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Anglija daro taiką
su Tarybų Rusija.

i

True translation filed urith the post- 
ihaster at Boston, Mass., on June 
9, 1920, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

NUŽUDĖ 87 BOLŠEVIKŲ 
VALDININKUS.
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Saliunams užgeso pasku
tinė viltis.

Vyriausis Suvienytų Val-

--------- - - f

REAKCININKAI TAM 
PRIEŠINGI.

RUSIJOJ GALI KILTI 
BAISI NAMINĖ KARĖ.
Boston "Evening Tras- 

cripto" korespondentas, 
Gari W. Ackerman, telegra
fuoja iš Ix>ndono, kad jis 
turėjęs su Anglijos valdi
ninkais pasikalbėjimą ir tie 
jam pasakę, ką kalbėjo kon- 
jferencijoj rusų atstovas 
1 Krasinas. Krasinas atvirai 
pasakęs, kad jeigu Rusija 
tuoj nepradės su užsieniu 
prekybos, tai I^enino valdžia 
grius ir Rusijoj prasidės 
baisus kraujo pralėjimas, 
kuris tęsis nežinia kaip ilgai 
ir tuomet galės prasidėti 
Europoj visuotinos anarchi
jos periodas. Iš Krasino kal
imos Anglijos valdininkai da
rą išvedimą, kad nors Leni- 

kad neužilgo burki^konfe- ’7® ir 10 šaIinink,4 valdžia ^neužilgo bus kita kome . a]. buį. nuversta, tečiaus 

kalbėdamas paskui pa\'-;nos partijos, kuri butu taip 
liamente apie taiką su Rusi-sti ri kad alėtu imti 
ja*. Lloyd George aiškino,! ‘ -
kad su Rusija būtinai reikia

Bet niekas neprotestavo, 
kuomet Anglija darė bizni 
su barbariška Turkija, 

sako Lloyd George.
šį panedėli Londone vėl 

buvo konferencija Anglijos 
ministerių su Tarybų Rusi
jos atstovu Krasinu. Konfe
rencijoj dalyvavo pats mini
sterių pirmininkas Lloyd 
George, užsienio reikalų mi- 
nisteris Curzon, valdžios va
das parliamente Andrew 
Law, karės mini9teris Chur- 
chill, 
teris 
teris 
Apie 
buvo 
skelbia.

transportacijos minis- 
Geddes, laivyno minis- 
Long ir daug kitų, 
ką toj konferencijoj 

kalbama, valdžia ne- 
Tik tiek pasakyta,

Iš Berno pranešama, kad stijų teismas šį panedėlį pri- 
i : i... pa£ino> kad blaivybės įstar

tymas, draudžiantis Ameri
koje visus svaiginamus gė
rimus, yra legalis ir turi būt 
pildomas.

Bravorninkai ir saliunin-. 
kai vis tikėjosi, kad Vyriau- mams.

87 bolševikų komisarai, ku
riuos lenkų-ukrainiečių ka
riumenė paėmė nelaisvėn, 
buvo nuteisti miriop ir tuo
jaus sušaudyti.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
TRAUKINU SU VAISTAIS

Iš Varšavos pranešama, 
kad tarp Minsko ir Birisovo 
bolševikų artilerija pa
gavo truki su vaistais, kurį 
amerikonai siuntė lenkų 
frontam Ant traukinio buvo 
leitenantas Arthur Fox iš 
Philadelphijos ir 6 karei
viai. Žmonės išliko sveiki, 
bet traukinis likos sudaužy
tas. Kada amerikonai pabė
go, bolševikai paėmė visą 
sanitarų stotį ir vaistus.

sis Teismas apskelbs tą ista-

I
PRIGULI NUO REPUBLI

KONŲ KONVENCIJOS.
Kandidatais numatoma 

Wood, Lowden ir Johnson.
Chicago dabar yra susirin

kusi republikonų konvenci
ja, kuri nominuos kandida
tus ateinantiems prezidento 
ir vice-prezidento rinki-

Visų stipriausis kandida-

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on June 
9, 1920, as reųuired by the Act of October 6, 1917.

Vokietijoj išimktas
II
I

naujas parlamentas.
WATERBURYJE GENE- 

RALIS STREIKAS.
Iš Waterbury, Conn., 

mums pranešama:
Waterburio darbininkų 

i Lova vystosi į generalį strei-

S0CIAL1STAI GAVO 
DAUGIAUSIA VIETŲ.

tymą priešingu koshtueijai. as butų. Califoi-nijos sena- ka Nė"ra kur'darbi.Vii TO XHu*lQ TIŽI V1C l’O lAPliin Ll 1 ” _.

Komunistai balsavimuose 
buvo smarkiai sumušti.
Pereitą nedėldienį Vokie

tijoje buvo rinkimai atstovų 
į pirmutinį respublikos par
lamentą. Surinktos iki šiol 
žinios parodo, kad sulyg 
skaičiaus pirmą vietą par- 
iiamente užims Didžiumos 
Socialistai, o antra—- Ne
priklausomieji Socialistai. 
Komunistus rinkimuose 

žmonės biauriai sumušė.
Štai kiek kurios partijos 

bus kandidatų naujam par
lamente :

Didž. socialistų ..34
Nepr. socialistų.......... 24
Liaudininkų ................ 23
Demokratų.................... 16
Nacionalistų .................15
Klerikalų .......................14
Komunistų ...................... 2
Balsų tos partijos gavo

maž-daug taip:
D. socialistai .. 2,071,000 
N. socialistai 
Liaudininkai
Demokratai 
Klerikalai ..
Komunistai 
Dideliuose 

miestuose, 1 
proletariatas, stipriausia 
oartija pasirodė Nepriklau
somieji Socialistai.

Berline nepriklausomieji 
socialistai gavo 459,967 bal
sų ir pravedė 7 kandidatus; 
didžiumos socialistai čia ga
vo 185,631 balsų, liaudinin
kai 140,869, nacionalistai 
112,719, o demokratai 71,- 
543.

Hamburge nepriklauso
mieji socialistai gavo 37,000 
balsų, didžiumos socialistai 
8,000, demokratai 10,000, 
klerikalai (katalikų ”Cent- 
rum") 1,000, liaudininkai 
16,000, nacionalistai 13,000.

Bremene nepriklausomie
ji socialistai 23.000, didžiu
mos socialistai 12,000, demo
kratai 8,000, klerikalai 1,- 
300. liaudininkai 1,000, na
cionalistai 4,000, komunistai 
3,000.

Leipcige nepriklausomieji 
socialistai 17,000, didžiumos 
socialistai 2,000, demokratai 
8.000, liaudininkai 6,000, na
cionalistai 7,000.

Bavarijos sostinėje Mu- 
enchene 
socialistai 
socialistai 
tai 13,000, 
lies Partija 52,000. Valstie
čių Sąjunga 4,000, komunis
tai 11,000. (Reikia neužmir
šti, kad nelabai senai da 
Muenchen buvo stipriausia 
komunistų tvirtovė visoj 
Vokietijoj.)

Erfurte nepriklausomieji 
socialistai 22.411, didžiumos 
socialistai 4,015, demokratai 
5.429, klerikalai 2,853, liau
dininkai 10,704, nacionalis
tai 11,881, komunistai 475.

Naujai išrinktas parlia- 
mentas užims dabar Stei
giamojo Seimo vietą.

Su ta vilčia jie vis laikė sa--torius Hiram Johnson. Ban- 
l domuose balsavimuose
■ sai gavo
■ nežiūrint
• didatams, kaip aniai milita- 
i ristui Woodui ir atžagarei

viui Hooveriui, trustai buvo 
paaukavę kelis milionus do
lerių.

Johnsonas labai populia- 
riškas tuo, kad jis buvo prie
šingas karei, jis kėlė di
džiausius protestus prieš 

I rėmimą reakcijos Rusijoj, 
’is nuolatos reikalavo, kad 
\Vilsonas atšauktu šios ša- 
’ies kariumenę iš Rusijos, 
jis yra taipgi priešingas 
"tautų lygai," jis stoja už 
nacionalizavimą kai-kurių 
oramonės šakų, ir tt.

Už Johnsona balsuos 
laug demokratų, bepartyvė 
farmerių lyga, beveik visi 
liriai, vokiečiai ir daug dar- 
nninkų jį rems. Jeigu re- 
lublikonų konvencija jį no- 
ninuotų, tai nežiūrint ką kl
os partijos statytų, Johnso- 
las butų išrinktas preziden
tu didele balsų didžiuma.

Bet stambus kapitalas 
Lohnsono nemyli. Jisai per- 
laug radikališkas. Pelna- 
rrobiai ir reakcionieriai la- 
iai norėtų nominuoti gene- 
•olą Woodą, nes šis yra 
Šiaurus militaristas ir butų 
;eras jiems įrankis strei
kams malšinti. Užtai jie jau 
r paskyrė jo kandidatūrai 
•emti $2,000,000. Na, o jeigu 
iau ne generolą Woodą. tai j 
kapitalistai velytų geriau j 
Lowdeną, negu Johnsona.

Bet jeigu jie Johnsoną at- 
neta, tai apie jį tuoj'aus tve- 
iasi "trečioji" partija ir ji- 

■ai "runija” ant nepriklau
somo tikėto, taip kaip sykį 
buvo padaręs nabašninkas 
Rooseveltas. Jeigu taip atsi
ektų, tai republikonų balsai 
rinkimuose skiltų pusiau ir 
ada galėtų laimėti demo

kratai.
Republikonai tatai su

pranta ir jų konvencija ne
bežino ką daryti: pastatysi 
lohnsoną — bus nepaten
kintas stambusis kapitalas, 
kuriam republikonų partija 
tarnauja; atmesi Johnsoną 
—pralaimėsi rinkimus. Tai
gi savaimi formuliuojasi ši- ; 
toks klausimas: ar geriau ' 
turėti prezidentu Johnsoną, : 
ar pralaimėti visą kampani
ja?

Sakoma, kad konvencijon 
atvažiavo su storomis mąs
liomis pinigų visokių trustų 
agentai, kurie stengsis dele-

liunus atdarus, nors toniką 
ir "senvičius" tenai parda
vinėdami, kad ne persisky
rus su savo kotumeriais. ti
kėdamiesi, kad greitu laiku 
vėl bus galima pardavinėti 
alų ir degtinę. Dabar jau žu
vo visa jų viltis.

ji- 
daugiausia balsų, 
kad kitiems kan-

ninkai nestreikuotų. Diena 
už dienos išeis į streiką gat- 
vekarių ir elektros darbi
ninkai. Miesto gyventojus 
apima panika.

6,000 DARBININKŲ NE
TEKS DARBO.

Biddeforde ir Saco mies
tuose, Maine valstijoj, Pep- 
perell ir York kompanijų 
dirbtuvėe paskelbė, kad 
nuo 3 liejios jos užsidaro. 
Apie 6,000 darbininkų ne
teks darbo.

SAKO. TURKIJA NEGY
VUOS NEI 5 METŲ.

j "Turkija negyvuos nei 
penkių metų, jeigu taikos 
sutartis bus įvykinta taip 
kaip ji dabar parašyta." pa
sakė sultono švogeris ir mi
nisterių pirmininkas Da- 
mad Ferid Paša.

"Kostantinopolis turės 
mirti, nes joks didelis mies
tas negali gyvuoti atskirtas 
nuo kaimo," jis tęsė. "Mes 
tikėjomės, kad sąjunginin
kai nupiaus Turkijai rankas 
ir kojas, bet visgi mes neti
kėjome, kad jie atskirtų 
galvą nuo jos kūno ir palik- 
itų ją vieną mirčiai."

Konstantinopolis 
Turkijos sostinė ir puikiau- 

■sis jos miestas. Sąjunginin
kai atskyrė jį nuo Turkijos 
ir patįs jį užėmė.

JAPONAI PERTRAUKĖ 
DERYBAS SU BOLŠE

VIKAIS.
Žinios iš Tokio sako, kad 

japonai pertraukę derybas 
su Rusijos bolševikais, nes; 
patyrę, kad bolševikai tari-! 
si slapta nuversti Semiono- 
vo valdžią ir paimti Baikalo 
sryti į sako kontrolę. Dery
bos tarp japonų ir bolševikų 
ėjo dėl sudarymo Sibire bu- 
ferštato, tai yra tokios val
stybės, kuri butų kaip ir ru-: 
bežius tarp bolševikų ir ja
ponų.

• W •

STREIKAS LAIVŲ DIRB
TUVĖSE.

Apie 1,800 darbininkų lai
vų statymo dirbtuvėse Hali- 
fax’e apskelbė streiką ir rei
kalauja daugiau algos.

valdžią į vaso rankas ir įvy
kinti šalyje tvarką. Todėl 
neišvengiamu budu turėtų 
kilti ilga naminė karė, ir jei
gu kuri pusė paimti] val
džią, tai bolševikai vėl ban
dytų ją nuversti, ir tie sumi
šimai galėtų išsiplėtoti netik 
po visus rytus, bet ir vudu- 
rinę Europą apimti.

daryti taiką, nes be jos ne
galima įvykinti pasaulyje 
tvarkos. Norint gi sumušti 
bolševizmą, reikėtų paau
kauti da šimtus tūkstančių 
gyvasčių ir padidinti valsty
bės skolas tūkstančiais mi- 
lionų. Jisai prisipažino, kad 
dabartiniu laiku Rusija gal 
neturi daug ką' parduoti į 
užsienį, bet dėl to da negali
ma esą atsisakyti turėti su 
ja bendrų reikalų. Jisai pa
sakė parliamentui, kad pa
saulis dabar yra pilnas eks- 
plioduojančios medegos ir 
ginčų reikia vengti.

Francuzija priešinga tai
kai su Rusija, jis sako. Bet 
jeigu ištiesų nebūtų galima 
tartis su valdžia, papildžiu
sią daug žiaurumų, tai šian
dien reikėtų atmesti dau
giau valdžių, negu aš drįstų 
pamislyti, sako Lloyd Geor
ge.

Atsakydamas reakcinin
kams, kurie jį atakuoja už 
tariamąsi su sovietų Rusija, 
premjeras išparodė visą is
toriją, kaip sąjungininkai 
nuolatos bandė atnaujint su 
Rusija santikius ir vienbaL i 
šiai buvo jau nutarę pradėti I 
su ja pramonę, tik nepripa
žinti sovietų valdžios, pakol' 
ji nepriims civilizuoto pa
saulio metodų. Bet kad ves
ti prekybą su netikusiai val
doma valstybe nėra drausti- 
nas dalykas, tai parodo ir 
tas faktas, sako Lloyd Geor
ge, kad Anglija yra vedus 
prekybą su Meksika ir Tur
kija, nors Turkijos žvėriš
kumai prie Abdul Hamido 
valdžios buvo kur kas bai
sesni, negu Sovietų Rusijos. 
O tečiaus niekas tuomet ne
protestavo.

Londono "Times" sako, 
kad Anglijos valdžia tuojau 
padarys, jeigu da nėra pa
darius, ir pašto sutartį su 
Sovietų Rusija. Laikraštis 
spėja, kad šitam žingsniui 
labai priešinsis Francuzijos 
valdžia, nes tai jau reikštų 
pripažinimą sovietų tvar- sako "Daily Express. 
kos.

buvc

RUSIJA NIEKO NETURI 
PARDAVIMUI.

Anot ”Transcripto” ko
respondento, Krasinas Lon
dono konferencijoj prisipa
žinęs, kad už fabrikuotus 
Anglijos tavorus Rusija 
dabar negali duoti mainais 
jokios medžiagos, išskyrus 
kiek linų ir žalių girių. Nors 
eksportuoti Rusija nieko 
neturi, tečiaus Krasinas tik
rina, kad ji galėtų užmokėti 
iki $2,500,000,000 platinu ir 
visokiais dailės turtais, ku
rie buvo konfiskuoti nuo ca
ro^ šeimynos ir kitokių aris
tokratų.

RUSAI SUSITAIKĖ
SU ANGLIJA.

Atgabens $500,000,000 auk
so į Londoną.

"Keleivis” ėjo jau į spau
dą, kaip iš Londono atėjo 
telegrama, kad Rusijos at
stovui Krasinui pasisekė 
padaryti su Anglija sutartį 
ir tuojaus bus pradėta pirk- 
lyba. Rusai atgabens Lon
donan $500.000,(KM) aukso 
kaipo užtikrinimą, kad už 
perkamus Anglijoj tavorus 
bus užmokėta.

Šitas auksas labai sustip
rinsiąs Anglijos Banko me
talo rezervą, kurios dabar 
buvę jau vos $570,000.000.

"Jeigu mes to aukso nepa- 
imtume, tai jį pagrobtų A- 
merika, ar kita kokia šalis."

WASHINGTONE DEGI
NA ANGLIJOS VĖLIA

VAS.
Airijos šalininkai 

shingtone įtaisė pereitą są
vaitę demonstraciją prieš 
Angliją. Pademonstravę se
nato galerijose, jie pas
kui susirinko ties Suvienytų 
Valstijų pinigyno rūmais ir 
sudegino tenai Anglijos vė
liavą. Amerikos valdžia at
siprašė Anglijos.

Wa-

FRANCUZAI PASIRAŠĖ 
PALIAUBA SU TURKŲ 

NACIONALISTAIS.
Iš Paryžiaus pranešama, 

kad francuzų komisijos gal
va generolas Robert de 
Caix turėjo su turkų nacio
nalistų vadu Mustafa Ke
rnai Paša konferenciją ir 
pasirašė paliaubą (musių 
pertrauką). Tas buvę reika
linga, nes francuzų kariu
menė Turkijoj perdaug iš
mėtyta ir jau gręsė pavojus..

Kelios dienos atgal tie pa
tįs francuzai susirinkę Kon
stantinopolyje su anglais 
pasmerkė Mustafą Kernai 
Pašą miriop.

ALBANAI SUNAIKINO 
ITALŲ BATALIONĄ.

Izindone gauta iš Vienos 
žinių, kad sukilę Albanijos

LENKAI GIRIASI PASI
SEKIMAIS.

Lenkai sako, kad šiaurės 
fronte jiems gerai sekasi 
kariauti su bolševikais. Jie 
giriasi paėmę Švenčionių 
rytuose Glubokają ir Dok- 
čičą. Kartu jiems tekę belai
svių, kanuolių ir kitokie 

: grobio. Bolševikai pradėję 
trauktis atgal ir kad priden
gus savo užpakalį, buvę pra
dėję ant lenkų smarkią ata
ką, norėdami persikelti pei 

Į Berezinos ujie, bet lenkai 
sakosi bolševikų atakas at
rėmę.

NORI ATŠAUKTI KARĖS 
ĮSTATYMUS.

Atstovų butas Washing- 
tone priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią tuojaus atšauk
ti karės metu išleistus įsta
tymus, išskyrus maisto kont 
rolę ir įstatymą apie teiki
mą priešui pagalbos. Rezo
liucija dabar perduota sena
tui ir sakoma, kad senate jai 
opozicijos nebusią.

PIRMUTINIS SNIEGAS 
ANT MARSO.

Ant. Marso prasidėjo ru-
gvventojai užpuolė ant italu ir Jau snigo pirmutinis 
kariumenės, kuri turi ūžė- sniegas. Taip sako savo te- 
mus jų kraštą, ir sunaikino legramoj profesorius J icke-

į ring, kuris dabar randasi gratus papirkti, kad jie bal- 
6tai ant Jamaika salos ir iš tenai 
Su- tyrinėja Marso planetą. Jo

....  Harvardo 
uiversiteto observatorija.

Kopenhagoje gauta žinių, 
kad lenkų armija, didelių

Kariumenės, kuri turi ūžė- sniegas. Taip sako savo te-

visą italų batalioną netoli 
Alessio. Italų laivynas užtai 
apšaudė Alesio miestą. L„ 
siremimų taipgi buvę ani® telegramą gavo 
Skutari ir Avloną, kur ita- “ 
lai buvo priversti trauktis 
atgal.

Italai užėmė 
taip kaip lenkai Lietuvą.

suotų už Woodą.
Jeigu konvencija Johnso- 

ną nenominuos, tai žinosim, 
kad ji paklausė Wall streeto 
įsakymų.

Leidžiant "Kel.” Į spaudą
Albaniia ^ad lenkų armija, dūle įm atėjo iš Chicagos žinių, kad 
■tuva *" bolševikų spėkų Pe£se.k1°J " konvencija statvs Johnsona.

ma, bėga galvatrūkčiais. <

NELAIMĖ KASYKLOJE.
Netoli Cokeburgo, Pa., 

kur pittsburgiškė Ontorio 
Gas Coal Co. atidarė naują 
kasyklą, pereitą sąvaitę iš
tiko ekspliozija ir užmušė 6 
darbininkus.

’l.
. 1,456,000 
. 1,415,000 
.. 995,000 

..366,000
.. 133,000 
Vokietijos 

kur yra stiprus

VVORCESTERYJE 179,- 
740 GYVENTOJŲ.

Cenzo biuras praneša, 
kad Worcesteryje šįmet yra 
179,740 gyventojų, tai yra 
33,755 daugiau, negu 10 me
tų atgal buvo.

PALEIS 5,000 RAŠTININ
KŲ.

Iš Washingtono praneša
ma, kad iki 1 liepos iš karės 
Departamento busią paleis
ta 5,00C raštininkų.

PERKŪNAS SPYRĖ MO
KYKLĄ.

Union Village miestelyje 
Rhode Island valstijoj, per
kūnas trenkė mokyklos bok- 
štan, kuomet 1,500 mokinių 
buvo suėję apačion pasil
siu!.

LENKAI PIRKS Už $50,- 
000,000 MAŠINŲ.

Lenkų ambasadorius ku
nigaikštis Lubomirskis Wa- 
shingtone sako, kad visi 
$50,000,000, kuriuos Lenki
jos valdžia nori Amerikoje 
surinkti, bus išleista čia ma
šinoms, sėkloms ir visokiai 
medžiagai pirkti.

nepriklausomieji 
31.000, didžiumos 
25,000, demokra- 

Bavarijos Liau-

REIKALINGAS 
ZECERIS

Kuris moka visą spaustuvės 
darbą ir sutvarkyt laikraš
tyje apgarsinimus, lai atsi
šaukia tuojaus. Mokestis 
gera.

Taipgi gali atsisaukt ir norin
tis mokytis zecerio amato; pa
geidaujama kad pažinty nors 
biski lietuviu rašybą.

"KELEIVIO” ADM.
255 Broadway. S. Boston, Mass



2 KELEIVIS

APŽVALGA I D
taip išėjo su lietuviška poli
tika. kaip ponui Wilsonui su 
tarptautine diplomatija.

Nusq miškai ir
M'

KOMUNISTŲ PARTIJA Įsu savo šalininkais noris ei- 
SKILO.

Slaptas lietuvių komunis
tų organas "Kova" atsklei
džia Įdomių dalykų apie vi
dujini komunistų "partijos” 
stovi. Pasirodo, kad šita 
”1 _ - 
bar tarpe komunistų eina 
didžiausios piovynės.

Straipsnyj "Partijos Kri- 
zis.” tilpusiame 1-mam "Ko
vos" numeryje, skaitome: 

"Komunistų Partija pirmu 
kart susiduria su savo viduji
niu krizių. Iš paviršiaus tatai 
atrodo nedaugiau kaip 'sukili
mas’ prieš Centro Pildomojo 
Komiteto autoritetą. Jeigu ta
tai butų tikroji priežastis arba 
vienintelė priežastis, tai daly
kų stovis nebūtų opus. Bet po 
paviršium yra pamatinis nesu
tikimas su pačia komunistu 
Partijos pozicija ir taktika, 
kaip kad ji buvo nustatyta pir
majame partijos suvažiavime. Į 

"Skilimas pasiekia pati Ko
munistų Partijos namą ir pa
matus.”
šiomis dienomis komunis

tai rengėsi šaukti slaptą sa
vo suvažiavimą, bet jiems 
susipešus, pairo visi pienai. 
Centro komitetas skilo pu
siau ir vieni kitus dabar va
dina "atskalūnais." "Kova"

"Suvažiavimo šaukimo dar- subirejo.
bą suparalizavo smūgis iš vi- . . -
daus, kurį partijai kirto būva-Į* 
sis jos sekretorius Damonas 
su dviem < 
Komiteto nariais, kurie balan
džio mėn. konferencijoj atsi
metė nuo Centro Pildomojo 
Komiteto didžiumos ir pradėjo 
rengti savo atskalūnišką suva
žiavimą.”
Bet išrodo, kad tiems "at

skalūnams," kurie nuėjo su 
centro sekretorium Damo- 
nu, sekasi daug geriau, negu 
tiems, su kuriais nuėjo lie
tuviškieji "kairiasparniai." 
nes pas Damoną pasiliko vi
si komunistų pinigai. Ir 
"Kova" skundžiasi, kad — 

"nelegaliai eikvodamas par
tijos iždą, kuri jam buvo pave
dęs globoti Centro Pildomasai 
Komitetas, Damonas skiria 
mokamus saviškius organiza
torius net tuose distriktuose, 
kur tebeveikia Centro Komite
to pastatyti organizatoriai; tų 
organizatorių pagalba jisai or
ganizuoja priešingas organiza
cijas.”
Vadinasi, lietuviškieji ko

munistai vėl pasiliko be pi
nigų.

KODĖL KOMUNISTAI 
SUSKILO?

Kiekviena pusė aiškina ši 
klausimą savotiškai. Mažu
mos vadas Damon kaltina 
Centro Komiteto didžiumą, 
kad ji pasiryžusi viena dik
tuoti visai "partijai" ir kon
troliuoti ją savo asmeni
niams tikslams. Kitaip sa
kant, komunistų bosai, ku
rie kovoja neva už "proleta
riato diktatūrą," patįs apsi
skelbė diktatoriais. Papras
tiems nariams net ir balsas 
liko atimtas. Įsivyravo to
kia viršininkų sauvalė, kad 
vienas jų, tūlas Andrew, nie 
ko nesiklausęs pareikalavo 
iš Massachusetts rajono, 
kad duotų jam 8100 pasi
linksminimo kelionei Euro
pon. Ir tuos pinigus jis gavo. 
Prieš tokią viršininkų vau-1 
valę prasidėjo protestai. Pa- j 
sipriešino šitokiai sauvalei 
ir buvęs sekretorius Damon. 
Jisai Įteikė Centro Komite
tui ultimatumą, pareikšda
mas, kad jeigu komitetas ir 
toliaus taip sauvaliaus, tai 
jis, Damonas, atsiskirs su 
savo šalininkais nuo parti
jos. Taip ir atsitiko.

Bet Damono priešai ki-: 
taip aiškina skilimo prieža-’ 
stį. Jie sako, kad Damonas

partija” jau suskilo ir da-

KIEK YRA LIETUVOJE 
KOMUNISTŲ.

Kiek dabar yra Lietuvoje 
komunistų?

Brooklyniškių "kairias- 
parnių" organas tankiai 
mėgsta papasakoti, kad ko
munistai Lietuvoje esą "la
bai stiprus," tik "socialbur- 
žujai” esą visai nuskurę.

~ ‘ “ "Laisvė,

ti "prie minių," o jie. Damo- 
no opomentai. tokiai takti
kai priešingi. "Kova” sako: 

"šitokia kova eina tarp dvie
jų Komunistų Partijos sparnų 
Vokietijoj šiandieną. Lygiai 
ta pati kova. Viena grupė pa
laiko savo atstovus buržuazi
nės Eberto valdžios 'darbiniu-1 Bet ką tauzija 
ku taryboje.’ pasiteisindama \ai nėra joks faktas, 
tuom. kad ji nenori 
nuo minių:’ kita gi grupė šau
kia komunistus pasitraukti iš 
tų buržuazinės valdžios Įstai
gų-’’
Šita

grupė 
ninku Komunistų Partija” 
ir apsiskelbė "vienintelė re-, 
voliucinė partija” 
joj. Su miniomis ji nenori tuvos 
turėti nieko bendra, nes jos teisę 
da "nesubrendusios" ir ne- dalyvavo 90 nuošimčių. Tas 
gali suprasti revoliucijas reiškia, kad vos tik apie 10 
tikslų. Už taigi ta "revoliu- žmonių iš 100 nėjo balsuoti, 
cine" partija susidėjo su 

{junkeriais. Kappo oficie- 
riais, ir

j Ko., "Tauta" anaiptol nesi-!—., ■ •vii

protestas prieš lenkų 
laZallgvS ZfflUuvS. gi norima tik aptarti, kaipgi _ e * • 1 1

imums reikėtų tinkamia ‘ ^111111 UŽ IdlKUSmums reikėtų tinkamiau 
verstis su musų miškais,1 
kad iš to nauda butų ir žmo
nėms, ir liaudžiai, o ne šmu- 
kleriatns bei vertelgoms, 
"Tauta" jaučiasi užgauta ir 
,aip karščiuojasi, kad jos

Da nenutilo visuomenės 
nerimavimas dėl Jurbarko 

‘ ir Tauragės majoratu, ku
riuos pažangiečiai su pilie
čiais Voldemaru ir Galva
nausku priešakyje ir prita
riant dar didesniam pažan
giečių ponui, gražino kuni
gaikščiui Vasilčikovui. Va
dinasi majoratinė, t. y. vals
tybinė žemė musų dabarti
nės valdžios padovanota a- 
tėjunui, rusų kunigaikščiui, 
ir štai dar nespėjo Vasilči- 
kovas galutinai perimti tų 
majoratų, jau laikraščiuose 
pasklydo gandas, kad jis mi
lijonais parduoda miškus 
šmugleriams Klaipėdon. Ir 
kur gi neparduos, kad jam 
ir leidimas duotas kirsti di
džiausius miškų plotus. O 
reikia žinoti, kad Tauragės 
ir Jurbarko majoratuose 
skaitom bemaž 30.000 d. 
miško, guli gi tie miškai išil
gai Prūsų sienos ir vokiečiai 
juos labai mažai patuštino.

Vėl nesenai buvo kilęs 
klausimas dėl grąžinimo do
vanotų Nariškino dvarų 
Šiaulių apskrityje, kur miš
kų gal ne mažiau kaip pas 
Vasilčikovą ir iš kur Nariš- 
kinas, sekdamas Vasilčiko
vą, butų pasistengęs par
duoti kuo didžiausius miš
kų plotus stambiems šmug
leriams. Vargais negalais 
pasisekė sutrukdyti tų dva
rų ir miškų grąžinimą Na- 
riškinui, prieš karą žino
mam Lietuvos rusifikato- 
riui.

Tai taip "pažangos” žmo
nės brangina musų miškus. 
Dėl to nėra nieko nuosta
baus, kad dabartiniam kabi
netui ketinant padalyti 
miškų klausimu sutarti su 
užsienio kapitalistais sutar
ti, kuri surištų Lietuvą ko
kiems 15—*20 metų, ir tą su
tarti norint padaryti slap
tai; tas negali nesirūpinti 
kiekvieną lietuvi. Nerūpėti 
tas klausimas gali tik tam, 
kam visiškai nerupi Lietu
vos likimas. Lietuvos pilie- 

’ čiai mano, kad Lietuvos 
miškai turi būti žmonių ži- 

; nioje, o ne kitokių vertelgų 
; ir šmuglerių rankose, dargi 
ir netiesioginioje kapitalo, 
nors ir užsienio, žinioje. Ga- 

• limas daiktas, kad dėl susi
dėjusių aplinkybių mums 

1 negalima bus apsieiti miškų 
išnaudojimo klausime be 
užsienio kapitalo. Bet tą da
ryti reikia labai ir labai at
sargiai, reikalą visapusiškai 
apsvarsčius ir išnagrinėjus.

Kalbant miškų klausimu 
"Darbo" skiltyse ir palietęs 
projektuojamą miškų klau
simu sutartĮ, ir principaliai 
to dalyko nei nebandęs gvil
denti teigiamon ar neigia- 
mon pusėn pripuolamai ir 
neturint pakankamai me
džiagos to ir negalima dary
ti, aš nurodžiau tik kelias, 
mano nusimanymu, abejoti
nas tariamojo projekto pu
ses. Kodėl tai "pažangiečių" 
laikraštis "Tauta" pasijuto 

■tuo užsigavęs? Nesuprantu. 
Nejaugi visiems valdžios 
sumanymams reikia aklai 
pritarti, nė nebandant tų 
sumanymų svarstyti, nekal
bant jau apie smarkesnę 
kritiką.

Sunku tiesiog suprasti, 
kame tikroji "Tautos" išėji
mo ir "balsaus bliovimo”

M

atsiskirti; Kaip "stiprus” dabar Lie
tuvoje komunistai, tai aiš
kiausia parodė rinkimai i 
Steigiamąjį Seimą.

Kaip žinia, komunistai 
pastaroji vokiečių tuos rinkimus boikotavo, t. 

pasivadino J’Darbi-yv. nei savo kandidatų nesta
tė. nei už kitus nėjo balsuoti.

Surinktos skaitlinės da- 
Vokieti- bar parodo, kad iš visų Lie- 

gyventojų, turinčių 
balsuoti, rinkimuose

Jeigu daleisime visi nebal
savusieji buvo komunistai, 

pradėjo tartis su tai išeis, kad jų yra tik apie 
jais nuversti dabartinę V o- 10 nuošimčių Lietuvoje.

Bet kiekvienas supranta, 
kad kitos partijos negalėjo 
iki paskutinio žmogaus išei
ti balsuoti. Iš šimto balsuo
tojų visuomet galėjo būt du- 
tris klerikalai, kurie dėl šio 
kių ar tokių priežasčių ne
nuėjo balsuoti; vienas-kitas 

' galėjo būti socialdemokra
tas. vienas-kitas liaudinin
kas ir tt. Ir sudėjus tuos 
kartu su komunistais, pasi
daro vos apie 10 nuošimčių, 
kurie nebalsavo.

Tai kiek gi tuomet yra ko- 
3 kumunistų munistų? Gal nedaugiau, 

kaip du-tris nuošimčiai’

kietijos valdžią. Trečias fn-Į 
ternacionalas dabar tą "re
voliucionierių” partiją iš
metė laukan.

Lygiai tokiu keliu nori ei
ti ir Amerikks komunistai, 
kurie atmeta "ėjimą i mi

knas." Ir dėlto komunistų

Reikia pasakyti, kad syki 
[komunistai buvo jau suski
lę tuojaus atsimetus jiems 

Centro pildomojopuo Socialistų Partijos. Da- 
j oar jie plyšo jau antru kar- 
[tu. Taigi šiandien Ameriko- 
į je yra jau 
["partijos."

Išrodo, kad tie žmonės 
tam tik ir gimę, kad viską 
skaldyt ir demoralizuoti.

lenkus amunicija, ginklais 
ir kareiviais. Rezoliucija 
baigiasi šauksmu: "Lai gy
vuoja’ laisva ir nepriklauso
ma Ukraina, Baltgudija ir 
Lietuva!’’

Priėmus rezoliuciją, buvo 
renkamos aukos lėšoms pa
dengti. Surinkta $75.39.

Na, o jus vyčiai, parody
kit, ką jus nuveikėt, priešin
damiesi šitam teisingam 
protestui! Jus manot, kad 
jus Lietuvai laisvę išgausite 
pirkdami dabartinius Lietu
vos kunigų bonus. Ne, vyru
čiai. jus pirkdami šituos bo
nus labai apsigaunat. Tais 

_ _ __ bonais jus netik laisvės Lie-
• bet nei viena jų neprisidėjo J tu vai nenupirksit, bet da la- 

■ - ■ ■ ■ ~ -_ — —A—*—t retežius
stoia už lenkus. Tūli vvčiu ant savo rankų ir kojų. Ir 

„_____ ’ patarė mums jus nemanykit, kad pirkda-
yiešą papei- pjrkti geriaus Lietuvos kle- tuos bonus užtikrinsit 

tik remdami voje. Ne tokie sostai griuvo 
_ valdžia pinigais prieš susipratusi proletaria-
mes išgausime Lietuvai lai-i tą, tai jau apie Lietuvos ku- 
įSvę. ' nigijos sostą nėra kas ir

Ateinant protesto dienai, j kalbėt. Ir kuomet kunigai iš 
irivaldžios Lietuvoje busiš-

ST. LOUIS, MO.
Trijų tautų žmonės — lie

tuviai, baltgudžiai ir ukrai- 
žodžiai tartum klėjojimas. niečiai — surengė čia 16 d. 
Ar tik neužgaunami, svars- gegužės tarptautini protes- 
tant mišku klausimą, kokie to mitingą prieš lenkus gro- 
uors ponai asmeniškai, o gal bikus, kurie sąjungininkų 
tai rinkimų Įtaka, per ku- imperialistų remiami nori 
riuos Lietuvos žmonės paša- j pavergti Lietuvą, Ukrainą 
kė pažangiečiams: 
šalin, pakaks jūsų avantiū
rizmo ir gudrvbiu!’’

A. S.
"Darbas."

"LAISVĖ” PASILIEKA 
SOCIALISTŲ ŠMEIŽI

KE, KAIP BUVUS.

"rankas ir Raltgudiją.
Tečiaus atsirado lietuvių, 

kurie tam protestui pasi
priešino. Ypač priešinosi 
tam švento Juozapo Drau- 

— gija, to paties vardo parapi
ja ir 80-ta kuopa vyčių. Vi
sos tris štios organizacijos 
buvo kviečiamos protestuo
ji prieš Lietuvos plėšikus, I » . •• • • • 1 — •

P. K. Miškinis šoko teisin- narodvdamos tuomi, kad jos biau sustiprinsit 
ti "Laisvę," prieš kurią VVa- įtoja i^kus. T__ .
terburio Prog. Draugijų "generolai" i 
Sąrišvs išnešė ri--- ___ _____________
kimą už apšmeižimą J. S., rikariškos valdžios siūlomu kunigų viešpatavimą Lietu- 
Prusalaičio, Įtariant jį bonų. Girdi, tik remdami voje. Ne tokie sostai griuvo 
skundimu poliejiai "komu- ' Lietuvos valdžia pinigais prieš susipratusi proletaria- 
nistų” prakalbų.

Miškinis stengiasi Įtikint 
"Laisvės" skaitytojus, buk ______  ______  ____
P. K. Petrauskas tikrai taip juozapječiai,r para pi jonai ir'valdžios Lietuvoje bus iš
kalbėjęs apie Pr-tĮ, kaip vvčiai prade jo iš kailio nėr- įmesti laukan, tuomet jus 
buvo "Laisvėje” rašyta, o ne' t{s Negalėdami kitaip pro- [ Lietuvos valdžios neremsite 
L-oin Sovičin cn<airin.VimP j___ _________________ - —iac tanu vrorvovrlov-inSeifo

papasakojo šurengė nors savo susirin- Taigi nedumkit. žmonėms 
išmokinus," į kimą bažnyčios skiepe tą akių, sakydami, kad jus re- 

T

. valstybę jus remiate, bet 
Bet visos klerikalų pa-klerikalų partiją. O klerika- 

______ - - 1 — -5 nenori pro- 
 _____ _ Lenkiją irgi 

munistų prakalbas? Visai \ew dub Hali prisirinko klerikalai valdo. Dėlto ir jus 
nei Ir ne dėl p. Petrausko pilnutėlė lietuviu, ukrainie-Teprisidėjote prie šito pro- 
kalbos citavimo Draugijų čiu ir baltgudžiu. Buvo visų i testo. Taigi jus neturit da- 
o  ‘X Y - »T _ • r?. _ • - c. . .. i. . . .. : 1  1 LZ _ J 2  '

kaip Sąrišio susirinkime testo mitingui pakenkti, jie[ir jos bonų nepardavinėsite. 
Petrauskas papasakojo surenffė nors savo susirin- Taigi nedumkit. ' r—
Prusalaicio "išmokintas." __ ~ _______ __

Na. gerai, daleiskime, kad pačį dienai kada buvo pro- mia't Lietuvos valstybę. Ne 
Petrauskas ir taip kalbėjo, testo mitingas rengiamas. .
kaip "L." buvo rašyta, tai _ * ...........
ar yra jo kalboj pasakyta, stangos nuėjo niekais/ Nors lai prieš lenkus 
iog P. skundžia policijai ko- įr diena buvo lietinga, bet testuoti, nes L

trijų tautų kalbėtojai, lietu-[bar teisės sakyti, kad jus gi-
• w •» e • V* ' __ X. T * -.X..   __- — *1—1 ___

Sąrišvs išnešė "Laisvei" vie
šą papeikimą, o dėl pačios 
"Laisvės" pliauškimu, nes 
ji, neva pasiremdama p. 
Betrauko žodžiais, pati pa
darė savotiškų išvadų, buk 
Prusalaitis tikrai skundžias 
policijai komunistus. Bet 
apie tai Miškinis nusiduoda 
nieko nežinąs. Taigi "Lais
vė" kaip buvo socialistų 
šmeižikė, taip ir pasilieka.

Da blogiau. "Laisvė" butų 
galėjus teisintis, kad ji pa
darė klaidą, ar minti netaip 
suprato. Bet jai buvo nusių
stas su p. A. Petrausko ran
kos parašu raštas, kur aiš
kiai pasakyta, kad "Petrau
skas niekuomet nėra nei 
matęs, nei nuo kitų girdėjęs, 
kad J. S. Prusalaitis butų 
kada nors skundęs kėno 
nors prakalbas." Vienok 
"Laisvė" nei šito paaiškini
mo netalpino, nei pati savo 
šmeižto neatšaukė. Taigi 
dabar aišku, kad "Lai
svė" sužiniai ir tyčia šmei
žia socialistus, ir išsiteisinti 
iš to ji jau negali.

Kito tokio laikraščio pa
saulyje turbut nėra, kaip 
"Laisvė," kuris nieko dau
giau nerašytų, kaip tik so
cialistus šmeižtų ir apšmeiž
tiems vietos pasiteisinti ne
duotų. Todėl negalima ir 
stebėtis, kad ji savo skaity
tojus (kurie kitų laikraščių 
neskaito) taip sufanatizuo
ja, iki tokio laipsnio juos 
prieš socialistus sukursto, 
kad vienur-kitur tie jau 
pradeda daryti suokalbių 
ant socialistų gyvybės.

J. S. Prusalaitis.

vių d-ras Gzell. ukrainiečių: nat Lietuvos nepriklauso- 
Sergej Zdanevič, o baltgu- mybę. Jus aiškiai parodėt, 

Po kad jus simpatizuojat Lie
tuvos plėšikams.

F. Delininkaitis.

KODĖL AMERIKIEČIU 
LAIŠKAI PRAPUOLA.
Amerikos lieiuvrai nuola

tos skundžiasi, kad jie rašą 
Lietuvon laiškus, bet jokių 
atsakymų negauną. Kiti 
gauną net išmetinėjimų nuo 
savo giminių iš Lietuvos, 
kad amerikiečiai nieko jiem 
nerašo, nors jau keletas lai
škų buvo jiems parašyta.

Kodėl amerikiečių laiškai 
nenueina, mums, Amerikoje 
gyvenantiem, buvo neaišku.

Bet štai Kauniškė "Lietu
va" (Nr.96) dabar praneša, 
kad tūli pašto tarnautojai 
Lietuvoje vagia ateinančius 
iš Amerikos laiškus ir jieško 

i juose dolerių. Pavogus ir at
plėšus laišką, grąžinti ji jau 

■ neparanku, tai sudegina. 
Dėl šitokio Amerikiečių lai- 
‘škų naikinimo dabar buvo 
suimtas ir tardomas Kaune 
pašto sargas Juozas Dacke- 
vičius.

Tai ve, kodėl amerikiečių 
laiškai tankiai nenueina !

Šitaip dalykams ^stovint, 
amerikiečiams prisieina sa
vo laiškus registruoti. Tuo- 

. ... met, jeigu Lietuvos valdi-
n^nkai laišką pavogs, paštas 

už jį užmokėti. Tuo 
• • j t- Narių 'ou(ju jįg įjjg priverstas ge-liko visai nedaug. Is papras- ,iau ]aiškus t 

tų mokesčių negali nei re- _____________________
daktoriui algos užmokėti.' 
Todėl jų centro komitetas, RaJaVpnnc Atcfllrvmfli 
nutaręs leisti "Kovą," nuta- HUdA/mai*
rė uždėti ant narių po 50e. j Socialistui agentui.—Per- 
nepaprastų mėnesinių mo-^Jaug butų klerikalų
'esčių. klapčiukui garbės rašyti lai-

Į kraštvje apie jo pliauškalus, 
[todėl jūsų korespondencijos 
nedėsime.

V. s.................
nutę, bet laikraštin jos ne
dėsime, nes Amerikos -karei- 

gyvenimu lietuviai nei- 
domauja.

P. Sadauskui. — Jūsų pa
stabelių ir straipsneli gavo
me — ačiū. Sunaudosime ki
tam numeriui.

N. A. Rasteniui.
"Atgimimas"

MTTŠLS SkZ3oriSZjkraseio raštais, tariame dieną. Kuomet musų miškai . Lusti, redaktores
aciu- dovanojami Vasitakovui n- kiek

SLAPTAS KOMUNIS
TŲ ORGANAS.

Lietuvių komunistai pra
dėjo leisti slapta "Kovą.” 
I Pirmas numeris išėjo 26 d. 
{gegužės šių metų. Redakci
ja rašo:

"Pustrečių metų atgal reak
cijos numarinta, kaipo viešas 
revoliucinės Liet. Soc. Sąjun
gos organas, ’Kova’ dabar vėl 
atgema, tik iau kaipo slaptas 
Lietuvių Komunistų Partijos 
organas.

’’ ’Kova’ atgema labai sun- 
I kiose techniškose aplinkybėse: 

savo spaustuvės neturi, o sve
timos spaustuvės tik ištolo 
rankas pakrato Į tokius dar
bus. Delei to. šis numeris turė
jo porą savaičių pasivėlinti.”
Toliaus "Kova" ketina ei

ti du-tris kart Į mėnesi. Kur 
ji spausdinama, nepasaky
ta.

Pirmas numeris užimtas 
aprašymu komunistų var
gų. Jie eimanuoja, kad jų 
partija dabar nelegalė. to
dėl sunku jai gyvuot. Nega-i na to, I - - - - ..... ..
tarp savęs peštis ir pasta- 
moju laiku suskilo. .

II

I

I

ŠLIUPAS GRĮŽTA.
"Sandara" praneša, kad 

12 birželio grištąs iš Lietu
vos d-ras Šliupas ir buvęs 
"Tėvynės’’ redaktorius Rač
kauskas. Ji sako:

"Račkauskas atvažiuoja su 
L. A. B-vės reikalais, o Šliupas 
rodos, su Universiteto reika
lais. D-rą šliupą Lietuvon siun
tė sandarieciai.tat sandariečiai 
nori, kad jų buvęs pirmininkas 
ir atstovas atvykęs išdėstytu 
sandariečiams opiausius reika
lus susiartinimo sandariečių su 
santariečiais.”
Išrodo, kad d-rui šliupui

t

Smilgiui. — Ačiū už ži-j priežastis (imu šiuos išsirei- 
■ skintus iš "Tautos" Nr. 13). 
Tik dėlto, kad "Darbe” buvo 
truputi paliestas miškų su
tarties su anglais sumany
mas, "Tauta" stengiasi Įtar
ti, kad esą soc.-liaudininkai 
eina išvien su vokiečiais ir 
žydais, stoja prieš valdžią 
(suprask prieš pažangie-

i

I

PASTABELĖS.
Kazys Kriąučius, kuris 

festungoj būdamas daug 
ašarų išliejo ir prisiekė, kad 
jis daugiau komunistu ne
bus, dabar eina su vyčiais 
ir keikia lvderiukus iš "Lai
svės" personalo kam jie 
ji prie komunizmo prikal
bino.

Seifininkų organo redalę-
PU

__ es -.ę,— semninKu organo reuan- 
gavome ir|eius),non perleisti miskus torfIj sak‘ kU liutkJs 

progos persiu-,prancūzams, ir kitus, nebu- n„uskaitn ki.k jia bu ,

Sergej Zdanevič, 
džių Dhnitrij Dobronil. 
prakalbų buvo perskaityta 
rezoliucija, kuri buvo vien
balsiai priimta ir pasiųsta 
šios šalies prezidentui, vice
prezidentui. Missouri vals
tijos senatoriams, kongres- 
manams, ir Anglijos, Fran- 
cijos ir Italijos ambasado
riams Suvienytose Valstijo
se.

Rezoliucija protestuoja 
prieš sąjungininkus, kurie 
pavedė Ukrainą, Baltgudi
ją ir Lietuvą lenkų globai 
ant 25 metų, ir reikalauja, 
kad Suvienytų Valstijų val
džia su savo talkininkėmis 
tuojaus atšauktų duotą 
Lenkijai mandatą ant šitų 
trijų valstybių. Toliaus re
zoliucija reikalauja, kad 
tuojaus butų sulaikytas len
kų užpuolimas ant svetimų 
žemių ir kad Suvienytų Val
stijų valdžia liautųsi šelpus

REZOLIUCIJA DELEI 
LIETUVOS PILIEČIU 

TEISIŲ.

burnelės kas dieną išleidžia 
"švarių’’ žodelių ant pažan
giųjų lietuvių veikėjų, bent 
nuo to laiko, kuomet jis Įsi
tūpė i anarchistų vežimėli?

Dechteris.

Kunigai kelia protestą, 
kad pajurėse merginos 
maudosi aptemptais siutais. 
Žinoma, daug gražiau butų 
visai be siutų.

Ar žinot, kaip pažinti ku
ri moteris turi daugiau sme
genų galvoj? Ta, kuri turi 
mažiau pauderio ant veido.

Bloga yra valkatai, kuris 
neturi narnų, bet užtai jis 
laimingas, kad šiandien ne
reikia jam randą mokėti.

Komunistai boikotuoja 
"Keleivi" ir "Naujienas." 
Bet apie ką gi rašytų jų or
ganas, jeigu "Keleivio" 
"Naujienų" nebūtų?

ir

Jau keli žmonės pasisiūlė 
norį lėkti profesoriaus Go- 
dardo raketoj ant mėnulio. 
Ir negalima stebėtis, nes ant 
žemės jau nebegalima gauti 
namų. _____________

Mes, Amerikos lietuviai, 
geidžiame, kad musų tėvynė 
butų tikriai demokratinga, 
žmonių valdoma šalis. O kad 
parodžius, kokios tvarkos 
mes pageidaujame, kad bent 
šituo budu prisidėjus prie 
sustatymo tinkamų darbo 
žmonėms Lietuvos valsty
bės pamatų, mes, Susivieni
jimas Brolių Lietuvių Chi- 
cagoje, laikiniame savo susi
rinkime, laikytame pareikš
ti Liet. Steigiamam Sei
mui, kad šitokie punktai bu
tų priimti ir Įdėti Lietuvos 
valstybės konstitucijon:

1. Laisvė žodžio, spaudos, 
susivienijimų ir susirinki
mų.

2. Lygybė prieš Įstaty
mus visų piliečių be lyties, 
tautos ir tikėjimo skirtumų.

3. Asmens ir namų nelie
čiamybė.

4. Atskyrimas bažnyčios 
nuo valstybės ir mokyklos 
nuo bažnyčios.

5. Verstinas ir nemoka
mas pradinis mokslas vai
kams iki 16 metų amžiaus.

6. Mirties bausmės panai
kinimas.

7. Valdžios forma — res
publika.

8. Visutini, lygus, betar
piai ir proporcionaliai rin
kimai.

9. Balsas darbininkam in
dustrijų tvarkyme ir vedi
me.

10. Girių ir kitų gaminti- 
nių- turtų nacionalizavimas. 
• 11. Dvarų ir karališkos 
žemės teisingas padalinimas 
bežemių ir mažažemių var
tojimui.

12 Valstybinė darbinin
kų apdrauda nuo ligos ir se
natvėje.

Komisija: .
Franciškus Simonaitis. 

Stasys Grisius 
Juozapas Blankus.
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nėra.
Vienas ir Narių 
tautininkai norė
davo "Lietuvą” 

o ne komu-

sako: 
mvli 
laik-

Bet katras gi komunistų 
atsisakė savo kandidatūrą 
palaikyti Vienas iš Narių 
to nepasako. Ištikrujų gi 
niekas komunistų nepersta- 
tė, nes kooperacijos nariai 
jau pažino, kas jie per 
paukščiai. Kooperacija yra 
biznio įstaiga, o ne kokia 
politiška partija, kur butų 
galima apie 'proletariato 
diktatūrą’’ kalbėti. Gyveni
mas jau parodė, prie ko ras 
"diktatūros” vykinimas 

privedė jų pačių partiją ir 
kitas organizacijas, kurias 
jie buvo užvaldę. Viskas pa
iro ir žlugo. Komunistai 
šiandien bijosi jau prie savo 
vardo prisipažinti. O juk jie 
norėjo ir Pittsburgo lietu
vių kooperaciją į savo veži
mą įkinkyti. Protingesni 
žmonės tam pasipriešino ir 
tik dėlto šiandien ji gyvuo
ja. Jeigu komunistai nebūtų 
buvę iš valdybos išmesti, gal 
šiandien kooperacijos jau 
nebūtų buvę.

Vienas iš Narių prašo 
manės, kad aš nerašyčiau 
melagysčių. Be reikalo jis 
prašo, nes melagysčių raši
nėjimu aš neužsiimu. Ir 
tam čia rašyti melagystes, 
tad aš teisybės nespėju ap
rašyti.

Apie kooperaciją kitu syk 
parašysiu daugiau, nes rei
kia daug dalykų išversti į 
viršų, kad mūsiškiai komu
nistai susivaldytų.

Soho Bedievis.
Redakcijos pastaba: De

lei LMD. organo abidvi pu
sės savo argumentus jau 
pasakė ir ginčą tuo klausi
mu skaitome užbaigtu.

PITTSBURGH, PA. 
Dar apie LMD. organą.
Tūlas A’ienas iš Narių 

"Keleivio" Nr. 20 nori pada
ryti mane melagium. Jis sa
ko, buk aš pa rašęs į 17-tą 
"Keleivio” numerį netiesą. 
"Tesvbė,” jis sako, "per ke
lis metus 'Keleivis’ buvo or
ganu. bet ne šimet, nes 
Draugijos nariai nutarė, 
kad šįmet neimti jokio laik
raščio už organą.”

Tai ne tiesa. Tokio nuta
rimo visai nebuvo. Tik vie
nas komunistas (buvęs sek
retorium). pamatęs, kad jų 
"Laisvė’’ nelaimės, buvo pa
daręs įnešimą, kad šįmet or
gano nereikia imti, bet nie
kas to įnešimo neparėmė ir 
nebuvo tuo klausimu jokio 
balsavimo. Vienas iš Narių 
turėtų žinoti, kad LMD. 
protokole turi būt užrašy
tas įnešėjo ir parėmėjo var
dai*. kiek balsavo už įnešimą 
ir kiek prieš. Dabargi to 
protokole

Toliaus 
sako, kad 
ję įpiršti
LMD. organu, 
nistai "Laisvę.

Čia vėl netiesa. Tautinin
kai jokios agitacijos prieš 
"Keleivį" nevarė. Tik komu
nistai agitavo. Jie pm-varė 
įnešimą, kad iš Draugijos 
iždo butų mokama už laik
raštį $2.00, 'o kadangi "Ke
leivis” Draugijai eina pi
giau, tai aišku, kad jie norė
jo savo "Laisvę” įkišti D-jai 
organu.

Da toliaus V. iš N. 
"Draugijos nariai 
skaityti geriau tuos
raščius, kurie eina už darbi
ninkus.’’ Aš su tuo sutinku. 
Na, ir pažiūrėkime, kurį 
laikraštį nariai daugiau 
skaito. "Keleivis” gavo 116 
skaitytojų. "Lietuva” (da
bar jau mirus) 67 skaityto
jus, o komunistų "Laisvė" 
tik 33. Taigi išeina, kad net 
ir "Lietuva” geriau apie 
darbininkus rašė, negu 
"Laisvė.” Ar ne taip, ponas 
Vienas iš Narių?

Paskui jis teisina buvusį 
komuništą sekretorių ir sa
ko. kad tas sekretorius re
zignavo ne dėlto, kad nemo
kėjęs rašyt, o dėl to, kad 
jam darbas neleidęs sekre
toriaus pareigas pildyt, nes 
turįs važinėti iš vietos į vie
lą. Bet juk jis tą patį darbą 
dirbo ir pirm apsiėmimo į 
sekretorius. Tai kamgi jis 
užėmė raštininko vietą, jei
gu jis žinojo, kad jis nega
lės savo pareigų atlikt? Bet 
kam čia daug kalbėt, juk vi
si žino, kad jis negalėjo iš
duoti raštiškos atskaitos už 
tris mėnesius. O pažiūrėk 
tamsta Į Draugijos knygas, 
kaip jis jas surašė — lyg 
gaidžio išakėta. Žinoma-, pa
gal tamstos supratimo, mo
kyto sekretoriaus ir nerei
kia, bile tik jis turėtų didelę 
gerklę ir galėtų plūsti "Ke
leivį" ir "Naujienas,” o jei
gu da moka pridurti "drau
gai, darbininkai,” tai ir vi
sai gerai. Ant to paties ”ex- 
tra” susirinkimo tas buvęs 
sekretorius ir da 3 komunis
tai, kurių vardų čia neminė
siu. susiriesdami rėkė, kad 
”L.” geriausis laikraštis: o 
du iš jų nemoka nei skaityt, 
nei rašyt. Tai ką gi tokie ga
li žinoti apie laikraščio ge
rumą?

Pagalios, Vienas iš Narių 
sako, kad ne kooperacija at
sikračiusi nuo komunistų, 
bet komunistai atsikratę 
nuo tautininkų ir klerikalų, 
nes jiems nusibodę klausy
tis pastarųjų riksmo: kuo
met komunistai atsisakė sa
vo kandidatūras palaikyti, 
tai ir turėję rinkti valdybą 
iš tautininkų ir klerikalų, 
nes kitokių nebuvę.

n

RACINE, WIS.
Komunistų lyderis velniop.

Dvesianti brooklyniškė 
mcčė <-skina, kad biznis 
esąs kapitalistu išmisias. ir 
kad juomi galį užsiimti tik
tai tautininkai ir "social- 
buržujai.” bet niekuomet 
susipratęs darbininkas. Bet 
musų komunistai spiovė ant 
to pasakymo ir kas tik įgali 
stveriasi biznio.

Mažesnieji komunistai, 
neklausdami savo vietos ly
derio, lenda į biznį, o lyde
ris taip ir žiuri, kaip kati
nas į lašinius seilę varvin
damas, kad jo pasekėjai ar
ba mokiniai, visai jo nesi
klausdami, įsisteigia biznį 
ir daro geresnį pragyveni
mą, negu dirbtuvėje dirbda
mi.

Šurum-burum. jau ir ly
deris biznierius — bučeris 
partnerys. Jau ir automobi
lių įsigijo, vienok da karš
tas komunistas.

Nelaimė! Vienos nedėlios 
vakarą įlenda vagiliai per 
langą į bučernę, atsidaro 
"safe’ą" ir išsiima $200.00 
Mat, užpakalinis langas ne
buvo užleistas. Davė žinią 
policijai. Policija apžiurė
jus pareiškė, kad' "safe’ą" 
atidarė "safe’ų” kombinaci
jos ekspertas, ar žinanti to 
safe’o kombinaciją ypata. 
Misterija kaip su "Laisvės" 
safe’u, tik tame skirtumas, 
iog apie "Laisvės” seifą bu
vo apibarstyta miltais-pau- 
deriu, kad butų galima pa
žinti kokio komunistų kom- 
oano butą, o čia apie tai nie
kam ir į galvą neparėjo.

Žmonės kalba šiaip ir 
taip. Bet safe’ų kombinaci
jos ekspertas nesistatys sa
ve pavojun dėl $200.00. Dar 
nei už du tūkstančių neno
rės teptis. Nelaimėn papuo- 
rus, tokia pat bausmė. Ant
ra vertus, čia tokių ”exper- 
tų” nei nėra. Kad butų, tai 
senai butų apžiūrėję dides
nes firmas.

Pradeda verst bėdą ant 
žmogaus pirmiau laikiusio 
tą bučernę, taipgi lietuvio 
komunisto. Bet tas pagru-

mojo: "shut your mouth,” o 
jei ne, tai turėsit prirodyt. 
Taip ir nutilo.

Savaitės laikui neprabė
gus, musų komunistų-lvde- 
ris parduoda savo dali ki
tam. Jis pats rengiasi išva
žiuot, bet nelaimė, automo
bilių turi iš pusės pirkęs su 
pirmuoju partneriu, o nei 
vienas kapitalo neturi, kad 
galėtų kitam atmokėti. Pas 
žmones eina naujos kalbos.

Bet musų lyderis, biznyje 
pabuvęs, jau nenori dirbtu- 
vėn eiti dirbti, štai, suran
da kitą komunistą ir paukšt 
partneriais salimą užside
da. Saliuno biznis, tai juk 
blogesnis, negu bažnyčios, 
ne vien ką žmonių protą 
.emdo, bet da labiau apiplė
šia, negu bažnyčioje — aiš
kina jam jo draugai.

Musų lyderis tam prita- 
ria, bet galop savo pastabą 
priduria: "Žinai, alkoholi
nių gėrimų, kurie temdo 
larbininku protą ir pinigus 
;šlupa, nėra;' šalis sausa. 
Kas do skirtumas tarp ’lce 
Cream,’ ’drug store’ ir ki
tų? Visi jie reikalingi!" 
Bet, draugas, tamsta prilai
kai ir "razinkinės — moon 
shine?” "Nebijok, draugas, 
aš su tą razinkine—moon 
shine aptemdysiu kapitalis
tams protą ir pinigus išvi
liosiu. Apsaugok dieve dar
bininkus, savo draugus iš- 
naudot ir skriaust."

Taip kalbasi su savo 
draugais komunistų lyderis. 
Kad kunigai mulkina savo 
uarapijonus, tai jie nors 
mokinasi to mulkinimo, bet 
čia, tik iš "Laisvės” prasi
mokęs, ir mulkina.

Kuomet saliunai buvo at-:;-aįĮ. 
dari, tai tik vienas sociaJis-- 
tų simpatikas turėjo saliu
ną; dabargi bus nemažiau 
pustuzinio komunistų saliu- 
ninkų. kurių saliunuose 
protą "šviečia” kiti komu
nistai. Taigi, lietuvių sa li li
niukų 
kuomet 
mažėjo.

skaičius padidėjo, 
svetimtaučiai su-

S. G — va.

NEW YORK, N. Y.
žilė galvoj, velnias vuo- 

degoj.
Ant 26-tos gatvės, West 

Side, gyveno p. P. Y., žmo
gus susilaukęs jau 58 merų 
amžiaus, o jo pati kokių 50 
metų. Abiejų buvo jau apy
žili plaukai. Ir gyveno jiedu 
gana gražiai, nes jis nuola
tos dirbdavo, o ji mokėdavo 
yinigus taupyt. Turėjo jau 
□risi d ėję pusėtinai grašio ir 
gali būt, kad senis svajojo 
grįžti Lietuvon, arba čia 
kur farmukę pirktis.

Bet mylimoji jo "prisie
ta” netikėjo i vaikų augini- 
ną, tik i strėnų vystymą. Ir 
štai dabar pasirodo, kad tai 
moteriškei, anot tos pasa
kos, "žilė galvoj, o velnias 
vųodegoj.” Ji pradėjo dabar 
priiminėti jaunų burdingie- 
rių. Ji mokėjo gero šnapso 
sutaisyti, tai išsigėrus tenai 
visko būdavo. Kaį kurie 
žmonės pastebėjo senam Y., 
kad jo moteris eina negerais 
keliai, bet jis nenorėjo tikė
ti. Sako, tiek laiko jau pra
gyvenom, nieko nebuvo, o 
dabar „ims jau ir pasius!

Tik štai anądien apsižiūri 
žmogus, kad nėra nei pa
lios, nei rakandų. Pasirodo, 
kad vienas burdingierių su- 
3jk.r°vęs viską į automobilių 

neiišsivežė. Nepasakė 
”gud bai, geradėjau.”

Kaimynas.

Inteligentai pradėjo va
žiuot Lietuvon. Jeigu jau 
jiems nusibodo žmoniškas 
gyvenimas, tai galėjo apsi
vesti ir pasiimti uošvę į sa
vo namus.

BROOKLYN, N. Y.

Kaip Brooivno kriaučiai 
statė Namą.

Pereitų metų pabaigoje 
pas kriaueius kilo karštas 
ūpas įsigyti nuosavą namą. 
Karščiausių to darbo orga
nizatorium buvo Bekampis. 
Bet jis padėjo toki pamatą, 
ant kurio niekad tokio na
mo nebuvo galima pastatyt. 
Namas buvo pienuojamas 
apie už $200,000. Šerus, su- 
lyg Bekampio, galėjo pirkti 
tiktai "organizuotas lietu
vis rubsiuvis.” O kiek čion 
vra organizuotų rubsiuvių? 
O juk da ne visi jie butų 
tuos šėrus pirkę, nes prie
vartos negalima vartoti. 
Taigi namui "fundamentą" 
gal butų ir padarę, o kas 
daugiaus, tai viskas būt j»a- 
silikę ant rubsiuvin spran
do.

Jokios kitos organizaci
jos ( pašalpinės), sulvg Be
kampio pieno, negalėtų pir
kti jokių šėrų. nes jos "ne
darbininkiškos." Šėrinin- 

kas, išvažiuodamas iš šio 
miesto kitur, savo serą būt 
galėjęs parduoti tik "Bend
rovei,” arba kitam rubsiu- 
viui-unijistui. Nesant "Ben
drovėj” kapitalo, ir negalint 
parduoti šėrą kitam "Bend
rovės nariui, niekam kitam 
Šeras nebūtų galima par
duoti. Ką su juomi daryti— 
pasiliko klausimu.

Bekampis, kuris tiesė to
kį namui pamatą, šio klausi
mo nepajiegė išrišti. Paša! 
pinių organizaicjų nenorėj 
įsileisti dėlto, kad jos. jo su
pratimu, nėra darbininkiš
kos, ir kad namo valdymas 
nepatektų į "buržujų" ran- 

Bekampis apleido 
ikriaučius. ir visas namo pie
nas pairo, nes tokį pieną 
kriaučiai šaltai pasitiko. 
Pienas buvo labai prastas. 
Aš nenoriu sakyti, kad na
mas norėta pastatyti komu
nistams, bet štai paties Be
kampio žodžiai, kuriuos jis 
man kartojo po kelis kar
tus:

"Mums, brooklyniečiams. 
yra reikalingas namas. Są
junga savo namą nutarė 
statyti Chicagoje, tai mes, 
brooklvniečiai, pasiliekame 
be namo. Kriaučiai dabar 
gerai dirba, tai reikia tiktai 
geros agitacijos, ir pasista- 
tvsime namą Brooklyne. O 
kadangi mes kontroliuojam 
uniją, tai mes kontroliuo
simi ir namą."

Tai žodžiai to žmogaus, 
kuris iškėlė namo statymo 
klausimą. Dabar aišku, kad 
Įsileidus pašelpines draugi
jas į namo bendrovę, tai iau 
"mes” kartais galim netekti 
ant namo kontrolės.

Namo pienai, kaip ma
tom, buvo gana skysti ir de
lei to namas visai nebuvo 
nei pradėtas, išskyrus kelis 
desėtkus dol. išlaidų.

Po kiek laiko vėl gimė no
ras įgyti nuosavą namą, bet 
jau "netokį didelį." Nutar
ta nestatyti namą, bet pirk
ti gatavą. Suranda namą, 
komisija yra išrinkta, tik 
reikia įgaioti ir lai perka.

Už namą, kuri buvo sura
dę, savininkas reikalavo 
$35.000. Namas nedidelis ir 
unijai visai nenaudingas, 
nes unija nei savo surinki
mų negalėtų laikyt; i sve
tainę" negali sutilpti dau
ginus kaip 200 žmonių, o 
ant unijos susirinkimų lan
kosi iki 800 žmonių.

Komisija i>asitarė duoti 
$25,000; savininkas mažai 
nusileidžia. Komisijos tar
pe kįla nesusitaikimas. Ko
misijos pirmininkas J. Mjlk* 
nevičiųs ir -J. Vedegis aiški- ; 
na, kad už tą namą daugiau ; 
duoti negalima, nes, viena, 
jis daugiau nėra vertas, o 
antra, unijai netinkamas. i

Kita gi komisijos pusė 
Briedis ir kiti, varė agitaci
ją, kad reikia keiti, kad ir 
iki $29,000, ir reik tą namą 

■ nupirkti. Komisija nesusi- 
; taiko ir visas namo pirkimo 

darbas iširo. Gegužės 24 d. 
atsibuvo unijos nepaprastas 
susirinkimas, ir "namo sta
tymo" komisija*išduoda ra- 
i>ortą. Pirmiausia paaiški j 
na, kokį namą "pastatė,” c 
paskui, koki "nupirko.” Ko
misijos pirmininkas J. Ma- 
knevičius, aiškina, kad na
mą nebuvo galima nupirkti 
nes nebuvo galima susitai
kyti. Antras atsistoja kokis 
ten Briedis ir pradeda "aiš
kinti," kad, girdi, namą bu 
tume nupirkę, bet Maknevi- 
čius dirbęs tik delei "komi 
šino.” tai negalėjo nei nam< 
nupirkti. Mat. tas kvailas 
komunistėlis, kad sumušt’ 
'•avo idėjinį priešą, pavarto
jo net šlykščiausių "argu-Į 
nentų.” Jeigu kalbėti, kad 
kas nors dirbo dėl to, kad 
įasipelnyti, tai ne tas, kuris 
aikėsi mažesnės kainos, bet 
as, kuris norėjo prekę įkel- 
i. o tokiais tai buvo ne kas 

kitas kaip tik Briedis, kuris 
įpie per penkis sykius atsi
bojęs šmeižė J. Maknevi- 
nų. kad tik tą žmogų kai) 
^ors pastačius šlykštesni', 
nrieš minia, (mat, J. M. n< 
komunistas). Bet vėliaus 
tas komunistėlis, bešmeiž- 
’amas kitus, taip "nusišvei- 
ė.” kad nei "kalbėti" nega 
o. Visi siuvėjai gerai žino 

kas yra Maknevivius. Ji 
er ilga laika dirbo ir teisin
iai dirbo dėl unijos labo, it 
laug triūso yra padėjęs prie 
’os organizavimo, o dabai 
itsiranda tokių "laisvinių" 
šperų. kurie stengiasi nie
kuo nekaltus žmones juodin 
i. Kaip tik prasidėjo namo 

•statymo "pradžia," taip tuo
ktus visi komunistai puolė
si užimti pirmutines viso
kiuose komitetuose vietas 
taip, kad tas visas darbas 
■itų pagal komunistiška 
kurpali. Ir niekas iš to neiš
ėjo. 6 tai dėlto, kad tokie • 
gaivaliukai stengėsi užimti 
tokį darbą, prie kurio jie jo

■ kio supratimo neturi. Aš ne- ' 
, noriu juos įžeisti, bet to- i 

kiems. kaip Briedukai i) | 
Stankučiai, tai ne namas 
nrkti. bet tik "kendę” nusi
pirkti. Tokie gaivalai tik 
nupuldo žmonių dvasią, kad 
iau tas klausimas daugiaus 
vargiai kada nors iškils, c 
kad ir iškils, tai iš jo tiek 
bus naudos, kiek ir šį kartą

Draugai, mums namas la-1 galėjo būti.
bai yra reikalingas, bet jei- Bolševikus išvijus, užima 
gu kada nors tokį darbą Lietuvą 40,000 geležinės Di- 
pradėsim. tai žiūrėkim J vizijos kolčakinių arba ber-
kam tą darbą pavesti. montininkų. Lietuvos žmo-

Dabar mes matom, kad pės su jais baikas krečia, 
tie "susipratėliai” (nenoriu Ateina kolčakininkai į kai- 
vadinti komunistais, nes pą ant nakvynės, tai kuo 
jie pyksta) savo nevykusius puikiausia priima, bet išei- 
plenus nori suversti ant ki- hant jų niekas nemato. Vy
tų. ir juos šmeižia visai ne- rai smaugė, moteris karštu 
kaltai. vandeniu akis plikino. Vie-

Brooklyno Kriaučius. nok visiškai išnaikyt nega-
----------------- r ėjo,mat, daug buvo, štai, ir 

RACINE, WIS. Lietuvių armija pirmos kle- 
sos apsiginklavus užklupo. 

Masažisto Bielskio pra- plato kolčakininkai, kad vi- 
kalbos.--------------- si žus, tai šaukiasi prie

Gegužės 25 d. bažnytinė j prancūzų bei anglų milita- 
svetanėje atsibuvo prakal- rių misijų, prašydami, kad 
bos, kurias rengė Liet. Bonu jie sulaikytų lietuvių užpuo- 
Pardavojimo Stotis, suside-pim- Tie ir liejiė lietuviams 
danti iš apie desėtko vietos pakauti.
organizacijų. Buvo skelbia- Kuomet tie patįs bermon- 
ma. kad kalbės kun. Žilius, tinmkai plėšė Lietuvos gy- 
het atvažiavo tik masažistas|yentojus, terorizavo, paviz. 
Bielskis. \

Tame, rodosi, jokios svar
bos nėra, kad panašios pra
kalbos įvyko, bet gi suminė
ti musų diplomatų poli
tiką, kaip čia Amerikoje, 
taip ir Lietuvoje, bus nepro- 
sali. Iš to viso jomarko gali 
suprasti, kad mulkis mulki
na mulkius.

Taipgi buvo garsinta, kad 
atveža bonus ir kas seniau

vra pirkęs, tas galėsiąs da
bar gauti. Atvažiavęs B. pa
skelbė, kad tik tie gaus bo
nus, kurie dabar nuo jo 
pirkdami ušsimokės ’cash," 
o kurie pirmiau pirko, tai 
vėliau gaus. Ar ne mulkini- 
nas?

Nors iš Bielskio jokis kal
bėtojas nėra, vienok paduo
siu tūlas mulkinančias iš
raukus iš jo kalbos. Kalbė- 
lamas apie susisiekimo mi- 
įisterijos (Lietuvoje) atlik- 
ą darbą, štai ką jis pasakė: 
'Telegrafai, telefonai, ge’.e- 
činkeliai, plentai ir tt. taip 
mtvarkyti, kad kitur sunku 
nitų atrasti panašiai. Kai 
;irma parvažiavai iš Ameri
kos į Kąuną, iš Kauno turė- 
ai eit pėsčias batus am kup 
os užsimetęs—basas, kol 
•asiekei savus, arba turėjai 
žydeli samdyti, kad pavežy- 
ų. Dabar visai kas kita! 
aarvažiavai į Kauną, priė
jai prie telefono ir su minu- 
:a-dviem kalbėsi su namiš- 

pdais, žinoma, gali atsiust ir 
vežimą, žinoma, jei girioje 
malkas kirs, tai 
kauksi prie telefono, 
girią nėra nuvesta."

Iš to išeina, kad kiekvie
nas Lietuvos gyventojas tu- 
i stuboje telefoną. Man gi 
odos, kad daugelis ir stubų 
•ar neturi, tai apie telefoną 
įėra nei kalbos. Bet tamsus 
•moneliai. matomai, didžia
vosi, kad jų tėvynėje taip 
•ra.

A rmi jos organizavi mas. 
Suminėjo tulus Varakojus, 
Daukšus ir kitus, kurie atsi
žymėjo armijos organizavi- 
ne. Jų vardai Lietuvoj gar
dai skambą, visiems esą ži- 
įomi ir gerbiami. Bolševi
kams veržiantis Lietuvon, 
tūlas Varakojis vaikščiojęs 
>o kaimus ir nuo ūkininkų 
itkalbinėjęs berniokus, kad 
>rie jo prisidėtų, žadėdamas 
jaugiau mokėti, nei pas uki- 
įinką gauna. Suradęs tokiu 
įpie 26 ar 27, pilno puskapio 
tebuvę. Bet tuščioms ran
koms neisi bolševikų mušti, 
šautuvus gauną iš vokiečių, 
ai perką pinigų nemokėda-i 
ni, tai pavagia, tai atima. 
Kada visi tie berniokai turė
ję |M) šautuvą, tada užpuolę 
)rie Panevėžio apie 2.000 
gerai apginkluotų bolševi-į 
kų. Na broleli, kad davė tai! 
davė, kad bėgo tai bėgo, tik; 
nelietuviai, bet bolševikai.

Publika mulkintojui plo- 
P | ia. Apie tokios kovos pasek

mes reikia pirmiau pamis- 
’.yt, o paskui spręst, ar taip

•Į.

neprisi- 
nes i

, paviz. 
Šiaulių mokyklą su moki
niais kokiame padėjime at
sirado, tos prtancuzų-anglų 
misijos nematė nei nejautė. 
Kuomet Lietuvos žmonės 
protestavo prieš tas misijas, 
kad jos nieko neveikia su
stabdymui bermontinių plė
šimų, tai misijos neturėjo 
teisės kištis, bet lietuvius 
sulaikyti, tai jie turi teisę. 

Ar čia ne diplomatiškas

Maloniai šviečia

UŽGANĖDINTI Kostuineriai:
Jei .jus kada neužganėdinti, 

Kuo greičiau pasakysite mums, 
Tuo geriau męs mylėsim.

mulkinimas? Aišku, kad 
irancuzų-anglų misijos tam
po Lietuvą, kaip girtas len
kas armoniką.

Su lenkais kariauti, tai 
per žemas darbas ir lietuvį 
kareivį drūčiai įžeistam, 
kad paklaustom, ar kariau
site su lenkais, sako Bielskis 
Tolei lietuviai ir nekariau
ja su lenkais. Bet lenkai yra 
užėmę didelį plotą Lietuvos 
su sostine Vilnium. Bet, bet 
prancuzų-anglų misijos pa
sakyta yra kad su lenkais 
nekariauti. Kaip bus laikas, 
tai tos misijos pasakys len
kams trauktis, tai jie turės 
trauktis. Reiškia, kad Pran
cūzija ir Anglija lygiai tam
po kaip armoniką ir Lenki
ją. ne tik Lietuvą.

Well. jei tos misijos gali 
tokią politišką armoniką 
grajint ant Liet, žmonių 
jausmų, tai kodėl dabar to 
nepadaro Lenkų kareiviai 
negeriau elgiasi už vokiečių 
kareivius! Naujos žinios iš 
Lietuvos liudija, kad ant 
tiek lenkai žiaurus pasida
rę. kad ir savo Dievą nieki
na, neleidžia kunigui va
žiuoti su sakramentais pas 
ligonį! Neduoda vyskupui 
Karosui ramiai užmigti, 
kuomet lenkai už sienos su
sirinkę armonikas grajina, 
dainuoja ir šoka! Tai kurgi 
ta šauni lietuvių kariumenė, 
kad ji lenkų nesuvaldo?

Nors iš kalbėtojo kalbos 
gailimą suprasti, kad Lietu
voje jokio vargo, karės pėd
sako jau nėra, viskas atsta
tyta, tik gyvulių dar stoka, 
bet galima suprasti ir tai, 
kad Lietuvą valdo svetima 
ranka, o ne sava.

Galop, tokiam panie dob- 
rodziejui kalbant, vokiečius 
vadint "fricais,” o bolševi- 

Įkus "raudonskuriais,” man 
rodosi, irgi nepritinka. Pa
tartina pasimokint manda
gumo ir rimtumo.

Stasys Garšva.

i

KUN. MOCKUS 
Nuteistas 2 metams 

kalėjimo.
Byla dabar yra perkelta į 

vyriausi Maine’o valstijos 
teismą ir bus tenai nagrinė
jama ateinanti liepos mėne
si. Reikia nemaža pinigų. 
Vien tik prirengimas ir at
spausdinimas dokumentų 
atsieina per $700.00, neskai
tant advokatų ir liudininkų 
’ėšu (liudininkų buvo virš 
20 ). kas atsieis Į $800.00. Su
rinkta yra tik $100. Da daug 
trūksta . Todėl visi žodžio 
laišvės draugai prašomi pa
remti Laisvės žodžio Gyni
mo Frondą. Aukos bus kvi
tuojamos per "Keleivi.”

Tškirpkit paduotą žemiau 
blanką ir pripildę ją prisiųs- 
kbe Fando adresu:

Mockus Defence "Fur.d,
255 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Šiuomi prisiunčiu nuo savęs 

auką.............doi. ir................. centų
Laisves žodžio Gynimo Fondan, 
kad 20-tam amžiuje inkvizici
jai nebūtų vietos.
Vardas ........................................
Adresas ...........................................

PORTLANDE STREIKAS
Portlande sustreikavo' 

dai lydės. reikalaudami po 
$1 Į valandą. Streikuoja 700 
žmonių. Iki šiol jiems buvo 
mokama 75 centai valandai.



Kelios pastabos dėl steigia
mojo seimo rinkimų t

Darbininkai ir
provokacija. t

Naujosios Valstybes.
C.A. HERMAN

Dabar visi labai susido- nių demokratų sąrašą, 
mėję Seimo rinkimų rezul- Krikščionis demokratai 
tatais. Spėja ir šiaip ir taip, daug vietų laimėjo per vadi- 
taip |>at kombinuoja pasis- namą "darbo federaciją,” 
kirstymą fracijomis ir tt. už kurią daugiausia balsų 
čia aš norėčiau atkreipti a- davė darbininkai. Čia tai 
ki i faktus, dėl kurių lenkų tikrai daugelis darbininkų 
unijos šalininkai yra labai buvo suklaidinti, nes balsa- 
susirupinę. ir toliau pasaky- vo už savo priešininkus, 
ti ši tą apie krikščionis de- Antra vertus, reikia pripa- 
mokratus bei kitus. žinti, kad "darbo federaci-

Dalvkas toks. Jau senai ja" išaugo dėl komunistų, 
lenkai išrodint o pasauliui, arba bolševikų agitacijos 
jog Lietuvoje tiek gyvena Lietuvoje. Mat. kai kur i 
daug lenkų, kad Lietuvos profesines darbininkų są- 
priskyrimas prie Lenkijos jungas kartkartėmis atsi- 
negalis būti abejotinas, nes lankydavo tokie žmonės, ku
tai esąs lenkų gyvenamas rie buvo žinomi iš rusų bol- 
kraštas. Ir tie lenkų politi- ševikų laikų ir kurie tenai 
kai, kurie platindavo tokias Rusijoj viešai buvo dirbę 
žinias, dažniausiai ir palis komunistu vardu. Taigi čia 
negalėjo susivokti, ar teisy- Lietuvoje jų pasirodymas ir 
l>ę jie kalba ar ne. nes nors veikimas darbininku tarpe 
ir gyvendavo Lietuvoj, te- iššaukė ne tik krikščioniuo- 
čiaus taip buvo užsidarę sa
vo namuose, taip buvo atito
lę nuo žmonių, kad nežino
davo, kas darosi aplinkui. 
O visokias žinias apie Lietu
vą ir jos gyventojus gauda
vo arba imdavo dažniausia 
iš Varšavos lenkų skleidžia
mų raštų. Todėl ir nenuos
tabu. kad tie musų išdidu- 
sieji lenkai turėdavo labai 
keistą supratimą apie Lietu
vą ir jos gyventojų sudėti, risekė suvartoti tą visą me- 
Todel lenkai, statydami sa- džiaga savo reikalams, 
vo kandidatų sąrašus i Stei- Tečiaus "darbo federaci- 
giamajj Seimą.

se demokratuose, bet ir 
šiaip demokratiniuos sluok
sniuose didelio nepasitenki
nimo, nes niekas nenorėjo 
susilaukti tokių reginių, 
kaip Rusijoje, kur vargas ir 
visokios priespaudos Įsiga
lėjo. Tokiu budu "darbo fe
deracija” atsirado kaipo 
priešingas gaivalas kum.i- 
nistų darbuotei. Ir čia krik
ščionims demokratams pa-

Amerikos kapitalistai pa-j savo kandidatus, tai 
matė, kad darbininkai pra
dėjo organizuotis, rašytis 
prie Socialistų Partijos. Jie 
pamatė, kad socialistų Įtek
mė darbininkuose auga ir 
kad 1920 anetų rinkimuose 
socialitai gali pravesti kelis 
desėtkus atstovų i Kongre
są. Kapitalistai pradėjo dar
buotis.

Persitikrinę, kad užpuoli
mais iš lauko socialistų par
tijos sunaikinti negalima, 
kapitalistai pradėjo 1919 m 
skaldyti ją iš vidaus. Jų 
agentams pavyko sukelti 
partijos viduje nesutikimų, 
šmeiždami ir niekindami 
žymesniuosius socialistų va
dus. provokatoriai tiek su- 
piudė mažiau susipratusius 
narius, kad partija skilo. Iš 
sukurstytų narių provoka
toriai tuomet sutvėrė "revo
liucinę" komunistų partiją, 
bet kad šita nepasidarytų 
konitalistams perdaug pat- 
vojinga, jie ir komunistus 
perskėlė pusiau. Tuo budu 
iš vienos Socialistų Partijos, 
kuri pinta ėjo su darbinin
kais iš vien prieš kapitalis
tus, dabar pasidarė tris par 
tijos. kurios pradėto peštis 
tarn savęs. Kapitalistai sa
vo tikslo atsiekė. Tarpe dar
bininku eina savitarpinė ko- 

Kapitalistai juokiasi

(Tąsa).

Teschen apskričio, antroji deki Suvalkų rė- 
dybos. Jugo-Slavijos reikalavimai delei Fiu- 
mes ir kitų miestų da po šiai dienai neišpil
dyti. Kilos šalis buvo priverstos tiesiog gin
klą pavartoti savo rubežių nustatymui. 
Taip ve. Ukraina turėjo kariauti su Lenki
ja, kuomet tuo pačiu klausimu pastaroji tu- 
įėjo susirėmimų su Rusija. Trečios iš jų tu
rėjo imtis ginklo, kad išvvjus iš savo šalies 

[neprašytus isivtržielius. Taip buvo su Suo- 
jmija, Estonija. Latvija. Lietuva ir Ukraina, 
ii kurias buvo Įsiveržę rusai. Lietuva ir Lat
vija turėjo da kariauti ir su Įsiveržusiais 

ne vieną įtikins ir nubaidys1'piečiais. Vengrija kamavo su užpuolu-

giamajį Seimą, manė, kad jos” nariai yra nepastovus ya.
pasiseksią išrinkti jiems ke- elementas. Šiandien jis krik-ri.m rėdant i į savo darbo vai- 
ietą atstovų, kurie prireikus ščionis demokratas, o rytoj.rius. 1 1 ..
galėtų atstovauti visai Lie- gali būt socialistas ar kito-'trumpam laikui suskaidyt- 
t u vai Varšavos seime.

Kokie dabar rezultatai? 
Lenkai visur kur, neatsi
žvelgdami i visus kitus sąra
šus. balsavo už savo tautini 
sąrašą, tai yra už lenkus. Ir 
nęžiurit to, kad jie turėjo 
vieną sąrašą ir visi beveik

o rytoj, rius. kad jiems pavyko nors 
gali būt socialistas ar kito-'trumpam laikui 
kis. Ir ne tik paprasti "dar-p olitines darbininkų spėkas 
bo federacijos’ rinkikai, bet. Komunistų "partijoms" 
ir ju statomi i Seimą kai ku-' provokatoriai parašė pro- 
rie kandidatai yra dar nei-'gramus, kad politikon darb: 
sitikinę krikščionys denio- ninkai neprivalo kištis. Ir 
kratai, kurie. Įgavę daugiau suklaidinti darbinikai, pri- 
šyiesos, be abejo, spiautų į ėmę "komunistų" - vardą.

už ji balsavo, vis dėlto nega- nims demokratams.
vo tų vaisių, kurių laukė, f ’ 
būtent: būdami mažumoje nelaimė ištiko tautos pažan- 
tegalėjo išrinkti vos 3 atstu- gą, žembirbių sąjungą i 
vus visoje Lietuvoje iš 112 santarą. Šitų partijų žmo-Jau nebepraves, 
atstovai. Taigi dabar lenkai nės tikėjosi daugiausia pra-! pistai nebalsuos, 
tegu pasigiria pasauliui sa- vesti atstovų: tuo tarpu pa-į 
vo "gausingumu” Lietuvoje, sirodė, jog didžiai apsigavo. !n.2Uia

Dabar meskime žvilgsni i Teisybę sakė žmonės, 
krikščionų demokratų kom
paniją. Kodėl jų frakcija tu
ri daugiausia narių? Kiek
vienam turėtų būti, rodos, 
aišku, kodėl krikščionis de
mokratai galėjo sumeške
rioti tiek balsų. Juk už juos 
balsavo visi tie. kurie jau 
nuo senai buvo kunigų Įgąs
dinti. O kunigai gąsdino ne- Seimą butų praėję 
paprastai. Turėdami gali -----” 4

akis tiems patiems krikšeio- pradėjo šaukti, kad politika 
j reikia atmesti. Kapitalistai 

Šituose rinkimuose tikra vėl trina rankas iš džiaugs
mo, kad dabar 

ir, savo kandidatų
sociaSsta 

i kongresą 
nes komu-

Bet štai, šįmet pasirodė 
. - ____  politinė darbininku

- --------- , kad. partija, kuria sudarė uni
tai oficieriai be armijos.: jįstai. Ta partija paėmė i sa-

:dna, kad, girdi, Seime ne--ką Socialistų Partija visuo- 
cin irirl TlV’i/'A X7/v>*c' ' rzon _ ‘ _ j 1_*Z_ rr x._ *

ir vėl pradėjo veikti.
Kad suskaldžius ir šitą 

darbininkų organizaciją 
kapitalistai panaudojo kito- 
ikių priemonių. Apie plieno 
ir anglies darbininkų strei
ką uš čia neminėsiu, bet no
riu tarti keliatą židžių apie 
geležinkelių streiką, kaipo 
priemonę darbininkams 
skaldyt.

Geležinkelių darbininkų 
streikas, galima drąsiai sa
kyti, buvo surengtas Mulha- 
ilo provokatorių agentūros 
Kaip tik streikas kito, tuo- 
iaus Darbo Federacijos va
dai pradėjo ji laužyt. Kapi
talistų spauda apkrikštijo 
šitą streiką "beteisiu” (out- 
Iaw). Išeina taip: vieni ka
pitalistų agentai agitavo 
darbininkus streikuoti, o 
kada streikas kilo, kiti pra
dėjo ii laužyt, kad tuo budu 
sunaikinus uniją.

Streikas buvo. Streiką su
laužė patįs A. F. L. vadai. 
Dabar unijos darbininkai, 
kurie pirma agitavo už poli
tine savo partiją ir ketino 
statyti savo kandidatus i 
Kongresą, pasipiktinę savo 
vadų darbais, atsimes nuo 
tos partijos. Kurie vadai bu
vo darbininkams ištikimi, 
tie tajx> areštuoti ir kalėji
muose uždaryti, kad negalė
tu agituoti nei už savo, nei 
už socialistų partijos kandi
datus.

Provokacijos keliu kapi
talistams pasisekė suskaldy
ti ir unijistų vienybę. Jeigu 
naujoji partija ir pastatys

'tpač tautos pažangai labai vo platformą beveik viską 
liūdna, kad, girdi, Seime ne-;ka Socialistu Partija visuo- 
busią vidurio. Nors "pažan-!met statydavo. Kapitaliste 
ga" vadina save viduriu, bet • • ’ *
gyvenimas yra jau parodęs, 
kad "pažangai" greičiau 
pritiktų ne vidurys, bet pats 
dešinysis sparnas. Ir jei Į 

—Jė daug 
"pažangiečių,” tada tikrai 

mybės kiekvieną šventadie- jei nemonarchija. tai ruo
ni'prabilti Į didelę žmonių narchinė respublika butų 
minią, jie bažnyčios namus, buvusi pas mus. Matyt, jau 
galima sakyti, buvo pavertę Lietuvos žmonės tiek susi- 
mitingų salėmis. Ir čia jie pratę, kad nepanorėjo ma- 
lurėįo daug patogesnes agi- tyli Seime "pažangiečių.” 
tacijai sąlygas, negu kitų Nors krikščionių demok- 
partijų agitatoriai, kurie ratų ir daug Seime, tečiaus 
buvo suvaržyti, sakysime, dėl to neturime nusiminti, 
kad ir tuo, jog turėdavo Musų organizacijos balsas, 
pranešti valdžiai apie ren- pasakytas Seime, turės pa- 
giama susirinkimą arba mi- rodyti visiems rinkikams 
tingą prieš 24 valandas, o tikrąją dalykų padėti ir tu- 
karo stovio vietose — tauti rėš juos Įtikinti, jog be rei- 
tam tikrą leidimą. Tuo tar- kalo buvo balsavę už krikš- 
pu kunigai nepaisydavo su- čionis demokratus, 
sirinkimų Įstatymo, nepra
nešdavo apie mitingą prieš 
24 valandas, nes bažnyčios 
rūmai juos saugojo nuo vis
ko. Teisybė, bažnyčios kano- Marsalietę savo 
nai, a . „
džią kunigams išnaudoti 
bažnyčia partijos reikalam. 
Bet, dabar pažiūrėsime, ar 
tie kanonai nubaus ką, ar 
ne. Greičiausia — niekas ne 
bus baudžiamas, nežiūrint i 
tai. kad kunigai daugelyje 
vietų ne tik kalbino bažny
čiose žmones balsuoti už 
krikščioniu demokratų są
rašą, bet buvo nurodė net ir 
to sąrašo numeri. Aš ma
nau. kad aukštesnioji kuni
gų valdžia kreivomis akimis 
pažiūrės i tuos kunigus, ku
rie bažnyčiose neagitavo 
žmones balsuoti už krikščio-

A. Kelmutis. 
("Darbas.” )

Komunistai dar dainuoja
> svarbes- 

inot pačiu kunigų, drau niuose susiėjimuose, nes In- 
ternaciona’o neišmoko ir 
meliodija ne taip strin
ganti ausin. Bet, "Laisvės” 
redakcijos stabo narys R. 
M. nenori, kad butų dai
nuojama Marsalietė, nes ji 
esanti "juodos šalies him
nas.” Well. broli, dainuoki
te Internacionalą: prakal
ki Ibose, pegrabe, vestuvėse, 
krikštynose, prie baro ir vi
sur kitur. Daugiau damų 
juk neturite, o kurios yra, 
kad ir Petrausko parūpin
tam "Trimite,’’ tai... "buržu- 
aziškos” dainos.

K. L—kas.

jau 
balsų daug jie negalės gauti, 
nes unijos darbininkai ko
voja tarp savęs.

O ant socialistų kandida
tų kapitalistų spauda pra
dės rašyti biauriausių melu. 
Matysite, kad prieš rinki
mus kapitalistų agentai pra
dės siuntinėti bombas, o gat; 
vinė ių spauda rėks, kad tai 
"socialistų darbas."

Nors susipratusių darbi
ninku šitokie provokatoriš- 
ki kapitalistų darbai nesu
klaidins, bet nesusipratusių 
L_ ________ __________ __________ . _
nuo socialistų ir darbininką siais rumunais ir serbais, 
nartijų. O kadangi nesusi-į 
pratusių yra didžiuma, tai ]ju turj labai olėšikišku palinkimu. Taip ve 
kaprtahstų lannėjiims yra .J; kj. ; . ki ’ š
jau įskalno užtikrintas. I , .. r

T. J. Kučinskas, i priklausančių joms teritorijų, kaip kad Su
valkiją, dali Galicijos ir Teschen, bet d a 
i stengiasi užgriebti vis naujus plotus, kurie 
i pagal teisybę jai visai neturi priklausyti.

Ačiū Įvairioms painioms ąp inkybėms, 
naujųjų salių rubežių nusistatymas toli da 
neužbaigtas. Nekurtose vietose rubežių 
klausimai taip painus, kad gre sia nauja ka
rė. Kiekviena šalis gerai žino, jog dabar 
nustatyti rubežiai turės pasilikti ant gana 

i Ilgo laiko, lodei kiekviena nori dabar užimti 
i kuoplatesnę teritoriją.

(>. Sustiprinimas valdžios: Nitas svarbus 
[dalykas naujoms šalims, tai Įkūrimas ir su
stiprinimas savo šalies valdžios. Aplinky
bės, kuriose kūrėsi naujos valdžios, buvo 
’oeveik vusur tekius: žmonės, kurie reikala
vo savo tautai neprigulmybės ir galėjo gau
ti ailiantu pritarimo, pasitaikius tinkamai 
progai apsiskelbė savo tautos ’Taikinaja 
valdžia.’’ Tų valdžių vygavimas buvo labai 
sunkus, 
pradžios.
' ė veikę ir jos valdininkai. Ant syk prisiėjo 
kurti netik centralinę valdžią, bet ir visą 
vietų valdžią organizuoti. Naujosios val
džios turėjo prašėt savo darbą da tuščiai 
kišeniais. Puolus senajai valdžiai dingo ii 
visa sistema mokesčių ėmimo. Naują mo
kesčių sistemą Įvesti i trumpą laiką nebuve 
galima, o valdžios užlaikymui pinigų reikė
jo. Delei tos priežasties veik visos naujųjų 
šalių valdžios buvo priverstos tuojaus už
traukti paskolą.

Naujųjų valdžių gyvavimas ir taip jai 
[nestiprus, o prie to da prisideda žmonių 
nepaisymas savo valdžios patvarkymų. Tas 
nepaisymas paeina daugelyje vietų iš to. 
kad valdžia neišpildo to, ką ii žadėjo, kuo
met buvo agituojama už neprigulmybę. Ki
tose vietose žmonės mažai paiso naujosios 
valdžios dėlto, kad ji, neturėdama prityri
mo, negali atlikti tinkamai savo pareigų ir 
pridaro daug klaidų. Dar kitur žmonių di
džiuma nepaiso savo valdžios ir dėlto, kad 
ji aiškiai m*2<to, jog jų valdžia tarnauja tik
tai mažos dalies gyventojų interesams, kas 
'. patingai apsireiškia Lenkijoje, nors ir ki
tur negeriau. Pagalios, reikia atminti, kad 
visos valdžios naujose šalyse Įsikūrė ne su- 
iyg žmonių valios ir žmonių nesik’ausda- 
mos jos pradėjo viską veikti sauvaliai.

7. Ginklavimasis: Naujosios šalĮs tvėrė- 
^’ K(odel!si k3f’ės griausmui begriaudžiant ir išnai

kintų miestų ir kaimų griuvėsiams beruks- 
tant. Visur buvo praktikuojama, "kur spė
ka, ten teisybė.” Tokiose aplinkybėse besi
tveriančioms valstybėms noroms-nenoroms 
prisiėjo ginkluotis. Nenorinčioms ginkluo
tis gręsė pavojus iš kitų tautų pusės. Netu
rint ginkluotos spėkos, nebuvo galima tikė
tis nei rubežiaus nustatymo. Kurios šalįs iš 
pradžių neturėjo ginkluotos spėkos, Į tas 
pradėjo veržtis svetimieji. Taip atsitiko 
Lietuvoje ir kitur. Kad apgynus savo ne- 
prigulmybę, naujausios šalis buvo privers
tos gikluotis.

Tam tikslui reikėjo pinigų, kurių kaip 
jau matėme, nei viena jų neturėjo. Taigi 
vėla reikėjo pasko’ą daryti. Paskola buvo 
reikalinga valdžios užlaikymui ir armijos 
organizavimui.

Naujosios šalis, tuo budu. turėjo pradėti

savo gyvenimą Įvedimu militarizmo, karė
mis ir bridimu Į skolas. Pradžia sunki ir ji 
nieko gera ateityje nežada. Pradėjimas gy
venimo su visomis nusibankiutijusių šalių 
ydomis yra labai bloga pradžia. Apsikrovus 
skolomis nuo pat užgimimo, nelabai galima 
tikėtis greito gerbūvio savo gyventojams.

Pažiūrėsime, kokie veiksniai nustato ša- 
jos gerbūvi.

Reikia pastebėti, kad nekurios naujų ša-

PASTABOS.
Kaip sau norit, bet "Lais

vė" begalo mėgsta rūpintis 
įpie kitų "nuodėmes.” Ji 
laug dargiau rašo apie 
'elektrą.’’ negu apie "sei- 
ą." "Elektra" yra jai sveti- 
nasdalvkas, gi "seifas" jos 
■ačios; ar nebūtų tad ge
riau, kad "laisvė" daugiau 
>arašytų apie "seifo" ojx?ra- 
•iją? Aš tikiu, kad ji apie 
ai daug geriau žino, negu 
įpie elektrą...

Lumbis — "geras" piešė- 
as. Jis ant savęs pasižiurė- 
ęs nupiešia paveikslą, iduo- 
la muzikali instrumentą, ir 
pavadina "Naujienomis.” 
Kasžin, ar Lumbis negalėtu 
Hipiešti Bekampio paveiks- 
ą? Aš manau, kad butu 
laug Įdomesnis, negu iki 
iol koki yra nupiešęs.

Kada "Laisvė” pabaigs 
avo dienas,-tai ant tos vie- 
os reikėtų insteigti "muzie- 
ų,” nes "luskiniai,” begau- 
’ydami "komunistus," pri
eisi visokiu gyvūnų: brie

džių, meškų, vilkų, katinu, 
•anagu ir visokių paukščių. 
Tie išsivvstė iš "komunis
to...”

Rrooklyno kriau- 
smarki kova delei 

Bekampio "imita- 
Vieni stengiasi ji tei

Tarpe 
nu eina 
nizemo
lon. _
dnti, kiti gi ata-kuojo, o di-[ 
Ižiuma žiuri ir bijosi, kad 
ik neišteisinus. Nors dau
gelis aiškiai mato jo darbus. 
>et išeiti priešais bi josi., nes 
'Laisvė" užėmė geriausią 
Miziciią. Mat. Bekampis ga- 
•o. tai ir mums gerai, nors 
įverkotų "pigiai prisipir-

Bekampis Paukšti pada- 
ė "bolševiku." tai turi pasi-! 
•upinti, kad ir nesušaltų...

Bekampis sako: "Mane 
inkriminavo, tai spendysiuj 
kad ir paskutinius centus, o į 
eisybę turiu surasti. Ltodd 
u nejieškoiai teisybės Chi- 
ragoje, o tik Brooklyne už- 
-imanei? Bet pirma patar- 
ina švariai apsiprausti, 
,ad bejieškant teisybės gra
sesnis paveikslas 
paties.

"išeitų...”

Ihi Bekampiai
Vienas Bekampis

pražuvo, 
pražuvo 

i 919 m. iš miesto Brooklyn, 
N. Y., kuomet jau buvo ap
sidirbęs su lietuviais kriau- 
čiais unijistais.

Antras Bekampis pražu
vo 1907-8 m., iš Minersvillę. 
Pa. Kaipo smarkus "tragi
kas,” jis sulošė gerai "trio 
farsą” ir pražuvo. Gal tas 
pats Bekampis moka pražū
ti. kaip po vandens panerti?

Veršių Melninkas.

nes viskas reikėjo pradėti nuo pat! 
Sugriuvus senajai valdžiai, palio-į

II. ATEITIES KLAUSIMAI.

C. ŠALIES GERBŪVIO NUSAKY
TO J AI.

8. Gamtinės sąlygos: Ar šalies gyvento
jai gyvena pertekliuje, ar skurde, tai daug 
priklauso nuo. to, kokios yra gamtinės sąly
gos toje šalyje. Jei šalis nėra gamtos apdo
vanota, tai jos gyventojų likimas nelabai 
kokis. Gamtinės sąlygos gali tirėti Įtekmę 
į šalies gerbūvi iš daugelio atžvilgių. Svar
biausius jų čionai paminėsime.

I^abai svarbią rolę šalies gerbūvio nusa
kyme lošia geografinė padėtis. Šalis prie 
jūrių turi kur-kas geresnę progą pakilti 
ekonominiai, negu ta. kuri randasi toli nuo 
jūrių. Buvimas prie jūrių reiškia pigią pre
kių transportaciją ir nereikia prašyti kitų 
šalių malonės, kad prileistų prie vandens. 
Ypatingai gerame padėjime randasi tos ša
lis. kurios patarnauja kitoms šalims prie 
Įvežimo ir išvežimo prekių. Tokioje vietoje 
randasi Anglija, kurios uostuose perka ir 
parduoda viso pasaulio šalis. Po tam seka 
Olandija, per kurios uostus eina prekyba su 
pietų Vokietija, Šveicarija, Austrija, 
Vengrija, Čecho-Slovakija ir da kitomis ša
limis. Panašią j)czieiją užima prie Baltijos 
Purių Estonija, Latvija ii Lietuva, per ku
rių uostus turėr, eiti prekyba su Rusija. Iš 
visų Europs naujų šalių nelemčiausioj geo- 

; grafinėj uozocijoj randasi Čecho-Slovakija 
iii: Vengrija, kuriedvi niekur neprieina prie 

i rių ir turi kitų šalių malonės jieškoti.
Svarbią rolę šalies gerbūvio nusakyme lo- 

ria ir šalies žemės derlingumas, šalis, kaip 
’kraina, turimi labai derlingą juodžemi, 

Airi kur-kas geresnę progą pakilti ekono
miniai, negu Lietuva, kurios žemė toli gra- 
-:u negali susilyginti ekonominiai su pirmo
sios. Nuo žemės derlingumo priklauso ir 
laugumasšalies gyventojų. Kuo derlinges
nė žemė, tuo daugiau žmonių toje salyje ga- 
i užsilaikyti.

Ne mažiau svarbos šalies gerbūvio nusa
kyme turi ir tas, . ar šalis turtinga minera
lais, ar ne. šalis, kaip Ukraina, turinti ang- 
’ies ir geležies kasyklų, aiba Azerbaijanas, 
kur randasi turtingi žibalo šaltiniai, turi 
kur-kas geresnę progą pralobti, negu saky
sim, Lietuva ir jai panašus kraštai, kur mi
neralų nėra.

9. Ekonominis išsi vyst imas: šalies ger- 
buvio nusakyme taip-pat jau labai daug 
reiškia ir pačios šalies ūkio ir technikos iš
sivystymas. Šalis, kurioje vartojama tobu
li ūkio sistema, dirbtinos trąšos ir moksli
nai apdirbimo budai, ten žemė išduoda 
daugiau vaisių, negu toje šalyje, kur žemė 
nors ir gera, bet vartojama da primityvis 
ūkininkavimas. Taip ve Danijoje, kur žemė 
prastesnė negu Lietuvoje, bet ačiū jos mo
derninei ūkininkavimo sistemai, jos ūki
ninkai išgauna daug didesnį pelną iš tokio 
pat žemės ploto, kaip Lietuvoje.

Pramonės pakilimas irgi turi daug reikš
mės. Šalis neturinti pramonės yra atsilikus 
visais atžvilgiais. Ji turi visokius išdirbi
nius pirkti užsienyje, todėl tankiausia už 
viską brangiau mokėti, nes pardavėjai žino, 
kad pirkikui pageidaujamos prekės būtinai 
reikalingos. Pirkimas svetimoj šalyje pre
kių, kurias butų galima savo šalyje išdirbt, 
reiškia skriaudą savo kraštui.

Prekyba taip pat svarbus veiksnis šalies 
gerbūvio pekė ime. šaiis be prekybos stovi 
ant labai žemo ekonominio išsivystymo 
laipsnio. Ten visi reikmenis prisiena pasi
gaminti kiekvienai šeimynai. Nesant darbo 
padalinimo, begalo daug laiko išeikvojama 
kad ir menkų dalykų pagaminimui, šalįs 

(Toliaus bus).
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ATĖMĖ DELEGATAMS 
DEGTINU.

Važiuojant New Yorko 
ir Massachusetts politikie
riams Chicagon Į republiko- 
nų konvenciją, traukinis 
buvo prikrautas pilnas deg
tinės ir kitokių gerų daigtų. 
Bet nelaimė davė politikie
riams pasirinkti tą kelią, 
Kuris eina Chicagon per Ka
nadą. Ir štai, kaip tik trau
kinis priėjo prie Kanados 
rubežiaus, Kanados muito 
valdininkai tuojaus pradėjo 
visą degtinę konfiskuoti. 
Puolėsi republikonai prie 
1-onkų ir bačkučių, pradėjo 
srėbti, kaip kas galėdamas, 
bet visgi visko negalėjo taip 

i ir daug gero

i

Pajieškau pusseseries Marijonos 
Kazlauskienės, Kauno gub.. Skirsne 
musės parapijos, Vensloviskių kai
mo. Girdėjau gyvena Chicago, III. 
Turiu svarbų reikalą pranešti is 1. 
tuvos. (2D

Marijona Stuliutė-Giedraiticne
170 Kingo Highway,

Bridgepoit, Conn.

kajicskau <unaus FKENKIO DE 
MENlo, :;i gegužės išsiunčiau į mie- 

’oi u reikalu ir nepargžįžo. 17 metų, 
■ udutinio ūgio, išblyškusio veido, 
1 ■oii-ii; pl.-iuMų, šnekant švelpuoja. 
J'iigukai kalba gerai. Kas patėmytų 
tokį vaikiną malonėkit pranešti.

Jonas įsimautas (24;
'■"G < amden Pike, Durlington, N. J.

Pajieškau merginos apsiveo.niui. 
nuo 20 iki 26 metų; ai esu 30 metų, 
su pirmu laišku meldžiu prisiust pa
veikslą. (24)

J. B. K. Hoskins Mine.Belton, Wis.

Tekphone 4256 Markei.

LIETUVIS ADVOKATAS

SOCLALISTAI NOMINA
VO SAVO KANDIDATUS 

Į MASS. VALSTIJOS 
VIRŠININKUS.

Massachusetts socialistų 
konvencija Allstone nomi
navo šekščius .kandidatus g^it‘išfakti i, „ * 
i valstijos viršininkus, kurie ’ štofo” buvo atimta. 
”.us renkam1 ateinančiais j q Įstatymai sako, kad 
nnkunais: {degtinės nevalia netik trau-
.. y a..er S- Hutclims\gele-;kiiuose vežti, bet kišeniuje 
z?n^^°„^ro 1Ja. V1 gamzato-' skersai gatve nevalia per- 
nus iš Grecnfield, į guber ' -
natorius:

Daniel R. Donovan iš Ho-' 
Ivoke, Į lieutenant- guber
natorius ;

Miss Edith Williams iš 
Brookline, i valstijos sekre
torius ;

Louis Marceus iš Bosto
no. Į valstijos iždininkus;

Herbert H. Hhompson iš 
Haverhillio. i auditorius;

John Weaver Shemian, 
laikraštininkas iš Bostono, Į 
prokurorus. .

Konferencija išnešė rezo
liuciją, reikalaudama pa- 
liuosuoti visus politikos ka
linius ir tuojaus atšaukti es- 
pionažo Įstatymą.

Nustatyta valstijos plat- 
faoma reikalauja pripažini
mo darbininkams streiko ir 
boikoto teisės, apsaugojimo 
spaudos, žodžio ir susirinki
mų laivės ir tt.

Kitoj rezoliucijoj konven
cija užgyria Dėbso kandida
tūrą i Suvienytų Valstijų 
prezidentus ir prižada ją 
remti visomis išgalėmis.

j guber- nešti. Politikierių Įstatymai 
nemato. Jeigu ne Kanados 
va'dininkai, tai musų repub- 
likonai iš New Yorko ir Bo
stono butų nuvažiavę gir
tuokliaudami iki pat Chica- 
gos.

RINKIMAI I STEIGIA- 
Jf SEIMĄ LATVIJOJ
”Lietuvos Ūkininkas” pa

duoda žinių apie latvių Stei
giamojo Seimo 
Jdomus dalykas, 
Lietuvoje, taip ir 
Įvairios ”centro” 
liko be atstovų.

Latvijoj visas rinkimų ju
dėjimas sukosi apie dvi par
tijas — socialdemokratus ir 
žemvaldžius. ”Krikščioniš- 
kų” partijų latviai neturėjo. 
Tik vienoj ” Letgalijoj, kuri 
yra katalikų apgyventa, ku
nigai buvo pasidėję ”dievo 
žodi” Į kampą, o ėjo agitaci
jos varyti už dvarponius.

Rinkimų daviniai tokie:
Vidžemėj (Liflandijoj, 

prie kurios priguli Rygos 
miestas), socialdemokratai 

gavo 50 nuošimčių balsų, 
žemvaldžiai 32 nuošimčiu, 
o likusieji 23 nuošimčiai pa
sidalino tarp smulkiųjų par- 
tijelių.

Žemgalijoj socialdemok
ratai gavo 39 nuošimčius 
balsų, o žemvaldžiai 35.

Kurliandijoj socialdemo
kratai gavo 56 nuošimčius 
(daugiau kaip pusę) balsų, 
o žemvaldžiai vos tik 20 
nuošimčių.

Bet Ietgalijoj, kur yra 
stipri katalikų kunigų Įtek
mė ir žmonės labai tamsus, 
socialdemokratai gavo vos 
tik 10 nuošimčių, o žemval
džiai net 44 nuošimčius.

Klerikalizmas visur yra 
reakcijos rėmėjas.

rinkimus, 
kad kaip 
Latvijoje 

partijos

AUDINYČIŲ GALVA 
AREŠTUOTAS.

New Yorke tapo areštuo
tas ir patrauktas teisman 
vilnų trusto galva Wood, 
kuris valdo daugybę audi- 
nvčių New Yorko valstijoj 
ir Lawrence, Mass. Ji kalti
na grobimu pelno. Jisai par
davinėjo jardą audeklo po 
$4.00, kurio pagaminimas 
kainuoja tiktai $1.00. Nega
na to, tas ponas ėmė sau 
$1.000,000 algos metams.

Kaip tik ji patraukė teis
man, jo agentai Lawrence 
tvojaus surinko keliatą šim
tų žmonių ir Įtaisė parodą, 
kuri nuėjo pas jo namus, o 
jis išėjęs padėkavojo jai už 
"simpatiją.” Paskui kapita
listų! laikraščiai parašė, kad 
visi Lawrence’o darbininkai 
buvo Įtaisę protesto demon
straciją prieš valdžią, kam 
ii persekioja jų "geradėją” 
Woodą. Bet kada organi
zuoti audėjai norėjo prieš tą 
melą užprotestuoti ir suren
gus tikrą demonstraciją pa
reikalauti, kad valdžia pel- 
nagrobi Woodą kuosm a la
kiausia nubaustų, tai polici
ja neleido.

Reikia pasakyti, kad tas 
pats Woodas 1912 metais 
buvo kaltinamas už dėsty
mą dinamito Į streikierių 
namus, kad paskui juos ap
kaltinus už "suokalbi.” Bet 
vėliaus byla buvo užglosty
ta. Galima iš anksto pasaky
ti, kad nenubaus ji ir dabar.
AUDINYČIOS DIRBS TIK 

4 DIENAS.
American Woolen

Lawrence paskelbė, kad jos 
keturios audinvčios nuo šiol 
dirbs tik keturias kienas sa
vaitėje. Dirbtuvės užsidarys 
kiekvieną ketvergą ir atsi
darys tik sekanti panedeli, 
trio kad kas savaitę 15,000 
darbininkų bus po dvi die
nas be darbo.

Co.

ŠIAUČIAI EINA DIRBTI 
ANT FARMŲ.

Haverhillyje, netoli Bos
tono, užsidarė beveik visos 
čevervkų dirbtuvės dėl sto
kos užsakymų. Keli tūks
tančiai šiaučių vaikščioja be 
darbo, ir daugelis jų pradė
to eiti ant farmų darbo jieš- 
koti. Sakoma, kad apie 1,000 
batsiuvių jau farmeriauja.

$30.000 UŽ KARVĘ.
St. Paul, Minn. — Vokie- 

tvs Gustav Pabst nupirko 
čia ant gyvulių rinkos holš- 
teiniškę karvę, už kurią už
mokėjo $30,000. Iki šiol atug- 
ščiausia kaina už veislinę 
karvę čia buvo užmokėta 
$18,400.

Kratos ir areštai Bostono 
apiclinkėsc.

Bostono apielinkėse val
džios agentai taipgi daro 
medžioklę ant ’*munšaine- 
rių” (slaptu degtindarių). 
Springfielde pereitą subatą 
konfiskuota 8 galionai deg
tinės ir areštuota 10 žmo
nių. Holyoke mietelyje tą 
pati vakarą suimta šeši sa- -----
Iruninkai ir konfiskuota Į nų ir pasirašė po taikos su- 
apie 60 galionų degtinės. tartimi.

•T UOMET biznis nėra žmoniš
kas, kuomet jis labai pana

gus Į Mašiną.
Jo ypatiški pobūdžio atsižy- 

mėjimai, bet ne didumas padaro 
jj geru.

Męs tikim kad musų misija 
yra daug augštesnė negu kad 
;>adarytu mašinerijos funkcijos.

Kada tik patėmintumėt nege- 
rumą, tada męs prašom pranešti 
apie tai.

Pajieškau merginos susipaž.inimui. 
Mergina kuri sutiktų apsivesti civi
liu šliubu ir kuri mylėtų skaityti lai 
Krašėius meldžiu atsišaukti ir pri.-m 
sti paveikslą. Atsakymą duosiu kn-l. 
vienai. (23)
A. S„ 44 Bates st, Provideuce. R. I.

Pajieškau draugės nuo 18 iki3o »>.. 
turėtų turėt kiek nors pinigų, esu JG 
metų, pasiturintis ir noriu važiuoti į 
Lietuvą ir ten užsidėt biznį. Norin
čios arčiaus susipažinti malonėkit su
sirašyt ir prisiust savo paveikslą. Ku
ri ant pareikalavimo grąžinsiu. i.Ji 
S. C. 1020 Statė st, Youngstov. n, o.

The Edisoa Electric
llluminating Companv oi Bastau

RUSAS GAVO 15 METŲ 
KALĖJIMO.

George Ivanov krimina
liam Hartfordo teisme pri
sipažino prie kaltės ir tapo 
nuteistas 15 metų kalėji- 
man. Jis buvo kaltinamas 
už pasmaugimą savo mote
riškės pereitą kovos mėnesį.

NUSKENDO 50 ŽMONIŲ
Nuo smarkaus lietaus pe

reitą subatą Anglijoj patvi
no upelis Lad, kuris bėga 
per Louth miestelį, ir nak
ties laiku užliejo daug na
mų. Apie 50 žmonių mie
gant nuskendo.

APSIVED1MAL
Pajieškau apsivedimui merginos 

ai ha našles nuo 30 iki35 metų, esu >6 
metų vaikinas, šiaurius, malonaus 
budo .Jiesl.au tokios kuri sutiktų at
važiuoti pas mane. Malonėkit susipa
žinti n su pirmu laišku prisiust pa
veikslų. (25)

Adomas Grigaliūnas
01 Nortn Pleasant st, Kenosha, Wis.

$3«.M ATLYGINIMO kas pirma 
praneš apie STANLEi N. $E1)I( K., 
rusas, apie 25 metų ii MERY Kl N 
CIUTĖ, 14 metų. Čia yra ir jų pa
veikslai. 2q kovo Sedick išviliojo ma- i

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 30 metų senumo; esu 4E 
metų, turiu nejudinamų turtą ir pini- 
t ų. X irėliau susipažinti su doraus 
budo ir švelnaus apsiejimo mergina 
Norint platesnių žinių klauskite pei 
laišką. (24)

Leopoldas VVenchovich
P. O liox 466, Paulsboro, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, kuri mylėtų tai
kų gyvenimų ir turėtų kiek pinigų; 
nuo 25 iki 30 metų. Atsišaukite pri- 
siųsdamos paveikslą.

Adam K. Petį.
384 23 rd st.. Detroit, Mich.

Geo. Matulewich
ATTORNEY-AT-LOW

Kuom 810 Nailonai Statė 
Bank Building

810 Broad Street 
NEWARK, N. J.

no dukterį į teatrą ir nuo tos dienos 
mergaitė prapuolė. Kas pirmas apie 
tai praneš policijai ir mums, tas 
gaus atlyginimų.

Jo du priešakyje viršutiniai dantys 
auksiniai.

ANNA KINCHAS
327 Wood avė, Hyde Park. Mass.

apsivedimui lietuvaitės, 
apsivesti civilišku* šliu 

25 iki 3b melų As esu 32 >n 
ir turiu savo

Pajieškau 
sutinkančios 
bu, nuo 
senumo
• ertės Meldžiu kreiptas laišku, atsa
kymą duosiu kiekvienai.

Peter Urbutis.
L. Box 117. Westville, III.

As esu
namų $2,000

(23)

Pajieškau apsivedimui merginom 
be skirtumo tikėjimo, mylinčios ra
mų gyvenimą. Malonėkit susipažinti. 

Geo J. Straus (24)
5**2 Market st, Norfolk, Va.

I’ajieslau apsivedimui merginos 
arba r.as’ės be vaikų, nesenesnės 3b 
m.: esu 34 metų, laisvas. Merginos 
mainės arčiau susipažinti per laišką.

John Lapinskas
Gen. Dėl, Painesviile. Ohio.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Judvi 
kio, apie 13 motų atgal gyveno W<>.-- 
ccstery; Kauno gub, Šlapgirių kai
mo. Meldžiu atsišaukti arba kas apii 
jj žino pranešti.

Jonas Judeikis i23>
35 Carbin st, So. Lawrenee, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
■su 25 melų; meldžiu prisiųsti su pir
mu laišku paveikslą, platesnes žinias 
uteiksiu per laišką. (24)
J. S. Box 555, Dexter, Mass.

Lenkai surinko $100,000.
Lenkai nori sukelti Ame

rikoje $50,000,000 paskolos 
savo valdžiai. Tuo tikslu ir 
Bostono lenkai pereitą ne- 
dėldienĮ buvo Įtaisę parodą, 
pavaikščiojo su vėliavomis i

* * jmiesto gatvėmis, paskui su
sirinkę pardavinėjo savo 
valdžios bonus. Jeigu tikėti 
jų komiteto pasigyrimams, 
tai jie surinko čia per tą pa
rodą $100,000. Visą šitą ju
dėjimą varo kunigai

Pajieškau seserų Kievfatos. Jeno- 
fos ir Valerijos Maznmučių, girdėjas 
visos 3 ženotos; paeina is Grisaiiię 
kaimo, Ilakių parapijos, Telšių apsk. 
Kauno gub. Visos pirmiau gyvent 
Waterbury. Conn. Kas apie jas zm 
malonėkit pranešti arba pats lai at 
sišaukia. nes turiu svarbų reikal: 
pranešti. (21)

Kazimieras Mažrimas
1627 E. 33 st, Cleveland, Dilio.

Pajieškau draugo Jurgio Budnko, 
Tauragės apskričio, Pagramanty 
sodybos, pirmiau jis gyveno Sagam ■ 
re. Pa, mainosc. Turiu labai svarbų 
reikalą. Kas apie jį žino malonėkite 
pranešti. (23)

Mikas Zemetskis
1439 S. 50th avė. Cicero. Iii.

f Pajieškau Jono Pėstininko. Kidoiiš- 
kių kaimo. Suvalkų gub, yra svar
bus reikalas, meldžiu atsišaukti.

Wm. King
R. 1, Bos 25, Ledyard, Iową.

Nusižudė motina su vaikais.
Dorchesteryje, po No, 85 

Luceme st., nusinuodijo ga- 
zu motina su trim vaikais. 
Ji vadinosi Molie Binder. 
Tai buvo žydelka. Spėjama, 
kad savžudystės priežasti
mi buvo tas, jog namų savi
ninkas liepė Binderiam mo
kėti daugiau rendos arba 
išsikraustyti, o jie negalėjo 
nei kitų kambarių gauti, nei 
daugiau rendos mokėti

Tą rytą buvo visi atsikė
lę; pats Binderis išėjo dirb
ti, o moteris uždarinėjo lan
dus, užrakino duris, sugul
dė lovon visus tris savo vai
kus, atsuko gazą ir pati su 
jais atsigulė. Kada kaimy
nai pajuto ir Įsilaužė į Bin- 
derienės butą, visi 
buvo jau negyvi.

keturi

Suėmė su bačka cukraus.
Pereitoj subatoj Somervi- 

llėj policija suėmė tris jau
nus vaikinus, kurie rito 360 
svarų bačką cukraus. Už
klausti, iš kur jie tą cukrų 
gavo ir kur jį rita, vaikinai 
susimaišė ir policija juos 
areštavo už vagystę. Pasiro
dė, kad jie cukrų buvo pavo
gę nuo geležinkelio.

1

Pajieškojimai
Pajieškau Kazio Tunkevičiaus iš 

šunskių. taipgi ir pažįstamų. Aš pa
einu iš Šunskiu kaimo, Mariampolės 
apskričio. Suvalkų gub. (24)

Juozas Gutauskas
109 So. Paca st, Baltimore, Md.

l'ajieškau pusb. Benjamino ir Rudol
fo Bliimų Apie 45 m. kaip Amerikoje, 
nrdanu gyveno Chicagoje. Labai 
norėčiau žinot ar jie gyvi ar mirę 
Kas praneš busiu didei dėkingas ar
ba patįs malonės atsišaukti. (25) 

W. J. Fritze
246 ( lay st., Tamaųua, Pa.

Pereitą sąvaitę Vengrijos 
įgaliotiniai atvyko i Versa-

Pajieškau draugo Kazimiero Mies- 
tausko, gyveno Chicagoj. Malonės at
sišaukti.

Francy skus Žeimys
94 Brook Side avė.,

Jamaica Plain, Mass.

Pajieškau Rožės 
Liškuvos miestelio — 
tavos atrašė laišką 
kad ji atsišauktų.

Tofilė Amsejutč
338 Osgood st, N. Hanove

Lukoševičių tos, 
motina iš I.ie 
ir labai prašo

Mass.

Pajieškau pusbrolių Roko, Kazim" 
ro ir Jurgio Varašinckų. Elenos Va 
rašinskiutės-Zapalskienčs. paeina i- 
Gruzdžių miestelio, Šiaulių apskriė’. i 
Atsišaukite arba žinantieji malone 
kit pranešti,

Alizas Šimkus
24 N. 6th st. Duquesne. I’a.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Ka
raliaus, jis pirmiau gyveno Detroit 
Mich, girdėjau kad buvo Amerikon 
kariumenėje ir sugrįžęs iš kariume 
nes nežinau kur gyvena. Meldžiu at 
sišaukti. (24)

John King
160 First st. Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Antano Biuro. 
Klovainio miestelio. Kauno gub, pir
miau gyveno Hartford. Conn, girdė
jau gyvena Detroit. Mich. Turiu svąr 
bų laišką iš Lietuvos. atsišauKite 
arba žinantieji pranešti. (24) 

Ona Biuciutė-šinusier.ė_
47 Schuyler avė, Kearney. N. J.

Pajieškau Juozo Gabarto. Gelgau 
diškio valsčiaus. Suvalkų gub, pir
miau gyveno tViikes Barre. Pa. I’at- 
lai atsišaukia arba kas apie jį zin' 
malonėkit pranešti, gavau svarbia ži
nią iš Lietuvos. (24 )

Agota Stulgaičiukė
57 Mvrtle st, Stougnton, Mass.

Pajieškau brolių Viktoro ir Ar/.- 
rėjaus Varkalių, taipgi dėdės ir kitų 
giminių bei pažįstamų. Aš tuoj isya 
žiuosiu Lietuvon, atsišaukite. (- >' 

Juozas Varkalis
1125 Hancaek avė, Bridgcport, Ct

Juozas Brazauskas pajieškau drau
go Jono Rmlzinskio, Rudaminos par., 
Štrumbagaliu kaimo. Suvalkų gub 
Prašau atsišaukti arba kas apie ,iį ži 
no malonėkite pranešti. (-’3>

Jos Brazoski
248 E. 4th st, Homestead. Pa.

Pajieškau giminaičių Onos Aiek- 
saitienės ir Julionas Pitautaitės, jau 
6 metai kaip išvažiavo į Chicagą. 
Kas apie jas žino malonėkite pranešt 
arba pačios lai atsišaukia, nes turiu 
svarbų reikalą. (24)

Domininkas VVenslovicia
Box 466. Paulsboro. N. J.

Pajieškau sesers Onos Višniauskiu- 
tės, Druliškčs kaimo, Garliavos p ir, 
Suvalkų gubernijos. Pirmiau gyveno 
Bostone. Yra svarbus reikalas, kas 
apie ją žino malonėkite pranešti.

Stanislovas Mickevičius (23.
255 Broadivay, So. Boston, .Mass.

Pajieškau draugo Jono Valiuko. 
Kauno gub, Telšių apskričio. Kref n- 
ens parapijos, Jokūbavo miestelio.

SJie Ji žino malonėkit pranešt.. 
J. A. Stankus (24)

801 Statė st. Ručine, Wis.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
erginos nuo iki 25 metų, kuri 
yiėrn gražų šeimynišką gyvenimą, 
su 2(> m. "machine designer” ir mu
tantas. Merginos norinčios arčiau 
įsinažinti malonėkit prisiųsti savo 
įveiksią. (24)

John Simmon
2,15 Russel! st, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 20 iki 30 m. 
Turi būt laisvų pažiūrų. Esu 30 me
tų vaikinas. Platesnes žinias suteik
iu per laišką. Merginos malonės pri- 
iųst ir savo paveikslą, kurį pareika

lavus sugrąžinsiu. (24)
-J. A. Stankus

801 Statė st, Racir.e, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našles be vaikų, tarp 24—30 m. 
Aš esu 30 metų vaikinas. Kurios no
rėtų susipažinti lai atsišaukia prisius 
damos pavaikslėlį. Vyrų meldžiu ne- 
rašinėti. (23)

!I 
Pajieškau apsivedimui merginos I 

nuo' 17 iki 25 metų. Aš esu 27 metų.| 
Su pirmu laišku meldžiu paveikslo. | 
Platesnes žinias suteiksiu per laišką J

1*. Karvelis (21) L'ARMIK* KARMOS’Gen. Deliverv, Pittsburgh, Pa. FĄKMUS. FAIMIUD.
Dabar yra geriausią laikas įsirinkti 

' gerą uąę, nes matyti kur kokie javai 
auga. Fountai apielinkej yra laibai 

I geros žemes molis su juodžemių ir už
auga pirmo sorto javai, kaip ta*: 
kviečiai, dobilai, komai, bulvės ir dar
žovės. Aš turiu da ant pardavimo 58 
l'armas su puikiais budinkais, sodnais 

I ir užsėtas javais. 14 farmų sa gyvu
liais ir padargais; 11 farmų su bė
gančiu vandeniu upėmis ir upeliais; 
9 farmas su puikiais žuviniais eže
rais. Čia-yra jau nusipirkę farmas su
virs 4<>0 lietuvių. Jeigu norite įsigyti 
gerą ūkę ir apsigyventi tarpe lietuvių 
ūkininkų, reikalaukit farmų Katako- 
gą. (25)

J. A. ŽEMAITIS
R. 1, Fountain, Mich.

BK IERU S J IEŠKO DARBO už me
dėją ar darbininką, turiu 8 metus pa
tyrimo. Malonėkit pranešti greitai 
kur butų reikalingas, arba kur būt 
■alinta uždėti bučernę kur nėra lieta- 
riškos tiučernės. Joseph Krančunas 
130Concord st. Loveli. Mass.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA DUONOS KEPTI - 

VE,
Gera vieta lietuviui duonkepiui, ap- 

vventa vieta lietuviais. (25)
ROLES. P1EKARSKY

4 Iloncock st, Peabodv, Mass.

PARSIDUODA STORAS. DU 
NAMAI IR GARADŽIUS, turiu par- 
iuot į trumpą laika, nes savininkas 
turi išvažiuoti į Lietuvą. Biznis iš-; 
lirbtas gerai, apgyventa lietuviais 
rietą. Geriausiai pirkti tokiems kū
lėms nusibodo dirbt sunkų uai ba,' 
nes galės padaryt lengvą gyvenimą.! 
Kreipkitės pa.->: (23)

J. SAVICKAS
68 Hovendon avė.. Montello, Mass. i

EXTRA! DĖL VISŲ!
Skuskitės su gera gvarantuota 

Britva, ir nemokėkit 4 ar 5 dolerių 
jž prastų Britvą. bet pirk gvarantuo- 
ią nuo kompanijos Jonės Mfg. Co 
l’risiųskit tik $2.50. o mes prisiusime 
Britvą su kuria skusies ir džiaugsies. 
Adresuokit: (24)

J. YERL'SEVlčIUS
Box 68. Lawrence, Mass.

PROGA VISIEMS!
Kas nori išmokt padaryt PAVEIK

SLUS, kreipkitės prie manęs, aš 
prisiųsiu lekciją kaip vartot kamera, 
sutaisvt šarmus (cheniicalus) ir ki
tus reikalingus nurodomus. Lengva 
-uprasti. Su laišku prisiųskit $2.00. 

JONAS AUGAIT1S (23)
3054 W. 46-th st, Cleveland. Onio. iI

Farma turi būt parduota 
tuojaus.

55 akeriai, 20 akerių ariamos že
mes, kitkas ganyklos ir miškas, gera 
7 kambarių stuba, 2 barnčs, vištinv- 
ėios, viskas gera. Šioji farma geriau- 
si.s bargėnas kokį tik kas nors galėtų 
būt matęs. Turi būt parduota neva
liau kaip 19 birželį—June, 1920 ir 
apsimokėtų kiekvienam apžiūrėt. 
Farma randas tik 2 mailius nuo mie
stelio. netoli mokykla, storai, bažny
čia ir geros turgavietės Kaina greit 
parduodant $1.200. Į mokėt $890. 
smulkmenų klauskite. (23)

N'ATHAN WE1SLER
9 School st.. Danielson, Conn.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik išėio is spaudos nauja kny

ga DAKTARAS NAMUOSE. Kny
gutėje aprašoma visokias vaistiškas 

| žolės, šaknis, žiedai ir tt, nuo kokių 
ligų ir kaip vartojama. Su lotiniškais 
užvardijimais, taip kad kožnas «aii 
jas gauti bile aptiekoje. Apart to, yra 
daugybė gera pamokinimų, slaptybių 
ir receptų. Tokia knygutė yra kož- 

I nam reikalinga. Prekė tik $1.00.
M. ŽUKA1T1S, (23)

451 Hudson avė, Rochester, N. Y.

t Mokinkimes Naujų Kalbą Esperanto!
VADOVĖLIS ESPERANTO KALBOS.

Šita knyga nauja ir dar lietuviams mažai yra žinoma, o pasaulyje 
jau plačiai vartojamą kalbą E S P E R A N T O.

Esperanto kalbos gramatika y ra neišpasakytai lengva; vidutiniš
kai prasilavinęs žmogus ją gali išmokti į vieną dieną laiko. Knyga 
susideda iš 170 puslapių, miera 5x7 ir pusė colių. Kaina su prisiunti- 
mu tiktai $1.00. Kas pirks šią knygą tam priedų dykai duosiu paaiški
nimą kaip galima j trumpą laiką išmokti Esperanto kalbą. Užsaky
mus ir pinigus siųskite šiuomi adresu:

A. S. TREČIOKAS
ADAMS STREET.P. Varnagiris 

Glen White. W. Va.

GREITAM PARDAVIMUI!
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103 akerių Farma; apie 80 akerių dirba
mos ir 23 akeriai ganyklos: dvi dideles upės 
teka per vidurį Karmos su daugybe žuvių ir 
labai patogiu laikyti žąsų, ančių ir kitokių 
paukščių. .Mūrinis namas. 9 kambariai; 
naujausios mados kute dėl 35 galvijų; dide
lė daržine šienui; kubilas (šilo) dėl raugi- 
nimo kornų karvėms. 20 karvių, 1 jautis, 1 
kiaulės, 2 veršiai, 2 arkliai, 3p vištų ir viso
kie reikalingi įrankiai ir vežimai dėl apdir
bimo žemės, šita ūkė yra viena iš geriau
sių ūkių Boston, Mass. Savininkas labai 
nori parduoti arba išmainyti ant namų Bo
stono apielinkčje. Su preke ir įnešimu bus 
] >ba: lengva susitaikyti, nes savininkas la
bai nori parduoti.

3 šeimynų Namas, pekarnė ir išdirbtas 
lietuviškos duonos biznis. 2 t.rokai, miltai, 
kepimui duonos masinos ir kiti įrankiai. 
Preke $11,500 su labai lengvomis išlygomis, 
1‘rc/astis pardavimo—savininkas yra mi
ręs, o giminės nenori laikyti biznio.

3 šeimynų Nr.n.as. 18 kambarių, su 3 
priemenėmis (reception iiails), šiluma ir 
ėlcklrikos šviesa; garage dėl 5 automobilių. 
Rar.d' s atneša, dabar—$167.00 per mėnesi, 
bet galima lengviai gauti $200.00 j mėnesį. 
Prekė $14.000. Geriausioje vietoje Dorche
steryje—inilijenierių apgyventoje vietoje. 
Savininkas išvažiuoja į kitą valstiją

Du Namai; Vienas 2 šeimynų, kitas 3 
šeimynų su garage dėl 15 automobilių. 
Randos neša ¥225.'*0 per mėnesį. Prekė 
Sr.iJM’O su lengvomis išlygomis.

Mūrinis Namas susidedantis iš 50 šeimy
nų; gazai. toiietai dėl kožnos šeimynos. 
Lietuvių apgyventa vieta, South IJostone.- 
Randos neša suvirs $4,000 per metus. Pre
ke $25,000 ir 83.000 įmokėti, o likusieji ant 
lengvų išlygų. Savininkas sūkiai serga ir 
nori kuogreičiausiai parduoti arba išmai
nyti ant mažos farmukės arba nedidelio na
mo. Toksai namas turėti geriau negu auk
sinės mainos, todėl kad daugiau randų ne
ša per metus, negu reikia įmokėti.

Mes skoliname pinigus visiems, kurie perka namus |>er musu agentūrą, 
gvarantuojame ”mortgage’us," nes A. Ivaškevičius yra direktorius ban- 

, didžiausią Lietuviu

3 šeimynų. 11 kambarių Namas, su gu
zais, ir toiletais dėl kožnos šeimynos. Rau
dos neša suvirs $4O<) per metus. Preke 
S2.70V su $500 įmokėjimu. Savininkas nori 
greitai parduoti dėlto, kad gyvena labai toli ' 
nuo Bostono. Namas yra asabniai budavo- 
tas prie Silver gatves arti krautuvių ir lie
tuvių apgyventoje vietoje.

3 šeimynų, 15 kambarių medinis Namas, 
su naujos mados maudynėmis, šiltas ir šal
tas vanduo, skalbynės, nauji pečiai ir pija- 
zos. prie E. Seventh St. Preke $6,700, su 
$1500 įmokėjimu. Savininkas yra priver
stas parduot; dėl stokos pinigų reikalingų 
bizniui.'

3 šeimynų Namas, 11 kambarių, gazai, 
toiietai, skalbynės, pijazai dėl kožnos šei
mynos, arti lenkų Bažnyčios. Prekė $3,309, 
įnešti $500.

3 šeimynų, I I kambarių kampinis Namas, 
su maudynėmis ir kitokiomis vigadomis, 
prie F gatvės. Prekė $4500 ir lengvos iš
lygos.

2 šeimynų Namas su daug žemės prie E 
Second gatvės. Prekė $700 ir $150 įmokėti

3 šeimynų. 16 kambarių Namas, su mau
dynėmis ir visomis kitomis įtaisomis, ran
dasi visai arti pamario. Prekė $4,800 ir 
$1,000 įmokėti; likusių sumų galima išmo
kėti randomis.

3 šeimynų. II kambarių Namas, toiietai 
ir guzai dėl kožnos šeimynos, prie Dresser 
gatvės. Prekė ?2,2<Mi, reik į mokėt $300.

P A RS1D UOD AG ER A A S BIZNIS.
Čcverykų, Vkriškų drabužių ir Naminių 

Rakandų (Furniture) Krautuvė. Biznis iš
dirbtas per suvirs metų, lietuvių apgy- 
ventoj vietoj. Puri būt parduotas nevėliau 
kaip iki 15 Birželio (June). Preke ir išly
gos lal>ai pigios. Savininkas išvažiuoja į 
kitą miestą.

ir „ . _ _
koše ir todėl labai lengvai gauna paskolas per musų, 
Agentūrą.

Lithuanian Agency
A. IVAŠKEVIČIUS, SAVININ.

31S Broadway, So. Boston, Mass
Telephone: So. Boston 605.
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a — KELEIVIS

Kaip maitinti "u j 
vaikus.

Raudonojo Kryžiaus pa
tarimai.

Kūdikystėj vienintelis 
valgis turi būt pienas, ir ge
riausias pienas yra motinos, 

šešių mėnesių kūdikiui 
jau galima duoti po biski 
košės. Vandens galima duot 
su pienu. Gerai yra duoti 
vaikam du syk i dieną po 
šaukštuką pamarančių (o- 
rančių) sukies. Kuomet 
dantis .praded dyki, paduo
kit kūdikiui džiovimo (bis
kvito i šmoteli. Apart to, 
galima duoti truputi kisie
liaus be cukraus, syki i die
ną, geriau iš ryto.

Apie penkioliktą ar šešių- j 
l'ktą mėnesi, keptą bulvę, 
obuline košę ir minkštimas 
išvirintų džiovintų slyvų bu- ; 
na jau geras valgis 
kiui.

Kuomet kūdikis 
metų, motina turėtų 
vieną arba du 
kapotos mėsos

kudi-

dviejų 
duot 

šaukštukus 
arba vieną 

kiaušini, bet užėjus vasaros 
karščiui daug mėsos nerei
kia duot. Kūdikiui nuo tri
jų lig šešių metų kiaušini 
reikia duot syki ar du syk į 
savaitę.

Cukrus vaikams nelabai 
reikalingas, nes jo ir taip 
yra maiste.

Kuomet .jau vaikas auga, 
jis gali po biski valgyt tą ką 
ir tėvai valgo, tik visgi rei
kia prižiūrėt, kad valgis bu
tų maišytas ii* kad turė
tų visus reikalingus elemen
tus dėl augimo. Prie kožno 
valgio vaikams reikia duoti 
pieno.

Kavos ir arbatos vaikams 
nereikia duot. Reikia laiky
tis valgymo valandų ir ne
duot vaikams gadint apetitą 
cukriniais (kendėmis).

Rubsiuvių
streikas.

kad jį laimėjus, nes mu- 
laimėjimas yra sykiu ir 

jūsų laimėjimu.
Nors jau septinta savaitė 

kaip toji dirbtuvė streikuo
ja. bet lietuvių spaudoj iki 
šiol nieko nebuvo apie tai 
rašyta. Mat. musų organą 
“Darbą” komunistai paver
tė į šmeižtų organą, tai dar
bininku reikalams mažai 
ten vietos.

Streikieris.

Kare vėl eina.

PI ENUOJA MEKSIKOS 
INTERVENCIJĄ.

Senato i 
komitetas pataria į 
ginkluotą intervenciją Mek-

šimtiška Vengrijos valdžia 
uždraudė visas laisvamanių 

užsienio reikalu draugijas. Jų pinigai busią 
' i padaryti 4,oHfiskt’oti ir suvartoti

...... ....... j._______'humanitariškiems tiks- 
sikon. jeigu dabartinės par-!lams\
:tijos tenai negalėtų ar neno-i----------------
rėtų pastatyti stiprią iri Sileziioi lenku nasienvie 

■prielankia Amerikai vai-inJ?.£Z-• J' rlV Pab!en-V2e’
* .prasidėjo dideles riaušes.

U Bei jeigu tenai susidarv-'J?3,^ žmo?^ sužeista ir 
tų stipri ir prielanki Ameri-ĮKe iaias uzniusta« 
kos kapitalitui valdžia, se-l 
nato komitetas pataria ją 
tuojaus pripažinti ir duoti

■ jai piniginę paramą.

PHILADELPHIA. PA.
Philadelphijos rubsiuvių 

darbai iki šiol ėjo labai ge
rai. Darbininkai buvo dasi- 
varę neblogiausios mokes- 
ties ir visi laikėsi gana drū
čiai A. C. W. unijos. Bet da
bar, truputi darbams suma
žėjus, darbdaviai sumanė 
uniją pakrigdyti. Ant De
šimtos ir Fiibar gatvių Pin
kus Brolių Col turi nemažą 
dirbtuvę, kurioj daugiausia, 
dirba lietuviai. Dabar darb
daviai pradėjo senus darbi
ninkus po vieną atleidinėti, 
o jų vieton priiminėti nepri
gulinčius prie unijos, ir dar 
už mažesnę mokesti. Darbi
ninkai tam pasipriešino ir 
pareikalavo, kad senieji 
rubsiuviai butų sugrąžinti. 
Darbdaviai anto nepristojo, 
tad visi darbininkai, kaip 
vienas, metė darbą ir su
streikavo. Ir jau bus septin
ta savaitė kaip streikuoja
me.

Streikieriai iki šiol laiko
si gerai, nes jiems kitos ša- 
pos priduoda energijos, pa
dėdamos rytais ir vakarais 
pikietuoti. Areštų tik vieną 
dieną buvo. Suėmė 11 strei- 
kierių. bet užsimokėjus po 
$2.50, tuojaus buvo paleisti. 
Unija taipgi prigelbsti 
streikieriams. mokėdama 
pašalpos vedusiems po $10, 
o pavieniams $8.

Skebų kaip matyti mažai 
randasi, tai streikas gali būt 
laimėtas, jei tik darbininkai 
galės ilgiaus pasilaikyti. To
dėl kitos rubsiuvių dirbtu
vės turėtų juos paremti, nes 
tai visų darbininkų yra 
priedervstė vienas kitą gel
bėti. Jei toje dirbtuvėje dar
bininkai pralaimėtų, tai ži
nomas dalykas, kad ir 
tomis tas pats butų, 
draugai darbininkai!

* kitę kiek galėdami ši

.Mūšyje krito 1,200 turkų.
Turkijoj puodas vėl ver

da. Francuzu karės vyriau
sybė praneša, kad generolo* 
Gounaudo kuriumenė ture- i 
jo su turkais smarkų muši.’ 
po kurio turkai paliko karės 
lauke 1,200 lavonų.

Francuzų koliumna ėjo į 
Aintabą, kad paiiuosavus 
apsuptą tenai francuzų gar
nizoną, kaip netikėtai sker
sai kelio pasirodė įsikasę 
turkai. Francuzų koliumna 
pradėjo šituos apkasus štur
muoti ir po smarkaus mūšio 
juos paėmė. Paskui jie paė
mė ir Aintabą. 
mūšyje krito 
pasakyta.

Telegrama 
nopolio sako, 
renka kariumenę ir rengia
si atakuoti Batumą prie 
Juodųjų Jūrių, nes Sovietų 
Rusija tą miestą jiems pri
pažino. Bet sąjungininkų 
premjerai buvo nutarę, kad 
Batumas butų ”liuosas" uos
tas Gruzijai. Armėnijai ir 
Totorijai. Dabar jį laiko už
ėmę franeuzai po anglų ge
nerolo Milne’o vadovyste. į 
Gruzinai atgabeno jau šar
vuotą traukinį netoli Batu- 
mo ir sutraukė nemaža ap
motų. Anglu generolas buvo 
nusiuntęs jiems ultimatu
mą. reikalaudamas į tris 
dienas atimti savo artileriją 
ir daugiau kariumenės arti 
Saturno nesiųsti, 
matumą gruzinai 
kad jie yra pasiryžę nepra
šytus sąjungininkus 
tumo išvyti, 
daugiau kariumenės tenai 
siųsti.

i

Kiek tame 
francuzų. ne-

iš Konstanti- 
kad gruzinai

Į tą ulti- 
atsakė,

iš Ba- 
ir pradėjo da

UŽMUŠĖ 4 ŽMONES.
Pitman. — Pereitą pane- 

dėli čia ištiko nelaimė. Bū
rys jaunų žmonių grižo tro- 
ku nuo pikniko, bet važiuo
jant skersai geležinkelio 
traukinys užgriebė galą tro- 
ko ir sudaužė ji. Keturi 
žmonės troke buvo užmušti 
ant vietos.

UŽDRAUDĖ LAISVAMA
NIU ORGANIZACIJA 

VENGRIJOJE.
Kopenhagoj gauta iš Bu

dapešto žinių,- kad juoda-

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirbi 

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

J. RIMKUS.
P. O. BOX 3<J, HOLBROOK. MASS

!

GREITA
Silpnybės, paeinančios nuo persidirbiiuo. pailsimo, sąnariu ir raumenų 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLEKI
‘‘Draugą Reikale”

ŠęitnyuvB, kurios kartą dažiuojo jo veikianč ią jiegą, dauginus be jo neapsieina. 
5 ra tik vienas I*aiu-Expelleris ir dėl jusu apeaugoiiuio, jis vra paženklintas 
musu vaizbažeukliu

-A.NOHOR (Įk.aras) 4a
Jeigu ant. pokelio nėra vaisbažeuklio ikaro, tai jis nč.^ (ikrus ir jus tokio 

neimkite. 1 Visose aptiekose po 3ūc ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Broadway, New Vark J
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KIEKVIENAS LIETUVYS PRIVALO
IŠKELIAUT, PASIDĖT, PASIŲST PINIGUS Į 

LIETUVĄ per plačiai žinoma virš 40 metų
LIETUVIŠKĄ BANKĄ

Nemeth Statė Bank
10 East 22-nd St. NEVV YORK CITY, N. Y.
TAI YRA BANKAS
KURIAME MEILIAI per lietuvius, lietuvių kalboje pa

tarnaujama.
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Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikrv- 
jis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeitavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kai žinoti. Gvarantuotas ant 2t> me
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso užSO.75 C. O. D. ir persiuntimo i 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu-Į1 
niet už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 j 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELS1OR WATCH CO. 
9U6 Atheiiaeum Bdg. CHICAGO. ILL.

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

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- * 
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu-i' 
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo pinu- ,j) 
čių.nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų U- jF 
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- (,| 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairiu šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- $ 
sime kuogeriausiai, pašaukiame goriausius daktarus per telefoną 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir suėėdyt i ' 
ateikite j APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM ST. BOSTON, MASS.

■.ctciuuę ui- .u 
pinigus, tad £ .... «l

UŽ-

V

6RINZKITE LIETUVON

GALITE saugiai pasidėti savo pinigus ant paluku. 
GALITE pasiusti pinigus Į Lietuvą sulvg žemiau- 
dienos kurso.
GALITE išgauti pasportus už nominale užmokesti.

Yra tikrai stebėtinas. -------------- T ....
jus pamatysite netik valandas, mir.utas ir sekundas, bet taipgi dienas, 
savaites ir dienas mėnesio.

Nereik ji užsukt kasdieną. J s eina 8 dienas be sustojimo. Jo už
teks jūsų amžiui. Vertas $18.00, musų Speeialė Kaina $12.75. DYKAI 
_ Apart kad mes parduodam ta laikrodį taip pigiai, męs duodam dy
kai prie kiekvieno laikrodėlio viena paauksuotą retežėli ir paauksuotą 
kišenini peilį. (Vien peilis kainuoja mažiausiai $1.50.)_______________

Tikras Stebuklas!!!
Laikrodėlis su 5 Rodyklėms

Tik paimk ir Dažiurek ant to stebėti
no laikrodėlio, kuris: 1) rodo valandas. 2* 
rodo minutas. — 3) sekundas, 1) parodo 
dienas savaitės, 5) parodo dienas mėne
sio. 6) eina 8 dienas su vienu užvedimu. 
7) įdėtas i tvirtus ir gražius viršelius, 8) 
geras laiko rodytojas, 9) gva rantuotas 

20 metų.
KIEKVIENAS N USISTEBI. 

KIEKVIENAS MYLI.
Kada tik Jus nepažiurėtumėt i tą laikrodi.

PLAUKAI!!!
Kas turite nušipusius plaukus 

ar niežėjimą galvos odos, plei
skanas. puolimą ir žilimą plau
kų, retus plaukus, taipgi spuo
gus arba šašus, duokite savo ad- 
lesa ir 2c. štampą. (25)

WESTERN CHĖMICA|. CO.
Box 9, VVilkes Barre, Pa.
MOTERIMS PLAUTIS

ČIRKŠLĖ $1.95
!

Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šim
tais Lietuvių i Tėvyne ant HAMBURGO, PRAN
CŪZIJOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO 
ir t. t. Pasportus kiekvienam gaunam i kelias die
nas. Laivakortės labai pigios. Rašykit arba va
žiuokit stačiai pas mus.

GELBEMT GIMINES
Skubėkit siųsti pinigus, nes auksinai labai atpigo. Gauname 

iš Lietuvos kvitas kaip tik pinigai aplaikomi. Gvarantuojame kož- 
ną auksiną. Siųskit pinigus tuojaus.

Rašykit ar ateikit kolei yra geras laikas:

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

šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisiųsk $1.95 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
ael apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

F1SHLEIGH & CO., Dept. 924, 
CHICAGO. ILL.

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

Vyrai ir moterjs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų. 

~ o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

linkimo ir kitų nesmagumų.
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DOVANAI

*

šiandien darome.

DUOKIT PASIŪT MUMS.

u

UNION SBLES CO.
2029 W. CHICAGO AVĖ. Dept. 50. CHICAGO, ILL.

* 
į ž i
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Nesiųskite pinigų, vien Cuponą.
Prisiąskit mums ši ku|X-ną su jūsų 

adresu ir vardu aiškiai parašytu 
tuojaus. Mes ’prisiųsim tą gražų lai
krodį. peili ir lenciugeli per ”parcel 
post.” Užmokėsit pačtoriui $12.75 ir 
laikrodis jus. Nešiok tą gražų laikro
di 30 dienų ūr išbandyk visokiais bu
dais. leigu neužsiganėdinsit, sugrą
žink. Mes atiduosim jums pinigus. 
Prisiųsk tą kuponą šiandien.

L’NiON MAIL ORDER CO..
Dept. 690

478 NATIONAL AVĖ..
MIL5VALKEE. WIS.

KUPONAS
Union Mail Crder Co.,

478 National avė., Dept 690. 
Miiwaukee, Wis.

calendar watch with chain 
Please sene! me vour 8 day 

and knife. On delivery I will 
pay J" 12.75 and if f am not sa- 
tisfied f -.vii! return this watch 
i n thirty (30) day s and you 
wil! refund my inoney.
How many watch? ................

Name .........................................
Address ..................................
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TIK VYRAMS
Turime iš Francijos ir iš 

kitur gražiausių merginų 
artistiškų paveikslu. Pri- 
siųskite §1.06, o aplankysi
te 10 labai gražių paveiks
lų (24)

W. M. LUNY & VENO CO.
P. O. BOK 103, 

PEAIJODY, MASS.

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų si
įvykstančiu nou pleiskanų.

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

RL'FFLES yra maistinga maudynė gaivos odai ir plaukams.
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
Rl'FFLES. jei turite pleiskanų.
a Jus aptiekinir.kas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime r:>.. jūsų 75 centas pačto 
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiuo adresu: f

—-F. AD. RICHTER <J CO., 326-330 Broadvay, Rew York ———>

Stebuklingas Kalendoriškas Laikrodėlis

BRAVO! TAI TEISINGAS 
ATSAKYMAS

Pavyzdis: Aptieka iš Haz- 
leton, Pa., kelios dienos at
gal. Kustumeris (vyras 50- 
55 metų amžiaus): ’’Aš no
riu bonką Trinerio Karčiojo 
Vyno.” Pardavėjas: ”Kodel 
jus perkat bonką to karčiojo 
vyno?” Kostumeris: ”Well,i 
aš esu vartojas Trinerio 
Kartųjį Vyną ir galima ant 
jo pasitikėti. Aš noriai mo
kėčiau daugiau už Trinerio, 
negu už bile kitą dirbtinį.” 
Imkit pavyzdį nuo to žmo
gaus, kuris žino liekarstų 
vertę ir gali atskirt Trinerio 
vaistų gerumą. Tai jus pa
čių kaltė, jeigu sutiktumėt 
imti žemos rūšies dirbtinius 
vaistus vieton tikrojo Trine
rio Elixiro Karčiojo Vyno. 
Jokie imituoti negali suteik
ti tų pasekmių kaip Trinerio 
vaistai, kurie suteikė bėgyje 
pastarųjų 30 metų. Kituose 
atsitikimuose būtinai reika
laukit (Trinerio Angelica 
Bitter Tonic, Trinerio Lini- 
mentas, Trinerio Kosulio 
nuramintojas, Trinerio An- 
tiputrina, Trinerio Red 

! Pilis), ir jūsų aptiekorius 
arba pardavėjas vaistų duos 
jums tikrąsias 
Joseph Tri»er 
1333-43 So. Ashland avė

1 •

t 
% f

DEVYNI DAIKTAI DOVANAI

Kuris parodo valandas, rninulas. dienas savaitės, ku
ris mėnesis. mėnesio dieną ir permainas. Tai yra 
kas stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra didelis P-- 
rankumas visam amžiui.. Lukštui to laikrodėlio yra 
gražus ir labai tvirtų 7 akmenų, mechanizmas ge
riausio plieno ir nikelio, laiką laiko gerai, ir gva- 
rantuotas ant 20 metų. Kiekvienam, kas tik pamate 
tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus $15.00, o 
mes parduodame fabrikos kaina už $9.75 ir priedų 
duodam, i uris perką laikrodėlį mašinėlę drukavoc 
laiškus < typwriter', kuri yra graži ir tvirta. Tu
ri visas raides, numerius ir Senkus ir ant jos kožnas 

gali drukuot, kaip 
ant brangios maši-

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

Užtikrinam kiekvie-

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

PRACTICAI. SALES CVVIPAN V,
1219 NORTH IRVING AVĖ., Dep. 300. CHICAGO. ILL

su ki-
Todel
Rem- 
strei-Chicago, III.

✓z

gyduoles. 
Companv,

■•>

I
Ii t

Jus neturėjot tokio gero pasoulymo kokį mes ___ ,__ r _________ f______
slo. yra geriausio darbo. Kad davus progą kiekvienam įsigyti tą laikrodėlį, kuris tarnautų jums kelis metus, 
mes duodame labai žemą kair.ą už jį ir bėgyje sekamų 30 dienų, mes parduosime jo padirbimo kaina. Tas a 
uksuotas laikrodėlis, vidutinio didumo, yra tikro .tikėlio, turi tikrus akmenis ir gvarantuotaas. Laiką ge- 
riansiai laiko, širie laikrodėliai skaitosi geriausiais pasaulyje, ir kiekvienas įsigijęs tokį laikrodėlį neatiduo
tų jį nė už jokią kainą; už $100.00 neduos jums tokio užsiganėdinimo kaip šis už $22.00. Bet kad supažindi
nus nubiką u geriausiais Amerikos darbo laikrodžiais, mes parduosime juos dirbtuvės kainomis tik už $12215

TEMYKi'l. Dėle: šio 30-dienų išpardavimo, mes turime paskyrę 2,000 šitų laikrodėlių ta žema kaina, 
ir r.orir.i patart jums kad pasiskubintumėte užsisakyti, nes kiekvienam pilkėjui da duosim dovanų sekančius 
daiktus: i) Automatišką via su kuria jus galėsite siut čebatus, plėškes—ji siuva kaip mašina, duoda dvi siuli 
iš abiejų pusių; 2 adatas ir 25 jardus drato duodam su kiekviena yla. 2) Šilko raikštelį laikrodžiui. 3) Au
tomatišką mašiną kirpimui plaukų, su ja gali kiekvienas nusikrpt plaukus. 4; Gražias kišenines šukas. 
5) Auksuotas žiedas su jūsų vardo raidėmis. 6) Patentuotas retežėlis raktams. 7) Naujas, pagerintas žiūro
nas, kuris padidina mažiausius daiktelius iki naturaliui jų didumui; prie to duodama 50 paveikslų 8) Tyro 
gintaro cigarryčią. 9 Barometras, naujausio išradimo, kurs parodo atmainas oro. koks bus ryt ar už kėlių 
dienų. Jis panašus į namelį kuriam gyvena vyras ir moteris: kada gražus oras tai išeina laukan moteris; 
jeigu bus lietus, tai moteris pasislepia nameli n, o vyras išeina su skiečių. Argi nebūtų gražu ir įdomu tu
rėti jūsų name tokį barometrą?

Nė vienas šitų 9 daiktų negali būt parduotas at- 
skitai už jokius pmigus; mes duodam juos dovanų 
kiekvienam, kuris perka iš musų lsrikrodį. Męs nerei
kalaujant pinigų is aukšto, tik iškirpk šį kuponą, pn- 
<luok savo teisingą adresą, įdėdamas 35 centus už pri- 
siuntimą. o užmokėsi paimdamas daiktus. Męs gva- 
rantuojam pilna užsiganedinima. jei nepatiks grąžin
sim jums pinigus. Rašyk šiandien.

Laikndėhs. kuri jus matote ant paveik-

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

Mea užtikrinam, kad Jų* aučėdyait pinigą 
(r turėsite GRAŽI C S RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmą ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musą 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER
KOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAL
TAIPGI ISVALOM IR IŠPROSINAM 

VYRU IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jašą brolis Betaria

Ant. Januška
- 222 W. BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: So. Bostoa—41919

GVARtNTIJOS KUPONAS.
Tamista: Meldžiu nrisiųst man laikrodėlį, ku

rį jus parduodate dirbtuvės kaina už $12.95 ir 9 
daiktus, kuriuos pridedate veltu per 30 dienu; už 
tai aš įdedu 35 centus už persiuntimą, o už daik
tus aš užmokėsiu juos priėmus.

Vardas
Adresas



KELEIVIS f'

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PADĖKOS LAIŠKAS Iš 

LIETUVOS.
Narkunai,

Gerbiamoji "Keleivio 
Redakcija!

Širdingai meldžiu jūsų 
laikraštyje paskirti tarpelį 
vietos mano sekančiam laiš
keliui ir korespondencijoms, 
už ką aš busiu Jums dėkin
gas.

Širdingai tariu draugui 
Kondrotavičiui, iš Plains, 
Pa., padėkos židį už užrašy
mą man laikraščio "Kelei
vio,” kurio jau keliatą nu
merių gavau. Negaliu atsi
džiaugti, nes tai yra puikus 
laikraštis, kuris yra patar
tina visiems darbo žmonėms 
skaityti, nes darbininkų rei
kalus ir visuokius klausi
mus gvildena savo skiltįse. 
Jokia dovana taip man ne
būtų brangi, kaip šitas laik
raštis.-Galiu sakyti, kad tai 
yra draugas, kuris parkelia
vęs iš tolimo pasviečio daug 
ko praneša apie tolimos pa
saulės darbininkų būvį. Lin
kiu draugui ilgų metų Jūsų 
darbavimė, ir da sykį ačiū 
už j tisų gerą širdį, kad man 
suteikėt tokią puikią dova
ną. Su pagarba,

. Ant. Dubickas.

M

Davatkos neša kviečius 
komunijoms kepti.

Kruonis (Trakų apskr.) 
— Jau nežinia, ai* kur yra 
tokis kunigas išnaudotojas, 
kaip Kruonio, ir tiek pri- 
veisęs davatkų, kaip čia.

Kas met per šventą And
riejų būna davatkėlių susi- 
sinkimas. Kožna moterėlė 
ateidama į bažnyčią tą die
ną turi būtinai atnešti kvie
čių svarą, ir kad būt gražus, 
čysti, išmazgoti. Tuos kvie
čius sumalę kepa komuniją, 
nes dabar pas mus Lietuvoj 
kviečiai brangiai kainuoja, 
apie 150 rublių centneris, tai 
kur tau klebonas pirks! O 
kad musų moterėlėms reikia 
daugiausia komunijų, tai 
jos Jįuri ir pasirūpinti tuo 
viskuo, šį metą jos sunešė 
kviečių daugiau kaip 6 pū
dus, tai bus netik komunijų 
moterėlėms, bet ir blynų 
klebonui ir jo gaspadine- 
lėms, nes laiko čielas dvi 
gaspadines, tai ir blynų 
daug suėda.

Negana to visko, paskum 
tos moterėlės kas mėnesį už
perka mišias, o tos mišios 
kainuoja nemažiau, kaip 15 
rublių, tai klebonui nieko 
sau pelnas. Ar tai ne išnau
dojimas ?

14 dieną kovo klebonėlis 
liepė savo ištikimiems para- 
pijonams ir gerai tikintiems 
į Dievą sueiti į špitolę dėl 
pasikalbėjimo. Susirinko 
nemažai gerų krikščionių, 
tai kunigas suorganizavo 
krikščionių demokratų (kle
rikalų) partijos skyrių, i 
kurį daugiausia prisirašė 
moterėlių.

Gerai Matęs.

tv.
Lietuvos Misija.

Marysvillės miestelyje 
du žmonės mirė nuo nami
nės dagtinės.
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Mačiukas
14. LAIVAS IMPKRATOK.
Nevinskas
Nevinskas
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Didelę, $1 vertes, 
artistišką paveiks
lą knygų duodame 
dovanai kiekvie
nam. kuris užsipre
numeruos MEILE 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausių Meiles, Šei
mynos, Dailės, Mo- 
ks'lo ir Juokų Žur
nalų ir prisius $1.25 

Pinigus siųskite money orderiu arLu popierini 
dolerj ir 25c štampų.

MEILE ir ŠEIMYNA
2023 St. Psul Avė. Chicago. 111.

AUSTRIJAI GRĘSIA 
BAIK) MIRTIS.

Jeigu Austrijai nebus

nereikalingai parapijos tro
bą gadina. Ir žmonės da sa- 

1 ko. kad klebonai nelaiko sau 
meilužių! .Jeigu nelaikytų, 

’tai nelaikytų ir bereikalin
gų mergelių.

0 kaip kitiems, tai tuojau 
išmetinėja visokius nebūtus 
daiktus. Jei kur jaunimas 
susirenka, tai sako, kad iš
tvirkimas, o pas jį ir namuo
se ištvirkimas.

Kntonietis.

Darsūniškį priskyrė prie 
Kruonio.

Darsūniškis (Kruonio 
valsčiaus), šis miestelis ne- 
suvis mažas, tik žmoneliai 
nesusipratę. Pirm jie čia bu
vo Įsikūrę savo valsčių, bet 
šįmet jie tą valsčių priskyrė 
prie Kruonio valsčiaus; da
liai- dauguma kaimų tuo 
priskyrimų nepatenkinti, 

nori vėl atgauti savo vals
čių, tik nežinia, ar jiems pa
rseks, nes išskyrus Darsū
niški, Cekionių ir Užgirelės 
kaimus, kiti kaimai nenori 
prisidėti prie Darsūniškiu 
valsčiaus, kad čia tvarkos 
nėra; bet kaip du valsčiai, 
tai daugiau būna išlaidų ir 
kitokių dalykų reikia dau- 
giaus, kaip vienam, ar tai 
rekviziju dalvkai ar kitiki.

A. Dub.

Delei piuig; pargabe ,
r . r -. Jeigu Austrijai nebus

IUiDO LlCtUVOIl- tuojaus pristatyta pakanka- 
______ mai maisto ir pinigų, tai už 

Paskutiniu laiku daugelis kelių mėnešfų tenai išmirs 
________ " T tūkstančiai žmonių, ypač 

mažu vaikų.
Šeši metai blokados taip1 

iščiulpė gyventojų sjjėkas, 
Ikad pusė žmonių, kuriuos 
atveža į ligonbučius, miršta 
į kelias dienas. Daugiau 90 
nuošimčiii vaikų turi ”ang- 
iliškąjų ligų” (minkštus kau
lus). Beveik 95 nuošimčiai 

! gimusių ligonbučiuose kū
dikiu pereitą žiemą išmirė 
dėl stokos kuro ir maisto.

žmonių, keliaudami Lietu
von, teiraujasi, kokiu budu 
jiems geriausia pergabenti 
savo pinigai Lietuvon.

Kaikurie išperka bankų 
draftus ant Berlino ar kitų 
bankų Europoj ir Iš ten jau: 
žada atsiimti savo pinigus,' 
nuvežus savo draftus, oi 
paskui pargabenti juos Lie-j 
tuvon per vieną ar kitą ban-

Jeigu kuris nors čionykš
tis bankas turi tikrai susi
siekimus su tais Europos 
bankais, ant kurių draftai 
yra padaryti, tai toksai bū
das parsigabeniniui pinigų 
vra visai tinkamas.

Lietuvos Misija, norėda
ma pageibėii tokiems ke
liauninkams, sutinka kiek
vienam išrašyti čekį ant 
Lietuvos Valstybės Iždo j 
vado Kaune, o ten nuvykęs 
žmogus galės be jokio sun
kumo išgauti pažymėtą ant 
čekio sumą ar doleriais ari 
markėmis suiyg kurso, kur
sai bus dienoj įdavimo pini- 
yų. Tie čekiai yra gauti Mi-l 
sijoj iš Lietuvos Valstybės 
Iždo ir bus duodami para-į 
šais Lietuvoj Misijos narių. !

Prie šitos progos praneša-1 
me, jog pasiustieji per Misi-' 
ją pinigai ant vietų jau Lie-i 
tuvos vyriausybės, kaip ga-j 
vome žinoti yra išmokami.; 
Visi pinigai, kurie buvo sių
sti per Misiją, jau yra gauti 
Kaune ir visiems bus išmo
kami per Lietuvos valstv- 
bės iždines, prie kurios kas 
arčiau gyvena. .

Prskutiniu laiku čekiai; garfilax
• AT*.:* 1 malonus paliusuotojas pavida-Siunčiamų per Misiją pinigų Ije peppermint saldainių. Jis apsau- 

išsiunčiami Lietuvon veik 
kas savaitė.
Visais reikalais delei siun

timo prašome kreipties šiuo___  _____
adresu: Lietuvos Misija, Pi- NEŠiŲSKif pinigų, i* • r^*-? kupona. kuris vra apa

šaltis platinasi 
ir platina influenzą 
prašalink šaltį 
tuojaus su

HILUS 
CASCARAg^QUIN!NE 

k ®bomide
Pavyzdingos šalčiui gyduolės 

per 20 metų — pilių" formo
je — saugios, tikros — 

prašalina šaltį į 24 va
landas — gripą į 3 

dienas. Geras bak- 
vsukas turi raudo

ną viršų su Mr. Hill’s paveiksiu.
Visuose Aptiekose.

hjr J Y-e

Kainos vėl kįla Lietuvoj.
Kruonis (Trakų apskr.) 

— Jau ir vėl pas mus kainos 
oakilo ant visokių dalykų. 
Viskas pabrango į pavasarį 
neapsakomai, o labiausia 
reikalingi daiktai: geležies 
svaras kainuoja 2 rub., cuk
raus svaras7^16 rub., duonos 
juodos svaras 1 rub., baltos 
2 rubliu ir 50 kapeikų, silkė 
l rub., arklys geras 5 tūks
tančiai rublių, karvė 2,000. 
.Neturtėliams gyvenimas nigų Siuntimo Skyrius, 257 į damas vardą i 
’ieapsakomai sunkus, o ne- West 71st St., New York Ci- 
turtielių dėlto randasi daug. 
Srangumas pas mus tokis 
dėl to. kad netoli lenkų fron
to, tai dauguma šmuklierių 
supirkinėja daigtus ir veža 
už demarkacijinės linijos 
•enkams, o saviems reikia 
kęsti skurdas. Nežinia, ka
la galėsime sulaukti tokių 
laikų, kad galima butų tą 
brangenybė prašalinti.

Ant. Dubickas.

.4££asant invSJ

INFLUENZOS BAKTERIJOS YRA 
VISUR.

Jeigu jus nesijaučiat visai gerai, 
tad turite saugotis, kad nepaagutu- 

: met Infuenzos. Toji liga pagauna sil
pnesnius žmones pirmiausiai. Lz'.ai- 

savo vidurius gerai, kad nepa
gautų uždegimą ir jus jausitės ge- 

j riausiai.
čekiai i

Yra malonus paliusuotojas pavida-

gos uždegimo ir palaikys jūsų vidu
rius švariais. Gardus vartoti ir veikia 

j greitai be skausmo. Geras jauniems 
J ir seniems. Pabandykite GAREILAK 

i šį vakarą ir jauskis smagiu ryte. 
I Gauk Garfilax pabandymui dykai. 

jįjpįĮdyį 
kuponą, kuris yra apačioje, priduo- 

_ ___1^. ir adresą:
Išbandymui kuponas dykai

Frank Garfinkel
Mfg. Chemist. Dept L.-1G:

141 Avė. A., New York, N. Y. 
Please send me a FREE sample 

Į rf ”Garfilax”
Name..........
Street ............
City.............

PIRMAS KŪDIKIO METAS YRA 
SVARBIAUSIAS

Jo tinkama pradžia gyvenime priklauso nuo mai
sto gaunamo pirmuose dvylikoje mėnesiu. Mais
tus sudrutinimui kaulu ir sustiprinimui kojų, turi 
būti atsakantis,, maistingas, ir gero skonio—tuo 
kirpti turi būti lengvai ir pilnai suvirškinamas. 
Jeigu pati motina negali žindyt kūdikio

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Turi būti pirmutinė mintis. Tris gentkartės mo
tinu pasivadavo juomi. Eagle Brand labai reko
menduojamas ir patariamas daktarų deki jo šva
rumo, saugumo, lengvai prirengimo ir gatavai 
suvirškinimo.
Jeigu jūsų kūdikis netarpsta kaip reikia, jei jis 
neramus ir piktas—tai gal maistas jam kenkia. 
Pasiuskit šiandien mums kuponą ir mes dykai 
prisiusime jūsų kalboje apie maitinimo instruk
cijas. taipgi penkiasdešimts keturių pusi, knygą 
apie kūdikius, kur pasakoma, kaip užlaikyti ku- 
aikius tvirtais ir sveikais.

Eagle Brand, padarytas iš geriausio karvės pie
no ir malto cukraus, tinkamiausias dėl stalo—ji 
galima naudoti visur kur reikalinga pieno ir cuk
raus. ir jis yra daug pigesnis. Bandykit jį su 
kava arba šokoladu.

Šis Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

Parsiduoda Geruose Aptiekose 
ir Groserių Krautuvėse

The Borden Companv 
JOS HLDSON STREET 

NEW YORK.

—-UEN
M* YORK.U-S *

INSTEIGTA 1857 M.

Iškirpk kuponą. Pažymėk 
norimą knygutę ir prisiųk 
jį mums ŠIANDIEN.
Mrs.....................................
Street .................................
City .....................................
Statė ..................... (S) :
..Nurodymai apie Vaigius
... .Kūdikių Gerovė.

Kiti BORDEN
Borden’s Evaporated Milk 
Borden’s Condensed Coffee

Produktai:
Borden’s Milk Chocolate
Borden’s Malted Milk

į Daktaru Ofisai
• *

MEDICAL OFFICES
22 TREMOM RWO. Scolly S<|. 

BOSTON. MASS.
Kalbame Iiuskai ir Lenkiškai 

Gydo vyrų ir moterų slaptas 
ligas, kraujo ligas ir nusilpnė
jimą.

Prima egzeminaciją ir kraujo 
išbandym? esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki 
vakare.
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iš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

Kas mana išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš per 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilve ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
S1.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL 1NST.
J. Baltrenas, .prof. 

Wm. BRUKNIS. Sav.
1707 Halsted St., CHICAGO. ILL.

Užlaikom žoles nuo visokią ligą.
- Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

n
r

Kas kunigėliui patinka.
Kruonis (Trakų apskr.). 

— Kruonio klebonas saky
damas namoksla labai ”fi- 
liozofiškai” nupasakojo, 

kad net visiems buvo juoko. 
Sako, rudas žmogus, tai la
bai piktas, piktesnis ir už 
šunį: ale tik vyrai tokio 
plauko esą nedori; o mote
rėlės gi esančios labai geros 
ir doros. Mat. reikia supras
ti, kad ir jo mergaitės ru
dos. o labai jam geros...

Ant. Dub.

BALTIC STATĖS FINANCE CORPORATION
LIETUVIŲ ĮSTAIGA.

(Inkorporuota Massachusetts Valst.) CABITAI. STOCK $100,000.00 
ši Korporacija likosi sutverta geresniam aprūpinimui keliaujančių Lie

tuvon Lietuvių reikalų.

Parduoda Laivakortes ir Siunčia Pinigus į Lietuvą.
IETUVIAI IŠVAŽIAVĘ IR UŽSISAKĘ VIETAS ANT LAIVU PAS MUS. 

GEGUŽES 15. LAIVAS FINLAND.
Rafolas Daigins
Leonas Barkauskas

GEGUŽES 29. LAIVAS FRANCE.
Jonas Seba
Jonas Seba
Ona Sėbienė
V. Jablonskis
Jurgis Klimavičius
Adomas Vaivadas
S. Urbonas
Kazys Kaupis
J. Jokubauskas

BIRŽELIO 5. LAIVAS KROONLAND
Ramaida. Tauteris
Antanas Pilvinis
Andrius Venckus
Vaclovas Venckus
Ona Venckienė
Antanas Paškevičius
Antanas Tamošiūnas
Agota Tranavičiutė
Kotrin.a Tranavičiutė

BIRŽELIO 7, LAIV AS LA LORA1NE.
Kazys Dydas

BIRŽELIO 10. LAIVAS LA T<U RAINE.
Adomas Vasiliauskas
Viktoras Vasiliauskas
Edvardas Vasiliauskas
Zofija Vasiliauskienė

BIRŽELIO 10. LAIVAS ROTTERDAM.
Aptiekorius K. Šidlauskas
Su žmona Minija Šidlauskiene

KURIE MANOTE

Laimėjimas Virime!
Namie ir Alkanas! Tada tiesiuosi laukt pa
kol užkursi pečių. Todėl ir reikalinga čir
škinti skaaradą arba turėt karštą pečių.

The New Perfection Aliejum Virimo Pečii-s 
visuomet gatavas virimui. Jis tuojaus pa
daro liepsną po v:nmo puodu kaip tik de ■ -
tuvą užžiebi. /

f 
i gas mėlynas kaminėlis duoda užtektina:’’ 
trauimo ir turi sudegti Kiekvienas lašelis! 
v Ta? rciškla ekonomiją. Tad,:
New Perfection Aliejum Virimo Pečius via ) 
tuomi paeedus kad-ne reik jo kūrinti kad:A 
nieko neverdi.

3r00ft,0.?0 dieniniam vartojime—tai gėris u- 
sia ^koniermacija del New Perfection. I) ■! 
jus n-rankumo sekantis Naw Perfection 
nainnT giltas vanduo bėga u
nuzon.ts lesomis. Paklauskit jūsų pardav.

< 
STAVDARD OIL CO. OF NEW YORK

NEW PERFECTION
MMSoc^njf XerMtn«

TRUMPOS ŽINIOS
Paryžiaus laikraštis 

”L’Eclair” reikalauja, kad 
Francuzijos atstovas Jusse- 
rand butų tuojaus iš Ame
rikos atšauktas, nes jis esąs 
”Wilsono žmogus.” Tai gali 
būt labai malonu girdėt po
nui Wilsonui.

Anglų garlaivis ”Ar- 
magh’’ išvežė iš Portlando į 
Hamburgą 6,000.000 svarų 
jautienos vokiečiams. Šitą 
mėsą siunčia Amerikos mė
sos kompanijos, žinoma, už 
gerus pinigus.

Anglijos armijoj prasidė
jo revoliucinis judėjimas. 
Valdžia sako, kad tai esąs 
Rusijos bolševikų darbas. 
Laukiama daug areštų.

Kunigai parodė ' artimo
meilę.”

Kruonis (Trakų 
— Kruonio klebono 
tekūno pasielgimu 
ma žmonių yra pasipiktinę. 
Pirma keletą metų Kruonio 
miestelyje gyveno siuvėja 
mergina. Ji turėjo nusisaan- 
džius butą pas kitą pilietę. 
Šįmet klebonui pagailo tos 
vargšės mergelės, ir jis per- 
kraustė ją Į savo butą, ap
gyvendino klebonijos name 
ir įtaisė kambarį šalia savo 
miegamojo kambario. Tai 
įtaisydamas, turėjo iš virtu
vės į savo kambarį naujas 
duris padirbdinti ir sieną 
sugadint. Taigi dauguma 
šituo jo pasielgimu pasipik
tino, kam jis savo bute laiko 
tą mergą, davatką, ir dėl jos kių (apie $24,0<M),000,000).

apskr.) 
J. Vai- 
daugu-

S TU ‘ODV3IH3‘'SAV Tnv<J TC ernr ‘cirnDHVK TV :fesa.ip« 

J C0 U ‘ (afopnuds jcp) suuniąoudiH ’OO oS (8.toPn^-.
g .tvp) sr.mzedgi tatsAų™ -(hisjnaAVd dmx ‘nm?eiu oumijunis 
* suiujį ‘sniĮoa £XS oump’P ‘pF’ll’-'jd
J 00 euimį (suuiĮfoAupnųns ounx) eCruKnnun auunstĮAVd ji iaų (.-.I 
$ -opom) sojnSy sotumą olaa ji sjaioui" a-’ozod ^dsnsureAi W !^P 
i T'«»4’ s”l!“

Į 
į

Vokietija sutinkanti už
mokėt sąjungininkams gry
nu auksu 100 bilionų mar-
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BIRŽELIO 19. LAIVAS MANCHURIA
Domininkas Balčiūnas 
Jurgis Šimkus 
Jonas < ereška 
Jonas Vėbra 
Mikas Baronas 
Krisius Naktinis 
Stasys Dagys 
Don Levine 
Antanas Gudinąs 
Antanas- Sideravičius 
Martinas eigas 
Liudvikas Guščiunas 
Jonas Ulevičius

LIEPOS 7. LAIVAS NEW AMSTERDAM. 
Adv. I'. J. Bagočius
A. K. Ncviackas iš Norv.-ood, Mass.

LIEPOS 31 D-. LAIV VS AQCTANIA.
Komp. Mikas Petrauskas 
Garsus Solistas A. Sodeika 
I)r. Jonikaitis 
K. Norkus ex Sandaros Re<]
B. Juodris, Narys Progress Sh c Mfg. CK.

RUGSĖJO 3. LAIVAS CARONIA.
Pranas Milišiunas 
Juozas

RUGSĖJO
Juozas 
Stasys
Aleksandra Nevinskas 
Juozas Nevinskas 
Marė Nevinskaitė 
Viktoria Nevinskienė

VAŽIUOT Į LIETUVA 
Pirkite Laivakortes iš laiko, nes sunku gauti vietos ant laivų. Laivai išeina
šiomis dienomis sekančiai:

Birželio 5, 7. 10, 12 ir 23 iš Nevv Yorko į Havre, Francuziją.
Liepos 17, 19 ir 31 iš New Yorko į Hamburgą. 
Rugpiučio (August) 1, 7 ir 11, iš Nevv Yorko į Hamburgą.

Nuvažiavę į Hamburgą lengvai pasiekti Lietuvą. Užsisakydami laiva
kortę prisiųskite $25.00. Pasportus mes pampiname gyventojams Bostono 
ar netoli Bostono. Iš tolymęsnių miestų norėdami gaut informacijaų, kreip
kitės pas mus laišku.

Cor. Broadway & E Street, So. Boston, Mass.
■j+j*** t *1*1* T* t* i J * 1 i
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Šerai! Šerai!

IŠEINU IŠ

Tel. riaymarkel 4164
Gyvenimo TeL: Cambridg* 6098.

DR AL FIDEKKOICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:80 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

t Tel. So. Boston 506-V'
♦ DAKTARAS

Į A. L. KAPOČIUS
J LIETUVYS DENT1STAS.
Į VALANDOS Nuo 9 iki 12 dienų.

Nao 1 iki 9 vak.

NHDRLIOMIB 
iki 1 ▼. po pietų.

t Seredomis iki 12 dienų.
J Ofisas "Keleivio name
j 251 Broadway, tarpe C ir D Sts.
j SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Booton 1771

Dr. J. Jonikaitis
So. Boston, Mass.

Vslndos: nuo 9 iki 11-tos iš ryto 
nuo 7 iki 9-tos vakare.

URSI D U ODA DUBEI.1AVAS
6 šeimynoms, visokie p*‘- 

kaimy nistėje, paraukus
parsiduoda geromis :šly- 

arba ant isiuokėji-

Ift OKUPANTAI. 
So. Boston, Mass

PARSIDl <ll>A geri 1 kambarių 
foririai; greitai u pigi u, savininku- 
važiuoja j Lietuvą. Kreipkitės: (21) 

Mis. Augtią
1201 Vashington st., Norvvood. Jla-s.

Dr. L. J. Podder;
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRU IR 
MOTERŲ LIGAS. 

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

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

69 CHAMBER ST.. BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

Parsiduoda 3 LOTAI į Shaw<heen 
River Park, Mass. Žemė g.'ra, bet >11 
nedirbama. Parsiduoda pigiai ir grei
tai, nes savininkas isvaž’uoja i Lie
tuvą. Galima matyt bile laiku. Kreip
kitės (23)

\ eroni'.a Sinkevich
210 Broadvav So. B sion. Ma.-š

PARSIDUODA NAMAS ir pėkiu- 
»ė, biznis grai eina, l’rie/.a'tis par
daviau—išvažiuoja į Rusiją. (23) 

C. Kriauše
91 Bulton <•-. So. Lošteli. Mass.

LIETUVIS DENT18TA8

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS)

425 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Boatoa 17 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 • • 
“ 6:30 * 9

Nedėliomis nuo 1 iki 8

FORNlčl \l PARS1DIODA.
Penkių kambarių forničiai, vos tris 

mėnesiai kaip nupirkti, pa-siduoda 
pusdykiai, nes savininkas važiuoja 
Lietuvon. Kreipkitės pas; (24) 

Kraną Mili šuną
301^4 Broadtvay. S.

LDI.D. 8 kuopos prakal-I Pas daktarą rado saliuną.
Los ir "kairiasparnių” bau- Pereita subatvakari v»l

KELEIVIS

Krautuvninkas nušovė 
plėšiką.

Pereitoj nedėlioj Roxbu- 
ryje policija areštavo italą 
krautuvuinką Micelli užtai, 
kad subatos sakarą jis nušo
vė plėšiką prie savo krautu
vės.

Micelli sakosi šovęs gin
damas savo gyvastį. Užda
ręs vakare krautuvę jisai 
užlipęs ant viršaus ir atsisė
dęs i supamąją kėdę užmi
gęs. Staiga pati ji prikėlus, 
sakydama, kad krautuvėje, 
apačioje, girdėt nepapras
tas bildėsis. Micelli paėmęs 
revolveri nuliiM) užpakali
niais laiptais i kiemą pažiū
rėt Į krautuvę j>er užpakali
nį langą. Nulipęs jis rado tą 
langą jau išlaužtą ir pama
tė, kad po krautuvę kažin 
kas švaistosi. Bijodamas 
pats i krautuvę eiti, italas 
šoko policijos šaukti. Bet 
keturi vyrai pastojo jam ke
lią. Jisai išsitraukęs revol
veri. ir liepęs jiems pakelti 
rankas augštyn. Jie netik 
nenorėjo pakelti rankų, bet 
pradėjo prie jo artintis ir 
grūmoti, o vienas iš jų svie
dė Į ji bonka, taikindamas i 
galvą, ir prakirto smakrą. 
Micelli tuomet šovė ir po 
tamsiai plėšikai iš jo akių iš
nyko.

Jis pranešė apie tai polici
jai, kuri atėjus apžiurėjo iš
laužtą krautuvę ir rado pa
vogta $25 pinigų.

Tai buvo vėlai subatos va
karą.

Nedelioje iš ryto, kada iš
aušo, pasirodė, kad kieme 
guli užmuštas plėšikas, kuri 
Micelli šovė, bet po tamsiai 
nematė, kad jis parpuolė. 
Policija Micelli suėmė ir pa
statė po $2,000 kaucijos. 
Teisme jis turbut bus ištei
sintas.

i krutas.
Cambridge’aus

kuopa buvo parengus 23 ge
gužės prakalbas. Komunis
tai dėjo didžiausias pastan
gas, kad toms prakalboms 
pakenkus. Jie išleido net 
tam tikrus laikius, kad su
laikius publiką nuo prakal
bų. Bet pasirodė, kad ”kai- 
riasparnių” jau niekas ne
klauso. Nors ir oras buvo 
nelabai gražus, tečiaus žmo
nių prisirinko kupina salė 
prakalbų klausytis. Kalbėjo 
advokatas F. J. Bagočius.

Po prakalbų publika su
metė $19.50 lėšoms padengti 
ir prie I.DLD. 8 kuopos pri
sirašė apie 10 naujų narių. 
Taigi prakalbos pavyko vi
sais žvilgsniais, o komunis
tai pralaimėjo. Jeigu kokio 
tavoro žmonės nepe»*ka. tai I 
tas biznis turi bankrutyt. | 
šitos prakalbos paroJė. kad j 
iš komunistų kromelio žmo-( 
nes taipgi jau nieko neima.; 
Ir politiškas jų bankrsLasj 
jau visiems aiškus.

Kuopos Narys.

Pereita subatvakari vai- , .....
dzios agentai užtiko pas namas.

LDLD. 8 dąktan* Jonės po Nr. 1688
Komis, užmokant 
mo.

SAVININKAS
244 E. yth si..

AVashington st. slaptą deg
tinės sandeli. Po tamsiai jie 
apsupo jo ofisą ir Įleido vie
ną i vidų degtinės nusipirk
ti. Daktaras nenusijausda- 
mas. kad čia ant jo kilpos 
taisomos, pardavė nepažįs
tamam žmogui 2 kvortas 
degtinės už $30. Gavęs deg-j 
tinęs, valdžios agentas tuo-j 
jaus davė savo sėbrams lau
ke ženklą ir bematant pilnas 
ofisas primarmėjo deteikti-j 
>ų. Jie padarė kratą ir radot 
i’l kvortų degtinės ir 15 
galionų alkoholio. Viskas 
konfiskuota ir daktaras su-j 
imtas.I

ik’čka bulvių kainuoja $15. 
šviežios bulvės Bostono 

[ rinkoj parsiduoda daugme- 
L'.om (olseliu) po $15 ir $15.- 
50. bačkai. Senų bulvių bač- 

ika kainuoja $8. Tai da ne
girdėtos kainos.

PARSIDCODA GERI FORN 
3 kambariam-. Išvažiuoju i.i 
noriu parduot greitai. Gaiinia 
bile laiku, ant !-tų lubų.

.1. imTKEVlCU.
36 Stanford St.. Boston.

I’ARSIDC ’OBA “ViM" 1
trinkas (truck) vartota- tik 
nešiu. Turiu greitai parduoti, 
kitė-s:

E'rank Rrazdis
19i) Athen st.. S >. Uosto

Aukos Mockaus bylai.
Per LDLD. 8 kuopos pra- 

23 
bu- 
liks 
ati-

PARSIDUODA CEVERYKV
KRAUTUVĖ.

Biznis eina gerai, nes per 
daug metų išdirbtas. Parduoda
ma už prieinamą kainą. Jeigu 
kuris norėtų pirkti, o nėra ap
sipažinęs su biznių, aš apsiimu 
išmokinti. Atsakymus ir infor
macijas suteiksiu kiekvienam.

A. SURVILAS
1105 Washington St.,

.. Norwood, Mass.

i i.
Tel. Beach 6933

OR. N. M. FRIE0M1N
SPECIALISTAS VENER16KV 

LIG V.
VYRU IK MOTERŲ- 
Taipgi kraujo ligą ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.

u

»

Bostone reikia 3,280 namų.
Paskirtoji miesto komisi

ja namams ii* randai tyrinė
ti Savo raporte praneša, kad 
Bostone dabar yra toks su
sigrūdimas. jog šįmet reikė
tų pastatyti nemažiau kaip 
3.280 naujų namų, kad kiek
viena šeimyna galėtų gauti 
tinkamus sau kambarius.

Namų stoką komisija aiš
kina šitokiais daviniais: 
per 30 metų iki karės Bosto
ne kas metai buvo pastato
ma apskritai po 1.116 naujų 
gyvenamųjų triobų. Kilu; 
karei, statymo darbas su 
stojo. Pavyzdžiui, pereitai 
metais išviso pastatyta Bos 
tone tiktai 120 nauju triobų 
o užpereitais vos tik 24. Tuc 
tarpu gi gyventojų skaičius 
]>er karę Bostone sparčiau 
augo, negu pirm karės. Dėl
to pristigo namų.

Prasidėjo ablava ant deg
tindarių.

So. Bostone policija pra
dėjo ablavą ant degtindarių 
nes pastaruoju laiku čia pri
viso tiek slaptų bravorėlių, 
kad beveik ant kiekvienos 
gatvės gali užuosti ”poką.

Pereitos subatos vakarą 
policija užtiko du bravoru 
vieną ant Second streete 
pas airi Griffiną, o kitą ant 
Third st. pas tūlą Earneri 
Pastaroj vietoj bravoras 
buvo pilnam darbe, kuomet 
atsilankė policija. Atrasta 
keliolika galionų užraugtos 
brogos ir 1 galionas gatavo 
”munšaino.” Abudu bravo
rai ir visa medžiaga buve 
konfiskuota ir jų savininkai 
areštuoti.

>7

Braintree miestelyje, ne
toli Bostono, nupuolė nuo 
stogo tris stogų taisytojai 
ir sunkiai sužeidė. Du tur
būt mirs.

Pereito j seredoj Roxbury 
sugriuvo vienų namų kami
nas ir užmušė 12 metų vai
ką. _

kalbas Cambridge’uje 
gegužės renkant aukas 
' o paaiškinta, kad kas 
’ėšas padengus, tas bus 
luotą Mockaus bylos vedi
mui. Aukovo šie draugai: 
)O $1. F. Kiburys, L. Pau- 
auskas, A. Ambrozaitis. K. 
Norkevičius ir J. Vincin- 
ias; po 50 cenui davė, J. 
šarka. B. A. Kreivis, B. Ska
lsius, I). Vileikis. H. Ketvir- 
ienė. -J. Daunis, B. Venc

kus. J. Žukas, T. Piškinas.
Brazdžionis ir J. C. Smul 

kių surinkta $9.50. iš viso 
<19.50. Apmokėjus $4.50 už 
ske’bimus ir $8.00 už svetai
nę. liko $7,00. kurie ir buvo 
perduoti Mockaus bylos rei
kalams. Visiems aukavu
siems LDLD. 8 kuopos val- 
iyba taria širdingą ačiū.

Paliudymas: šiuomi liu
li jame. kad $7.00 aukų pri- 
mta. — Mockaus Defence 
vund Komitetas.

Užsidegė subway karas.
Boylston stryčio subvėj 

ereitą sąvaitę nutruko 
•lektros viela ir pavertė ka- 
•ą i elektrišką pragarą. Su 
apkurtinančiu trenksmu, 
amsi-am tunelyje pradėjo 
audyt perkūnai ir švytuoti 
.aibai. Moteris ir merginos 
•mė klykti ne savais balsais, 
■■ ypač tos, kurias palietė 
akstančios liepsnos. Tris jų 
>uvo gana sunkiai ainiegin- 
os, keliolika iš baimės apal- 
>o ir sukrito be žado, o apie 
;0 pasažierių didžiausioj 
>anikoj laužėsi laukan. Yv
ai tuojaus pradėjo šokti 
?er langus. Daugelis išėjo 
;eveik be drapanų, kurios 
>esigrudant ir besiveržiant 
buvo arba sudraskytos , ar
ia apdegintos.

Suėmė 23 kazirninkus.
Ant Hanover streeto poli- 

•ija užklupo kazirninkų 
diubą ir suėmė 23 žmones. 
Visi jie buvo susėdę apie 
italus ir lošė iš piningu. Po- 
icija išgabeno netik kazir
ninkus, bet konfiskavo jų 
kaziras, stalus ir visus kitus 
akandus, kokie tik buvo jų 

’diube.

Vaikai serga tymais.
Pereitą sąvaitę Bostone 

Apsirgo tymais (measles) 
153 vaikai. "Tymai labai 
impa liga,’’ sako Sveikatos 
Departamento raportas. ”ir 
kas metai nuo jos miršta 
lostone apie 100 vaikų.” 
Nuo kriokulio (whooping 
:ough) paskutiniais metais 
mirė 6 vaikai.

Bostono priemiestyj Mel- 
rose 13 mėn. vaikas užsiver
tė ant savęs puodą verdan
čio viralo ir taip apsišutino, 
kad neilgai trukus mirė.

J ieško 5.000 slekerių
Justicijos departamento 

agentai padavė Įvairiuose 
■.eismuose skundų ant kokių 
5.0ČK) žmonių, kurie prasiša
lino šioj valstijoj nuo kariu-
menės. Vieni jų neišpildę sa-Į parsiduoda tomko išdiil 

yo "uuestionaire’ų,”- kiti gi 
buvę J3U kariumenėj, bot IŠ Savininkas važiuoja Lietuvon. Krei? 
tenai pabėgę. |ki^ Mi||bur? s. _

Pereitą nedėldieni Bever- 
je belipant iš karo auto- 

užmušė merginą 
kuri grįžo namo iš

TURi BŪT PARDUOTA IKI
1-mai LIEPOS.

Ą
mobilius 
Collins, 
bažnyčios.

Somervillėj yra 93,033 gy
ventojai. Arlingtone 18,646, 
''Vest Springfidde 13,443. 
šitas skaitlines paskelbė 
statistikų biuras.

Ant Purchase streeto, Isu^t,/south _ ’l oralini v-iotr.i \f»ma
Bostone, sudegė didelė vilnų 
kompanijos trioba.

REIKALINGA MOTERIS 
prie lengvo mašinų darbo ir prie grę
žimo. Atsišaukit.

JOSEPH POLLAK CO.
81 Freepor* st.. Dorchester. Mass.

REIKALINGAS ATSAKAN-
TIS DUONKEPIS

,u ris mokėtų gerai kepti Lietuvišką 
luor.a. Kreipkitės: (23)

47 Arthur st., Montello, Mass.

PARDAVĖJAS.
I’roira yra atsidarius vj r ji ir mote- 

lai >ile tautos, musų pasiūlymas yra 
ai>ai žingeidus; pasekant musų naro 
amus pasekmės vra užtikrintos.
IN1ERNATIONAL SERVICE CO.. 

INC.
8 'Vinter St.. Boston, Mass.

ANT RANDOS 
KEPTUVE SO. BOSSTONE 
Didelis mūrinis namas iš visur 

apšviestas, tyra darbo vieta. 
Daug vietos visokiems paranku- 
tnams ir piašinoms. Tai vieta 
kur galima turėti daug visokios 
medegos ant rankų. Viskas nau
jai pertaisyta. Garadžius ir gy
venimui vieta jeigu pageidauja
ma. Kreipkitės:

W. H. RULE
Box 131, Hingham.Mass

Telephone 434
GERI DARŽAI.

Bostono priemiestyje, 10 c. fėras, 8 
minutas eit nuo karo. Daržai parsi
duoda lotais nuo 879 ir augščiau. $10 
unokėti, 5 dol. kas menuo. Taipgi tu
rime stubų ant pardavimo. Atvažiuo
kite r.edėlioms ar subatoms. Imkite 
karą Arlington Heights iki sustos.

P. SIMANAVIČII S,
115 Mass. Avė.. E. Lexington. Mass.
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Severos Gyduoles užlaiko 
Šeimynos sveikata.

Abelnas Tonikas.
Nei vienas nesiginčis su tuo, kad 
apskrita sveikata didžiumoje pri
klauso nuo prideramo suvirškinimo. 
Jei šitas darbas susilpnėja, sulėtėja, 
ar pasidaro neužtenkamu, tąsyk gali 
kilti kitos negalės. Taigi kiekvienas 
rr.es turėtume saugotis ir žiūrėti, kad 
virškinimo darbas butų normalis.

Severas 
Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamas) yra 
pageidaujamu tonikų, kuris, kaip ži
noma, suteikia kuogeriausias pa
sekmes. Jis apskritai paasktina ir 
jo vertė yra pnparodyta gydanties 
nuo nevirškinimo, dispepsijos, netu
rėjimo noro valgyti, vienvalinio vi
durių užkietėjimo, ir apskrito nusilp
nėjimo stovio. Kama 86c ir 4c 
mokesčių, visose aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAP1DS, IOWA
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IŠPARDUODU
Visą Tavorą

Forničiai, Pečiai ir kito
kie Namų Baldau

388 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.
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BUCK RUN O1L AND 
REFINING COMPANY 
parduoda Šeras po $5.00, 
aš parduosiu po $3.00 ir 
pigiau; kas norite atsi
šaukite pas
PETER YAKAVON1S

8 VVinter street,
Room 412

BOSTON, MASS.

»

J

medinCambridge'ui 3 šeimynų
namas ant Schoii st.. 13 kairi-ariu su 
maudynėmis ir pečiais; retidų atneši 
?45.00 i mėnesį. Vertas Parsi
duoda už $3500.00. Nepraleiskite pi >- 
iros! Kreipkitės tuojaus pa>:

A. J. Kupstis. 332 Kroadw:>.y. 
South Boston. Mass.

2 šeimynų, 11 kambarių narna- ir.t 
"" ’i Bostone, labai 

gražioj vietoj. Namas turi visus įtai- 
/ymus ir rendų atneša $35.00 į mėi - 
Į. Vertas $3O». Parsiduoda už 
;2750. Lengvos išlygos. Kreipkite.-:

A. J. Kupstis. 332 Broadway. 
South Boston. Mass.

Parsiduoda Poolruimis labai gėloj 
vietoj. Biznis gerai išdirbtas, keturi 
talai. Savininkas nusipirko kitą bi'- 
iį. Turi parduoti tuojaus. Kreipki; 
>as; A. J. Kupstis. 332 Broaduay, 

South Eoston, Mass.

FARMA. Bridgewaler. Mass. •• 1 
įkertai žemės. 7 karvės, ".veršiai, 2 
irkliai, 2 kiaulės, apie 100 vištų. 3 
tarnai, ir 500 obelių medžių. Kreipki- 
ės pas: A. .1. Kupstis.

332 Broadway. So. Boston, Mass.

GREITAM PARDAVIMUI.
Medinis 3 šeimyną Namas, turi 
14 kambariu, geros maudynes, 
skalbyklos, toiletai, užpakalyje 
piazai. Neša randos $50 į mėne
sį; prekė $4,600. Lengvos išly
gos. Tik viena minuta iki karui 
5 minutos iki skvero ir Elevaites 
stoties. Savininkas turi išva
žiuot. Matyt savininką galima 
vakarais. (25)

V. Lutkin. 33 Rawson st.. 
Dorchester. Mass.

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS

Minėtas paveikslas parodo , kaip 
nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Revoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c^ o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

KELEIVIS”
255 Broadwav,

So. Boston, Mass.

BARGENAS, 15 kambarių, di
delis Namas So. End. Bostone, 
geram stovyj. tik nupentytas ir 
išpopieriuotas, plumbingas vir
šuje; kainaS3,900, jmokėt S60O. 
Labai geras.. Sutherland
478 Coltunbus avė., Bostone.

i

I GERIAUSIA LIETU- 
: VIŠKA BUČERNE.
t Visus tavoms pardundame 
• pigiau negu kitur. Salyklos 100 
} svarų $11.00; apynių po 90c. ir 
I prisiunėiu visur.
i K. Grigas
I 238 D st.. So. Boston. Mass.
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Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESU ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bili Commmiss.
66—67 Journal Building 2 

262 WASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Tel.: Richmond 2957-M. ųį

Dr. David W. Rosen |
Kalba Lietuviškai, Le«kiškai ir lįĮ 

Rusiškai. jį
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- it 

PTAS LIGAS.
VALANDOS: 

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.

321 HANOVER ST. 
BOSTON, MASS.

1069 WASHINGTON ST. 
BOSTON. MASS.
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International Service Co., Ine

Suorganizuota dėl žmonių
progos.

Kapitalo vertybe
JNTERNATIONAL SERVICE KOM

PANIJA, INC. per pirmus šešis mė
nesius savo gyvavimo, gali pranešti vi
siems šėrininkams ir abenai visuome
nei apie stebėtinas pasekmes gavime 
gerai apmokamo biznio Į taip trumpą 
laiką.

Dabai- ji turi procentus atnešančią 
paskolų suvirs $50,000, ir abelnai ban- 
koje yra nuo $15,000 iki $20,000. Bilų 
gaunamų turi beveik $60,000. Liberty 
Bondų turi $4,400. Rcal estate mokė
jimo prekė apie $185,000. Rakandai ir 
Įtaisymai jos šešiose offįsuose apie 
$9,000. Tokiu budu viso turto yra apie 
$323,400; o viso atsakomybė yra ir bi- 
los išmokėjimui yra tik $171,266. Re- 
servoj yra $15,000; neišdalinto pe]no 
su virš $6,<>00.

Kovo 4 d. išmokėjo iš Kompanijos už 
flarbio pirmąjį dividendą už bertainį 
metų 2‘•_> procento. Birželio 3, visiems 
išmokėjo antrą bertaininį dividendą 3 
procentus visiems šėrininkams ant re
kordo buvusiems gegužės 27 diena, 
1920 m.

•Jos uždarbis bus išmokamas kas bėr
alinis metų, taip, kad visi pilnai užsi
mokėję šėrininikai galėtų pasinaudoti 
iš Kompanijos pelno.

Šerai parsiduoda unitais iš 10, 20, 30,

VYRIAUSIS OFISAS

9

$3,000,000.00
40 ir taip toliau, po penkiolika ($15.00) 
dolerių už šėrą, ir gali būt užmokama 
sekančiai. Už kiekvieną dešimtį šėrų, 
keturiasdešimts ($40.00) dolerių pini
gais, o likusieji lygiuose mėnesiniuose 
mokesčiuose po $5.00 kiekvienas.

Ši Kompanija yra inkorporuota pa
gal Massachusetts valstijos Įstatymus 
ir turi čarteri, kuris nors yra konser- 
vatyviškas, vienok yra platus veikime, 
ir turi tarptautiškus pobūdžius.

Biznis pradėtas Lapkričio 10 d., 1919 
m., mažame ruimelyje ant 10 lubų Win- 
ter Building, 8 Winter Street, dabar 
jau užima tris ketvirdalis viso ketvirto 
augšto to paties namo, ant ko turi tie
są ant penkių metų.

Biznis susideda iš Įdėbų j Šeras, bon- 
dus, mortgačius ir nejudinamąją nuo
savybę.

Jei jus turite pinigų Įdėjimui, mes pa 
tariame negu Įkišite juos kur kitur, pa
sitarkite su mumis.

Mes nuoširdžiai prašome visus musu 
šėrininkus ir draugus atsilankyti j mu
sų ofisą, ir užtikriname malonų priė
mimą. Jei jums parankiau, mes ant pa 
reikalavimo, prisiusime pas jumis savo 
atstovą bile kokios tautos norite, kuris 
dalyką išaiškins nuodugniai.

INTERNATIONAL SERVICE COMPANY, Ine
BOSTON, MASS8 VVINTER ST.,

FILIJŲ OFISAI:
Ix>well—147 Centrai st., Room 218. 
VVorcester—518 Main st„ Room 608-10

Fitchburg—520 Main st., Room 18. 
Lynn—31 Exchange st., Room 43-44.
Springfield—145 Statė st., Room 509.


