis atvežė 350 
Poįvinis pridarė’blėdies ant tonų žaislų, stiklinių daiktų 
l diolikos milionų dolerių, ir batvinių sėklų.

,'U'iJ trauktis

? i j i—• . ° | Amerikon atvažiuojasa, kad policijos ir ugnage- ■ k lius Albertas. 
šių unija lieka pnpazinta. - - - -

DIDELIS POTVINIS.
Tarp Amerikos ir Meksi

kos patvino Rio Grande upe, Yorkan atėjo iš

Fermoy mifestelyje, Airi
joj, revoliucionieriai padarė 
drąsų užpuolimą ant Angli
jos kareivių.

Apie 30 kareivių, apsigin
klavusių nuo galvos iki ko
jų, išėjo iš kazarmės ”tvar- 
ką daryti” laike paprastos 
bažnytinės procesijos perei
toj nedėlioj..

Staiga iš šoninės gatvės 
išbėgo trįs automobiliai gin
kluotų revoliucionierių ir 
liepė kareiviams atiduoti 
savo ginklus. Kareivių va
das Įsakė savo rinktinei 
greitai užsimauti durtuvus 
ir atakuoti revoUucionie* 
rius. Kareiviai tuojaus pra
dėjo šaudyt ir gatvėj užvirė 
tikras mušis. Abidvi pusi 
buvo lygiomis spėkomis, bet 
sinn feinai pasirodė geres
niais Šiauliais. Vienas ka
reivis krito ant vietos nu
šautas.

Kulipkos pradėjo švilpti 
į visas puses ir žmonėms, 
kurie norėjo pasižiūrėti tos 
batalijos, pasidarė didelis 
pavojus. Viena moteris li
kos sužeista.

Galų gale kareiviai buvo 
sumušti ir 
gal į kazarmės, palikdami 
savo sužeistuosius mūšio 
vietoj.

Tuojaus pasipylė tūkstan
čiai kareivių ir bežiūrint 
užėmė netik visas Fermoy 
miestelio gatves, bet ir apier 
linkės kaimus.

Sinn feinai automobiliais 
tuo tarpu pabėgo. Anglai 
leidosi orlaiviais jų jieškoti, 
bet automobiliai išnyko nei 
pėdsakų nepalikdami. Po vi
są Airiją policija stabdė tą 
dieną kiekvieną automobi
lių, bet nieko nepešė.

Sinn feinai nuginklavo vi
sus 30 kareivių, su kuriais 
jie mušėsi, ir visus ginklus 
nusivežė. .

leidosi bėgti at- 
rmes, palikdami

PRAPUOLĖ LAIVAS SU 
450 ŽMONIŲ.

Apie porą sąvaičių atgal 
iš Ispanijos išplaukė Kubon 
laivas su 450 žmonių. Iš
plaukė ir iki šiol niekas jo 
daugiau nematė. Dabar 
Meksikos įlankoj, per ku
rią perėjo anądien baisi au
dra, atrasta vienas laivas 
paskendęs ir į ”gyvajį smė
lį” nugrimzdęs. Manoma, 
kad tai bus tas pats laivas, 
kuris prapuolė, bet kas atsi
tiko su jo žmonėmis, niekas 
nežino.

VĖLIAUSIOS TELEGRA
MOS Iš LIETUVOS.

Kauno gubernijoj lenkai 
bandė užimti Dukštų-Kal- 
kunų geležinkelj (Zarasų 
apskrityje), kad užkirtus 
lietuviams kelią prie Dvins- 
ko, bet jiems tas nepavyko. 
Geležinkelį drūčiai laiko sa
vo rankose lietuviai.

BET AMERIKA SIUNČIA 
KOLČAKUI GINKLŲ.:

Laivų krovėjų unija atsirt* 
ko krauti amuniciją-Siboįo 

monarchistams.
Rugsėjo 16 telegramos Šs 

Paryžiaus pranešė, 
aliantų valstybes galutinai 
jau nutarė palikti patiems 
Rusijos revoliucionieriams 
susitvarkyti. savo reikalas 
kaip jiems patinka. Tjk 
vieno sąjungininkai iš revį- 
Jiucinės Rusijos reikalauja 
—kad ji gerbtų savo kaimy
nių teises. K
' Konferencijoj, kur buvo 
padaryti šitie nu 
dalyvavę: Francuzijos 
stovas Clemenceau, An 
jos atstovas Lloyd Georgę, 
Amerikos atstovas Polį, 
Italijos užsienio ministerjs 
Tittoni, Japonijos ambasa
dorius Matsui, maršalas 
Foch ir kiti.

Šita konferencija vienbal
siai nutarė priimti Anglijos 
pasiūlymą iš Rusijos pasit
raukti ir daugiau į Rusijos 
prietikius visai nesikišti.

Bet 19 rugsėjo telegrama 
iš Seattle. Wash., sako, kad 
uosto darbininkų unija ta
nai atsisakė krauti ant 
Isdvo ”Delight” ginklus, ski
riamus Sibirui, Ginklus 
siunčiąs Suvienytų Valsti 
Shipping Board. 
kai užreiškė, kad siunti 
ginklų ir kitokios kari 
medžiagos prieštarauja 
kos sutarties punktui, kuris 
kalba apie darbininkus. Bet 
laivo viršininkai sako, kad 
laives vistiek bus prikrau
tas.

Taigi pasirodo, kad nežiū
rint aliantų nutarimo į Ru
siją nesikišti, Amerika siun
čia Sibiran ginklų kaip siun
tusi.

"Boston American” ben
dradarbis Arthur Brisbane 
daro, šitokią pastabu:

"Pagarsėjęs 'Rusijos gel
bėtojas’ Kolčakas, kurį Su
vienytos Valstijos ir sąjun
gininkai pasirinko Rusijos 
reikalų sutvarkymui, bėga 
nuo bolševikų per Uralu 
kalnus visu greitumu.

"O Suvięnytos Valstijos 
skubinasi siųsti ginklų ir 
amunicijos, pinigų ir auto
mobilių, kad tą Kolčaką iš
gelbėjus.

"Kodėl Amerika bando 
pastatyti sau patinkamą 
žmogų Rusijos valdžios 
priešakyje? Ar dėlto, kad 
tūli kvaili Amerikos banke- 
riai prisipirko Rusijos bon
dsų, kuomet ir mažas vaikas 
galėjo suprasti, jog Rusijos 
revoliucija atsisakys grą
žinti už tuos bondsus pini
gus?

"Jeigu musų valdžia taip 
susirupinus tais bondsais, 
tai kodėl neatlyginti savo 
kapitalistams už nuosto
lius? Juk tai atsieitų pigiau 
ir pinigais ir žmonėmis, ne
gu vedimas šitos kvailos 
karės su Rusijos revoliucio
nieriais.”
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KELEIVIS* i

DI APŽVALGA ū
KAS BUS SU LIETUVA?

Kuo toliau, tuo blogesnių 
žinių gaunam iš Lietuvos. 
Dabartinė Lietuvos valdžia 
pradeda stiprėti ir šalyje 
pradeda viešpatauti jau šar
vuota kumščia.

Šiame „Keleivio” numery
je telpa išleistas smetoninės 
valdžios įstatymas apie pas- 
portus. Skaitytojai iš jo 
matys, kad Lietuvos gyven
tojai bus daugiau suvaržyti, 
negu prie caro valdžios. Su
lyg to įstatymo, kiekvienas 
miHcininkas turi teisę parei
kalauti iš žmogaus paspir
to ir gali iį areštuoti, jeigu 
jam pasiūdys kas nors ne
aišku. . Areštuotas žmogus 
turi sėdėti kalėjime, pakol 
heprirodys, kas jis yra. Bei 
kaip-gi sėdėdamas kalėjime 
žmogus gali tai prirodyti? 
Bus taip, kaip buvo carui 
viešpataujant: žmogų tąsys, 
yarinės etapu iš vienos 
vietos į kitą, rinks apie jį ži
nias, kamantinės, vargins, 
laiką gaišins — ir tai tik 
dėl to, kad vienam-kitam 
žandarui ar milicininkui jis 
gali pasirodyt neištikimas.

O kokie Lietuvos milici
ninkai? Ar tai šviesus, inte
ligentiški žmonės? Ne! Tai 
daugiausia pusberniai, ku
rie pirma jomarkuose prie
kabių prie žmonių jieškoda- 
VO ir muštynes keldavo. Ši
tie mušeikos dabar apgink
luoti ir jiems pavesta "tvar
ka’’ daryti.

Kaip tie peštukai šeimi
ninkauja, tai parodo Lietu
vos laikraščiai. Pereitam 
"Keleivio” numeryje męa 
perspausdinome iš „Lietu
vos Ūkininko” keliatą žinių, 
kurios puikiausiai nušviečia 
dalykų stovį „laisvoj” Lietu
voj. ...

Kratos, suėmimai ir šau
dymas žmonių — tai kasdie- 

. niniai atsitikimai.
Į Renavą, Sedos apskri

ties, atsibeldė būrys milici
ninkų jieškoti ūkininko Viz- 
gaudžio, nes jis buvęs „cici- 
likas.” Neradę jo paties na
mie, milicininkai sumušė jo 
žmoną. Negana to, jie suė
mė seną jo tėvą, mažą vaiką, 
ir išsivežę juodu sušaudė.

Atvežus ukininkaams val
gomųjų daiktų į turgų, mili
cininkai jį pasiima, mokėda
mi kiek jų malonė, o jeigu 
ūkininkas ima protestuoti 
prieš tokį plėšimą, tai ”tvar-' 
kdapiai” bizūnais jį pavaiši
na. <

Šitokio teroro iš valdžios 
pusės Lietuvoj pirma nebu
vo nei juodžiausios reakci
jos laikais.

Ir tolyn tas teroras eina 
vis žiauryn. '

Jei dalykai vystysis ir to
liau toj linkmėj, kaip jie vys
tėsi iki šiol, tai greitu laiku 
„laisvoji” Lietuva pavirs 
didžiausios nelaisvės ir per
sekiojimų žeme.
*TONO KIAULĖS DAR

ŽE.”
Vienam laikraštyje tilpo 

nesenai feljentonas apie tai, 
kaip į ūkininko daržą įsiver- 

’ žė kiaulės.
Ūkininkas šaukia savo 

bernui: „Jonai, Jonai, kiau
lės knisa daržą!”

Jonas pagriebęs mietą šo-

miestus, grąžina baudžiavą, 
plėšia kraštą. Bet priešintis 
smetoninė valdžia jiems ne-; 
drįsta. Mat, „pono kiaulės!”

Vietoj gintis nuo tikrų už
puolikų, Lietuvos valdžia ve
da karę su bolševikais, kad 
įtikus sąjungininkams.

Pono kiaulės knisa daržą, 
o ūkininkas šliaužia keliais 
bučiuoti tam ponui rankon, 
kad įsipirkus jo „lockon.”

Tokios politikos laikosi 
dabartinė Lietuvos valdžia. 
Tai vergo politika!

........ —-— -- 
niekas nežino, nes daug len
gvai pašautų parėjo namo 
,ir slepiasi.

Tuo pačiu laiku buvo duo
ta du zalpu ir Dochesteryje, 

. bet tenai nieko nesužeista, 
' nes kariumenė šaudė virš 

chuliganų galvų.
Po šaudymo pasidarė ra

mu. Gatvėse žmonės tuo
jaus išnyko, pasiliko tik vie
ni kareiviai. Bet sveikų 
Jangų jau nedaug teliko.

Ant rytojaus pasklydo 
gandas, kad chuliganai gin
kluojasi ir rengiasi kariu
menę užpulti. Tikėdamiesi 
da didesnių riaušių, žmonės

pusias penki metai tam atgal, 
tai lai jis mums užmoka laik
raštyje vietą ir taipgi už sugai
štą laiką, kurį reikia išeikvoti 
berankio.iant tas apyskaitas, 
tuomet patalpinsime.”
Reikia tiesiog stebėtis, 

kaip laikraštis gali taip že
mai nupulti! Kolioti žmogų 
„durnelium” užtai, kad jis 
pareikalavo atskaitų, tai 
reiškia neturėti netiktai lai
kraštinės etikos, bet ir liogi- 
kos!

Ir ”Laisvė” parodo, kad 
sveikas protas ištiesų ją ap
leido. Nes ant to paties jos 
puslapio, kur ji kolioja drg. 
Deri už reikalavimą atskai
tų „durnelium,” mes randa
me paimtą iš „Naujienų” 
apgarsinimą, reikalaujantį 
žmonių į streikuojančių dar
bininkų vietą, o po tuo ap- 

- garsinimu šitokį „Laisvės” 
į redakcijos prierąšą:

"Męs, 'bemoksliai,’ jokiu bu
du negalime suprasti, ar šitas 
daly kels, kurį mes čia cituoja
me iš 'Naujienų,’ yra ištrauka, 
paimta iš 'moksliniu socialistų’ 
konstitucijos U programo, ar 
iš kur nors kitur? Ar ponai 
sccialburžujai ne galėtų mums 
paaiškinti ?”
Taigi "Laisvės” redakto- 

rėliai patįs prisipažįsta, kad 
jie negali atskirti, kur pap
rastas kompanijos apgarsi
nimas, o kur socialistų kon
stitucija.

Argi bereikia tuomet di
desnių durnelių? Ir jie da 
nesigėdi kitus „durneliais" 
vadinti!

i

„LIETUVIŲ BYLA SENA
TE” NENUSISEKĖ.

Dešiniųjų laikraščiai daug 
triubijo apie „Lietuvių 
Bylą Senate.” Jie gyrėsi, 
buk Senatas sutikęs priimti 
jų „Tarybą” ir išklausyti, 
ko lietuviai reikalauja. Ant 
to išklausymo jie dėjo te ga
lo daug svarbos.

Išklausymas buvo 29 rug
piučio. „Garsas” dabar pra
neša. kad ištikrujų tai buvo 
ne „lietuvių byla,” bet "vi
durinės Europos tautų są
jungos.” Lietuviams buvę 
duota tik 15 minutų 'aiko 
pasakymui, ko jie gori nuo 
Senato. Ir lietuvių atstovas 
adv. Lopeta kalbėjęs ne lie
tuvių, bet tos „tautų sąjun
gos” vardu.

Taigi lietuviai ”hearing’o” 
(išklausymo) kaip ir nega
vo, sako ”Garsas.”

Žinoma, klerikalų orga
nas kaltina užtai tautinin
kus. Jam rodosi, kad jeigu 
tautininkai nebylų šito „dip
lomatiško biznio” sugadinę, 
tai lietuviai butų kažin ką 
laimėję.

Ištiesų gi lietuvių reika
lai senatui labai mažai rupi 
ir jeigu jis sutiko mūsiškių 
„diplomatų” pasiklausyti, 
tai tik dęlto, kad jie ilgai lin
do ir labai to prašė.

Senatas į Europos tautų 
politiką visai nenori Ameri
kos pairriot. Šito delei senato 
didžiuma nori net tautų ly
gą atmesti, tai ką jau ir no
rėti, kad jam rūpėtų lietuvių 
ar kokios ten kitos mažutės 
tautelės reikalai! Bet lietu
viški „diplomatai” negali to 
suprasti.

DURNELIAI KITUS 
DURNELIAIS” VADINA.
Drg. Deris pakėlė per „Ke

leivi” beveik jau užmirštą 
drg. Perkūno bylos reikalą. 
Nurodęs, kad toji byla senai 
jau likviduota, jis reikalavo 
paaiškinimo, kaip padaryta 
su tais pinigais, kurie buvo 
renkami advokatų apmokė
jimui. Jis pridūrė, kad au
kos buvo renkamos daugiau
sia per „Laisvę,” kuri tuo
met da remdavo pažangių 
darbininkų reikalus, bet da
bar šita „Laisvė” dergia nu
kentėjusi d. Perkūną biau- 
riaušiu budu.

Šita draugo Derio pasta
ba buvo visai Vietoj, nes iš
tiesų da jokios atskaitos dėl 
minėtos bylos nebuvo pas
kelbta. Kiek visuomenė iš
viso aukų sudėjo, kiek jų bu
vo išleista, kiek Hko ir kur 
tikusieji pinigai dabar yra 
(jeigu jų liko), visuomenė 
nieko nežino. Todėl kiekvie
nas, kas aukavo, turi teisę?

ŽADA KURTI LIETUVO
JE SLA. SKYRIŲ.

Paskutiniame „Tėvynės” 
numeryje jos redaktorius p. 
Račkauskas atsisveikina jau 
su SLA. nariais ir sako:

"Pasitraukus nuo 'Tėvynės,’ 
man netrukus teks apleisti 
Ameriką ir keliauti tikron mu
sų Tėvynėn Lietuvon. Išbuvęs 
su Jumis ir tarpe Jūsų, gerbia
mieji, per tiek metų, negalėsiu 
pertraukti su Jumis visų ryšių, 
kuriuos sudarė bendras darbas, 
bendros pažiūros, bendros ko
vos, bendri idealai. Iškeliauda
mas Lietuvon, pats daugiau, 
negu bile kitas, atjaučiu, kaip 
labai reikia Įsteigti — ir tai 
kuogreičiausiai — Susivienvji- 
mo Skyrių Lietuvoje. Dauge
lis ir Jūsų neužilgo keliaus Lie
tuvon, — tą patį aiškiau jausi
te, ne kaip dabar. Taigi, nuvy
kęs Lietuvon, jausiuos tikrai 
la;mingas, jei man pasiseks te
nai užmegsti pirmą, centrinę, 
Susiv. Skyriaus Kuopą Lietu
voje. Jus atvykę vėliau, jau ra
site tenai to paties savo Susi
vienijimo kūdiki. — ir Jums 
jau bus skirta toliaus plėtoti j t 
ir auginti. Ir dabar čia, visur, 
susirinkimuose, kuopose, priva
čiai tą idėją skleiskite.”
Dabar ’Tėvynėš” redak

torium bus p. Purvisi buvęs 
„V. Lietuvninkų” redakto
rius. ? .

ko j daržą,, užsimojo, bet reikalauti, kad taskaita bu- 
žiuri, kad tai pono kiaulės! j tų paskelbta visuose sočia-
Ir ką gi? Negali nieko sa-Mistiškuose laikraščiuose, 
i”--------- -------- I Bet „kairiasparnių” ”Lai-

i” tas reikalavimas bai-

Bostono policija susiorga- raukė, bet paskui artyn, ar- damas suskaidyt jam žan 
’nizavo į uniją ir prisidėjo tyn ir vėl pradėjo plėšti.'dus. Vaikėzai kabino ran- 
prie Amerikos Darbo Fede- Krautuvninkas šovė dar ke-‘ komis purvus nuo gatvės ir 
racijos. Policijos komisio- lis sykius, bęt jau nieko ne-1 drabstė jais tiesiog karei- 
nierius Curtis, majoras Pe-‘gelbėjo ir gauja pradėję viams į akis.
terš ir kiti valdininkai tam šaukti: „užmušti jį!” Žmo-i Galų gale kareiviai sus- 
griežtai pasipriešino. Devy- gus turėjo bėgti ant viršaus tojo viduryje gatvės, pasis- 
niolika policijos unijos virši- ir kažin kas butų buvę, jeigu' tatė karabinus ir minion vit

atvažiavę trgnagesiai nebu- sai nesikišo, 
tų išvaikę minią vandeniu.1

ninku buvo patraukta teis
man irsuspenduota.

Policmanams kitokio iš
ėjimo nebuvo, kaip apskelb
ti streiką. Jie taip ir pada
rė. Rugsėjo 9 dieną, 5:45 
valandą po pietų, kuomet 
dieniniai policmanai baigia 
savo pareigas, o išeina va
kariniai, prasidėjo streikas. 
Visi miestsargiai pasiėmė iš 
nuovadų savo daiktus ir nu
ėjo namo. Pildyt savo parei
gų ant gatvės neišėjo nei 
vienas. Nuovadose liko tik
tai seržantai ir kapitonai.

Kaip tik policija nuėjo na
mo. mieste tuojaus prasidė
jo triukšmas. Vaikėzai pra
dėjo rinktis būriais ir kelti 
lermą. Iš pradžių Šurnas 
buvo panašus į „Fordžiula- 
jų” ar kitą kokią triukšmin
gą amerikonų šventę. Bet 
tolyn jis darėsi vis labiau 
ir labiau laukinis. Vaikėzai 
pradėjo kabintis ant gatvė- 
karių, ant automobilių, ir 
būriais juos apgulę rėkė, 
spiegė ir tąsė. Automobi
liams pradėjo pjaustyt gu
minis šėnis, o gatvekariams 
daužyt langus ir traukti 
kartį nuo vielos. Apie sep
tintą -valafldą karai jau ne
begalėjo paeiti. Jie aplipo 
žmonėmis, kaip klijuota po- 
piera musėmis — ant stogų, 
ant langų, iš šonų, iš prieša
kio ir iš užpakalio — vienu 
žodžių, aplinkui buvo apsi
kabinę vaikėzai. Karo visai 
nesimatė, bėgo tiktai krūva 
žmonių, ir visa ji rėkė, šaš
kė, kaip tik mokėjo ir galė
jo. Fėrų jau niekas nemo
kėjo. Nėra policijos — kam 
čia mokėsi!

Apie 8 valandą karai jau 
sustojo vaikščioję, arba 
vaikščiojo tik tokiomis gat
vėmis, kur triukšmo nebuvo.

Didžiausis sumišimas bu
vo So. Bostone, kuris apgy
ventas airių katalikų, ir, k 
Bostone apie Adams ir Sco- 
ily skverus, kur visuomet 
daugiausia bomijos prisilai
ko.

So. Bostone riaušių cent
ras buvo ant Broadvvay, 
apie D gatvės kampą, kur 
randasi policijos nuovada. 
Čia prasidėjo ir langų dau
žymas. Visų pirma minia 
užpuolė žydišką^ drapanų 
krautuvę netoli „Keleivio” 
namų. Nepaisant žydelio 
ašarų ir maldavimų, chuli
ganai išmušė langus ir pra
dėjo plėšti. Į kelias minutas 
languose neliko nei vieno 
skudurėlio — išvogė viską. 
0 languose buvo sudėtas be
veik visas žydelio turtas, ir 
tas da ant skolos paimtas.

Pamačiusi, kad gerai se
kasi, minia tuojaus apspito 
didelį Talboto drapanų što- 
rą ant Broad'.vay, tarpe D 
ir E gatvių. Milžiniški lan
gų stiklai tuojaus likos su
varyti akmenais į vidų ir 
prasidėjo plėšimas. Langai 
buvo prikrauti pilni bran
giausių siutų, ploščių ir 
skrybėlių — neliko nieko. 
Išvogę viską iš langų, chuli
ganai pradėjo nešti tavorus 
iš’vidaus. Ant antrų lubų 
dirbo Talboto kompanijos 
'ubsiuviai. Krautuvės kler
kai taipgi da nebuvo išėję, 
^et apginti krautuvės nega
lėjo.

Ant kampo D ir 4-tos gat
vių pusiau lenkiškas lietuvis 
^radėjo šaudyt iš revolve
rio, kada užpuolė jo valgo
mųjų daiktų krautuvę ir 
pradėjo daužyt langus. Ka-

tų išvaikę minią vandeniu. Minia tuomet buvo išau
ti ugnagesius pasišaukė pa- gus jau į 10,000 žmonių ir 
ti minia, nes kur tik ji ėjo,! pasiekus augščiausio siuti- 
tenai skambino gaisro alar- .mo laipsnio. Chuliganai 
mo aparatus, o kai ugnage- sidalijo būriais ir 1_:__
šiai atvažiuodavo, juokėsi langų daužvt. Suskambėjo 
is jų Ir taip tą vakarą gaiš- stiklai. __ LIJ
nninkus įvargino,_ kad ant "Darbininko” langas, paskui 
rytojaus jie pradėję tartis esančios šalę jo bolinės ir ki- 
streikuoti, jeigu miestas ne- tų iš eilės. O kareiviai sto- 
susitaikys su policija ir ne- vi ir nieko nedaro, 
sugrąžins t\ ai kos. Minia susispėtė už Šidlau- ko daugiau negirdėt, kaip

^P^fejpradėjo'vežti lentų ir kalti 
leiuOslj ;n__:c CQVA lanonis r>A« tu riu-

Tuojaus išbirėjo
įan^a nocUn* DU}0 pataręs.

jomis savo langus, nes tą da
ryti ir policijos perdėtinis

Seredoj po pietų Broad- 
way. išrodė kaip kokia namų 

'statymo dirbtuvė. Šaligat
viai apversti lentomis ir nie-sugrąžins tvarkos.

bo. Bostone per pirmutinį sko aptiekos ties Jonuškos tik plaktuku pyškėjimas. Iki 
vakarą išdaužyta 23 krdu- drapanų dirbtuve. Iš ”Ke- vakaro veik visa Broadway 
tuves, daugiausia ant Broa- leivio” namo tik pamatėm, liko apkalta lentomis. Vieni 
dway ir Dorchester streeto. kad Jonuškos langų stiklai, langai užkalti dėlto, kad jie 
Kitose Bostono dalįse isple- sublizgėjo ir vaikėzai prade- išmušti, kiti užkalti dėlto, 
sta apie 40 Krautuvių. j0 bėgti j visas puSes, neš- kad neišmuštų. Užsikalė

Ant rytojaus So. Bostono damiesi drapanas ir ritulius 
Broadway išrodė kaip po materijos. Jonuška, kuris 
kokios katastrofos: ant ša- stovėjo tuomet prie „Kelei- 
ligatvių pilna stiklų, krau-vio” durų, nubėgo savo 
tuvės užkaltos, langai tušti, krautuvėn ir pamatęs, kad 
žmonės sustoję verkia. chuliganai ją plėšia, nubėgo

Ir tai toks reginvs ne bol- pri.e ^.ur^e stovėjo
sevikiskoj Rusijoj, bet de
mokratiškoj Amerikoj? 
Langus daužė ir žmonės plė
šė čia ne revoliucionieriai, 
ne bedieviai, bet didžiausi 
atžagareiviai, karščiausi ka
talikai. Nešdami pro baž
nyčią vogtus daiktus l?eveik 
kiekvienas jų nusiėmė ke
purę. Šitas faktas parodo, 
kad tikėjimas negali sulai
kyti žmonių nuo pikto. Kaip 
tik policmano lazdos nėra, 
tikintieji žmonės virsta chu
liganais. Policija sustrei
kavo — ir kaip matai chuli
ganizmas pakėlė savo šlyk
ščią galvą.

Chuliganizmo įbauginti 
žmonės laukė antijo vakaro 
su drebančiomis širdimis, ražu taip daryti. Bet 
Ant Broadvvay apie D gat- kas jo neklausė, tik daužė 
vės kampą vėl prasidėjo langus, vogė ir plėšė. Vienas 
triukšmas. Minia pradėjo jo pavapi j onu jam net pasa- 
augti ir ūžti. Staiga pasiro- ’ 
dė keli trokai kariumenės. 
Jie bėgo tiesiog į minią, si. 
žmonės žiūrėdami per lan- mokinių nesuvaldys, 
gus nudžiugo ir pradėjo ka- gas pasitraukė, 
reiviams ploti. Minia davė 
kareiviams kelią ir tie nuva- į, 
žiavo į policijos nuovadą.

Apie 6 valandą būrys ka- kurie visą laiką ramiai sau 
reivių išėjo ir pradėjo dur- stovėjo, susiformavo į mu
turais minią skirstyt. Nusi- šio liniją ir, užėmę visą gat- 
gandę vaikėzai iš pradžių vę, durtuvais pradėjo stum- 
klykdami išbėgiojo, bet pas- ti minią nuo D linkui C stry
kui vėl susirinko ir matyda- to, kur randasi Šidlausko 
rni, kad kareiviai juos tiktai‘ aptieka ir Januškos krautu- 
baugina, bet nieko nedaro, ve, ir kur ėjo didžiausis plė- 
pradėjo mėtyt kareivius ak--Šimas. Daugelis chuliganų 
menimis, bonkomis, blėšinė- pastebėję, kad kariumenė 
mis, pagaliaus ir kas tik pa- juos apsupa, išbėgiojo, bet 
puolė po ranka. Einant vie- apie 1,000 žmonių dar liko, 
nam kareivių bųriui pro Atvažiavo policijos kapito- 
„Keleivio” namą žemyn, vai-' nas ir perskaitęs įstatymą 
kėzai apsupę jį bombardavo apie riaušes, liepė miniai 
visu keliu nuo D iki B gat- skirstytis. Minia pradėjo 
vės. Akmenįs ir pagaliai svaidyt jį akmenimis. Kapi- 
pylėsi ant kareivių galvų tonas tuomet pasitraukė į 
kaip sniegas. Daug karei-; užpakalį ir sukomendavo 
vių matėsi sukruvintų. Bet —1--;----- -- —J--L v'
jie ėjo ir nuėjo galvas įtrau
kę, tartum nematydami kas 
čia darosi. Tiesiog reikėjo 
stebėtis iš kariumenės kant
rumo, kad akyvaizdoje to
kios provokacijos ji nepa
vartojo nei ginklo, nei kito
kio pasipriešinimo neparo
dė.

Paskui pasirodė, kad 
kariumenė da neturėjo įsa-Į 
kymo šaudyt Valdžia tikė
josi, kad chuliganams nu- 
gązdinti užteks vien tik ka
riumenės pasirodymo. Bet 
jie netik nenusigando, o dar 
labiau ėmė siųsti, kuomet 
pamatė, kad kariumenė gin
klo nevartoja. Rašančiam 
šiuos žodžius teko savo aki
mis matyt, kaip chuliganas 
paėmė kareiviui už karabi
no ir atsukęs jį į šoną priki
šo kareiviui prie burnos 
sugniaužta' kumščlą, žadė-

apie 200 žingsnių atstumo, 
ir prašo jų pagalbos. Bet 
kareivių vyresnysis atsako, 
kad jie negali nieko daryti, 
nes neturi įsakymų nuo savo 
vyriausybės. Tiesiog sunku 
buvo žiūrėti, kaip chuliga
nizmas varo pustymo darbą. 
Žmonės šaukia per langus į 
kareivius: „Šaudykit! Šau- 
dykit!” bet kareiviai nei 
krust. O langai tuo tarpu 
tik skamba, tik barška, tar
tum visas pragaras butų 
paleistas!

Atvažiavo airių kunigas 
ir pasilipęs pradėjo sakyt 
savo parapijonams pamoks
lą, aiškindamas, kad katali
kų bažnyčios vaikams neg-
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kė: „Fader, tu geriau eik 
namo, nes kitaip ir pats gau- 

.” Matydamas, kad savo 
kuni-

savo langus ir „Keleivis,” 
nors jis buvo toks laimingas, 
kad jo neišmušė. Vienu žo
džiu, reginys buvo toks, 
kaip Rusijoj per revoliuciją 
J 905 metais, kuomet per tū
lą laiką valdžia buvo pasis
lėpus. Z

Tečiaus paskalai apie ban
ditų užpuolimą ant kareivių 
neišsipildė ir seredos vaka
ras Bostone buvo ramus. 
Kariumenės likos privary
tas pilnas miestas. Gatvė
mis dabar nuolatos maršuo- 
ja būriai pėstininkų ir rai
teliai jodinėja. Be to da va
žinėjasi geležiniai trokai su 
kulkasvaidžiais. Ant šali
gatvių kas 20 žingsnių pas
tatytas kareivis. Miestas 
primena karės lauką.

Ir dabar kariumenė cere
monijų jau nedaro, 
niekam neduoda ir 
vaikščiot neleidžia, 
priešinusius šaudo.

Išviso jau 7 likos 
ir apie 95 sužeista.

Amerikos Darbo Federa- 
cija kaltina už tas riaušes 
miesto valdžią, nes jeigu 
valdžia nebūtų pasiprieši
nus policijos unijai, policija 
nebūtų streikavus ri nebūtų 
bute visy šitų sumišimų. 
Miesto valdžia gerai žinojo, 
kad policija streikuos, o vis 
dėlto unijos nepripažinų. 
Todėl Darbo Federacija ke
tino apskelbti generalĮ strei
ką, kad parėmus streikuo
jančią policiją. Bet kapita
listų spauda, nevien tik Bos
tone, bet visoj šalyje, pakėlė 
did.žiausį riksmą prieš gene- 
ralį streiką. Net Washing- 
tonas pradėjo smerkti strei
ką. Wilsonas, kuris dabar 
važinėjasi vakaruose su 
prakalbomis, pasakė, kad 
Bostono streikas, tai pikta
darystė prieš civilizaciją. 
Šitokiai audrai prieš strei
ką pakilus, Amerikos Darbo 
Federacija jau susilaikė ir 
Gompersas paskelbė, kad 
generalio streiko nebusią.

Streikuojanti policija, 
Gomperso patariama, nuta
rė jau grįžti prie savo dar
bo, bet grįžti kaipo unijis- 
tams, o ginčą su savo vy
riausybe išrišti vėliaus. Te
čiaus gubernatorius, kuris 
dabar paėmė miestą savo 
kontrolėn, atsakė, kad strei
kuojančių policmanų jisai 
nepriimsiąs atgal.

Kuo tas viskas pasibaigs, 
-da nežinią.
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Stovėti 
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Tuo tarpu turbut jau ai 
jo kariumenei įsakymas 
tvarką daryti. Kareiviai,

LDLD. LEIDŽIA DVI 
KNYGAS. ’

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugija leidžia dvi 
geras knygas: (1) Kautskio 
veikalą „Karolio Markso 
Ekonominis Mokslas,” kurį 
verčia (o gal jau ir išvertė) 
iŠ vokiečių kalbos drg. Gri
gaitis, ir (2) „Atmosfera ar
ba Oro Gazai ir jų Ypaty
bės,” kurią parašė drg. Pet
riką. • \

Tikimasi, kad abidvi kny
gos išeis da šiais metais. 
Kas prie LDLD. šįmet prisi
rašys, tas galės jas gauti.

DA VIENAS „DIPLOMA
TAS”

Eselerkos organas „Gar
sas” paskutiniam savo nu
meryje praneša, kad —

”P-nas Julius B. Kaupas, bu
vęs ’Garso’ ir 'Draugo* redak
toriumi, 13 d. rugsėjo ižvažiuo- 
ja Paryžiun. Iš ten neužilgo 
važiuos Lietuvon.”
Kaip išrodo, tai 

laiku visi piemenįs 
„diplomatais.

kareiviams šaudyt Karei- 
! viai davė porą zalpų į viršų, 
■ bet minios ir tas nenugązdi- 
: no. Ji da daugiau įsiuto ir 
Į tuojaus išdaužė visus Šid- 
;Iauško aptiekos langus, ku
rie iki to laiko buvo dar 
sveiki. Kiti chuliganai vis 
dar plėšė Januškos storą, 

j Po kokių penkių minutų ka- 
reiviai paleido zalpą tiesiog 

' į minią. Pasigirdo. klyks
mas. Pašauti ėmę šauktis 
jau Jėzaus.

Kuomet minia išbėgiojo, 
ant žemės gulėjo apie 10 
žmonių. Vienas buvo už
muštas ant vietos, kitas mi
rė vežant į ligonbutį.

Laikraščiai ant rytojaus 
rašė, kad ligonbutin nuo čia 
buvo nuvežta 13 sužeistų. 
Mat vienas kareivis su per
skelta galva irgi buvo prie 
sužeistųjų priskaitytas. Bet 
kiek ištiesi} buvo sužeista,

kyt Ponas gali supykt.
Tas - „ponas” čia — tai svei

„tautų lyga,” o tos „kiaulės,”,šiai nepatiko ir ji iškoliojo 
—tai lenkai. , 'drg. Derį ”durnelium." 72-

Sąjugininku lygos globo- ram savo numeryje ji sako: • • ’ . T2.x_. i n šui >Keleivio> N36 tuIas
durnelis J. Deris reikalauja, 
kad 'Laisvė’ išduotų apyskaitą 
iš surinktų aukų J. Perkūno 
bylos vedimui.

"Mes štai ką tam durneliui 
pasakysirrffe. Jeigu tas durne
lis nori, kad mes 'Laisvėje’ at
kartotume visa^ atskaitas, til-

I
JISAI DA GYVENA. 

Iš Nadsono.
Nesakykit man: jis mirė 

—jisai da gyvena. 
Nors aukuras išgriautas 

—liepsna da plesdena. 
Nors nuskinta rožė — da 

aromatas dvelkia, 
stygos sutrauktos — 

akordai da verkia.
E. Dri-tė.

jami lenkai įsibriovė Lietu-1 
von ir Lietuvos ūkininkas! 
nedrįsta juos varyt, kad są
jungininkai neužpyktų.

lietuviški „diplomatai” | 
skundžiasi, aimanuoja, bet( 
karės lenkams neskelbia. • 
Lenkai juos persekioja, ki-t 
ša juos kalėjiman, užima

• v

i

greitu
išeis|da paleido tris šuvius į vir

šų, iš • pradžioj gauja atsit-
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LEWIST0N, ME. 
Kunigo M. X. Mockaus 

prakalbos.
Kaip žinoma, musų kleri

kalų spauda kovojantį prieš 
kunigijos darbus ir žmonių 
prietarus, kunjgą Mockų 
piešdavo baisiausiuose pa
veiksluose. Prietaringiems! 
katalikams jisai rodėsi esąs 
baisus velnias.Net ir tūli so
cialistai visaip apie kun. 
Mockų kalbėdavo; vieni pa
sakodavo, kad jis velnius 
pardavinėja, kiti kad moni- 
ja žmones juodaknygėm—ir 
ko žmones nepripasakoda
vo!

Dabar Lewistono lietuvių 
D. L K. Gedemino Dr-jai 
surengus kun. Mockui pra
kalbas daugelis levistonie- 
čių labai žingeidavo pama- 

' tyti tą „baisųjį’’ Mockų. 
Ypač moterėlės žingeidumu 
degė, kad pamačius tą „ra
guočių,” kuris net ir už vel
nią galingesnis, nes jį par
duoda... Jos arba daugelis 
jų da pačios tvėrė visokias 
pasakas apie Mockų, kitos 
nors rąžančiais ir škaplie
riais apsiginklavusios ėjo 

, pamatyti jo.
Ir kas? Visi pamatė, kad 

tai yra paprastas žmogus, 
skelbiantis žmonėms teisy
bę; uolus kovotojas prieš 
melą ir gabus prietarų ir 
kunigijos pasakų griovėjas.

Mockaus misijos čia buvo 
per 4 dienas, pradedant rug
sėjo 1 d. ir baigiant 5-tą.

Pirmą dieną kun. Mockus 
kalbėjo temoje: „Lietuvystė 
ir lenkystė Lietuvoje.” Pui
kiais pavyzdžiais kalbėtojas 
nušvietė žmonėms kaip Ijen- 
kijos kunigija nešė lietu
viams krikščionišką tikėji
mą, kaip lietuviams paikų 
pasakų nepriimant krikščio
niškieji lenkai pasikvietę 
sau į talką popiežiaus armi
ją kryžeivių kardu ir ugnia 
lietuvius sukrikščionijo, jų 
pačių kraujuose krikštinda- 
mi. Taip įbrukus lietu
viams krikščionišką tikėji
mą su visais jo paikiausiais 
prietarais Lietuva veik ne
teko savo politinės laisvės 
ir puolė kaipo atskira nepri- 
gulminga valstybė. Taigi už 
lietuvių vergiją pirmiausiai 
priguli dėka katalikiškam 
tikėjimui. »

Žmonės atydžiai prakal
bos klausėsi. Nors kalbėto
jas tikėjimo apaštalams ne
sigailėjo tinkamų vardų, te
čiaus ir davatkos matomai 
pripažino, kad tie dvasiški 
vadovai į dangų tik tokių 
vardų ir teverti.

Antrą vakarą kun. Mockus 
rodė stereskopiškais paveik
slais ir žodžiu aiškino Kris
taus gyvenimą pagal „raštą 
šventą.” Faktais priparodė 
kaip krikščionis garbindami 
nežinomus dievus pažemina 
savo žmogišką išmintį, kaip 
už savo garbinamus stabus 
jie žudosi ir kitus žudo. Vie
nu žodžiu išparode tikėjimo 
paikumą ir kenksmingumą. 
Žmonės ramiai klausėsi, iš
skyrus kelis vyčius,' kurie 
pabėgo iš svetainės, turbut 
tegalėdami išturėt gėdos 
karščio.

Trečią vakarą paveikslais 
ir žodžiu aiškino dabartinės 
kunigijos gyvenimą.

Čia jau vyčiams ir davat
koms kaipo kunigijos biznio 
sargams buvo perkarsta. 
Jie nubėgo pas kunigus ir 
miesto valdžią, primelavo 
policijai ir ketvirtą vakarą 
kun. Mockui pradėjus pa
veikslais ir žodžiu aiškinti 
„šventą inkviziciją,” atėjo 
keletas' poli .stų, kad sulyg 
vyčių ir kunigų reikalavimo 
uždarius prakalbas. Tečiaus 
patįs policistai taip užsiinte- 
resavp rodomais paveiks
lais, kad visą vakarą išsto-

r
Km nieke neveikia 
Te niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

publikos, kaip kalbėtojas 
aiškina tuos paveikslus. Pa
baigus rodyt paveikslus, po
licija pasišaukė kun. Mockų 
policijos nuovadon, kur pak- 
lausinėję liepė Mockui va
žiuot iš L e w i s t o n o, 
neš, girdų be laisnio paveik
slus «odyt Maine steite ne
valia.

Publika iš svetainės nėjo 
pakol iš policijos nuovados 
nesugrįžo . kun. Mockus su 
komitetu ir nepaaiškino ka
me dalykas. Publika kun. 
Mockui už jo prakalbas pa
dėkojo entuziastišku ir ilgu 
delnų plojimu. Reik pasa
kyti, kad tokios prakalbos 
paliko publikoje geriausių} 
įspūdžių ir nemaža paniekos 
tiems judošiams, kurie 
skundė ir bandė pakenkti.

M. B.
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čiokelio sūnūs o dabar lan- JUKELIS PA- 
kas universitetą ir tikisi bu- 
siąs „daktaru.” Išgyrė jis KLIUVO BĖDON, 
savo auklėtojus kunigus, -------- —
buk jiems tik daugiausiai „Kairiasparnių" mokvto-
priguli dėka už nuvertimą! jas ir agitatorius Jukelis, 
caro, Vokietijos kaizerio ir—akydamas anądien So. Bos- 
tt. Šitokia pasaka aiškiai tone „prakalbą,” 1 ‘ ’1 
priparodo, kiek teisybės bu
vo visoje Račkaus prakalbo
je.

Užbaigęs savo pliovones 
ir mulkinimus Račkus prašo 
publikos aukų ir klausia, 
kas norėtų kokių klausimų. 
Klausimų pasipylė iš visųj 
pusių tiek daug, kad Rač
kus nei į vieną jų nedavė at
sakymo, pasakė neturįs lai
ko.

Po to špitolninkas prane
ša, kad dainuos bažnytinis 
choras. Ant estrados pasiro
do tikrai „šventos traicės” 
„choras,” susidedantis net 
iš trijų davatkų. Geriau 
joms butų panelės švenčiau
sios karunkas karkti, negu 
rodyties ant estrados.

Parapijonas. *

□

MAHANOY CITY, PA. 
Protestas.

Męs Mahanoy’aus ir apie- 
iinkės 13 įvairių draugijų, 
reprezentuojančių apie 2003 
organizuotų lietuvių, atsto
vai savo susirinkime priė
mėm protesto rezoliucija 
prieš buvusį Mahanoy City 
1 d. rugsėjo, š. m., PennsyL* 
vanijos Lietuvių Seimą už 
jo sauvališkus nutarimus. 
Protestuojame ve delko:

1) Kad seimo vedėju buvo 
išrinktas žmogus kunigo 
Augustaičio įstatytas; rin
kimas buvo taip sukiastuo- 
tas, kad balsams skaityt pa
vesta kun. Augustaičio nu
skirti žmones, kurie suskai
tė pagal kunigo norą ir slap
tą politiką.

2) Kad renkant Seimui 
raštininką ta pati šulerystė 
buvo padaryta kun. Kudir
kai liepiant. Užėmė rašti
ninko vietą tas, kurį kunigai 
norėjo, o ne tas, kas daugiau 
balsų gavo.

3) Kad neva „išrinktas” 
seimo vedėjas^ neleido klau
simų diiskusuot tiemą dele
gatams, kurie nepasirodė 
nuolankiais kunigų vergais.

4 Kad kun. Augustaitis 
nuolat bėgiojo su didele laz
da nevos gązdindamas ne
rimaujančius ir vis ištiki
muosius agitavo už ką reik 
balsuoti ir su kokiu punktu 
sutikti. ;

5) Kad nutarta, org&ni-’ 
zuoti Suv. Valst. lietuvių1 
kariumenę, nors didelė dele-i 
gatų didžiuma buvo tam 
priešinga.

6) Kad nutarta prie Tau
tos Fondo organizuot Rau
donojo Kryžiaus Dr-ją, 
nors ir tam didžiuma buvo 
priešinga.

7) Kad du paskutiniu re
zoliucijos punktu besvars
tant daugiau negu du treč
daliai delegatu balsų nega-ikierių Apsigynimo Fondas

prisidarė 
sau didesnės bėdos, negu 
skaitydamas anuomet Ne\v 
Yorke „protekciją."

Skaitydamas ta „prelek
ciją” jisai tuomet pasakė, 
kad klerikalų dvasiškija jau 
Maižiaus laikuose ėjusi iš
vien su buržuazijos valdžia, 
kuomet ir paprasta davatka 
žino, kad Maižiaus laikuose 
katalikų da ant svieto nebu
vo. Toliaus toj, atsiprašant, 
”prelekcijoj„ jis buvo pra
dėjęs pasakot apie Liuterio 
Martino vaikus; bet kuomet 
vienas iš publikos jam pas
tebėjo, kad Liuteris buvo 
nevedęs ir jokiu vaikų netu
rėjo, tai „kairiaspamių” 
mokytojas atsiprašė publi
kos už ’’: 
rė: ’” 
buvo neženotas, 
pats gerai žinau, 
kaip čia man tas susimaišė.” 
Ištikrujų-gi Liuteris buvo 
vedęs tik Jukelis to nežinojo 
ir išstatė save ant pajuokos.

Tai taip buvo anuomet 
skaitant Jukeliui savo „pro
jekciją.”

Dabar jis turėjo da dides
nio „trobeio.’’ Pasigyręs, 
kad jis viską žinąs ir ant 
kiekvieno klausimo galįs at
sakyti . „aiškiausiais fak
tais,” jis ėmėsi pasakot, 
kaip anais metais kairiųjų 
organizacijų konferencijoj, 
Brooklyne Michelsonas su 
Bagočium piršę savo rezoliu 
riją, „kurioj buvo ginama 
caro valdžia ir ponai.”

Tuojaus iš publikos atsis-

’misteiką’’ ir pridu- 
Taio, teisybė, Liuteris 

ką ir aš 
ale kažinASHLAND, PA.

Fanatikai bijo laisvamanių.
Kaip jau buvo „Keleivyje” 

pranešta, kad čionai taipgi 
susitvėrė lietuvių laisvama
nių kuopa, tai -čianykščiai 
netik lietuviai katalikai, bet 
net ir airiai gavo didelį kin
kų drebėjimą. Mūsiškiai ku
nigijos auklėtiniai pripasa
kojo airių „faderiui” apie 
tą kuopą, o tasai vėl savo 
avelėm ir avinam pripliau
škė nebūtų dalykų, raginda
mas, kad ištikimi kunigijos 
vergai pasirūpintų ”iškly- 
nyt” bedievius iš šio miesto. 
Žinoma, fanatikui pikčiau
sias darbas išrodo didžiu 
nuopelnu prieš dievą, jei tik 
piktadarystę atlikti palie
pį3 kunigas. Tečiaus reik ne>oja drg. Mankus ir sako:
užmršti, kad šiandien — tai 
ne popiežijos viešpatavimo 
laikai, kada galima buvo ki
taip negu kunigija įsako 
manančius žmones ant lau
žo liepsnose spirginti. Dėl
to dvasiško klebonijos tėve
lio sįundymus galima šalies 
įstatymais suvaldyti ir nebi
joti fanatikų gazdinimo. 
Bet visgi atsirado trįs bai- 

llięs ypatos. kurio? tų baubų 
į nusigando ir iš laisvamanių 
kuopos dėl to išstojo.

Jeigu laisvamanių kuope
lės taip nusigando minios 
tamsių katalikų, tai jau aiš
ku, kaip jie teisybės bijo. 
Laisvamaniams nėra reika
lo bijoti, turint savo pusėje 
šalies įstatvmus ir teisvbe.

F. J. L.
!

WATERBURY. CONN. 
Vieša padėka.

Šiuomi Waterbuiro Strei

Nuq redakcijos: — Kad 
skaitytojams butų aiškiau, 
apie kokią rezoliuciją čia ei
na kalba, tai pridursime ke
liatą žodžių ir nuo savęs.

Kuomet Rusijoj kilo revo
liucija ir nuversta caro val
džia, Amerikos lietuvių kai
riųjų organizacijos sušaukė 
1 balandžio 1917 metų savo 
konferenciją Brooklyne, kad 
pustačius savo poziciją lin
kui revoliucijos, nutarus ku- 

partijų

Nėra abejonės, kad tas 
„dvasių vaidinimasis” yra 
kokių šposininkų ar ko su 
nežinotnais tiksiais padary
tas, kad išvijus lenką. Val
džia turėtų pasirūpinti išty
rimu tos paslapties, bet čia 
policija tokiais dalykais ne
užsiima, o prietaringiems 
žmonėms galvose baiseny
bės tveriasi — baimės apim
ti bėga ir negali paslaptį 
atidengti.

M

I

vo, nes jie buvo „neištikimi” 
klebonams.

8) Kad delei šitokio poli
tikierių sauvaliavimo 200 
delegatų turėjo apleisti se
sijas.

Taigi prieš šitokį sauva- 
lišką klerikalų elgimąsi, mes 
griežtai protestuojame ir 
pavedame visuomenei ap- 
vertinti Pennsyvanijos Lie
tuvių Seimo „nutarimus.”

Pasirašome protestuojan
čių vardu:

V. Mayackas. pirm. 
F. Klimauskas, sekr.

MILWAUKEE, WIS. 
Klerikalų sorkės.

Rugpiučio 31 d. čionai bu
vo vietos klerikalų sureng
tos prakalbos. Kalbėti buvo 
pakviestas klerikalų auklė
tinis Al. Račkus, kuris, 
kaip jau žinoma, pasižymi 
savo burnojimais ir šmeiži
mais susipratusių lietuvių 
darbininkų, ypač socialistų. 

Nekalbant apie kitus Rač- 
kaus pliauškalus ir nesąmo
nes, reikia pažymėti, kad jis 

vėjo salėj besiklausinėdami pasigyrė tuo, jog esąs praš-

f

”Aš dedu ant stalo dešimts 
dolerių kalbėtojui, jeigu ji
sai prirodys, kad Michelso
no rezoliucijoj buvo gina
ma caro valdžią. Jeigu kal
bėtojas to neprirodys. tai jis 
viešai čia tūri prisiimti me
lagio vardą.” .

Jukelis susimaišė ir neži
no ką sakyti. Mikčiojo-mik- 
čiojo, paskui jau ėmė išsisu
kinėti, kad, girdi, tiesiog už 
caro valdžią toji rezoliucija 
neagitavusi, bet ji rėmusi 
buržuazinę Kerenskio val
džią, o Kerenskio valdžia 
juk buvusi taip netikusi, 
kaip ir caro.

Bet d. Mankus Jukelio ne
paleidžia. Jis pasiprašo bal
so iš naujo ir sako, kad Ju
kelis vėl meluoja. Salėj kįla! 
triukšmas. „Kairiasparniai” i 
šoko Jukelį ginti. Bet 
d. Mankus sako: ”Ko jus čia 
karščiuojatės ’ Aš su kalbė- 
cojum turiu reikalą, ne su 
jumis. Matot, kad jis nežino, 
ką kalba. Pirma jis užreiš-J 
kė, kad Michelsono rezoliu-j 
cija gynė caro valdžią, o da
bar jau traukiasi atbulas ir 
sako, kad ji gynusi tik Ke-| 
renskio ko-aiiciją. Kerens- j 
kio ko-alicija ir *’ caro vai-' 
džia, tai juk didelis skirtu-i 
mas! Bet aš žinau, kad toji: 
rezoliucija ir Kerenskio val
džios negynė. Ir jeigu kalbė
tojas prirodys, kad jis sako 
tiesą, aš jam vistiek dedu 
dešimtinę.”

Jukelis, žinoma, prirodyt 
to negalėjo ir dešimtinės ne
gavo. Bet jeigu čia butų tik 
dešimtinės klausimas, tai 
butų da pusė bėdos. Bet čia 
buvo toks keblus padėjimas, 
kad Jukelis stovėjo ant pa
grindų paraudęs nuo gėdos, 
o publika žiurėjo į jį ir ma
tė, kad jis pagautas meluo
jant ir jokiu budu negali iš 
to išsisukti. Tūli net gailėjo
si jo. Sako, tai daug aršiau,

varde nukentėjusių už strei
ką darbininkų viešai išreiš
kia savo nuoširdžią padėką 
Amerikos Lietuvių Pašai. 
Kliubui iš Harvey, III., už 
gausią auką $20.25, kokią 
kliubas prisiuntė nukentė
jusių bylai vesti.

Septynių nukentėjusių by
la prasidės 16 rugsėjo. Kitų 
14-os nukentėjusių byla ren
giama.

Nusamdyta goriausi ad
vokatai ir tikimasi provas 
laimėti, jei bus užtektinai 
pinigų lėšoms padengti.

Taigi tardami širdingą 
ačių įvardintam kliubui už 
auką prošome da ir kitų 
draugijų bei darbininkiškų 
organizacijų pagelbėt mums 
sunkioj kovoj su kapitalis
tais.

Siųsdami aukas malonėki
te išpirkti čekį ar money or
derį iždininko vardu: J. Bo
kas, o pasiųsti jį sekreto
riauk vardu S. Cibulskis, 797 
Bank st., Waterburv, Conn. negu kad viešai kas per ausį 

duotų. Gaila ir man buvo 
to žmogelio.

Reporteris.

rią revoliucinių 
remti ir tt.

Toj Konferencijoj apsirei
škė dvi srovi: vienai sriovei 
vadovavo Kapsukas ir Šu
kys, o antrai Michelsonas ir 
Bagočius. Kiekviena tų srio- 
vių išnešė savo rezoliuciją, 
nušviesdama savo poziciją. 
Taigi apie vieną tų rezoliu
cijų Jukelis dabar ir atsimi
nė. Jisai kalba apie tą rezo
liuciją, kuri buvo Michelso
no, Hermonienės ir kitų pa
rašyta. Ji skamba žodis-žo- 
din taip:

”Męs pripažįstam, kad da
bartinis Rusijos politikos per
versmas yra vienas svarbiau
siu klausimų šių dienų prole
tariato judėjime;

-’Bet kadangi šitas perver
smas dar tik prasidėjęs ir re
voliuciniam Rusijos proleta
riatui gali rpisieiti dar ilgai ir 
sunkiai kovoti, kad atsiekus 
kuodaugiausia savo klesai lai
mėjimų ;

”Tai męs visomis iiegomis 
remsime socialdemokratų par
tiją, kuri siekia prie kuop’a- 
čiausios demokratines tvarkos 
ir visų pirmiausia stovi už dar
bininkų klesos reikalus.

”Męs karštai sveikinam Ru
sijos revoliuciją ir labai trokš
tame. kad Jos banga nušluotų 
ir kitus Europos sostus.

’’Męs esam griežtai priešin
gi kiekvienai tautų karei ir 
trokštam, kad dabartinė Euro
pos skerdynė pasibaigtų kuog- 
reičiausia.”
Kaip matote šita rezoliuci

ja reiškia kuokarščiausios 
užuojautos revoliucijai, pri
žada remti social-demokra- 
tus. kurie stovi už darbinin
kų klesa, ir sveikina revoliu
cinį Rusijos proletariatą. 
Na. o Jukelis pasakoja, kad 
toj rezoliucijoj remiama 
"caro ir ponų” arba „Ke
renskio valdžia!” Ar reikia 
da nedaresnio melo? Ir tai 
vadinasi „prakalbos,” kurių 
tikslas turėtų būt žmones 
mokyt ir teisybę skelbti!
. revešvilleTw. va.

Nepaprastas atsitikimas.
Rugpiučio 31 d. čianykš- 

čios sodybos gyventojai ga
lutinai nusprendė, jog „dva
sios da gyvena.”

Netoli Morgan kasyklų 
turi pastatęs sau stubelę tū
las lenkas. Nuo tūlo laiko 
s tūbelėj pradėjo vaidintis 
"dvasia.” trankydamasi stu- 
boij ir kieme.,Ypač šuneliui 
ramybės neduodavo. Kaip

I
I
I
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Čionai lietuvių gyvena 
kelios šeimynos, 
jų tarpe mažai.

Sutikimo 
,, _____ Pavieniu
randasi apie porą desėtkų, 
tečiaus jokio visuomeniško 
veikimo nesimato. Yra pora 
merginų, bot tos su lietu
viais nieko bendra turėti ne
nori. Tamsumo daug.

Darbininkiškame judėji
me čianykščiai darbininkai 
mažai pasižymi. Yra mai- 
nierių unija, bet nieko ne
veikia.

Darbai kaip kitur, taip ir 
čionai šiuo laiku pamažu ei
na, bet pragyvenimo bran
gumas atima visą uždarbį 
ir žmonės skursta. Rytojus 
tamsus ir miglotas.

Kunigo svečias.

PERKŪNO BYLOS IR 
AUKŲ KLAUSIMU.
Keleivio” N36 drg. J. De-

• T j • 1

J. Riktoraitis, pirm.
J. Cibulskis, sek r.

J. Bokas, iždininkas.

kas šuneli vaiko, muša, ta
sai gi rėkia-kaukia. Lenkas 
pats mėgino špuką sugauti, 
bet veltui. Jokio gyvo sut
vėrimo nesimato. Galų-gale 
kaimynai nutarė vargina
mam lenkui pagelbėti. Nus
pręsta per tris vakarus nak
timis stuba sergėti ir vaidy
klą sugaut. Veltui. Ant ga
lo lenko šeimyna išsikraus
tė, o tūlas drąsus lietuvis 
nuėjo atsigulė į lovą ir laukė 
šnuko, kad ji susičiupus. 
Vos tik atsigulė, lova pradė
jo po stubą čiužinėti, bet ir 
drąsuolis lietuvis, nors iššo
kęs iš lovos veik apibėgo ja 
—nieke nebuvo, nieko nera
do. Baimės apimtas pabėgo 
iš tos slaptybių pilnos stu- 
bos. Kaimynai nutarė, kad 
velnias stuboje gyvena ir 
žmonėms joje nėra vietos,

Ir taip vargšas paliokas 
neteko savo stubelės.

”l

ris pajudino ytin svarbų 
klausimą, būtent, kur dingo 
Perkūno bylai suaukautos 
aukos.

Tuo klausimu ir aš noriu 
tarti savo žodį.

Gyvenant man Brooklyne 
ir esant Lietuvių Apšvietos 
Draugijos nariu, atmenu, 
kaip iš minėtos draugijos 
iždo paskirta drg. Perkūno 
bylos vedimui $5.00 ir atski
ri nariai tame susirinkime 
sumetė da kita tiek. Pini
gai buvo perduoti "Laisvės” 
redakcijai.

Už kokių metų laiko aš L. 
Apšvietos Dr-jos susirinki
me buvau pakėlęs klausimą, 
kaip stovi drg. Perkūno by
los dalykai. J. Šukys atsa
kydamas į paklausimą pa
aiškino’: "Dabar negalima 
provos užvesti, nes Hoosicko 
valdžia katalikiška... Pini
gai randasi ’Laisvės’ redak
cijoj ir neprapuls; kaip tik 
bus kitokia valdžia, tai gali
ma bus ’provą užvesti. Pini
gų yra apie 200 dolerių.” 
Toks paaiškinimas buvo 
duotas Auš. Dr-jos susirin
kime 191G metais.

Kaip dabar pasirodo, byla 
visai nebuvo užvesta ir jau 
keli metai, kaip tie pinigai, 
žmonių suaukauti bylos ve
dimui stovi "Laisvės” re
dakcijoj. Gi darg Perkūnas 
netekęs sveikatos, panešęs 
materialių nuostolių, iš 
’Laisvės” susilaukė tik pa
niekinimo. Neduoti už au
kas atskaitų ir da tą žmogų 
išplūsti — tai jau biaurus 
pasielgimas.

Todėl ir aš, kaipo aukavu- 
sis drg. Perkūno bylos rei
kalui pinigų, reikalauju, kad: 
”Laisvė” paaiškintų kurį 
dingo Perkūno bylai žmonių 
suaukauti pinigai? Jeigu 
jie nedingo, kad butų per
duoti tam. kam aš ir kiti 
draugai darbininkai auka
vome.

SO. BOSTON, MASS. 
Policija uždarė Labdarystės 

Dr-jos susirinkimą.
Rugsėjo 3 d. buvo Lietu-- 

vių labdarystės Dr-jos su
sirinkimas. Susirinko apie 
100 narių. Perskaičius pro
tokolą, kai-kuriems nepati
ko du bordirektorių nutari
mai, Viens tų nutarimų 
griežtai draudžia salės na
me pardavinėti svaigalus. 
Bet prieš tą nutarimą pne- 
šinties nebuvo kaip, nes svai 
galus pardavinėti dagi salė
je valstijos įstatymai drau
džia. Taigi p. Norkūnas, 
kreipdamas savo pastabą i 
mos, kurie nerimavo gir
dint nutarimą, pasakė: 
„Jums tautiečiai yra gėda, 
socialistai visi stoja už nu
tarimą, o jus priešinatės.”

Antras nutarimas kalba 
apie svetainės samdymą. 
Kaip jau žinoma, tūli karsti 
dabartinės Lietuvos vai- • 
džios rėmėjai pradėjo rink
ti pinigus lietuviškam mili- 
tarizmui. Jie kreipėsi salės 
valdybon, kad leistų jiems 
naudotis sale pakol ta kam
panija tęsis, o paskui pa
duot bilą už salę. Direkto
riai gi nutarė, kad už salę 
butų mokama po kiekvieno 
pasinaudojimo. Tautininkus 
šitas nutarimas skaudžiai 
dūrė; mat buvo išrokavi- 
mas, k'ad lėšos už salę vė
liaus galima -bus paskaityti 
už Labdarystės Dr-jos auką 
„Lietuvos reikalams.” Pie
nas nenusisekė, dėlto ir kilo 
smarkiausia ataka ant val
dybos. Tūliems nariams sto
jus už nutarimą, susirinki
me kilo triukšmas—pradėta 
uit. staugt, baubt ir viso
kiais balsais šaukt. Norkū
nas paėmęs balsą užreiškia, 
rodydamas į šaukusių pusę: 
„Ta salė yra musų, o ne jūsų 
(suprask nutarimui prita
riančių). Męs salę nupirko
me ir męs ją galime duot 
dykai per visą mėnesį Lie
tuvai aukoms rinkti.’’ Apie 
trečdalis x susirinkusiųjų p. 
Norkūnui ploja. Visi kiti 
tyli. Ima Vasiliauskas balsą 
ir sako:

"Matot, kada jūsų pusės 
kalba, nieks triukšmo neke
lia. Jeigu čia randasi mar
šalka, triukšmadarius pri
valo prašalint.” Atsistoja 
du vyru, pasisako jie esą 
maršalkomis ir prišoka prie 
Vasiliausko. Pirmininkas 
negalėdamas užlaikyti tvar
kos, susirinkimą uždaro. 
Socialistai išsiskirsto, tauti
ninkai apstoja valdybą, no
ri atimti knygas, ir nežinia 
kas butų buvę, jeigu tuo 
tarpu į salę nebūtų atėję ke
li policistai. kurie įsakė iš
siskirstyti. Tautininkai puo
lasi skųsti socialistus polici
jai, kad tai bolševikai, rodo 
plakatą, kad tai yra „again- 
st government,” bet policija 
nekreipia jokios domos, tik 
vsiems liepia išeiti ir tuomi 
tasai susirinkimas užsibagė.

Petras.
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Petraška.
Detroit, Mich.
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”Kairiasparniai” visą lai
ką boikotavo „Naujienas.” 
Bet kada jie patyrė, jog 
„Naujienų” turtas užaugo 
nuo $15,000 iki $52.000, tai 
jie pradėjo rūpintis, kad pa
ėmus tą dienraštį į savo ran
kas. Jie žino, kad tuomet 
laikraštis tikrai suban kra
tytų.

• Prof. Gnaiba.
Kun. Laukaitis kalba apie 

nepriklausomą Lietuvą. Gal 
lis taipgi papasakotų apie 
"malšinimą kramolos” Lie
tuvoj, kuomet Lietuva norė
jo pasiliuosuoti nuo caro 
valdžios 1905-6 metais.

Eks-Klerikas.

I

TERRE HOUTE, IND.
Broliška pašalpinė drau

gija "Sietynas” šiuomi pra
neša savo nariams, kad se- 
kantin susirinkiman visi at
silankytų, nes yra daug 
svarbiu reikalų aptarti. 
Taipgi pranešame, kad kiek
vienas atsivestų ir savo 
draugų prie draugijos prisi
rašyti.

V. Urbonas, sekr.
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RELEI VIS.

Kristus ir musų klerikalai
— 11 1 \ •—
būni ant burdo? Prie kokių, 
draugijų priklausai? Ar atlikai 
velykinę ?” •

Kristui rimtai atsakius, jog 
jis čia atėjo tik skelbti teisylij 
ij- platint tarp lietuviu meilę, 
klebonas lieptų "vyčiams” jį 
vesti pas vyskupą, čia atvedus, 
vyskupas paklaustų Kristų, 
kas jis toks ir kam jis čia tapo 
atvestas. Bet "vyčiai” karei
viai ir jų palydovai, nelaukdami 
Kristaus atsakymo, pradėtų vi- 
soikais balsais rėkti:

"Jis yra šliuptamis, bedievis, 
laisvamanis. Jis nori užkenkti 
mus parapijai, įsteigti r.eprigul- 
minga bažnytužę ir joje būt ku
nigu, kad tuomi pakenkus musų 
klebonui.”

Vyskupas palaukes kol rėks
niai nutils, paklaustų, ar tas tie
sa, ką minia sako, čia Kristus 
pasakytų:

"Man jūsų parapijos ir bažny
čios nereikalingos. Aš atėjau 
pas jus skelbt vienybę ir artimo 
meilę, kuriu pas jus jau neliko 
pei kibirkštėlės.”

* Tuom tarpu prie Kristaus pil
ei tų vyriausias kareivis vardu 
Kun-Halaburda ir sugniaužta 
kumščia smogtų Kristui veidan, 
sakydamas:

"Ar tai tik taip atsakai ger
biamam vyskupui?”

Vyskupas lyg

Jeigu Kristus šiandien atsi
rastų ant žemės ir atsilankytų 
kurioje didesnių lietuviškų ko
lonijų Amerikoje, jis neiškęstų 
šventadienyje nenuėjęs į lietu

vių katalikų bažnyčią. Įėjus 
jam per duris, j f apstotų para
pijos komitetas, reikalaudamas 
10 centų užsimokėti uz suolą. 
Neturėdamas pinigų jis turėtų 
stovėti pasienyje, o komitetas 
šaipytųsi iš jo ilgų plaukų, bar 
zaos. ūsų ir ilgu rūbų. Laike mi
šių Kristus labai stebėtųsi ir 
nervuotųsi, matydamas, kaip 
kunigas, pametęs mišias, pasi
ėmęs samtį ir eidamas per baž
nyčią kaišioja jį žmonėms po 
nosimis, kaulydamas pinigų. 
Paskui Kristus labai stebėtųsi 
girdėdamas kunigo vadinamą 
Išmoksią, kuriame .jis sveikina 
savo brolius, siundydamas vie
nais kitus, pkisdamas ant tauti
ninkų, ' pravardžiuodamas ki
tus laisvamaniais, bolševikais, 

• cicilikaiš ir liepdamas žmonėms 
nelaikyti tokių savo jiamuose, 
jei nepriklauso į parapiją, ne
duoda klerŪcalų Tautos Fondan 
pinigų ir netiki, jog kunigas yra 
tikras Dievo tarnas.

Netekęs kantrybės Kristus 
paimtų botagą ir tuomi kirsda
mas per galvas kunigui ir para
pijos komitetui.,- išvytų juos 
laukan, sakydamas: "čia yra Vyskupas lyg susigėdęs, kad 
vieta maldos, kur žmones renka- akli fanatikai pas jį muša jam 
si melstis, o jus ją pavertėt lat-1 nepažįstamą žmogų, lieptų "vy
rų urvu." Įčiams” jį nuvesti pas Profeso-

Kunigas, brostvininkai ir da-.rių, bet esant jau vėlai, prisaky- 
vatkos, klykdami iš bažnyčios tų per naktį jį palaikyti lietuvių 
išbėgiotų. I parapijinėj mokykloj, įrengtoj

Paskui Uosio darbininkų są- bažnyčios skelepe, ir ant ryto- 
jungos nariai Kristų išvestų aig. jaus vest pas Profesorių ir tai 
augšto kalno, parodytų iš ten anksti, idant užspėjus jį dar nu
matomas apielinkes su miestais, mie, nes jis po anstivų mišių tu- 

jam ri išvažiuoti ”su konferencijo- • ♦*mis. x
Apie vidurnaktį bažnyčios 

sklepan susirinkt# daug vyčių 
ir vytučių (jie papratę tuom 
laiku valkiotis), čia jie ant Kri
staus visaip piktažodžaiutų. 
spjaudytų ant jo. išjuoktų jį va
dindami barzdočium ("vyčiai” 
labai nekenčia barzduotų ir u- 

prie suotų žmonių), paskui jį storu
ma- dytų, veblentų jam ir galiaus iš- 
ma- siskirstytų.

' Rytui aušt pradėjus, "vyčiai"

miesteliais ir kaimais, ir 
tartų:

”Tai viskas yra musų, katali
kų. ir tą viską atiduosim tau, 
jeigu prisirašysi prie musų są
jungos, važinėdamas sakysi 
prakalbas ir rinksi pinigus pa
laikymui mus organo ir Tautos 
Fondo.”

' Kristus jiems atsakytų:
"Neprikalbinėkit manęs 

tokių Įstaigų ir negundykit 
r>ęs prie to, kas nėra verta 
nes.”

Paskui visi sugrįžtų atgal Į Kristų. kruvina ir purvais ap- 
miestą. kur ant kampo gatvės taškytą nuvestų pas Profesorių, 
sustotų su buriu berniokų, kurie kurs supykęs apibaru "vyčius,” 
Kristų prisikalbintų važiuot kad jie drįsta taip anksti ir taip 
kartu Į "vyčių” pikniką. Nu- subjaurintą žmogų Įvesti i jo 
važiavus i "pikniką” Kristų ap- stubą. net Į duris nebarškinę, 
stotu "vyčiai” ir parapijos ko- Susigėdę "vyčiai” nusivedę ant 
miletas, grūmodami jam atmo- šventoriaus Kristų aplietų van- 
itijimu už niekinimą katalikys- deniu ant veido ir skarmalu nu- 
tės. pataikavimą laisvamaniams braukę apdžiūvusį kraują, ir

• -ir neplatinimą katalikiškos M-^ant paslėpus supurvintą rūbą, 
teraturos. Kristus pažvelgęs i atsinešę iš bažnyčios seną alte 
aplink ji stovinčius pasakytų ir ia aPvllke Krishb antru ka-r‘

• ,„o. ’ i tu įtemptu Profesoriaus stubon,
"Ne šitam aš pas jus atėjau.į ^iat skaudami, buk jie atye-

Aš pas jus atėjau jus pamokint čia^idelį nusidėjėlį, kurs ža- 
artimo meilės, sutikimo ir man
dagumo. Aš pas jus atėjau 
jums pasakyti, kad visi glaustu- 
metės į vieną būrį šioj svetimoj 
šalyj, vier.vtumet savo silpnas 
spėkas ir bendrai, visi neštuą 
jnet pagalbą savo mirštančiai 
tėvynei, kuri dabar eidama prie 
savo kankintojų iškastos jai

• duobės, paskutiniu kartu pas 
jūs šaukiasi pagalbos. O jus vie
toje gelbėt, išjuokia! ją ir žei- 
užiat, plusdami ir dergdami ne
savo pažiūri] žmones, pravarą 
džinjat juos netikusiais vardais 
ir visame jiems stengiatės ken
kti. Ar šito jus mokina Dievo 
prisakymai. ar taip elgtis jums 
liepia evangelija?

\da sugriauti katalikų bažnyčią 
J ir už trijų dienų pastatyt naują,' 
r.eprigulmingą, įrengt spaustu
vę ir leisti naują dienraštį; jis 
pritarė tautininkų seimui, jis 
varo agitaciją, idant katalikai 
aukautų į ncpriguimybės Fondą, 
jis peikė Bielski už griovimą* 
Ccntralinio Komiteto skyrių, jis 
sako, jog katalikams reikia vie- 

’nybės su tautininkais ir bepdrai 
dirbti išgavimui Lietuvai lais
vės ir sakė, jog kunigams neva
lia kištis į politikos reikalus.

Profesorius išdidžiai pažiūrė
jęs i Kristų ir pasakytų:

”Biskj esu girdėjęs apie tave 
nuo mano zokoninkų, kurie dir- 

Veidmainiai, La mano spaustuvėje? Girdėjau, 
išsikvanštykit iš savo akių ras- jog tu nori liktis Lietuvos pre- 

negin kitų akyse zidentu, ar karalium. O gal at- 
• ’ • J__ V? _ _ • t * ...__ — 1

tus pirmiau, i 
įžiurėsit krislą!" įvažiavai į Ameriką, norėdamas

Susirinkusi minia tuojaus su-l užimt Lietuvos ambasadoriaus 
šukių: "šliuptarnis, bedievis."

Ir "vyčiai" nutvėrę !»»», 
vieni už rūbo, kiti už rankų, kita 
uz barzdos ir plaukų, nuvestų jį 
pas kleboną, sakydami, jog su
gavo r.ežaležninką, norinti sųor- 
gar.izuot nepriguhningą parapi
ją. Klebonas r.ervuotu tonu im-i 

’iu Kristaus klausinėti: |
"Ar priguli prie parapijos?, laut. idant Kristus butų nulin- 

Kokius laikraščius skaitai? Kur.čiuotas už kėsinimąsi ant kata-

vietą ? ’Ar tiesa, ką žmonės apie 
Kristų, tave kalba? Gal moki kokiu ste

buklų ? Jei moki, parodyk ’ čir. 
rnan kokį.”

Kristui neatsakant nieko, 
Profesorius lieptų jį vesti pas 
Uosį. Atvedus Kristų pas Uosį, 
susirinktų didelė minia klerika- 

Įlų ir visi pradėtų baisiai reiki^

KA ATSTOVAUJA 
KUN. LAUKAITIS '

I Klerikalai p.irileisti* juoktis,
sakydami:

"Anava, '/ausyk. jau prie imtų nuo kryžiaus sustingusį 
Dievo šaukia Lt ko jam rei-jjau mirusio Kristaus lavoną ir 
kėjo! Jau t. niršo apie savo palaidotų jį uoloj iškaltame ur- 
mokslą, kurii i li^P^ mums ve aterburio arba Chicagos 

I mylėt sociali.- - ir tautininkus, lietuvių neprigulrr.inguose ka- 
Matai kada s rato! ’’ į puošė. Tada klerikalai atsimin-

Vienas rai’. > vytis," vardu tų, kad Kristus dar būdamas gy- 
Pračkus, prijojęs prie kryžiaus, 
•durtuvu per> atų Kristaus šo- Kad neturėt daugiau nesmagu--kas atsitiko.

"Vyčiai’ paėmę šito raito-jau, pasiryžtų prie urvo ;-- ----------- t---------------------- ----- - r .... .. . .
: i galo priristų pastatyti " vyčių” sargybą, kuri delbtų žinią: - • žinėjad -po lietuvių koloni-

ip iškeltų, Įdavę jam atsikelti neleistų. Sargybon: "Kada<musų kareiviai, po sun- jas, sako prakalbas ir ręitka 
nusivestų jį tiktą Mostowsky, Chesnul ir I kaus ir naudingo darbo atliko 

nuimtų paveiks- Bielsky. šie kareiviai atėję' Lietuvos labui, truputį užsnūdo, 
\veikslo prisidir- prie angos apsiskaitytų’, kad bus! tada atėję tautininkai, laisvą- 

■ ielių. kiekvienas per ilgu jiems laukti trečios die- . maniai ir liberalai su socialis- 
l isisegtų prie sa-.nos, tad sutrumpinimui laikoj tais, pavogė Kristaus lavoną. ’ 

nuvažiuotų į Pittstoną pas Ma-į Homt).

Būrelis tautininkų ir socialis
tų išprašiusių Uosio leidimą, nu- 
~ J nuo kryžiaus sustingusį

riutę Arkietę. Ten jiems pasik-j 
lausius. kaip Mariutė Arkietė, 
gieda karunką'ir tajemnyčias, ir 
paskui užsiplepėjus, jie pevieluo 
tų laiką, kuriuom trūkis iš Pitt- 
stono išeina. Kitu trukiu sugrj-____________ _ Nesenai atvyko Amerikon 
žę jie rastu urvą, kuriame Kris- kun. Laukaitis. So. Bostono 

—______ "Darbininkas” ir kiti kleri-
_____________ w _________ ____r _ nubėgtų pas kalų organai paskelbė, kad 

vu žadėjo keltis iš numirusių. į Uosį ir Profesorių *ir apsakytų jis atyažiavęs Čionai L_---

ną. "Vyčiai' 
jo durtuvą, 
bkersinuką ir 
Į rankas rait ’<ci. 
pas fotcgraf. 
)ą ir sulyg t< 
bę blekinių i 
tokį ženkleli 
vo atlapo.

I «I4

Kris-

likystės, organizavimą rfeprigul- 
mingos parapijos, peikimą krik
ščionių-demokratų ir gyrimą 
laisvamanių. Uosis imtų klaust 
Kristų, ar jis tikrai yra kaitau 
kaip klerikalų minia sako, Kris
tui atsakius ”aš tik teisybės ir, 
artimo meilės žodį visuomet 
skelbiau,” pasitraukęs Kristų į 
kampą, pasakytų:

"Matai, kad minia aut tavęs 
itužus ir gali būt riestai. Prižaž 
dėk man būt geru kataliku, pri
sirašyk prie mano darbininku 
sąjungos ir vyčių, prie mano 
parapijos skaityk tik mano m»> 
nopolio laikraščius ir brošiūras, 
aš tave išteisinsiu.”

Kristui nieko neatsakant, Uo
sis lieptu Kristų nuplakt. Nup
lakimo darbą greit pasiimtų 
Garso. Draugo, Darbininko ir 
Vyčio redaktoriai, kurie Kristų, 
prisirišę prie šventoriaus tvoros 
smarkiai nuplaktų (o plakt jie 
moka) ir paskui,
gaut erškėčių, nuo tvoros nuė
mę dygliuotų dratų ir iš tų pa
darę vainiką, užspaustų Kristui 
ant galvos, o ant pečių užmetę 
raudoną skarmalą ir į rankas 
įbrukę kryželį, užvedę kruviną 
Kristų pastatytu ant akmeninių 
aiptų ties bažnyčios durimis. 
Atėjęs Uosis į susirinkusias 
klerikalų minias rodydamas su
kruvintą Kristų sakytų:

"Tai koks žmogelis!”
O minia sušuktų:
"Nulinčiuok, nulintiuok 
Tada Uosis pasitraukęs 

tų į pašalį, jam tartų:
"Prižadėk man, kad busi ge

ras katalikas, o aš tave išteisin
siu. žinai, kad aš turiu ant ta
vęs valią ir ką noriu, tą galiu su 
tavim padaryti."

Ant šito Kristus atsakytų: 
"Neturėtum tu valios, jei 

nebutu tau duota.”
Uosis šiuomi labai įsižeistų 

susimaišęs, Vabalninku tarmėj 
sušuktų:

"Kan tamsta dar mun tebe- 
rliurpsi?” Paskui nusisukęs į 
šalį dar sušuktų:

"Duokit man undene!”
Nežinant kam jam vanduo 

reikalingas, ir koks. Antanina 
greit atneštu • jam kruželį su 
vandeniu, o vienas brostviniri- 
kas, nubėgęs iš bažnyčios atneš
tų katilaitį su švęstu vandeniu 
ir krapyla. Uosis paragavę*,1 
vandens iš kružkėlio, paskui 
katilaityj su švęstu vandeniu 
jiusiplautų rankas ir paėmęs 
krapvlą, perlaužęs ją mestų 
Kristui po kojų, sakydamas:

"Aš nenoriu šito 
kraujo.” O klerikalų 
suktų:

—Jo kraujas bus 
musų vaikams.

Paskui brostvininkai atnešę 
pušini kryžių, uždėtų jį Kristui 
ant ęečių, o^Nyčiai” jį tąsyda
mi vestų iš miesto į laukus, 
idant ten nukryžiavoti. Keliu ei
nant Kristus, delei kryžiaus 
sunkumo imtų alpt. Tada ”vy-> 
Čiai” nutvertų šalikelių einantį 
žmogelį, vardu Vinikaitį ir jam 
lieptų padėt Kristui nešt sunku-, 
Jį kryžių. Vinikaitis pradėtų iš- 
sikalbinėt. teisindamasis, kad 
jis vienas iš kareivių, vardij 
Mostoįvski, jį prisivestų, saky-l 
darni:

"Tylėk kvaily, ba trenksiu i 
snukį!”

Nešdamas Kristaus kryžių ir 
varomas klerikalų minios, atei
tų ant vieno iš Pittsburgho kai < 
nu. čia 
taus rūbą, jį prikaitą ant kry- didelė žaizda vienoj saulės 

'DUSėį.
"Tai bus milžiniška lieps

nojančiu duju ekspliozija 
nusidriekianti šimtus tūks
tančiu mvlių per dausas. 
Bei tos priežasties saulėj at
sivers krateras (Ivg ir vul- 
kono gerklė. kuris savo di
dumu galėtu praryti žemę.

tI

Šitas paveikslėlis parodo, kaip 17 gruodžio bus susigrupavusios planetos. 
Jy vardai: 1—Merkuras, 2—Venera, 3—Marsas, 4—Saturnas, 5—Jupiteris, 6— 
Neptūnas. Žemė yra septinta planeta. Visos jos bus vienoj saules pusėj. Tik 
vienas Uranas bus kitoj pusėj.

ASTRONOMINIS KATA K-; musų žemės atmosferą iš planetos ir jos visos kartu 
LIZMAS ĮVYKS GRUO- ;lygsvaros ir nubloškus ją Ištrauks saulę. Tarp šitų pla7 

DŽIO MĖNESYJE. įteki sujudimą, kokiame ji netu bus didžiausi dangaus 
! r’ar nebuvo. ”----- ------ ------’ - -

• Astronomai šneka apie; ”pus didelės audros, žai- 
aetikėtus nuu tikins ant nni^bai ir smarkus lietus, 
su žemės. Tai gali Įvykti] '' i__”__
gruodžio mėnesyje, siu me-'Sąvaitės iki musą žemė stig
tų. Jie nusako, kad, girdi, ~ ’
gruodžio mėnesyje męs tu
rėsime taip aide.Į, stačiai 
milžiniška, saulėtaškį, kur; 
net plika akimi busią galima 
lengvai pastebėti.

Ir nebe tam tikrų priežas
čių jie daro tokius spėjimus. 
Jie, matote, pastebėjo ne
paprastų apsireiškimų mu
sų saulinėje sistemoje; ir 
tedel jie prieina prie išvedi
mo, jogei turi kas-nors ne-

I paprasto atsitikti.
Na, kas-gi jau. tokio?
Pręfesorius Albertas Por

tą, pagarsėjęs saulėtaškių 
tėmytojas, rašo apie tai ve 
ką:

' Delei negirdėto net še
šių planetų susiartinimo, 
kokio nepastebėta daugelio, 
šimtmečių bėgyje, Suvieny
tos Valstijos sekanti gruo
džio mėnesi bus paliestos 
baisiausio orinio katikaliz- 
mo (tvano).

"Tai nutiks iš priežasties 
i didžiausio saulėtaškio, ku
ris bus matomas plika aki
mi.

"Nuo to laiko, kaip pra
dėta užrašinėti saulėtaškiai, 

Ingi vienas nebuvo taip dide- 
His, kad butų galima matyti 
be paga bos tam tikrų inst
rumentų. Bet šitas bus ga
lima matyti.

1 ’Saulėtaškis. kuris pasi- 
"vyčiai nupieštų Kris- rodys 17 gruodžio, 1919, bus

žiaus ir ties jo galva prikalę len
tą su užrašu: "laisvamanis’”.
"Cicilikas?” "Nežalezninkas,"
"Tautininkas,” kryžių įstatytų j 
.duobę ir paskui visi piktžodžiau
tų:

"Nagi dabar sugriauk kataii-
Su vienyk lic- 

Kodel tave a, 
taip kaip Vezuvijus ktui {ra
li padaryti spardomą svie
dinį (fut bole).

’Tokis saulėtaskis turės 
užtektinai elektro-magnėtiA 
nes energijos, kad išmušus

kiškas bažnyčias, 
t u viskas partijas.
dabar negali išgelbėti nė tauti-, 
niniai. nė socialistai? A*?

Tuom tarpu Kristus sudejuo
tų:

"Dieve mano. Dieve mano, 
kam mane apleidai!”

aukas. Žmonės aukauja jam 
; daugiausia tuo Įsitikinimu, 
kad jų pinigai eis Lietuvos 
vaildžiai. Tuo budu jisai 

i gauna pinigų ir nuo tokių 
žmonių, kurie kitaip neduo-' 
tų .iam nei cento.

Bet ar ištiesų kun. lau
kaitis yra Lietuvos valdžios 
atstovas? Veikiausia ne.

Abejoja apie tai ir chica- 
giškė "Lietuva.” Štai ką ji. 
rašo 210-tam savo numery
je:

"...gauname žinių, kad kun. ' 
Laukaitis nėra Jokiu Lietuvos 
valdžios atstovu, neturi jokių 
ingaliojimų nuo Lietuvos val
džios, o tiktai atsiųstas katali
kų 'žiburėlio* draugijos parin
kti aukų mokyklų steigimui.” 
Veikiausia taip ir bus, 

kad ponas laukaitis yra at
siųstas čionai prižvejoti pi
nigų klerikalų pozicijoms 
tvirtinti Lietuvoj, nes skel-* 
bdami surinktas jo aukas, 
kunigų laikraščiai ir .sako, 
kad tos aukos surinktos ”Ži- 
burėliui.” 
. Taigi kas duoda kun. Lau
kaičiui pinigų, tas remia ku
nigų Įstaigas Lietuvoje. O 
kas remia kunigų Įstaigas, 
tas remia didžiausi progre
so neprieteli — klerikaliz
mą !

Nereikia tikėti, ką kun. 
Laukaitis kalba. Jis gali 
pakalbėti ir apie Lietuvos 
la;sve. ir apie žmonių ap- 
švietą, ir apie darbininkų 
būvio pagerinimą, ir apie 
daugeli kitų gražių dalykų.

Bet iš praeities męs ži
nom, kad kun. Laukaitis to
kiems -gražiems ‘ dalykams 
nepritaria, kaip lygiai ne
pritaria ir kiti kunigai.

Juk jis yra tas pats kuni
gas Laukaitis, kuris būda
mas Lietuvos žmonių atsto
vu durnoje nunešė carui iko
ną dovanų, kad išreiškus 
jam ištikimybę —■■ ištikimy
bę tam budeliui, kurio įsa
kymu buvo žudomi geriausi 
Lietuvos sūnus!

Jis^yra tas pats kun. Lau
kaitis, kuris paskui su pasi
didžiavimu durnoje pasigy
rė, jog kunigai uoliai padė
ję valdžiai malšinti kramolą 
Lietuvoj. e

-. ,. Kitais žodžiais sakant, ku- 
sujuai- njgaj padėjo caro valdžiai 

Kau męs, nuslopinti Lietuvos žmonių 
.. . - • ’ busi.mc sukilimą, kad jie nenusikra-pabert, visos šturmo panę- tyt tos vaWži į 

stos, kokią išduos saulėtas- ~ - •’ -
kis.

Ikunų ir turinčių smarkiau- 
■sią traukimo pajiegą. šešios 
i jų—Markuras, Marsas, Ve- 

”Gal prasunks net kelios nėra, Jupiteris, Saturnas ir 
Neptūnas — atsidurs tary
tum vienoj krūvoj, susitel
kusios i didžiausią ”planetų 
lyg&”* kokia kada nors yra 
buvus.

”Visos jos 
saulės pusėn.

”Kaip tik, priešais šitą 
milžinišką planetų grupę ki
toj pusėj saulės stovės di
džiulė planeta Uranas 
Magnetinės sriovės tarp U- 
rano ir šešių kitų planetų 
□erskrios saule kiaurai tar
tum koks milžiniškas' dur
tuvas.

”Musų žemė bus tokiame 
nuo tos "planetų lygos” at
stume, kad galės būti pilnai 
pasiekta elektrinių 
mų. Tai reiškia, 
žemės' gyventojai,

rįžš i normali oro stovi.
’ Taipgi bus-dideli vulka

nų išsiveržimai, žemės dre
bėjimai, nekalbant jau apie 
potvinius ir baisius šalčius, 

i ”Aš darau šitokį nustebi
nanti pranašavimą ne delei 
sensacijų. Aš darau tokius 
išvedimus tik todėl, kad ma
no tyrinėjimai'planetų nu
teikė man tokių Įsitikinimų, 
paremtų matematiškais ap- 
skaitlia varnais.

’’Aš todėl ir sakau jums:
""žinokite apie tai iš kal

no. Baisus dalykai atsitiks 
nuo gruodį 17 iki 20, 1919, 
ir dar potam.’

"Štai ve yra paprasti fak
tai, kurie pagelbsti man pa
daryti toki pranašavimą:

"Planetos savo orbitose 
(keliuose) keliauja apie 

I Šaulę labai aptemusios. Jos 
yra susijungusios su saule 
ir su viena kita 
elektro-magnetinei 
jai, kuri ir sulaiko 

| tikrame jų kelyje.
"Kuomet tik dvi 

į atsiranda tokioje pozicijoje, 
j kad jos abidvi sykiu trau- 
i kia caulę, — jų sujungtas 
krankimas būna priežasti- 
įmi saulės dujų ekspliodavi- 
no, kurios sauja Į dausas 

■ pavidale veikiančio vulka- 
kio: męs tdi vadiname saulė- 
taškiu. •

"Šitokie saulėtaškiai pa
gimdo šturmus (audras) 
mu-ų žemės atmosferoje;, 
nėra abejonės, kad gal ir ant 
kitų planetų. Jau dvi pla
netos, traukdamos sujung- 
tinai sau’e. padaro saulėtas- 
ki ir sukelia ant žemės aud
rą. Tris, suprantama, pa
daro didesni saulėtaškį ir 
didesni šturmą atmosferoje. 
Bet jeigu 
i'ios-nenkios, 
dąr didesni saulėtaškį ir 
stačiai milžiniškas audras.

”0 gruodžio 17 d. šių me
tų susiartins nemažiau, kaip1

veikiant 
energi

jas tan;.

susijungia ketu- 
tai naeramina 
saulėtaškį

i

Padėdami caro valdžiai 
į "ma’šinti kramolą,” Lietu- 

"Tokis planetų susiartini- vos kunigai aiškiausiai pa- 
ma - dar niekados nėbuvo rodė, kad jie yra žmonių lai- 
jatėmytas. Visa saulinė si- svei priešingi, 
tema, veikiausiai, "bUs be 

lygsvaros.'
"Kokia bus išeiga iš to,

Tas buvo visai nesenai ir 
i tą trumpą “laiką jie neper- 
simainė. Jeigu šiandidh ca-

mano žinojimas nedeieidžia f—, Pera abejonės,
kad jie vėl padėtų jam ”kra-nai^pilnai apreikšti visko. 

Aš tik tiek galiu pasakyti, 
kad bus didelės audros, že
mės drebėjimai, vulkanų iš
siveržimai, ^etc.

"Atsiminkit laiką — gruo- 
Ižio 17 iki 20 ir toliaus.”

itiolą malšinti.”
Taigi kas nori, kad tie at

žagareiviai Lietuvoj Įsigalė
tu, tas gali jų atstovui au
kauti ir remti jų Įstaigas.

Bet kas nenori, kad kie- 
. v jtuvoj viešpatautu buvusieji

lai taip šneka pęofeso- caro rėmėjai, taš tegul pasi
ims Perta. Kiek tame te:- laiko savo* centus geres- 
-ybės — sunku pasakyti.! niems tikslams.
Visgi galima tikėtis, . kad .-j  ------- ——— ■
au nebus taip baisu, kaip Kaip danguje, taip ir ant 

:is pranašauja. Jeigu ištei- žemės.
ąybės butų taip baisu, tai vi-
'O pasaulio astronomai pla
nai apie tai kalbėtų.
:iesų bi tų dienos I
oas agronomas. Tuo tarpu
Ti ne labai kas šiuomi nrof ? Kapitalas. Valdžia ir Ti- 
Portos pranašavimu iritere- kėjimas — tris dalvkai. vle- 
šuojasi. Taigi galime tikė- n? viešpataujanti klėsa! 
tis, kad "sudnos dienos” ne- Kaip donguie. taip ir ant 
hus. žemės. Čia kinigu mokslas

Algirdas Margens nemeluoja. Prof. Gnaiba...

1 O kaip yra danguje?
• Dievas tėvas. Dievas su- 

Tai iė-^nus ir Dvasia šventa — trįs 
kiaušiniu asabos,” vienas kūnas.

Na. o kaip yra ant žemės? 
Kapitalu



Pajieskojimai

REIKALAVIMAI

LIETUVIŠKI REKORDAI
APSIVEDIMAI

PAPRAŠYK

toks Vaizbazenklis butu ant kiekvieno Rekordo.

Halsted st.

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rekordu ir nurodvk kiekvieno Numerius.

A. SMETONA.
Valstvbės Pirmininkas, 

M. SLEŽEVIČIUS,
Ministerių Pirmininkas, 

T. PETKEVIČIUS, 
Ministerių Kabineto 

Reikalų Vedėjas. 
Kaunas, Liepos 7 d. 1919.

REIKALINGA MERGINA AR MO
TERIS mylinti dirbti prie familijos. 
Maž»: vaiku nėra. Atsišauki t šiuo ad
resu : (39)

PARSIDUODA mot6rcikiius arba 
nžino spėka varomas dviratis. My- 
intieji važinėti moiocikliu malonės 
creiptis nedėliomis vakarais pas: 

Jor.ą Viketaitj •
Bo\ 2 & 3 \VooGland avė., 

DIoonifield, Ct.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 25 iki 30 metų amžiaus. Esu 30 
metų vaikinas, turiu gera darbu ir 
Siek-tick pinigų. Dora, protinga msr- 
'.-ir.a, norinti turėti švarų, linksma ir 
aprūpintų gyvenimų malonės atsišau
kti prisiunėiant savo paveikslų.

A. Chanas
91 ■'"2 Chauncey avė, Chicago, III.

Spanglcd Banner. 
racionalia Himnas. ( 
Amerikos Nacicnalė

’aji- . a i.j Simanavičium,
.s nesenai gyvenu V. aterbury. dabar

Svarbu yra žinoti kiekvienam ’š- 
aiškinimas užlaikymo savo sveikatos: 
vyrams. Merginoms ir Moterims! 
Praktiškoj f orine j isparodema iš ko
kios ' n;edžiagofc susideda piktligė ir 
kodėl ji baisiai kenkia žmogui, taipgi 
kur ir kaip ii randasi. Tik §1.00.

A. '1. D. E. S. P. L1N CO. (43> 
2309 Br<iw n st„ . Philadtlphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nrba našlės be skirtumo tikėjimo, nuo 
25 iki 40 metų amžiaus, aš esu 37 me
lu. turiu gerų darbų ir gerai uždirbu, 
“'leidžiu atsišaukti su pirmu laišku 
rrisiuėiant savo paveiksią, paveika
us reikalaujant grąžinsiu, atsakymą 
duosiu kiekvienai. (39i

P. M a.
Box 255. Cedar Point, TU.

Pajieškau pusbrolio Tamošiaus 
\ erbicko, iš Atimčių kaimo, Ukmei- 
i-ės apskričio. Turiu svarbų reikalų 
ir meldžiu jo paties atsišaukti ar kas 
■žino malonės pranešei. (43)

Antanas Tamošiūnas
3 Frankiin st., Seyaiour, Conn.

Žiūrėk kad
COLl'MBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Antanas Majauskas
Hope st., Brooklyne, N. Y

P\RS1IM. OD A KARVĖS ’
Geras šviežiu pienu 3-karvės parsi

duoda nas: (39) *
’ J. .TONUSKJ 

loėl Surtmer st.. Stoughcon, Mass.

Pajieškau tetos Sofijos A. Bagoeie- 
nės, iŠ Varėnos miestelio, Vilniaus 
apskričio, gyveno Minersvilie, Pa. Jos 
pačios meldžiu atsišaukti ar kas žino 
malonės pranešti. . (40)

luiss E. K. Bruagiutė 
.'4117 Payne avė., Cięveland, Ohio.

"komunistų 
progresistė mcnVn T.,

merginos, 
is, aš esJI 

meldžiu 
prisiun-• 

Atsakymų' 
<38, !

TONA’ GAI.MAN
Boy 6. • Weirgor, Wis.

Kratos ir areštai, kaip caro 
laikuose.

kareiviai, žem. Kalvarija. Vietos 
tarnauto- milicija darė kratą Gečaitių 

* mokslei- sodž. pas ūkininką Miką — 
__________  tarnybon ar jieškoję ginklų (mat jis bu- 
niokvklon. atiduoda savo pa-.vęs prašęs leidimo šautuvo 
są ir jo vieton gauna liudy- laikymui), bet nieko neradę 
nia iš tos ištaigos ar mokyk- jį areštavo ir išvežė į Sedą 

i. Plech., katras 
tardęs ar nesąs jis dr jo sū
nūs bolševikai.. Mat čia to
kia gadynė, kad ir Sočiai 
Liaud. demokr., vistiek sa
ko, kad. tas pats ”bolševi- 
kas...” Tą pačią dieną buvo 
areštuotas ir ūkininkas L.

ir

j'ajiešta-j apsivedimui emrginos, 
iuo 20 iki 28 metų amžiaus, laisvų 
-ažiurų mylinčios dorą gyvenimą, as 
su 26 metų., turiu gerų darbą. Mei- 

ižlu atsišaukti, platesnes žinias su- 
eik.-iu lai.’ku. Vaikinų meldžiu _ r.e- 
asinėti. (391

Jonas Bajoraus’ as
11 Haddon avė., Atiantic City- N. -1.

Pajieškau- Kazimiero ir Karaliuos 
Rieksiu; Morkaus Česnulevičiaus, iš 
Dzekčorių sodžiaus; Stanislovo Bab
ravičiaus ir Motiejaus Černiausko, iš 
Ulįfroniv sodžiaus; Juozo Kukio ir Jo- 
m/BaHraviFiaus iš Pamerkiu sodžiaus 
visi Alkininkų parapijos, Trakų pav., 
Vilniaus gab. Meldžiu atsišaukti.

Alek B. (33)
76 Lamartine st., Worcester, Mass.

nežinau, kur. Jo paties melaziu atsi- 
šuakti ar kas žin6 malonės pranešti.

Aieksar.dra Gedgaudas
820 Bar.k su, Vv'aterbury, Conn.

Pajieškau draugo Mikolo Čipinsko, 
iš l'ašyentinio parap., Šiaulių apskri
čio. Turiu švaroj reikalą ir meldžia 
jo paties atsišaukti ar kas žino ma
lones pranešti.

Jonas Kukutis
2 Kirst st., OaKwood,

Detroit, Mieh.

chestra.X
Liuosmcris Medėjas. Maršas. Columbios orchestra.
Vėlevos Nešėjas, Valcas. Columbios orchestra.

NAUJO KATALIOGO TARPTAUTINĖS INSTRUMENTĄ LĖS MUZIKOS.
Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint Jums _ .___ ___
bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums kataiiegą Co- 
lumbia Lietuviškų Rekordų. Paprašyk pas jį. /x

Šokiai kurie palengvins jūsų girdėjimą ir kojas
• 10-inch 85c.

„ r Aš T V.P TEISINGAS KAIP IR TU. Mazur. f OT K V
[APSUPKJUOS J RATĄ. Marš-polka. ’ L*’’ N/' Vairas.

■’Aš ęsmi tikras kaip ir i'is” kad mazurka tik- GraH poika it.-ra.iinb, niaukiu r: •; -t
. ai yra smaugus šokis. Jos gražus tonas, figų- L. PapareHo Mandalir.ų orche trr
;os ir veiklus -ritmas, padaro ją smagia klau- rašomas vaVas i-kų R-iIalaikinb
syt ir šokti. Tą pati galima pasakyt-apie ir.a- chcstros. Tasai 'Ta v. n Valcas” susi
zurką kaip apie *’Round Em tTp” kurisyra ly- r vilpiančios ir aprašomos muzikos jin
gus maršui savo muzikos dailumu, o tečiaus ' tai vardas to šokio. Jis yra gražus, d
yra gražus šokis. . •’ ■ gajinamas gražių organizacijų.

Orchestros Valcai, polkos ir maršai padarys jūsų namus 1 nksmais.
The Star
Amerikos

E-4286’ Emeritą..
„ Daiqa.

5. Paras negali būti išduo
ta- ne Lietuvos piliečiui.

6 Iškeliaujant iš valsčiaus 
arba miešto, kuriame asmuo 
gyvena, reikia- visai' 
su savim pasą, ir valdžios 
atstovams, Milicijos parei
gas, einantiems reikalaut, 
jis parodyti.

7. Sulaikytieji be paso dar 
neturintieji gyvename® vie
tos Lietuvos piliečiai, jei pa
liudija savo asmenį kokiu 
ners, budu (paragrafo 9 
baudžiami pinigine pabau
dą iki 25 auksinų.

Milicijantas, sulaikęs as
menį be paso, jeigu sulaiky
tas paliudija savo asmenį, 
sustato protokolą ir palei
džia suiftitaji. Pabaudą už
deda Apskrities Viršinin
kas ir išreika’auja ją per 
miliciją, išduoda kvitą pini
gų gavime, o pinigus įmoka 
Valstybės Iždan milicijos iš
laikymui.

8. Svetimos Valstybes pi
lietis, kuris neturi Užsienio 
paso, milicijoje vizuoto, iš
varomas iš Lietuvos Valsty
bės sienų Į Valsty bę, iš ku
rios atvykęs.
• 9. Gyvenamojo valsčiaus 
arba miesto^ plote kiekvie
nas Lietuvos pilietis ar pi
lietė privalo, valdžios atsto
vui reikalaujant, paliudyti 
.savo asmenį, ir gali tai pa- sus. kurie grąžinami 
daryti ne tiktai pasu, bet ir tačius užsienio pasus, 
kitais rašto dokumentais 
(laiškais, vizitine korte’e, 
metrikais ir kt.) arba liudi
ninkais. kurie valdžios at
stovui, Milicijos pareigos ei
nančiam, žinomi (netgi sa
vo paaiškinimu).

10. Nagalįs jokiu budu pa
liudyk savo asmens suima
mas ir laikomas namuose 
suimtiemsiems iki bus išaiš
kinta, kas jis yra.

11. Karininkai, 
valdžios ištaigų 
jai ir valdininkai, 
vi a i, stodanr

Pajieškau draugo Frano Adomaųs- 
kio, iš Mikulėių sėdos, Mėsėdžių pa- 
;ap., Telšių apskričio, girdėjau, kad 
1911. metais \’ew Yorkę buvo ligon- 
butyj. Jo paties meldžiu atsišaukti 
ar kas žino malonės pranešti.

Bonifacas Samanskis
820 Bank ts., Waterbary, Conn.

“KELEIVIS”
GES1AU81S Darbo įmonių 

LAifciAsTIS.
URENUMJ&KAT08 KAINA. 

AateriKoje:
Matams ............................. u.,;
Pusei metų ................... L(X

Kanadoj ir Užrubežiuoae:
Metams ........................... >2.21
Pusei metų ...................

Su visokiai reikalais .atsikrei 
plaut 1 Redakciją, rašykit ii tok j 
adresų:

“KELEIVIS"
255 Br<uuiway. So. Boatnn. Mau

. 1 i .n.....»■■■ i o — - -

Pajiečkau savo pusseseres dukti- 
nes Tumkaitės, Kauru gub., Telšių 
pav., iš Domiterių. Girdėjau gyveno 

jChicagoj. Turiu svarbų reikalą ir 
.meldžiu jos pačios atsišaukti ar kas 
limo malonės pranešti. (38)

Merv Valauskaitė-Mikielionienė
52 Porter Str., Broekton, Mass.

, milici-| 
vietos Į

. , - . . . . "•{ Pajieškau Pov <> Purtuiio, iš L.;
’ŠllK&USKį ir darbinm. Re- veliu sodžiaus, I’; I.eniuiuo jį-tray
manan^ki Kaltina Vari lioidskio apskTi pTunu svarumanaubKĮ. Kaitino, Kaa lfcįsa]a ,, roddz. u atsi^auKti. (38)
svoboclos laikais, būda- Antanai Puriu.;
mas milicijoje, darę kratą m a •
pa> minėtą I rošk., jieškoję Pajieškau tiro ■ Ka: i niero ir Ai 
”samogonkos” ir ka ten kon-‘ta' ° Keverų. iš ..uos, Papu, 
fiskavę. Ukin. šiikauskį l!ffi*St‘J lu“; Ji!, E 
geguž. paliuosavo. - ,Juc -e-era

’-T iof T TV” n5* Praneštl. (;'I)Liet. Uk. . R P 5. Puckford. III.

los, kur tarnauja ar mokina- pas karin
si.

12. Pasus išduoda vals
čiuose — valsčiaus valdyba 
t viršininkai). q miestuose— 
Nuovadų Viršininkai, pri
žiūrint apskričių ir miestu 
milicijos vadams. Pasą gali 
gauti asmuo, tame va’sčiuje Sondeckis dblei ginklų 
ar mieste, kur yra jo nuoia- dėl sūnaus, katras būdamas 
tinė gyvenamoji vieta. Sedos apskr. Pildom. Komi-

Pastaha: Nuolatinė gvve-Jtete esąs papiktinęs ''nesavo 
namoii vieta yra toji;’M* plauko” žmones. .Po tardy- 
kas dcl savo tarnybos, užsi- mo abu ”ciciliku” paliusavo.

Be paspoi’tų žmonės areš
tuojami ir kemšami kalė- 

*jiman.
Kauniškės ”Lietiivos N144 

randame iir.etoninės val
džios šitokį pranešimą.apie’ 
'pasportus (pasus):

1. Pasas yra asmens pa
liudijimas.

Kiekvienas Lieruvos pilie
tis ar piliete per i7metų am
žiaus privalo turėti pasą.

3. Mažamečiai iki 17 metų 
amžiaus įrašomi į tėvo, arba 
jam nesant, motinos pasą. 
Tėvams ar gobė jam s tin
kant, mažamečiai nuo 12 iki 
17 m. amžiaus turi teisės 
gauti ir atskirą sau pasą.

4. Kiekvienas pilietis ar 
p-Iietė gali turėti tik vieną

' ėmimo, amato, arba nekilno-[ Už poros sąvaičių 
jamo turto gyvena arba tur jantas Proškinas su 

; naminį ūkį. j milicija areštavo
13. Už kiekvieną pasą ima-šilkauskį ir 

ma 3 auksinus (markes) 
mokesnio. Mokesnis įneša
mas Valstybės Iždan.

14. Pasus gauti reikia sa
vo asmuo paliudyti: ar pris
tatant vokiečių okupacinės 
valdžios išduotąjį pasą, ar 
kitokius rašto dokumentus 
arba liudininkus, kurie pa
žįstami tam, kas išduoda.

1. Pasus gauti reikia pri
statyti savo fotografiją, ku
ri prisegama prie paso, 
šiam tiksui gali būti paim
ta fotografija iš okupacinės 
valdžios išduoto paso.

16. Gaunąs pasą ' privaląs 
duoti parašą, kad kito paso 
ar liudymo jis nėra gavęs ir 
neturi.

17. Pametusi® pasą priva
lė i 3 dienas pranešti apie tai 
įstaigai pasą išdavusiai, ar
ba milicijos nuovadai, ar. 
Valsčiaus Valdybai, kur pa
sas buvo paskutinį kartą vi
zuotas ir įmokėti už skelbi
mą apie savo pametimą 25 
auksinus. Apie paso pameti
mą tuojaus skelbiama.

18. Pametusiam pasą tuoj 
išduodamas 'laikinis liudy-* 
mas ne ilgiau kaip vienam 
mėnesiui, prisilaikant pa-, 
ragrafo 14 reikalavimų.

Mėnesiui laiko praėjus 
gali būti išduotas nuolaiki- 
liis pasas, prisilaikant pa
ragrafo 12, 13 ir 14 reikala- 

Į vimų.
Miesto gyventojai perėję 

gyventi iš vienos vietos į ki
tą. kad ir tame pačiame ir 
toje pat nuovadoje kiekvie

na turėti ną kartą privalo savo pasus, 
naujai įrašyti milicijos nuo
vadoje.

Valsčių gyventojai priva
lo įrašydinti savo pasus Val
se aus Valdyboje tik, perėję 
gyventi į miestą arba iš vie
no valsčiaus į kitą.

20 Pasų blankas spausdi- 
), na Vidaus reikalų Ministe- 

rija ir išsiunčia juos Apskri
čių ir Miestų Viršininkams, 
k’.’rie duoda apyskaitą ir su
rinktų už juos pinigų.

21. Pasai reikia išsiimti 
iki 1919 m. spalio mėn. 1 die
nos.

Nuo tos dienos visi kitokį 
vidujiniai pasai (okupacinės 
valdžios ir k.) nustoja ga
lios.

22. Pasai išduodami be 
t termino, bet tiems, kam rei
kės atlikti kariumenės pa
reigą, pasas išduodamas tik 
iki pašaukimo kariumenėn 
metų pabaigai.

23. Prašymai ir skundai 
dėl pasų gavimo žyminių 
mokesnių neapmokami.

2 L Užsieno pasai išduo
dami Užsienio Reikalų Mi
ni sterijoos arba jos įgaliotų 
įstaigų, atimant vidaus pa
sus, kurie grąžinami pris-

■ . . . *■'f
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. Atšaukite šmeižtą!' , _____
Žodis "Darbininkui.”

Tamstų laikraščio N103 
tilpo Isuižinus ir kriminalis 
šmeižimas mano, žemiau pa--aikštėn jūsų darbą ne kitu 

ypatos. Kalbama, kokiu tikslu, vien tuo, kad 
savo auką nesutinku,' idant suaukau- 

tais Lietuvai pinigais pasi
naudotų žmonės, kurie vien 
savo interesams tarnauja.

lSa^giant da syki reikalau
ju ^šaukimo šmeižto ir pa
siaiškinimo kokiu reikalu ei
kvota

me "Keleivio" numeryje pri- tis taip, kaip nuo ‘pikto pini- 
Igo. Kazys su Pranu begalo 
už juos stoja ir dengia ją 
reisus brangomįs ličynomis, 
!>et žmonių akių nuo jų ne- 

! uždengia. Jiepatįs.

rodžiau, iš suaukautos su
mos nudilo 195 doleriai ir 5 
centai.

Visada stovėjau ir stovė
siu tiesos sargyboj. Velku

sirasiun®, 
buk aš atsiėmęs 
($200) vien todėl, kad pini
gų siuntėjai nėjo pas mane 

t (turbut pentralinin Bend- 
ran Liethvių Bankan) pini
gus padėti. Turiu pasakyti, 
kad aš jokio privatinio ban
ko neturiu. Kalbėdami, kad 
aš tuomi savo auluos atšau
kimu parodžiau savo norą, 
kad pinigai butų pas mane 
padėti, tamstos sužiniai vie
šai meluojate, įtardami ma
ne panašiuose noruose. Rei
kalauju, kad tamstos per sa
vo laikraštį tariamą melą

su rageliais, ba girdžiu ku-
Be to šmeižimo mano ypa- nigus taip pasakojant, ale 

tos jūsų tendencijose jau; dabar pamačiau, kad netei- 
nuo seniau matosi noras :»ybė, nes aš patyriau, kad 
kenkti Centraliniam Bend- nrusų tarpe esama net tokių 
ram Lietuvių Bankui, kaipo bolševikų, 
bepartyvei lietuvių visuo- spalvą, galima sulvginti su 
menės įstaigai, kurios vedė- aniuoiais. • 
ju aš paskirtas; įstaigai, Į Mat, ju plunksnos blizga 
kurią remia 600 geros valios kaip "auksas," ir švelnios, ir 
tėvynainių. Reiškia, kaišio- minkštos, kaip šilkinės vii- 
jat koją ir bandote kenkti mos, o veido nekaltybė ir nu- 
600 lietuvių. Vadinasi, užžavimas 
šitokią savo __
"Darbininkas” privalo ųa- sparnų... 
imti atsakomybę prieš vi- .....  *’
suomen^.

Dabar gerbiamajai visuo- jvoode. 
menei noriu paaiškinti kaip _

visuomenės pinigai?
J. Kavaliauskas.

“PAAUKSUOTU 
BOLŠEVIKU.

Aš yis maniau, kad‘tie ex- 
tra bolševikai, tai velnaičiai

kuriuos, pagal

V admasi, uz. davimas — tikrai paneles 
piktą valią švenčiausios, tik trūksta

Aš žinau tik du tokiu: vie
ną Montelloj, o kitą Nor

menei noriu paaiškinti kaip O gal jus sakysite, kad jie 
ištikrujų buvo su tuo mano ūk iš paviršio atrodo aniuo- 
aukos atšaukimu, idant ji iais, o jų viduj kipšai puotas 
žinotų kiek laikraštinės do- kelia? Bet męs apie vidu- 
ros yra pas ”Dar-ką." Kaip rius nekalbam.
jau buvo pereitame "Kelei- Žinoma, nupešus gražias 
vio” numeryje rašyta, aš plunksnas, jie atrodytų kito- 
pakvieičau pp. Venį ir Saką, kie.
kuriems buvo pavesti surin- Kiti vė! sako, kad nigeri 
kti pinigai, kad ateitų Cent- nuzalatijus irgi atrodytų 
ralio Bendro Lietuvių Ban- gražus pakol nenusišertų. 
ko ofisarfir ten sužinotų da- Na, o gal jus bandysite iš- 
bartini pinigų kursą (mar- rasti, kad tik apjuodinus vi
kių vertę) ir pasakiau, kad są bolševizmą, gal jus sakv- 
pasiuntimo lėšas aš apsiimu site, kad vienas tų "auksuo- 
iš saMoi'kišeniaus padengti, tų aniolų" suteptas, kad no- 
Vadinasi, norėjau pagelbėt vedamas Samsoną nuduoti 
pinigus pasiųsti, o ne kad sutepė savo koją i tautiečio 
jie butų "pas mane padėti," užpakali, - spirdamaas jį 
kaip sako "Dar-kas." 
čiaus Venis su-Saku mato
mai tokių, kaip "Darbinin
ko" vedėjai žmonių buvo pa
siųsti svetimtaučio bankan 
teirautis apie markių kursą. 
Tiedu žmogų, nemokėdami i 
anglų kalboj pasakyti nei sitepęs buvo.
kam pinigai tur būt pasiųs- Gal jus bandysite primes
ti, be mažiausio^ reikalo iš- ti jam, kad jis šimto dolerių 
eikvojo visuomenės pavestų už šipkortę neatsilygino, bet 
jiems pinigų 125 dolerius ir 
50 centų. Turiu pridurti, 
kad p. Venis net buvo man 
per telefoną atsakęs, jog 
apie 1 vai. po pietų utarnike, 
2 d. sugsėjo, ateis C. B. L. 
Banko ofisan pasitarti apie 
pinigų kursą, tečiaus neatė
jo. Kodėl, tai gal tik "Dar
bininko" vedėjams yra žino
ma. Aš gi patyręs, kad suau- 
kauti pinigai šitaip nesąži
ningai vartojami ir bereika
lingai eikvojami, sulaikiau 
savo paaukautų pinigų čeki, 
kad visuomenė patirtų apie 
tą eikvojimą. Visai nebu- , _
eiau sulaikęs, jei pinigai bu- rers of... ir už tokį "pasipel- 
tų buvę išsiųsti teisingai pa- nymą" gavo kiką iš ten ? Ale 
gal tos dienos kursą. Mano ink jis to nepaiso, nes jis da- 
sąžinė neleido man leisti Lie bar pasipirko benzininę ma- 
tuvai aukautais pinigais šiną, o jus nieko neturite! 
turtinti žmogų, kuris lietu- Gal primesite jam, kad jis 
vių reikalams nėra auka- svetimas kelines konfiskavo, 
vęs nei skatiko. Nenorėjau čia juk "neprasižengimas, 
taipgi, kad ir kitų aukaitais bet vykinimas extra bolše- 

, Kam vizmo — I 
Tai ve vatiškos nuosavybės!

Juk ir Vengrijos extra

Išmokau šmeižti, kolio- 
tis, bet užtai biznis pasitai
sė " pasakė "Laisvės” re
daktorius šėrininkų susirin- 
ki ne.

4š, Alena Kostovska, palin
dau visai publikai akyse.

Kas mans išgelbėjo nuo 
Jių ligų? Salutaras Bitteris. 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimc 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su 
teikdavo daug man nesmagumo—at 
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
{urgimas vidurių. Diegliai suimda- 
-o po krutinę, šonuose ir strėnuosc. 
V>ekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir. Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gezai jausties, gerai valgyti ii 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Pei

varginai-
Ai

i 6 mėnesius aš savo paveiksią nebegs 
' lio pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25. 
Galima gauti geresnėse apt.ieko.re, o 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL IN8T. 
Žolės nuo visokių blogumą.

J. BALTRŪNAS, Prof. 
1787 S. Halsted SU Tel. Canal «417. 

Chicago, IR.
Altą apgarsinimą turėtą pcnkaityl 

.Tekvieaaa. ižkirot ir naailikt

$7
I

Pasaulyj, geriausi Prieskoniai 
jusi patarsimu

TYRAS

Kvjpsnys, Prieskonių 
ir Maisto Produktas.

f
KVAPSNYS. 1‘RIESKONH - 
IR MAISTU PRODl ETAS. 
Prieskoniai iš Rytinės ir Va
karinės Indijos, kava iš Ara
bijos ir Brazilijos, imberas 
iš Afrikos, Vanilla iš Ameri
kos vaisių kvapsnis Kalifor
nijos ir Italijos via parūpiu- • 
ti Jūsų stalui, kad būt už
tikrintu jų tyrumu, reika
lauk vardo Williams.

Jus galite gaut pas visus 
geresnius groserius.

ite ffiffiaffls & CarletM Ce.
Hartfoed, Cyanrrtimt

užpakalį, - spirdamaas
Te- lauk. Mat, jis tai darė dėl

to, kad parodyti savo fiziš
ką galybę, dėl tos garbės ga
lima ir susitepti. Tiesa, ir 
garbė nėra pastovi; jis gavo 
atlyginimui kiką iš kolonial-Į 
nos kooreracijos. Sako, su

tai toks paprastas dalykas, 
kaip kun. Olšauskui maka
ronų vežimas, arba kun. 
Ežerskiui nekalčiausias už
miršimas.

Antrajam "angelui" gal 
jus bandysite primesti, kad 
jis už lietuviškus šolderius 
neapsimokėjo, ir gal juoksi- 
tės, kam jį išspyrė iš kriau- 
černės, bet juk tam buvo 
pi eižastis !...

0 gal jus pavydite jam, 
kad jis per didelį drąsumą ir 
"teisingumą” gerokai pasi
pelnė ir praturtėjo iš Rain- 
coat Company Manufectu-

konfiskavimas pri-pinigai naudotųsi tie^ 
jie ne aukauti.
tikros priežastįs delko savo 
auką sulaikiau ir tuomi ne- bolševikai konfiskavo her- 
leidau pasinaudoti kitų su- cogo kelines, nes kitaip bol

ševizmo įvykinti nei negali
mai Taigi šarap visi! nes 
tas nėra nei kiaulystė, nei 
svinstva. bet chamstvo ir 
kaipo e*tra "šauniam hero
jui’’ tas ir pritinka.

Iš tų herojų vienas kur
kus pavojingesnis, ba jis, 
kaip tik žiojasi, taip ir me
luoja ir pakol jo gerai neži
nai ir nepažįsti — atrodo lig

leidau pasinaudoti kitų 
aukaitais pinigais svetim
taučiui airiui. Akyvaizdoje 
šitų faktų, kaipgi išrodo 
"Darbininko" paskelbimas, 
jog auką sulaikiau vien to- 
dej, kad "pinigai ne pas rtia- 
ne padėti?” Jei aukavau, tai 
ir nenorėjau, kad jie pas 
mane ar pas ką-nors kitą 
gulėtų. Norėjau ir noriu, 
kad visi jie butų pasiųsti 
Lietuvai, kuriai buvo suau-^nazalatytas, bet gerai prisi- 
kauti.

Tečiaus, kaip jau pereita-

Jei jus kartą išbandysite Mazolą prie 
prievalgių sutaisymo, tai niekad daugiau 

nevartosite alyvos aliejaus
Į1 Ą PADARE net tps neatsargio virėjos, kurios tankiai sakydavo: 

"Niekas negal užvaduot alyvinio aliejaus."
O MAZOLA užvaduoja. Mazola yra čystas, saldus, malonus, švelnus alie

jus, padarytas iš geriausių kukuruzų(kornų).
MAZOLA yra geriausiu pagardinimu visokių valgių.
O kas tame yra svarbiausiu, tai tas faktas, kad krautuvėse Mazola dusyk 

pigiau, negu jus mokate už gera alyvinį aliejų.

Ant 
akmens 

laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyrio
ko didumo, ant 
20 metą auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavaia vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiūlysima*. Mes iš
siųsime šį laikrodėij ant kiekvieno ad
reso už S 7.45 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokštu- 
mėt už tokj pat laikrodėli apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (T)

KXCE!>1OR WATCH CO.
•Ofi Athenaeum RA g. CHICAGO. II.l
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PININGOS
LIETUVON!

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

Pinigų siuntimo musų spe- 
ciališkumas.

N. B. Bernstein Co
Bankieriai

į 101-105 Salėm St 
Į BOSTON, MASS. 
i.

BOSTON, MASS.
M

Stebėtinas Gamafonas
Tiktai $19.95 per trumpa laiką

Geriausia Gra
mofonas, koks tik 
kada nors buvo par
duotas uz taip žemą 
kainą. Gražus maho- 
ganinis. dailiai ir 
c i utini 

turi gra 
tį b ūsą. 
teir«u 
motors;. 
tokios 
rekordus 
17X17 • 
augšėio. 
motoras gali užtekt 
visam 

NIEKUR 
SITE tokį gramofo
ną uz' taip žemą 
kainą, nes jie visur 
kitur parsiduoda po 
35 dolerius ir bran
giau. Męs užpirko- 
nie jų 500 iš r.usi- 

firinos, dėlto galime pigiai pardavinėti pakol jų turėsime, 
gramofonu pasiunciante ir 10 gražių dainų bei muzikos

dailiai 
padarytas, 

ižų, žavėjan- 
. turi extra 
sprenžiną ir 

grajina vi- 
išdirbystės 

s. Didumas 
'ir 13 colių

Toks gra-

I

Nuga-Tone
Šventas Karštas, 
Testamento, ši

Šiuose brangiuose laikuose yra per 
brangu vartoti alyvinį aliejų prie val
gių sutaisymo. Su Mazola galite, pa
ruošti prievalgius per pusę pigiau.

Nusipirkite da šiandien blekiniukę 
MAZOLOS ir pažiūrėkite, kokius mato- I 
nius prievalius ji padarys. Jums nerei
kės daugiau rupinties apie alyvinį alie
jų ir jo brangumą.

CORN PRODUCT REFINING CO.
t

17 BATTERY PLACE 

NEW YORK CITY'.

BIBLIJA

gyvenirnui
NEGAU-

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; ture-' 

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtų kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimu veiklumo ir vaistus svaiginan
čius. bandyk Nuua-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmocu! Devyr.es ii dešimtes visu žmogaus lira, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai; užketėjimas skilves. tulžims, anemia. kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralzia. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalčjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiegos. skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegoa. 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilv*. jaknas. inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštčniu brangiu, 
sveikata duadanėiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus-Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi f Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybe jakncms, pastiprin grobus teip. 
jog je tustinose regulariškai. Atmivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera dauginus gazu ir suputimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-"Sone daos Jums stebukHr.gą 
apetite, giarą gruomulavimt. tvirtus nervus ir kieta pastiprinta miega. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir žibama akiems! Nuga-Tone padaro tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdomu ar 
daromu paprote vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonj ir vartuoti galcma be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
^'mUSU^ABSOLIUTISKA GVARANCIJA: Prekė Nnga-Toae yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna beeinate talpina devynios dešimtys (OO) pfliuhi, arba vieno mėnesi 
gydyme. Gsilėte pirkti šešes bonkutos, arba šešius menesius aydyiuo už penktus ($8.00) 
diileriu- Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugražink bonkute ir piltus, o mes urnai sugražisime jutu pinigus. Negalite 
prapuldyti viena centą. Mes imame rizika.

PRTSIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory. L. 21—537 South Dearbom Si. Chicago, UL

Gerbiamieji: įdedu Čionais $.......................... ir meldžiu prisiųsti maa
Nuga-Tone.-

Tai yra visas 
Seno ir Naujo 
Biblija yra tikra, pilna, lietuviška, 
lietuviškomis raidėmis; pagerinta 
per kun. M. X. Mockų, labai nau
dingomis rodyklėmis, susideda iš 
66 knygų, 1189 perskyrimų, 31173 
padėjimų. Audimo stiprus apda
ras. aukso titulas, gera plona po- 
piera, rausvi kraštai, kaina $3.50

Roan skuros linknus apdaras, 
aukso titulas, geresnė plonesnė 
popiera, rundini kampai, burni- 
šiuoti raudoni kraštai, ka<na $4.50

Roan skuros linknus uždengian
tis knygos kraštus apdaras, auk
so titulas, ekstra gera plona po
piera, rundini kampai, ’ rausvai 
auksuoti kraštai, kaina $5.50.

Užsakymai bus išpildyti tuojaus. 
Prisiuntimss bus apmokėtas. Pi
nigai siųsti yra geriausiai per 
pačto arba ekspreso money orde
rį. Adresuoti reikia šitaip:

M. X. MOCKUS
255 Broadway, So. Boston, Maaa.

■jbankrutijusios
— Sykiu su „________ _____ ___ „ - _______
išmotelių, ir ®O0 adatų dykai.G^arantuojame užgančdinimą, kitaip grąži
name p'nigus. Taigi jei norite pasinaudoti proga, tai prisėskite tik $3 
rankpinigių, o likusius užmokėsite atsiėmę fonografą, rekordus ir ada
tas. Rašykite tuojaus, kad nebūtų vėlu. . . .2 , )
Gvarantuojame užganėdinimą. kitaip grąžiname pinigus. Taigi jei norite 
pasinaudoti proga, tai prisiųskite tik $3.00 rankpinigių, o likusius užmo
kėsite atsiėmę fonografą, rekordus ir adatas. Rašykite tuojaus. kad ne
būto vėlu. , (38)

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 NORTH IRVIN AVĖ, Dept. K. CHICAGO. 1LL.

Taigi jei norite pasinaudoti proga, tai prisėskite tik $3

Rašykite tuojaus, kad nebūtų vėlu.

žiūrė jus. pamatai, kad dorti- 
naš... Todėl jo reikia saugo- ’

Rup turą užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos), 

tai pripa’rodo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai? 
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba 
kaip jus ją nepavadintumčt? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patįs 
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nusilpnusiuZ muskulus, kurie reikalauja didžiausios 
priežiūros.

Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia 
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose D1KAI. Metodą, 
kurią turi PLAFAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriaarių kokią 
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.

PLAPAO PADUŠKAITfiS labą: tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judmtis 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 jokių 
diržų, sagčių arba sprendžiu?.

Išmok*, uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o buai visa
dos sveiku. Trisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien j PLAPAO 
COMPANY Block 3058, St. Louia, Mo, o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

Miestas. .

>

b
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1| šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo,

«

VIENATINIS LAWRENCE

Kriaušius

i) sime kuogeri 
, 1 dyką. Todėl

. bonkat

••••••••••••

MORRIS KATZEFF

«r*♦

pabaigęs RUTES S1STF.- 
KIRPIMO MOKYKLĄ. La-

ADVOKATAS
įeit mišk m reikalas visa*.

Valstija.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
į Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite
‘ ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- 

_ 2_„ 22^,„, l_2r 2 2 „' “y , nuo ažrisenėjusio reu 
| mutizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo ptau- 
( čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- 
į gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo 
• terų. Diclių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums pa lama u 

sime kuogeriausiai. pašaukiame geriausius daktarus per telefonų 
lėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, 

ateikite į APTIEKĄ po numeriu ,

100 SAI.EM ST, BOSTON, MASS.

Atlieka varnu
OFFICE:
735-736 Old South B', d g.
294 Washington st.,

Boeton, Mi
Tel.: Fprt Hill 3424-1972.

OFFICE:
332 Broadway,

So. Boston. M
Tel.: So. Boston 481-M.

Gyvenimo vietos telephone: Roabury 4238-M.

kuns 
MOS
bai gražiai siuva visokius KUBUS 
VYRAMS ir MOTERIMS ii gerų 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sitikrinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis: (?)

P. Valiulis
42 yt HAVERHILL ST.

LAWRENCE, MASS.

Devyr.es


Protestas prieš LSS. viršinin- 
į” sparną.

paskutiniu laiku apsireiškė 
tam tikra srovė, kuri reika
lauja vien galutino pervers
mo ("proletariato duktatu- 
ros’p ir visai atmeta j kovą 
už ruimiaugius darbininkų 
reiklius (žitir. "Program of 
the I>eft Wing," išspausdin
ta "The Revolutionary 
Age," July 5, -1919.), bei nie
kina Įstatymiškus darbinin
kų būvio pagerinipius ,(žiur. 
Michigano valstijos "kairių
jų" rezoliuciją, išspausdintą 
Soc. Partijos "Buletin’e," 
June 15, 1919).

Kadangi šitos naujos sro
vės atstovai lietuvių socia
listų tarpe stengiasi clabar 
Įtraukti Į ją L. S. Sąjungą ir 
visus klesiniai susipratusius 
lietuvius darbininkus, pie
nuodami sutverti vadinama 
"komunistų” partiją, — tai 
męs, LSS. VIII rajono kuo
pų delegatai, susirinkusieji 
i konferenciją, nutariame, 
kad

1) Tie paminėtojo "kairio
jo sparno” arba "komunis
tų" srovės elementai, kurie 
užėmė tokią, kaip augščiau

• nurodytą poziciją, faktiškai 
išsižadėjo politinės kovos už 
kasdieninius darbininkų kle 
sos reikalus ir tuo budu vier 
toje socialistij principo priė
mė anarchizmo principą;

2) Jų agitacija stato į pa
vojų darbininkų judėjimą, 

;kadangi, socialistams .atsi
sakius nuo politinės kovos 
delei darbininkų būvio pa 
gerinimo, darbininkų vado
vavimas politikos dirvoje 
neišvengiamu budu turėtų 
patekti į socialistų priešų

3) LSS. VIII' rajono kon-. 
ferencija, todėl, atsišaukia ’ 
i lietuvius socialistus ir su
sipratusius —* darbininkus, 
persergėdama juos nuo tų 
klaidinančių elementų, ir 
ragina juos tvirtai laikyties 
to kelio, kurį rodo revoliuci
nis socializmo mokslas.

Šitos rezoliucijos tečiaus 
likosi LSS. VIII rajono kon
ferencijos didžiumos atmes- 

, tos, kas parodo, kad Stilso- 
'no pasekėjai užgiria L. S. 
i Sąjungos konstitucijos min- 
Jdžiojimą ir visai nesiskaito 
su Socialistų Partipos kon
stitucija.

kus ir
Rugpiučio 24 d. Melro- 

se Park’e, netoli Chicagos, 
Įvyko LSS. VIII rajono kon
ferencija. Ją, žinoma, kont
roliavo Stilsono "komunis
tiškoji" kompanija. Vienok 
konferencijoje apsireiškė ir 
opozicijos (pasipriešinimo) 
"komunistams,” ir jiems rei
kėjo pavartot visą savo ger
klių spėką, kad "numalšinus 
kramolą.”

Nuostabiausia yra tai, 
kad priešingieji "komunis
tams" delegatai sugebėjo ne 
vien pakritikuoti atskirus 
"kairiasparnių” darbus, o 
ir užimti aiškią principalę 
poziciją svarbiuose L. S. S. 
ir darbininkų judėjimo 
klausimose.

L
Protesto rezoliucija prieš 
J. Stilsoną ir LSS. Pld. K.
Kadangi LSS. sekretorius, 

J. Stilson, mėgino užslėpti 
nuo Sąjungos Socialistų 
Partijos pakvietimą dalv- 
vaut amnestijos konferen
cijoje, o paskui pasipriešino 
tai konferencijai, nežiūrint 
to, kad LSS. Pild. K. nutarė 
remti ją, ir nedavė S. P-jai 
žinios apie tą LSS. P. K-o 
nutarimą (žiur. "Musu Tie- 
COe” \7O 6 v z

Kadangi LSS. Pildomasis 
Komitetas nutarė šaukti 
LSS. suvažiavimą Į New 
Yorką, nežiūrint to, kad; 
paskutinis LSS. suvažiavi
mas paskyrė suvažiavimui 
.vietą Clevelande;

Kadangi LSS.'sekretorius, 
su LSS. Pild. K-o pritarimu, 
siuntinėja kuopoms paragi
nimus rinkti delegatus Į va
dinamųjų "komunistų" su
važiavimą, kur pienuojama 
steigti naują partiją, griež
tai priešingą Socialistų Par
tijai, -— tai LSS. V III rajono 
konferencija nutaria, kad

1) LSS. sekretorius, J. 
Stilson, nusidėjo prieš savo 
pareigas, išdėstytas LSS. 
konstitucijos str. I, par. 4, ir 
su vylė užsitikėjimą kaip So
cialistų Partijos, taip ir L.! 
S. Sąjungos, kurioms jisai 
buvo apsiėmęs tarnauti:

2) LSS. Pild. K-as sulaužė 
Sąjungos konstitucijos str.; 
IV, par. 7. kur pasakyta: 
"P. K. prižiūri, kad visi LSS. 
suvažiavimų nutarimai bu
tų nuosekliai išpildyti;"

3 LSS. sekretorius ir LSS 
Pild. K-as sulaužė Sąjungos 
konstitucijos str. I. nar. i, 
kur pasakvta: "LSS. yra 
Socialistų Partijom dalis, įs
teigta tikslu veikti Socialis
tų partijos programo ir nu
tarimų dvasioj;" ir taip-pat 
sulaužė Sąjungos konstitu
cijos str. II. Dar. 1, »kur pa- 
sakvta. kad LSS. nariu gali 
būti tiktai žmogus, beprik
lausąs jokiai kitai politiniai 
partijai ir pritariąs Socia
listų Partijos principams;"

4) LSS; konferencija, to
dėl, griežta’ protestuoja 
prieš' tokius paminėtųjų I>. 
S. S. viršininkų dajbus ir 
užreiškia. kad tie'jų darbai 
neša didžiausią skriaudą 
Amerikos lietuvių socialistų 
organizacijai ir visam šios 
šalies socialistų judėjimui.

n.
Rezoliucija apie politišką 

kovą.
Kadangi LSS., lygiai kaip 

ir šios šalies Socialistų Par
tija, v^uomet laikėsi to 
principo, jogei darhininkų 
klesa turi ne tiktai stengties 
užkariaut valdžią socializ 
mo jvykinimui. o ir, koliai 
tas galutinas tikslas dar ne
atsiektas. kovot už artimiau 
sius darbininkų reikalus vi
sais galimais politinės ko
vos Įrankiais;

Kadangi lietuvių socialis
tų tarpe, lygiai kaip ir kitų 
šios šalies socialistų tarpe

Išdirbėjai Lux’o paskelbia 
naują išrastą muilą visiems 
šeimyniškiems skalbiniams

Stebėtinai geras paprastiems skalbiniams 
taip kaip Lux visiems ploniems audeklams *

Visiškai skirtingas nuo visų kitų kokius jus vartojote pirmiaus

NAUJA formula muilo! Visiškai 
jis skirtingas nfto visų kitų mui
lų kokius Jus vartodavote pir- 
mesniai.

Tai nėra šmotas muilo! Nė nepra
stas muilas! Ir "nemazgojimo milte- 
teliai"!,

»

Bet naujas aukštos rūšies muilo 
produktas—dailiuose šmoteliuose.

Jis padarytas iš daug geresnių su
dėtinių negu kad kitiems šeimyniškų 
skalbinių muilams yra vartojami!*

Jis yra taip minkštas kad galite su 
juom skalbt savo staltieses ir paklodes 
kaip vienam vandenyje.

Jis yra taip gailus kad paliuosuoja 
visą nešvarumą—be virinimo—be jokio 
sunkaus trynimo.

Rinso Įveda naują skalbimo būdą!
Gryni Rinso grūdeliai ištirpsta van

denyje ir pasidaro pilna skalbynė mui-

linų. Skalbinius reikia palieti per nak
tį arba per tris valandas.

Ir Rinso padarys darbą—jis pa- 
liuosuoja visą nesvarumą! Jus pakil
nosite skalbinius kelis kartus, truputi 
patrinsit labiau suteptas vieta?, ranko
vių galus etc., tarp rankų stebėtinose 
Rinso putose. Tuomet išgreškite—ir 
visi skalbiniai bus dailus ir balti.

• l

Nereikia jums skalbinių virint, iš
ėmus gal tokių atsitikimų, jeigu norė
tumėt steralizuoti.

Neskalbkite nė vienos dienos seno
višku budu kuris pakerta strėnas. Ne- 
plėškit bereikalingai skalbinių ant ran
tuotų skalbynių.

Pabandykit naują būdą šią savaitę. 
Gaukite Rinso pas savo krautuvininką. 
Vieno pakelio užteks visos savaitės jus 
skalbiniams.

—Lever Bros. Co., Cambridge, Mass. 
(Išdirbėjai Lux’o.)

AUDRA PADARĖ DAUG 
BLĖDIES.

Užpereito utarniko naktį 
kpro Bostoną perėjo smarki 
audra su lietum ir perkūni
ja. Braintree miestelyje 
perkūnas uždegė vieną dirb
tuvę, o netoli Wakefieldo 
farmerio daržinę. Be to da 
vėjas išlaužė daug medžių, 
apdraskė stogus ir kitokių 
nuostolių pridarė.

I

Keleivių per Atlantiką 
vežiojimas nėra dar pasie
kęs normalio stovio, ir atsi
žvelgiant Į tai, kad daugu-, 
mas amerikiečių dabar esan
čių Europoje negali sugrįž
ti, dėlto kad ant laivų nėra 
vietos, yra patariama tiems, 
kurie maho važiuoti Euro
pon; kad gautų iš anksto už- 

’irtuuuii pnca įvui^ccj'j m. tikrinimą nuo garlaivių 
bet pasportai nebus išduoti kompanijų kad jie galės at- 

Į gal sugrjžti.Robert Ląnsing.
■

T

PASPORTŲ IŠDAVIMAS 
VAŽIUOJANTIEMS Į EU
ROPĄ IR ŠIAURĖS AFRI

KĄ.
Apie spalio ld. pasportai 

bus išduodami norintiems 
važiuoti j Franciją, Belgiją, 
Ispaniją, Portugaliją. Italiją 
ir Šiaurės Afriką, išskyrus 
Egyptą. Aplikacijas galimą 
paduoti prieš Rugsėjo 15 d!

I

prieš tą laiką.

Mes patariame gatavas Kombinacijas 
Jūsų giminėms Lietuvoje.

Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrovė apsiima pristatyti jūsų giminėm ąr draugam Lie
tuvoje, kurią tik norite, čia paduodamų kombinacijų nurodytomis kaihomi& Tas- mokestis 
uždengia lėšas siunčiamųjų dalykų, baksą ir visus iškaščius dedant į baksą. apsaugą, nusiun
timą ir pristatymą į Lietuvą. Daiktų gerumą ir švarumą pilnai garantuojame.- 'Pasirinkiže 
vieną, ar tiek, kiek tik norite kombinacijų. Parašyk aiškų savu adresą ir sykiu su Money or
deriu arba čekiu prisiųsk musų adresu. Tai ir viskas, ką tūri darytu Visą kitą darbą atliks 
}>ati Bendrovė. Gausi kvitą už savo pinigus tuojaiis. o kuomet baksas bus pristatytas .tam

KADANGI
Kadangi sveikata yra per- 

brangi, kad ją pavojun sta
čius; kadangi jus jieškote 
vaistų, kurie tikrai sveika
tą apsaugotų be didelių lė
šų; kadangi jus norite gaut 
vaistus, , kurie kiekviename 
atsitikime prašalintų nes
veikatą, tai privalote pir
kti vien tik Trinerio Ameri
konišką Kartaus Vyno Eli- 
xerj, kuris yra tikriausiu 
vaistu kiekvienai skilvio ne
sveikatai. Vaistas turi iš
sidirbęs geriausĮ vardą bė
giu 30 metų. Jis teikia pa
gali ą nekenkdamas, labai 
priminus ir prašalina iš vi
durių visą betvarkę, delei 
užkietėjimo, nerviškumo ir 
it. Galite jį gaut savo ap- 
tiekose. Neužmirškite tu
rėt po ranka Trinerio Lmi- 
mentą, nesą atsitikime nik- 
stelėjimo, ištinimo, raume
nų sukimo ir t p. jis teikia 
urną ir tikrą pagalbą. —Jo- 
seph Triner Co., 1333-1343 
So. Ashland avė., Chicago,'

Į>, 
v •
•

.V.4GDA’. <<.4t,“L*čup man nūifi gil- j 
rą! lšfftzndiiau visokiu* mazgojimus, T 
trinkimus, mitilatimtis —ir viskas tas 1 

nepityrlbčjo nuo tu bjaurio pbis- 4 
kanu... Man. gidą net darosi ‘f* B

MARE. ^.Va, tai kam fauA'įst be- ? 
reikalingai! Ziurok, kokie mano nįan- | 
kai fili!”*. 9-rfnus ir čgsti. O tai 4 

. L,. v* nori oju JtUFEjLRS ! ' |

Kas tai vra RUFFLES?’Ar j 
tai ęViTuolė? Nė!! ArVe* | 
piantįs vanduo? Ne!! -RU*'- I 
FLES' yra tai paprasčiausis Į 

, plaukų ir odes su stiprintoji s, j
kuris prigcIBi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal ? 
būt gražesnio už ifcyus. blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt | 
smagesnio už čystą nepiežinčią galvos odą? j

k u f v e; » ;
puikina pleiskanas! Su jAiris nereikia kelių mėnesių galvos Į 
trynimo: dviejų ar triių-dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti* i 
pleiskanas, o savaitės laike- jtf jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- j 
čžais suvilgant galvų bus užtekt: ui. kad pleiskanos ncatsinaujintų. ė ' 
• Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptielčoje. ’vflštuos tik j 

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 
pridėti prie kiekvienos bonkutčs.^Jei negausite jūsų aptįckojc, tai ! 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j

———F. AO. RICHTER 6 CO.. 336-338 Broedvay, New York——❖

kam siunti į Lietuva, gausi kvitą su parašu to ašmens, kuriam mums liepsi baksą pasiųsti. z 
-------------- -—- ■■ i———.----------------- .—-— n -- r

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
IK ir gvarantuoja
m Norinčiu* gauti prekes pinigą ir kitą žinią
M meldžiame kreiptis pas:
i Henry J. Schnitzer Statė Bank
H 141 Washmgton Street, New York, N, Y.*

Žinoma* per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

*Henry J. Schnitzer Statė Bank 
Pavelijant Suvienytą Valstiją Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

Ne. 1. Kombinacija yž.$10.
5 svtrSi ryžių, . .. • ‘ ... 
5 •'cnHai muilo,

• JO svaru-16>ndvnstfnWr pieno, 
1 tazinas spulių siūlų,

___ adajų. <.... ‘
• -S <vnr3i enkrabs,'

5 rimtkai -vilnonių shilų.

No. 2. Kombinacija už $15.
30 svarų lašinių,
10 svarų smalčiaūš-taukų.

No. 3. Kombinacija už $20.
5 svarai cukraus,
10 svarų kondensuoto pieno,
5 svarai smalėiaus-taukų,
6 svarai jautienos,
10 šmotų muilo,
1 tuzinas špūlių siūlų,
2 pakeliai adatų, 
10 svarų miežinių kruopų, 
Pusė svarų pipirų,
5 matkai vilnonių siūlų.

No. 4. Kombinacija už $25.
12 svarų lašinių,
5 svarai smalėiaus-taukų,
6 svarai jautienos, 
lp šmotų muilo,

. 10 svarų kondensuoto pieno.

No. 5. Kombinacija už $50.
12 swaAi lašinių, .

j 16 svarų smalčiaiu-taukų,, /
15 jn'zrų ctiftrausį 

.- '6 svarui jautienoj,
10 svarų fa3clię.

-■'30 ? v ari' V<Hidert3a<>to pieno, 
-.,20 šmotų, muilo.

2 tuzinai i^ulių .siuiu,
2 pakeliai adatų,
10 švara ’yžių,

>- 1 svaras pipirų,
2 svarai kavos,
1 svaras arbatos,
10 matkų vilnonių siūlų.

9

No. G. Kombinacija už $75.
24
50
20

svarai lašinių, 
svarų .-malčiaus, 
šmotų muilo,

48 svarai kondensuoto pieno,
12 svarų jautienos.
36 svarai lašinių,
12 svarų jautienos,

No. 7. Kombinacija už $100.
25 svarai smalčiauo-Uiu^ų, 

' 48 svarai kondensuoto pieno,
20 svarą, cukraus,
25 svarai ryžių, ; •
10 svarų miežinių kruopų,
24 šmotai muilo,
G svaiat-*avos. -r-.'- •
2 svarai .arbatos,
4 tuzinai špūlių siūlų.' 
Pusė tuzino pakelių adatų, *- 
10 matkų vilnonų siūlų.

••

No. 8. Kombinacija už $200. .7. .
■ f

72 Svarai lašinių,
106 svarų smalčiaus-taukų,- 1
25 svarai ryžių,
48 svarai kondensuoto pieno,
25 svarai cukraus,
4S svarai jautienos,
24 šmotai muilo,

J5 svarai kavos,
2 svarai arbatos,
1 tuzinai špūlių siūlų. 
Pusė tuzino pakelių iaatų,
1 svaras maišytų pipjrų,
10 svarų fasolių, * ■'
10 matkų vilnonių sitalų.

?----------------------------------- ----------

f
t

■
• -

Siųsdami užsakymą viršminėtoms kombinacijoms, parašykite kombinacijos numerį, ku
rį norite siųsti ir indėkite čeki arba Money orderį vardu Lithuanian - American 

Trading Company.
Laiške parašykit aiškiai vardą ir adresą kur siunčiama Lietuvoj, taipgi jūsų vardą ir ad

resą kad galėtume pasiųst jums pakvitavenę už jūsų pinigus, o vėliaus pakvitavimą iš Lietu
vos, kuomet bus pristatyta tam, kuriam bus sinčiama į Lietuvą.

Lithuanian American Trading Co. 6 W. 48-th St, New York City.
PASARGA.. Jokių nuostolių netrali atsitikt Viskas pilnai yra apsaugota ir jei koks baksas pražūtų arba 

susidaužytų, jūsų pinigai bus sugražinti. Tai rarar.tuoja Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė.
-- ----------------- —------------------ _-r,l,,, , ■ „ ■ ■ ■ s-w.rr«-irrniwni •
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ViptinM t:-:-. -ESU1® SSVlvllllvv fljlIIlVS čių leidėjai paskelbtų C. 
_______ Darbo Unijos pranešimų,

GENERALIS STREIKAS J°E kareiviai atsisako pri-

LMPS. NARIŲ DOMAL
Prasidedant rugsėjo 21 visais 

LMPS. centro sekretorės reikalais 
Kreipkitės šiuo adresu:

. S. M. PUISHEA
Franklin Sq. House, Boston, Mass.

imti jiems siūlomas polic- 
manų vietas.”

BOSTONE ATIDĖTAS. 
Vienbalsiai užgirta remti 
policmanų -streikas pinigiš- 

kai ir moraliai.
Pereitą nedėldienį Wells 

Memorial auditorijoje buvo 
vienas svarbiausių susirin
kimų, kokį kada nors darbi
ninkai čia yra turėję.

Susirinkimas įvyko, kad 
išklausius Bostono unijų 
centralinio komiteto rapor
to kaslink unijų referendu
mo delei generalio streiko.

Milžiniška salė grūste 
prisigrūdo, daugelis žmonių 
susikabino ant langų be. 
kopėčių. Visa ta minia — 
tai unijų nariai Susirinko, 
kad priėmus savo centrali
nio komiteto įsakymą. Visa 
atmosfera taip ir gręsė rūs
tinga audra, kiekviename 
veide galima buvo matyti 
svarstymą didžiojo žings
nio, svarbiausio šalies isto
rijoje dalyko. Viąų buvo 
laukta, kad centraiinis ko 
mitetas paskelbs generalį 
streiką, kad pagelbėjus Bos
tono policijai laimėti kovą 
už teisę organizuoties į dar
bininkiškos klesos organiza
ciją. Tokia kova, tai ne tik 
Bostono, ne tik šios šalies, 
bet ir-viso pasaulio istorijo
je yra nepaprastas apsireiš
kimas. Policija — tai val
dančios klesos pamatas — 
neatskirtina valdžios x dalis. 
Ir ta dalis persimeta į val
domos klesos pusę. Matėsi, 
kad darbininkai pilnai ap- 
vertina savo uždavinį pa
remti policijos kovą.

Centralinės Darbo Unijos 
pirmininkas atidaręs susi
rinkimą ir raportuodamas 
apie unijų pasiryžimą stot: 
kovon, tarp kita ko pasakė;

”Urganižuotų darbininkų 
atstovai privalo įsidomėti 
kad visos šalies akis at
kreiptos į šitą musų susirin
kimą. Dėl tos ir kitų prie
žasčių męs turime veikti 
taip, kad nedavus autokra
tiškų samdytojų interesams 
tarnaujančiai spaudai pro-' 
gos kritikuot mus.

"Centralinio komiteto na
riai po rūpestingo peržvel- 
gimo situacijos atrado rei
kalingu neskelbti organiza
cijų, kurios nubalsavo stoti 
generalin streikan. Galime 
pranešti, kad daugelis kitų 
stambių unijų sekančiomis 
dienomis išreikš savo pasi
ryžimą stoti C. D. Unijos 
eilėsna generaliam streikui.

”Jusu komitetas didžiuo
jasi darbininkiškų organi
zacijų atsakymu į pakvieti
mą kovon. Dėl tūlų prie
žasčių komitetas nemato 
reikalo šiuosyk viešai skelb
ti; laukiaipa kad įsitikinti, 
kokią spėką galima bus de
monstruoti atsitikime Rei
kalo aktyviškai remti polici
jos kovą. Nenorime leisti 
kam-nors sakyti, kad męs 
neapsvarstėme, kaip sako
ma apie policistus.

”Jie tikisi, kad darbinin
kai išeis generalin streikan 
rytoj ir pradės riaušes. Jie 
klysta. Komitetas ir darbi
ninkai pripažįsta tiesą ir 
tvarką, dėlto komitetas nus
prendė kovoti taip, kaip mu
sų priešai, kurių atstovai 
pašvenčia 52 sąvaites į me
tus, kad prirengus pieną ko
vai prieš mus. •

”Jeigu męs paskelbtume 
balsavimo rezultatą šian
dien, kiekvienas, kas neprik
lauso darbininkiškai orga
nizacijai, nusistebėtų iš skai 
čiaus vyrų ir moterų pasi
ryžusių stoti kovon 1,400 
policistų pagalbai.”

Kol-kas nutarta remti po
licijos streiką finansiškai ir 
moraliai. Čia-pat surinkta 
kelioliką tūkstančių dolerių prasideda nuo rugsėjo 26 
aukų. | dienos. .

Ginklai ir kariumenė Bosto
nui

Septynesdešimts septyni 
armijos trekai lydimi 150 
kareivių subatos nakčia at
gabeno Bostonan 25,000 ka
rabinų, 100 naujų kulkas- 
vaidžių ir 2 milionu eilių 
amunicijos iš Devens kem
pės.

Visa tai atlikta didžiau
sioj slaptybėj. Ruošiamasi 
pasitikti generalį darbinin
kų streiką. Taipgi pareng
ta 2,000 reguliarės kariu- 
menės.
Majoras ragina piliečius eiti 

išvien su kariumene.
Sbuth Bostone prie B gat

vės gimnastikos salėj atida
ryta naujas steitgvardijai 
•įėdkvoteris. Iškėlus ant na
mo Amerikos vėliavą laiky
ta "patriotinės” prakalbos. 
Tarp kitų kalbėtojų būva ir 
najoras Peters, kuris karš
tai ragino piliečius eit išvien 
m kariumenė, jei generalis 
larbininkų streikas įvyks.

Kariumeriės viršininkas 
F. B. Maulton savo prakal
boj dėkojo ypač "Columbo 
Vyčių” organizacijai už 
'oš pasitarnavimus gvardi
jai.

Jis reikalavo, kad paštas 
•South Bostone butų frekru- 
tavimo stotimi norintiems 
patapti steitgvardijos na
riais.
Teisia daugiau policmanų.
Pereitą sąvaitę nagrinėta 

byla patrauktų atsakomy
bėn 27 policmanų, kurie tar
nauja kaipo parkų sargai. 
Sustreikavus miestsargiams 
policistams, tie parkų, sar
gai, buvo pasiusti užimti 
streikuojančių vietas. 
Dabar 27 jų kaltinami, kac 
jie nesistengė malšinti riau- 
ininkų So. Bostone ir Sco- 

day skvere. Iš tų 27 teismas 
atrado 19 kailtais, kitų bylos 
la neužbaigtos.

Bostoną patrotiuja 7,789 
kareiviai.

Policijai sustreikavus gat
vėse pastatyta ginkluoti ka
reiviai. Kaip paskelbė gen. 
Parker, Bostoną patroliuo- 
Ta 6684 raitosios kariume- 
nės, 600 Newtono konstabu- 
lerijos, motorinis korpusas 
su kulkasvaidžiais ir 2,000 
rekrutuotų į steitgvardiją 
vyrų. Tečiaus Bostonas nė
ra karės stovio padėtyj.
Nuteisė automobilių vagi

šiuj
East Cambridge,uj teisė

jas O’Connell nuteisė Franą 
Forbesą, iš New Yorko, 12 
metų kalėjiman už vogimą 
automobiliaus ir šovimą į 
žomgų, o Albertą M. Doher- 
ty, iš Bostono už automobi
liaus vogimą nuteisė 10 meų 
calėjiman.

1085 bylos teisme.
Bostono augštesniojo ci

vilio teismo raštininkas pas
kelbė, kad teisme laukia 
nagrinėjimo 1085 bylos, .tų 
arpe persiskyrimo reika- 
aujančių yra 131 byla.

Rekrutuojami policmanai 
rašosi policmanų nnijon.
Bostono policmanų unijos 

valdyba paskelbė, kad iš 12 
naujų policmanų, kurie pri
ėmė policijos departamento 
. iems suteiktas vietas, du 
; au Įsirašė į streikuojančių 
jolicmanų uniją.
Ugnagesiam pakėlė algas.

Bostono majoras pakėlė 
ugnagesiam algą, k 
nestreikuotų. Dabar 
mum alga ugnagesiam bus 
$1,400 metams. Pakėlimas

kad jie 
mini-

So. Bostone apsistojo dakta
rai Jonikaičial |

So. Bostone turėsime du 
nauju daktaru: Joną Joni- 
kaitį ir Juozą Jonikąitį. Ofi-' 
są jiedu atidarė po N<?. 495 Į 
Broadway.

D-ras Jonas Jpųtkkitis. 
pirma praktikavo Shicagoj, 
o pastaruoju laiku speciali- ‘ 
zavosi New Yorko miesto 
ligonbutyje.

Z —————

Užtvirtino gvardijos fondą.
Gubernatorius Coolidge 

užtvirtino sumanymą įstei-, 
gti steitgvardijos fondą, da-l 
bojančios Bostono gatves 
kariumenės užlaikymui. Au
kos fondan renkaiųos nuo 
liusnorių aukautojų tam tik
slui.

Newtono policijai pakelta 
algos.

Newtono aldermonai pe
reitą panedėlį savo susirin
kime nutarė pakelti savo 
miestelio poliemonams al
gas, kad jie nepasektų Bos
tono pavyzdį.
Policijos viršininkas dabar 

gaus nuo $2,700 iki $3,000 
metams; liutenantai po 
$1,800 ir $2,300, o paprasti 
policmanai nuo $1,400 iki 
$1,800 dol. metams.

.. .. . /...

Vieši debatai apie policijos 
' streiką.

Pareitą panedėlį Swedish 
Temple salėj buvo vieši de- 
datai tarp baptistų' kunigo 
Maguire ir B. H. MacCur- 
dy. Kunigas gynė policijos 
streiką. MacCurdy da žadė
jo spaudoje atsakyti savo 
oponentui, nes debatuose 
buvo sumuštas.

Klaidos pataisymas.
„Keleivio” N37 LSS. VIII 

rajono konferencijos apra
šyme pasakyta ”rajono ižde 
randasi pinigų $800,” turi 
būt 200 dolerių.

A. Kemeža.

. Laisvamanių atydai.
Ateinančioj pėtnyčioj, 26 

Rugsėjo, nuo 7:30 valand., 
Lietuvių apatinėj salėj bus 
Lietuvių Laisvamanių Fede
racijos 30 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kuopos na
rius ir norinčius prisirašy
ti prie jos kviečiame atsilan
kyti. Kp. Raštinin.

Visi į Koncertą!
Ateinančioj subatoj Lie

tuvių salėje, So. Bostone, 
bus žymus koncertas. Daly
vaus garsus dainininkai, to
dėl visi atsilankykite.
Lietuvių rašybos mokyklos

7 susirinkimas.
r Ateinantį ketvergą, 25 

rugsėjo, lietuvių socialistų 
salėj, 376 Broadway, 8 va
landą vakare bus lietuviui 
rašybos mokyklos susirinki
mas. Visi, kurie pernai prie 
mokyklos prigulėjo, ir visi, 
kurie nori mokintis lietuvių 
rašybos, malonės atsilanky
ti. Oras jau atvėso, išvažia
vimai baigiasi, todėl laikas 
atidaryti mokyklą.

Sekr. P. Matauskas.
• e

REIKALINGAS jaunas Tyras ii So. 
Bostono, nuo 16 iki 30 metų amžiaus, 
dirbU Agentūros ofise. Valandos gali 
būt-įvairios: gali dirbti visą laiką arba 
nuo pietą iki 9 vakare. Todėl rašykit 
laišką kuogreičiausiai su atsakymais 
ant sekančių klausimų: Kaip' šertas? 
luom užsiimi? Dirbi anie? Už kokią 

algą pradėtum dirbti ir kokiomis va
landomis? Gali atsikreipti bile ku
ris kas tik norkėtų dirbti ir mokin

tis angliškos kalbos ir biznio.
Darbas lengvas ir švarus ir yra pro

ga išmokti biznio. (40)
Adresuokite: P. O. BOX 12.

SO. BOSTON. MASS.

Liberty Bondsus priima 
ilnus $50 dolerių.'

L. A. B-vės atstovas
P. Bartkevičia,

877 Cambridge Str., 
E. Cambridge, Mass.

už

(45)

KONCERTAS J. BUTĖNO
Bengia LSS. 162 kuopa įvyks Subatoje,

27 Rugsejo-Sept., 1919 m.
LIETUVIŲ SALEJE

SOUTH BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vaka^

KAMPAS E IK SILVER STREET,

I :

t
•1

Į
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ATYDAI VISŲ LIETUVIŲ 
CfcNTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO PREZIDEN
TAS JUOZAS KAVALIAUSKAS SAKO:

ATSTATYMAS LIETUVOS priguli am pačią lietuvių. 
JtaogiM negal jausties laisvu, pakol patsai savo reikalą ue- 
gaU atlikti. Svetimtaučiai tvirtina, kad tik 25 nuošimtis 
lietuvių moka skaityti ir rašyti, o tie kurie moka rašyt ir 
skaityt, mažai supranta arba nenori suprasti tautos rei
kalų. Tad, jeigu chiniečiai turėdami 3000 raidžią ir visi 
moka skaityti ir rašyti tai kodėl mes nemokam, tik 26, rai
des? AR MES NE TOKIUS SMEGENIS TURIM? Taip, 
h raliai ir sesutės, sukruskime mes visi! Vienas už visus ii4 
visi už vieną, ir išmokime rašyti ir skaityti.
Atminkite, kad mokslas šviesa, o ne mokslas—tamsybė.

Lai pamato pasaulis, kadmes neturėdami per 40 metų sa- . 
vo spaudos, mokam rašyti ir skaityti kaip ir kitų mokytų 
tautų žmones. Kad pagelbėjus Jums visiems atsiekti tą 
brangiausi tikslą, aš savo lėšomis atidarau mokyklas se
kančiuose miestuose: Bostone, So. Bogtone, Cambridge, 
Lynne, Brightone ir kituose Naujosios Anglijos miestuose. 
Tad visi iki vienam reikalaukit aplikacijų ypatiškai ar per 
laiškus šiuo adresu:

CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 
32-34 Cross St, Boston, Mass.
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TELEFONAS: SO. BOSTON I.

F. J. Bagocius
■-------- ------- ADVOKATAS » __

VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE.
Ofisu adaru vakarais iki 8.

- 253 BR0ADWAY SO. BOSTON,. MASS.♦
Vienu trepus augštoL

f 
!

J. BUTĖNAS, BASSO.

K. MENKELINAITE, Soprano, iš Brooklyn, N. Y. Pasižymė-I 
jus maloniu ir švelniu balsu.

JULIUS KRASN1CKAS, Baritonas, pasižymėjęs puikiu savo balsu 
New Yorke, pasirodys pirmą syk Bostone ant scenos.

F. MORKUS. Bass-Baritonas mokinasi New England Konservatori
joj, pirmą syk dainuos soio;

M. JABLONSKĮl'TĖ, Soprano;
MISŠ L. GANNON New England Konservatorijos studentė skambins 

pianu.
Koncertas bas turtingas, todėl atsilankykite į šį konoprtą, kur rasit 

gerą užsiganėdinimą. Kviečia KOMITETAS.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FTDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS-IR CHIRURGAS.

Spedalistaa Slaptą lig«. 
VALANDOS: i

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

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.

(10)

(r.

LAWRENCE, MASS.

DIDŽIAUSIS BALIUS
Lietuvių Janutą VyrąKliubo, įvyks

Subatoje, 27 Rugsčjo-Septesber, 1919 n. 
LENKŲ ŠV. MYKOLO SALfiJE 

Durys atdaros nuo 7 vakare. Prasidės kaip 7:30 vakare.
Kviečiame visus ant šio baliaus, kaip vietinius taip ir iš apielinkės 

miestelių. Tai yra pirmas musų balius ir tikimės kad visi atsilankiusieji 
busite užganėdinti. .

GRAJINS MILLINGTON UNIJOS ORCHESTRA Iš 10 YPATŲ, 
įžanga: Vyrams 35c., Moterims ■*- 25c.

Svetainė bus puikiai išrėdyta ir prirengta visokių skanių užkandžių, 
taipgi bus ir gėrimų. Kviečia visus L. J. V. KLIUDĄS.

PASARGA: Maži vaikai nebus įleidžiami.

REIKALINGI VYRAI, MOTERYS 
IR MERGINOS dirbti Restorantuose, 
Hoteliuose ir faktūrose. Užtektinai 
visokio darbo kiekvieną dieną, atsi
šaukti į: (43)

GORALSKY’S OFFICE
52 Salėm st., Boston, Mass.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ.
Už negirdėtai pigią kainą. Yra pui

ki krautuvė rr.ėsoą ir grocenų, vieną 
lietuviu ir lenkų apgyventoj vieloj 
South Bostor.e. Su krautuve sykiu 
parsiduoda ir du namai: viens, ku
riame yra krautuvė, o antras užpaka
ly. Randos iš namų yra §22.00 j- mė
nesį, o krautuvę galima rokuoti 
S20.00. Priežastis pardavimo yra ta, 
kad dabartinis savininkas, parduoda
mas pirmiau kitą krautuvę, pasirašė, 
jog neis į panašų biznį, nežinodamas, 
Kad ant tokio popieriaus pasirašė, 
nusipirko šią krautuvę ir namus, ir 
dabar teismas verčia parduoti. Biznis 
toj krautuvei lietuvių išdirbtas per 
20 metų. _ Turi būt parduota iki 1 
spalio. Iš valuos valios neatiduotą 
be $4000.00. Dabar viską gali pirkti 
už $3000.00 su namais. Bankoj mort- 
gečius $600.00. Jei netari visą pinigą 
savininkas paims antrą mortgečią. 
^ ra tai aukso rnaina žmogui norin
čiam biznį vesti. Atsišaukite tuojaus 
pas:

ADVOKATU F. J. BAGOCIŲ
253 Broadvay, So. Boston, Mass. 

"7 *!
parsiduoda automobilius
7 sėdynių Cadilac,”’ parsiduoda 

pigiai. Matyt galima bile laiku.
J. H. THOMPSON

58 Markt st., Cambridge, Mass.
i — 1 1 ■

parsiduoda rakoNdai.
Geriu užlaikyti, išrodo kaip

parsiduoda labai pigiai. Matyt 
na bile laiku po numeriu:

390 Athens Str, So. Boston. Ma-w.
Ant pirmą lubų. ’

PARSIDUODA PEČIUS.
Vartotas; kurie išarėtų įjryt 

pečių, kreipkitės pas:
P. LAPENAS

299 E st, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FARNIčIAI, 5 lo
vos, 3 komodės, fruntruimio setas ir 
viri smulkus rakandai. Parsiduoda tik 
už 130 dolerių, nes turi būt greit par
duoto. Pasinaudokit. Klauskit krau- 

Ituvėj.
-S. W. (39)

825 Cambridge Str.,
Cambridge, Mass.

t

r
Tel. So. Boston 506-W

DAKTARAS
A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS. 
VALANDOS Nu 9 iki 12 diena.

NeeRtki* vak.
NEDRLIOM18

H 1 v. pa pietų.

Seredomis iki 12 diena. 
Ofisas "Keleivio name 

251 Broadway, tarpe C ir D Sta.
80. BOSTON, MASS.

’ * «

*

> *

Dr. L. J. Podder
Ii Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYKŲ IB 
MOTERŲ LIGA8.

Taipgi Krau js ir Odos Ligas. 
VALANDOS: Noo 9 Iš ryto 

iki 9 raL vakare.
Kalba Rukai ir LenkiškaL (4$) 

$9 CBLAMBER ST, BOSTON 
Talephone: Haymarkot $390.

Didžiausia Uetnviika

APTIEKA

PASIŽIMĖJIMO DIENA.
Rengia LSS. 67 kp. panedėlyje 

(Columbus dav), 13 d. Lapkricio- 
Oct, 1919, Koop. svetainėj, 26 Lin- 
coln Str, Brighton. Mass.
..Prasidės 2:30 vai. po pietą. 
Gerbiamieji:—

Ant virš minėtos pasižymėjimo die
nos yra užkviesti vieni gabiausių ar
tistai nuo visų LSS. kuopą iš Mass. 
valstijos, kurie los vieną puikiausių 
Teatru. Nepraleiskit nė vienas virš- 
minėtą dieną neatsilankę. Po teątrai 
bus šokiai.

P. S. Visų kuopų ir draugiją mel
džiame susilaikyti nuo pramogą, kad 
vieni kitiems nepakenktume.

LSS. 67 KUOPA.

Parsiduoda* Automobilius.
labai pigiai, 4 cilinderių, 5 pa«a- 
žierių ”BUICK.” Visa mašineri
ja randasi geriausiam stovyje, 
yra 2 extra tajai. Kaina $365. x 
Kreipkitės tuojaus pas: (39)

J. Maurušaitis
332 Broadvay’, So. Boston, Mass

Severo* Gyduoles t ; '. h k o 

šeimynom <.vcik.it •

gerą

! Geras Veistas
Į Notarinis.
S Ta;p tai galima išsireikšti tiktai apią 
M vieną geriausiai žinomų preparatą, 

kurs yra prirengtas greitom ir pa
stoviam palengvinimui visų tų ne- 

ir nereguliariškumų nuo 
rs ir merginos taip daJ- 

Vardas to vaisto yra

I Severa’s
IRegulator

(Severos Reguliatorių#) ir Jisai gau- 
I namas visur ir bent aptiekojs. Zi- 
Incma, nuėjus į aptiska reikalauk 

vien Severos Reguliatoriaus ir ne
imk kitko, nes tik tokiu būda gausi 
geriausias ir greičiausias passkmes. 
Kaina $1.25 ir 6 et. tokaų.
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DAKTARAS

A F. Christian
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta.

Nuo 2 iki 5 po pietą, nuo 7 iki 9 
vakare.

(šventadieniais ir nedaliomis 
tos pačios valandos.)

Ligoniai, kurie serga sunkiai ir 
reikalauja ligonbučio gydymo ir 
priežiūros, už tikrinam, kad gaus 
geriausią priežiūrą, gerą valgį ir 
kambarį, ir gerus patyrusius 
daktaras visą laiką. Mano pri- 
vatiška Hospitolė yra aprūpinta 
su medikališkais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia Labora
torija dėl mikroskopišką ir che- 
mikališkų analizaciją Kraujo, 
Slapumų ir Pilvo ligą. įsteigta 
23 metai! •

401 Niribonregh Street 
(Netoli MassaehMotts ava.) 

BOSTON, MASS.

“Lietuviškas išradėjas”
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

■-V DYKAI
Kaipo žinovai (expertai) 

patentų • bandome išradi
mus DYKAI. Rašykite rei
kalaudami musų knygu
tės:
AM. E. PATENT OFFICE 

Ine.
718 MATHER BLDG (Ks) 

WASHINGTON, D. C.

/

Naujiena Visiems.
Pirmą aiantinj vaistą ii Euro

pos gavome ir dabar turime 
įvairiausią vaistą, kokie tik pa
saulyje vartuojamL 
. .Jeigu negauni kitur, ateik pas 
mus, męs tarime. Receptas H- 
pildome visokius, Amerftoo ir 
Europos daktarą.

Taipgi užlaikėm visokią ii- 
dirbysčią ir patentuotą prepa* 
ralą. Kadangi visokią vaistą 
turime labai daug, todėl vardua 
ir kainas tik kai-kurią čia pa
duodant.
Kraujo Valytojas 
Nervą Ramintojas _____ , 
Nuo slinkimo plauką ir- 

pleiskaną ....................... $1.25
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo niežą ir parką ...
Nuo saulės nudegimo 
Nuo Reumatizmo ... 
Bobro Lašai .................
D-ro. Kempe Kapsulia 
Perfumas visokią

gėlią 50c., p, $2, $3, $4, $5. 
Muilai................. 25c. 50c. ir 75c.

Taipgi ažlaikom šimtus kito
kią vaistą, vaistą nuo paslap
tingą ligą ir t.t

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženklelį atsakymai.

Adresuckit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadvay, 

/ So. Boston, Mass.

$1.60 ’
11.50 i

$1.25 I

$1.25 | 
. 75c. 
$2.00 
$1.00
$2.00

SfRiXt!»ndM»MLllll,,B",,l,,4

9r.DavidW.RNe8
Kalba Lietuviškai, laalrtaat Ir 

• RuriškaL
GYDO CHRONIŠKAS IB SLAP

TAS LIGAS.
VALANDOS: 

Nuo 8 iki lo ryto,
• Nuo 2 iki 3 dieną. 

Nuo 7 iki 8 vakaro.
8X1 HANOVER STRIKT, 

BOSTON, MA8S.

LIETUVIS DENTISTA3

IDr. M. V. Casper ’
|Į (KASPARAVIČIUS) įį

ItI
I
II

42S BR0ADWAY, 8a BOSTON
Tol. So Boatoa 17

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 18:80
Nuo 1:30 Iki « rak
Nuo 8:30 Iki 9 rak.

Nedėldieniais atidai* paąal 
sutartį.
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