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Lietuviai susitaikė
su sovietais.

.-------------- I
RUSAI PRIPAŽĮSTA 

MUMS KAUNĄ, VILNIŲ ! 
IR GARDINĄ.

■

on July i True translation filed with the
• master at Boston, Mass., on 
14, 1920. as reąuired by the J
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Lenkai pripažysta Lie= 
tavos nepriklausomybę
TUO TARPU SUSEKTA 
PLATUS LENKŲ SUO
KALBIS PRIEŠ LIETU

VĄ.
PRŪSŲ LIETUVA PASI
LIEKA PRIE VOKIETI

JOS.
Iš Berlino pranešama, 

• Su lenkais bolševikai dary-kad vakarų ir rytų Prūsų 
gyventojai milžiniška balsų 
didžiuma nutarė pasilikti 
prie Vokietijos. Balsavimo 
daviniai esą tokie:

Vakarų Prūsuose — Už 
Vokietiją 91,634 balsų; už 
Lenkiją — 7,682.

Rytų Prūsuose — Už Vo- 
Į kietiją 352,655 balsų; už 
Lenkiją

Prie rytų Prūsų priskai-1 
tomą ir Prūsų Lietuva. ■

Tai buvo taip vadinamas v Praga. — Kuomet lenkų- 
"tautos apsisprendimas’’, čekų vaidai delei Tescheno 
kada patįs gyventojai spren eina aštryn, tai Čeko-Slova- 
džia savo likimą. Šito apsi- kijos socialistų agitacija, 
sprendimo Prūsams reika- kad siuntimas lenkams gin- 
lavo Versaliaus sutartis,’klų ir amunicijos per Čeko- 
kad išrišus klausimą, kur Slovakiją butų uždraustas. 
Prusai priskirti: prie Lenki- įrgi jį ja daugiau svarbos, 
jos ar prie Vokietijos.

šią taiką tiktai Varšuvoj.
Maskva. — Taikos klausi

mu Lietuva jau priėjo su 
Sovietų Rusija prie sutar
ties, pasakė čia sovietų val
džios atstovas Joffe, kuris 
veda su lietuviais derybas. 
Rubežių ir karės nuostolių; 
atlyginimo klausimas esąs 
jau išrištas ir šiomis dieno
mis busianti parašyta taikos 
sutartis. Rusija pripažįsta 
Lietuvai' teisę prie Kauno, 
Vilniaus ir Gardino, kaip ly
giai ir tų Gardino guberni
jos dalių, kur gyvena Lietu
viai.

"Šitą susitarimą paskubi
no užduotas lenkų kariume- 
nei smūgis," sako -Joffe. 
"Rusai užtikrina Lietuvai 
apsaugą nuo užpuolimo, o 
lietuviai atisako nuo pir
mutinių savo reikalavimų. 
Rusija tečiaus nesikiš į Lie
tuvos ginčus delei rubežių 
su lenkais, latviais ir vokie- 
ciais.

"Su Latvija greitos taikos 
Rusija nesitiki, nes dabarti
nė Latvijos ministerija ne
turi parliamento didžiumos 
pritarimo. - Tečiaus latvių 
kabinetui prašant, rusai su
tiko, kad pasitarimai Rygo
je eitų toliau."

Paklaustas apie taiką su 
lenkais, Joffe atsakė, kad 
dabar dalykai taip susidėjo, 
jcg patenkinanti taika gali 
būt padaryta tiktai Varša- 
voje.

"Nors lenkų socialistai 
trokšta taikos,” tęsė toliau 
Joffe, "tečiaus prie dabarti
nio karės stovio vargiai bu
tų galima jų taikos sąlygas 
priimti.’ Lenkai visuomet 
stojo už istorinius savo ša
lies rubežius, kaip jie buvo 
1772 metais. Rusija netrok
šta lenkų žemės, bet tuo pa
čiu laiku ji negali pripažinti 
ir lenkų istorinių bei kari
nių pretencijų prie svetimos 
teritorijos.

"Kokia taika su lenkais 
nebūtų, vyriausia jos sąlyga 
turi būti — Baltgudijos že
mių čielvbė. Baltgudijos po- , 
zicija yra tokia pat, kaip 
Ukrainos, ir jai turi būti už- 
tikrinta pilna savyvaldvbė, J

7,406.

LENKAI NEGALI GAUTI 
AMUNICIJOS.

Lenkų valdžia atsišaukė į 
sąjungininkų konferenciją 

Spaa mieste, maldaudama 
kuogreičiausios pagalbos. 
Mat, jau keli mėnesiai, kaip 
lenkai negauna amunicijos, 
nes Anglijos darbininkai at
sisako krauti laivus ir visa 
lenkų amunicija stovi sulai
kyta Londone. Lenkai skun
džiasi aliantams, kad čekai 
taipgi sulaikė 36 vagonus 
siunčiamos Lenkijon amuni
cijos. Nepraleidžia lenkams 
amunicijos ir Austrija, aiš
kindama, jog amunicijos 
siuntimą per Austriją drau
džianti taikos sutartis, ku
rią patįs sąjungininkai yra 
parašę.

LENKŲ MOTERIS RA
ŠOSI KARIU MENĖN.
Varšuvos žinios sako, kad 

atjausdami tragišką Lenki
jos padėjimą, lenkų kariu- 
menėn pradėjo rašytis Iiuo- 
sanoriai netik vyrai, bet ir 
moterįs. Mokyklų ir univer
sitetų mokytojai, mokiniai 
ir valdžios tarnautojai, ku
rie nuo kariumenės yra pa- 
Iiuosuoti, visi dabar stoja 
armijon. Pereitą sąvaitę 
Varšuvos gatvėse pasiro
džiusios jau kareivių uni
formose moteris ir mergi
nos. I frontą jų nesiųsią, bet 
statysią namie sargybos pa

jeigu jos gyventojų didžiu- j j-eigas pildyt, kad paliuosa- 
ma to reikalaus. Tas .patsjvus vyrus į frontą.

ir> micinoic flalipiiniPvra ir su rusinais Galicijoje.
GENERAL1S ŠIAUČIŲ 

STREIKAS.
Salėm, Mass. 

skelbta generalis batsiuvių 
streikas, kuris apėmė taipgi 
Danvers, Peabody ir Marb- 
lehead miestelių dirbtuves. 
Streikuoja visi darbininkai.
STREIKUOJA 6,900 ANG

LIAKASIŲ.
West Virginijoj ir Ken- 

tucky valstijose sustreikavo 
6,000 angliakasių. Keršyda
ma darbininkams kompani-

Čia ap-

VARŽA VA JAU PRAŠOSI 
TAIKOS.

Varšuvos valdžia prane
ša, kad ji nusiuntusi Spea 
sąjungininkų konferencijai 

notą, užreikšdama, jog Len
kija yra pasirengusi ir nori 
daryti su Rusija taiką tau
tų apsisprendimo pagrin
dais.

BELGAI ATMETĖ MOTE
RŲ BALSAVIMĄ.

Belgijos pariiamentas 89 
balsais prieš 74 atmetė pa-

J'a išmetė apie 200 šeimynų, siūlymą, kad moterims bu- 
;urios gyveno jos namuose.'tų duota balsavimo teisė.

October 6, 1917.

SĄJUNGININKAI PASI
TRAUKĖ Iš BATUMO.
Iš Batumo pranešama, 

kad anglai su francuzais 
pavedė Batumo miestą ir 
provinciją Gruzijos respub
likai, o patįs pasitraukė. 
Francuzų ir anglų kariški 
laivai iššovė iš armotų pa
sveikinimui Gruzijos res
publikos vėliavos, o gruzinų 
batarijos nuo krašto jiems 
atsakė. Visas laivynas iš 
Batumo uosto išplauks, pa- 
sliks tik vienas anglų dred- 
nuotas ir vienas mininin
kas. Batumo gyventojai ap- - . ■.
vaikščiojo tą dieną iškilmin- Į IS
gą šventę.
ČEKAI SULAIKĖ LENKŲ |įien Padar.vta eilė areštų. 

AMUNICIJĄ. 5 ra suimta svarbių vadų
_ Tr T , , l’ilacios organizacijos Lietu-
Praga. — kuomet lenkų-1 voje Apie tolimesni vysty

mąsi pranešim.”
Liet. Atst. Amerikoje. 

Per M. J. Vinikas.

ANGLIAKASIAI REIKA
LAUJA $6 I DIENĄ.

Scranton, Pa. — Anglia
kasių unijos vice-pirminin- 

‘ kas Murray įteikė preziden
to paskirtai komisijai reika
lavimą, kad kietosios ang
lies maineriams Pennsylva- 
nijoj butų nustatyta ne ma
žiau kaip $6.00 algos dienai. 
Jeigu kasyklų savininkai 

i neluptų tokių didelių pelnų, 
jisai sako, tai netik šitokią 
algą butų lengva darbinin
kams mokėti, bet ir anglį

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on July
14, 1920. as reųuired by the Aet ofOctober 6, 1917.

Grūda poliakus iš Lietuvos; 
Dauguvos frontas perlaužtas.

Kaune daug lenkų areštuo
ta.

Lietuvos Atstovybė gavo 
iš Kauno nuo p. Balučio se
kamą kablegramą:

Vakar gauta oficialis daug pigiau butų galima 
lenkų, pripažinimas Lietuvos —•-------- - , ■ ■
Valdžios de f acto.

"Suradus dokumentų, 
kompromituojančių Lenki-

' * • rodančių
platų suokalbi prieš Lietu 
vos Valstybę, Kaune šian-

> visuomenei pardavinėti. 
Angliakasių ekspertai pri- 
rodė, kad kasyklų baronai 

; turi 7 syk daugiau pelno, ne
gu jie viešai skelbia.

MINSKAS TAIPGI JAU 
PUOLĘS.

Londone gauta iš Kauno 
žinių, kad bolševikai užėmė 
jau ir Minską, tečiaus šita 
žinia kol kai da nepatvirtin
ta.

ROVNO TVIRTOVĖ JAU 
ATIMTA.

ktai, Čeko-Slovakijos darbi
ninkai ir kareiviai ant Lun- 

i denburgo stoties anądien 
sulaikė 29 vagonus ginklų ir 
sprogstančios medžiagos 
kurią lenkų oficieriai ir ka
reiviai lydėjo Lenkijon nuc 
sąjungininkų. Lenkų ofi- 
cierpalaikiai norėjo priešin
tis, bet čekai juos apgalėjo 
ir jų vežamą kontrabandą 
konfiskavo.

Čekai taipgi atsisakė sių
sti paliokams daugiau ang
lies, kuri yra kasama Ostro- j 
vo apielinkėj, nes lenkai nev 
užmoka suligtų pinigų ir 
iau įsiskolino čekams apie 
540,000,000 markių. j

ANGLIJOS DARBININ
KAI GRŪMOJA GENERA- 

LIU STREIKU.
Anglijos mainerių suva- 

žavimas Leamingtone nuta
rė, kad jeigu valdžia neat
šauks iš Airijos kariumenės 
ir neliaus siuntus bolševikų 
priešams ginklų, tai visi or
ganizuoti Anglijos darbi
ninkai turi apskelbti gene- 
ralį streiką. Šita rezoliucija 
bus įteikta unijų kongresui 
kuris susirinko Londone ši j 
utarninką.

KAUNE SUIMTA 40 ŠM- 
i PŲ.
Jų tarpe esąs Ramanausku- 

j tis ir Kaupas.
Ant tų pėdų, kaip Lietu

vos Atstovybė Amerikoje 
gavo žinių kad šiomis dieno
mis Kaune buvo daug areš
tų, mus pasiekė gandas, jog 
s viso buvę suimta apie 40 j 
Šnipų, ir kad suimtųjų tarpe' 

nsą klerikalų "veikėjai’’ Ra- 
! manauskutis, kuris nesenai 

s važiavo su žmonių "bak- 
;ais” į Lietuvą, ir Kaupas, 
kuris tenai jau nuo pereitos 
vasaros "darbuojasi.”

Kiek tas gandas teisingas, 
kol kas nežinia, bet kad mū
siškiai klerikalai mėgsta 
šnipų amatą, tai jau ne pas- 
’aptis. Tas pats Ramanaus- 
kutis būdamas Amerikoje 
lirbo šnipo darbą ir karės 
metu skųsdavo valdžiai lie
tuvius. Dabar vėl susekta 
kitas klerikalų "veikėjas 
Lokį pat darbą varant, ir pa-j 
storasis rengiasi važiuoti į i

4.000,000 DARBININKŲ 
PALIESTA STREIKAIS
Darbo Departamento pa- 

; skelbtas reportas parodo, 
j kad per 1919 metus Suvie
nytose Valstijos buvo 3,374 
streikai ir lokautai, kuriais 
buvo paliesta daugiau kaip 

j 4.000.000 darbininkų. Apie 
• pusę tų streikų buvo Massa- 
chusetts, New Yorko, Penn
sylvanijos, Ohio ir Illinoiso 
valstijose.

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Scranton, Pa. — Netoli 
Pittstono pereitą sąvaitę iš
tiko didelė nelaimė ant gele
žinkelio. Vienas traukinis 
visu smarkumu užbėgo ant 
kito ir du vagonai nuėjo ši
puliais. Deviniolika žmonių 
tapo užmušta ir 35 sužeista.

Lietuvą 17 ar 31 dieną šio 
mėnesio.

Bolševikai gali pereiti per 
visą Lietuvą.

Iš Varšavos telegrafuoja
ma: Rusų bolševikų spėkos 
prasilaužė per lenkų linijąs 
Dauguvos fronte ir turbut 

__ ___ žengs per visą Lietuvą iki 
no žinių, kad bilševikai vėl l?rusU-sienos.
pradėjo veržtis Persijon.I Sovietų armija vartoja ar- 
Keturi šolševikų karės lai- tileriją, arlaivius ir tankas, 
vai atplaukė į Mešed-i-Ser Lenkai imas iš paskutinujų, 
(prie Kaspijos jūrių) ir iš- kad atsilaikius prieš rusus, 
sodino tenai savo kariume- kurie atakuoja čielomis di- 
nę. Be to da bolševikai ūžė- vizijomis. Pietų fronte bol- 
mę geležinkelį nuo Tehera
no į Taurų.

NAUJAS BOLŠEVIKŲ 
ŽYGIS PERSIJON.

Londone gauta iš Tehera-

FRANCUZAI BOMBAR
DUOJA TURKUS.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad prie Viduržemės Jūrių 
turkai užpuolę Mersinos 
n i estą ir norėję išvyti iš te
nai francuzus. Bet į turkus 
oradėjo šaudyt buvęs tame 
uoste faacuzų laivynas ir 
turkai pasitraukę.

VILLA PASIDUODA.
Francisko Vilią sutiko 

pertraukti karę prieš da
bartinę Meksikos valdžią ir 
padarė sutartį, kad daugiau 
jis neužpuldinės nei miestu, 
nei garnizonų, nei trauki
nių. (

NEW YORKE KALBAMA 
32 KALBOM.

Suvienytų bažnyčių kuni- j 
gai. rinkdami griūvančio ti
kėjimo palaikymui pinigus, 
sakosi patyrę, kad New 
Yorke kalbama 32 kalbom, 
neskaitant anglų kalbos.

Šį panedėlį New Yorkan 
suvažiavo 8,000 svetimtau
čių, kurie apleidžia Ameri
ką.

Worcesteryje dabar dau
giau girtų, negu pirma, kuo
met saliunai buvo nepanai
kinti.

NEW YORKO SOCIALIS
TAI NOMINAVO KANDI

DATĄ I GUBERNATO
RIUS.

New Yorko socialistų su- 
I ražiavimas nominavo savo 
I kandidatu i gubernatorius 

iraugą J. D. Cannoną, me
tilo darbininkų unijos or
ganizatorių. Joseph Pan- 
ken, kuris dabar yra miesto 
teisėju, tapo pastatytas 
kandidatu į Suv. Valst. se
natorius.
WOOLWORTHO BILDIN- 
GAS UŽSTATYTAS Už 

SKOLAS.
Woohvortho Bildingas. 

kuris yra didžiausis trobesis 
netik New Yorke, bet ir v i- 
>am pasaulyje, tapo yz^a’ 

rytas ana dien už skolai, 
školą reikėjo užtraukti, kad 
ižmokėjus valdžiai mokes
čius, kuriu buvo susirinkę 
jau $8,000,000. Tas namas 
valdžios vra įvertintas -J r 
m000 ir atneša kas metai 
$1,500,000 įplaukų. Tai yrą 
turtas to paties Woolu 
tho, ką po visą Ameriką pri
steigęs 5-10 centštonų.

TEISĖJAS PO AUTO- 
MOBILIUM.

Portland, Me. — Važiuo
jant čia apskričio teisėjui 
.Johnsonui, apsivožė jo au
tomobilius ir teisėjas papuo
lė po apačia. Jis išbuvo pc 
automobilium kelias valan
das, pakol kiti automobilis
tai jį radę išgelbėjo. .

i FORDAS NUSIPIRKO 
GELEŽINKELI.

Pagarsėjęs pigių automo
bilių fabrikantas Fordas 
nupirko Detroit, Toledo and 
ironton geležinkelį, kad už
tikrinus pristatymą savo 
fabrikams anglies ir kito
kių dalykų. Geležinkelis ei
na iš Detroito tiesiog į ang
lies kasyklas. Ant to gele
žinkelio dirba apie 2,000 
darbininkų.

PLIENO PRAMONĖ GA
LI SUSTOTI.

Pennsylvanijos ir Ohio 
plieno fabrikantų atstovais 
Townsend sako, kad dėl be
tvarkės ant geležinkelių ir 
stokos vagonų, plieno pra
monėj gali sustoti darbai ir 
tūkstančiai darbininkų gali 
>ut paleista iš darbo.

PRIEPLAUKA SUGRIU
VO SU ŽMONĖMIS.
Brooklyne sugriuvo aną

dien prieplauka, nuo kurios 
aivai eina į Plum Beach. 
\nt prieplaukos buvo apie 
50 žmonių ir visi sudardėjo 
i jūres. Keturių mėnesių kū
dikis irgi išsimaudė sūriam 
vandenyje, bet prigert ne- 
irigėrė niekas, tik kaikurie 
susižeidė.

ITALIJOS KARALIUS 
RUOŠIASI BĖGTI.

Londono Buckingham 
3umų užveizda gavo įsaky- 
ną sutvarkyti tenai kaniba
lus, skiriamus užsienio val
donams. Ir tas įsakymas 
luotą tuojaus po to, kaip 
Londonan atvyko Italijos 
karaliaus pasiuntinis ir įtei
kė Anglijos Jurgiui konfc- 
lencialį laišką. Iš to daroma 
išvedimas, kad Italijos ka
ralius jau ruošiasi bėgti. 
Kaip matyt iš Romos žinių, 
įors jos labai cenzuruoja- 
nos, padėtis Italijoj dabar 
abai nerami.

NUTEISTA 5,00 SLEKE- 
RIŲ.

Justicijos departamentas 
paskelbė, kad iki šiol Ameri
kos teismai nuteisė 5,000 
įmonių už išsisukinėjimą 
nuo kariumenės.

Išviso nestojo 318,314 vy
rų. Apie 275,000 iš tų valdžia 
au tirinėjo.

ŽEMĖ PRARIJO 20 KA
REIVIŲ.

Ties San Fedro de los Pi
nos, Meksikoje, įgriuvo di
delis plotas žemės į kasyk
las. Atsivėrusi prapultis 
prarijo 20 raitelių su ark
liais. 10 lavonu išimta, kitų 
nerandama.

PERKŪNAS PASIEKĖ 
KASYKLĄ.

Netoli Frostburgo, Penn- 
sylvanijoj, anglies kasykloj 
anądien buvo sužeistas per
kūno vienas darbininkas. 
Perkūnas įnėjo kasyklon 
geležine rele ir pusė mylios 
po žeme išmušė maineriui 
špatą iš rankų ir padegino 
ji patį.

JAPONIJOJ CHOLERA
Japonijoj pasirodė chole

ra. Buvo jau 200 ligos atsiti
kimų.

ševikų generolas jau paėmė 
Rovno tvirtovę ir dabar ei
na ant Lembergo, kuris ran- 
dasi tik už 180 mylių nuo 

; Varšavos.—
LENKAI BĖGA IŠ VIL

NIAUS, PINSKO IR 
LIETUVOS BRASTOS.
Paryžius. — Akyvaizdoje 

'smarkaus bolševikų ofensy- 
vo, lenkai pradėjo trauktis 
iš Vilniaus, Lietuvos Bras
tos ir Pinsko.

Pasitraukimas iš Vil
niaus, Lietuvos Brastos ir 
Pinsko reiškia, kad lenkai 
turės trauktis iki pat savo 
respublikos rubežiaus.

Lietuvos Brasta (Brest- 
Litovsk) guli už 120 mylių 
į rytus nuo Varšavos ir yra 
skaitoma drūčiausia tvir
tove. Yra svarbus geležin
kelių mazgas ir prie to da 
pro jį plaukia Bugo upė, ku
ria gali vaikščiot garlaiviai. 
Pinskas stovi prie Pripečio 
upės, apie 90 mylių į rytus 
nuo Lietuvos Brastos. Vil
nius yra Lietuvos sostinė, 
apie 225 mylių į šiauryčius 
nuo Varšavos.

Akyvaizdoje

LATVIAI PADEDA LEN
KAMS.

Kopenhagos laikraščio 
”Berlinske Tidende” kores
pondentas iš Kauno prane
ša, kad apie Dvinską len
kams padeda latviai. Lenkai 
bėgdami negalėjo pasiimti 
su savim karinės medžiagos, 
tai prašė, kad latviai ją pa
imtų. Latviai persikėlė per 
Dauguvą ir eina linkui Sku- 
dželių. (?)

Korespondentas priduria, 
kad lenkai kreipėsi ir į Lie
tuvos valdžią, prašydami 
pagalbos. —

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
MOGILEVA IR PODOLS

KĄ.
Londonas. — Pietuose 

bolševikai taip pat prasilau
žė per lenkų frontą ir apie 
Stara Konstantinovą skau
džiai juos sumušė. Šluoda
ma paliokus palei Dniepro 
upę. Raudonoji Armija jau 
paėmė Mogilevą, Podolską 
ir pasiekė Litičevą.

Toliaus į pietus, apie Azo
vo jūres, smarkus mušis ei
na tarpe bolševikų ir gene
rolo Wrangelio spėkų.
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Ir aukos buvo ne- 
Bet šiandien, 
sayystovį gy- 
bereikalingas 
matant krau-

PIKTINASI KRUVINAIS 
DARBAIS.

Rašydamas apie Magda
leną Naruševičitę, kuri ne
senai buvo Kauno kalėjime 
nužudyta, "Amerikos Lie
tuvis” sako:

"Daug krito aukų lietuvių 
tautos už laisvę. Visų kritu
siųjų mums lygiai gaila ir 

-nui ‘snuiuiud sonf npneąs 
sų tauta kovojo su svetima 
priespauda, su priešu, kuris nei 
žmoniškumo, nei susimylėjimo 
nepažinojo, 
išvengiamos,
pradėjus naują, 
venimą, matant 
gyvybės aukas.
jo dėmes ant musų visos Įsi
kūrusios valstybės, mums dvi
gubai skaudu. Gaila bereika
lingai sunaikintos gyvybės ir 
skaudu, kad musų kareivių 
tarpe atsiranda sužvėrėjusių, 
nesidrovinčių beginklę, kalėji
me uždarytą mergaitę nužudy
ti už tai. kad ji stovėjo prie 
lango ar gal paliepus nėjo nuo 
lango.

"Ar gi lietuvių tauta, pajie- 
gus save nuo svetimos prie
spaudos paliuosuoti. nepaiiegs 
apvalyti save nuo praeities ne
garbingų priemonių? Ar gi 
musų valdžia nemoka lietuvių 
gyvastį branginti ir savo pilie
čius apsaugoti, ypatingai kuo
met jie paimti valdžios atsa
komybėn? Silpnumas ar kri- 
minalis nebojimas? Visvien. 
kas nebūtų, yra tai dėmė mu
sų valstybei ir ta dėmė priva
lo būti nuplauta patraukimu 
tieson kaltininkų, ir visoms pa
stangoms Steig. Seimas turi 
rūpintis, kad panašių žmogžu
dysčių Lietuvos valstybėje ne
atsitiktų.”
Pakol kunigai valdys 

žmonių j>rotą. patol žmog
žudystės bus neišvengia
mos. Juk ir dabar, kuomet 
socialdemokratai pareikala
vo Steigiamam Seime, kad 
mirties bausmė Lietuvoje 
butų panaikinta, klerikalai 
pakėlė didžiausi lermą prieš 
tai. Kunigai su visa savo 
"krikščionių demokratų" 
partija stoja už žmonių žu
dymą. Kraujas jiems kve
pia.

met visi žmonės bus apsišvietę 
ir pralobę. Tai reikštų apgai
lestauti tuos laikus, kuomet 
vergija židėjo."
Taigi, vienas kapitalistų 

organas ramina save, jog 
Amerika galės apsieiti ir be 
ateivių. Jis supranta, jog 
daug laiko da ims. pakol 
mokslas ir išradimai paliuo- 
suos žmones nuo visų sun
kių ir nešvarių darbų, ku
riuos šiandien Amerikoje 
ateiviai atlieka, bet, sako, 
prie to sunkumo turės pri
prasti patįs amerikonai. 
Darbdaviai turėsią tik bran
giau už tokius darbus mokė
ti — tai ir viskas. Iš dalies 
jau ir dabar taip yra.

AR REIKALINGAS LIE
TUVAI PREZIDENTAS?

šitas klausimas buvo 
svarstomas Steig. Seime. > 
Socialdemokratai, tie tikrie-:_
ji laisvės ir demokratybės; tai.

kas butu atsitikę, jeigu Esto-’ 
nijos valdžia butų tęsusi karę 
da kokius šešis mėnesius? Ne
užmirškit, kad ji jau turėjo 
šaudyt savo belševikus, kad 
estų profesinių sąjungų Tary
ba išsireiškė už Tarybų Val-

prezidentao vardas liaudyje 
yra jau taip išniekintas, kad 
90 nuošimčių gyventojų 
jam priešinga.

Tečiaus kunigų vadovau
jami krikščionįs demokra- 

•»- ---- --- -----------kurie nori valdžios iš-------------------------------——
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tas yra visai nereikalingas, rie nesenai da kvietė Lietu-i sušaudyti ir apie 100 ištremta.'

Japonijos darbiuinky 
nerimavimai.

AR APSIEIS AMERIKA 
BE ATEIVIŲ?

Pirm karės Amerikon at
važiuodavo kas met po 1,- 
000,000 ateivių. Kilus karei, 
ateivystė labai sumažėjo. 
Pavyzdžiui. 1918 metais at
važiavo tik 110,000 ateivių.

Nors karė senai jau pasi
baigė, bet ateivystė nedidė
ja, nes kapitalistiškas "vals
tybės, bijodamos revoliuci

nio darbininkų judėjimo, la
bai suvaržė migraciją.

Nėra abejonės, kad už ke
lių metų gyvenimas vėl su- 
grįž i paprastą savo vagą ir 
visokios „blokados” bus pa
naikintos. Tečiaus tokios 
ateivystės, kokia buvo pirm 
karės, Amerika jau negali 
tikėtis, nes Europoj gimė 
daug naujų valstybių ir 
žmonės, kurie pirma butų 
turėję važiuoti Amerikon 
uždarbių jieškoti, dabar na
mie bandys sau žmoniškes
ni gyvenimą Įsitaisyti.

Taigi kila klausimas, ar 
stambusis Amerikos kapita
las, kuris iki šiol tuko pigiu 
ateivio prakaitu, galės da
bar be to ateivio rankų ap
sieiti ?

I šitą 
atsakyti 
pitalistų 
ko:

"Kiekviena šalis, turtinga 
gamtos šaltiniais, turėtų aprū
pinti visus savo medžiaginius 
ir dvasinius reikalus be pagal
bos importuotų darbininkų. 
Manyti, kad tai negalimas 
daiktas, tai reikštų, kad civili
zacija negalėtų egzistuoti, kuo-
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ARMITSARO TRAGEDI
JA UŽBAIGTA.

Armitsaras — tai vardas 
miesto Indijoj, o Armitsaro 
tragedija, tai sušaudymas 
kelių šimtų beginklių 
nių pereitais metais 
mieste.

Indiją turi pavergę ir iš
naudoja anglai. Indai ang
lų valdžiai priešingi ir nuo
latos daro prieš ją sukilimų. 
Ypač indai pradėję priešin
tis anglų jungui pastarai
siais metais. Anglų valdžia 
ėmė indų judėjimą slopinti. 
Ji uždraudė žmonėms net ir 
susirinkimus laikyti. Bet 
nepaisant šito Uždraudimo. 
Armitsaro mieste vieną die
ną susirinko keli tūkstan
čiai žmonių. Anglų genero
las Dyer, visai tų žmonių ne
perspėjęs. liepė savo kariu- 
menei i juos šaudyt ir šau
dyt, pakol tik kareiviai tu
rėjo patronų. Apie 1,000 
niekuo nekaltų indų buvo 
užmušta ir apie 3,000 sužei
sta. Ir, kaip paskui paaiš
kėjo, tie žmonės buvo susi
rinkę ne maišto kelti, bet 
nupeikti tuos, kurie prieši
nasi valdžiai.

Šita skerdynę anglai il
gai slėpė nuo pasaulio, bet 
indai pasirūpino išsiuntinė
ti žinias apie tai socialistų 
spaudai Įvairiose šalise. ir 
Anglijos darbeliai išėjo i 
aikštę. Pasidarė . Anglijai 
sarmata, ir noromis-nenoro- 
mis ji nusiuntė komisiją In
dijon. kad ištirtų, kaip ten 
viskas buvo.

Komisija parvežė rapor
tą, kuris parodė, kad gene
rolo Dyero Įtaisyta skerdy- 
nė nepateisinama. Patrau
kė tuomet tą kruviną budeli 
teisman, kuris paskyrė jam 
šitokią "bausmę:” atšaukti 
ji iš Indijos ir numušti jo al
gą ant pusės.

Šituo ir užsibaigė Armit
saro tragedija.

žino
tame

"DRAUGAS” IR "SOVIET

klausimą stengiasi 
vienas Bostono ka- 
dienraštis. Jis sa-

RUSSIA".
"Soviet Russia” 

spausdino iš švedų laikraš
čio straipsni apie Lietuvos 
šnipus. Įdomumo delei mes 
tą straipsnį pakartojome ir 
'"Keleivyje*". Musų skaity
tojai žino, kid tasai straips
nis tapo pagamintas ne "So
viet Russia" redaktorių, bet 
paimtas iš "Folkets Dag- 
blad Poiitiken” 
rdgų "Draugas" 
dabar ant "Soviet 
kam ji šmeižianti 
Girdi:

"Soviet Russia 
straipsni pradeda šituo tvirti
nimu. kurio neteisingumą pats 
organas gerai žino."
Ar tas straipsnis yra tei

singas, ar ne. da nežinia, 
bet sakyti, kad tą straipsni 
parašė "Soviet Russia,’’ tai 
jau aiškus melas.

Taigi ,kunigų organas, 
bardamas kitus už neteisin
gumą, pats meluoja.

per-

Tečiaus k.u- 
užsipnola 

Russia”, 
Lietuvą.

•y šmeižtu

Tuo tarpu kunigai ir kitoki • von karalių, stojo už prezi- 

riomis stoja už prezidentą. 
"Socialdemokratas” rašo:

'Krikščionįs’ nori, kad bu
tų prezidentas. Pasipraktika
vę Tarybos laikais su p. Sme
tona. jie gavo Įsitikinti, kad ir 
prezidentą galima išnaudoti 
saviems tikslams. Kur gi ne. 
Kuomet jie, kartu su ’Pažan-į 
gos' žmonėmis, vedė pas mus! 
reakcini režimą, steigė komen
dantūras. rėdė karo stovį, tai
sė sąlygas komendantams ir 
milicijai sauvaliauti, jie visuo
met mokėdavo susiprasti su p. 
prezidentu ir savaip padaryti. 
Taip buvo net Šleževičiaus ka
bineto laikais. Kuomet tekda
vo gelbėti toki didvyriai, kaip 
Glovackis, nuo teisino ir kalė
jimo, kuomet rasdavos reikalo 
pridengti ar sustabdyti tokios 
klaikios bylos, kaip Valiukų ir 
Smalskio užmušimas, vėl buvo 
reikalingas ir naudingas p.' 
prezidentas.”
Gegužės 26 d., kuomet S. 

Seime buvo svarstoma Lie
tuvos konstitucija ir kilo 
klausimas, ar reikalingas 
prezidentas, socialdemokra
tų vadas d. Kairys savo kal
boj pasakė:

"Jei norim sudemokratini- 
mo pasiekt patį dugną, tai Sei

mas negali atiduoti suvereni-į 
nių teisių prezidentuL Seimas, 
gavęs mandatą iš liaudies, ne
gali ji dovanot tiems, kurie ne-, 
turi teisės juo naudotis.

"Pačios prezidento funkcijos 
taip pat neaiškios. Valstybę 
atstovauti? Tokis reikalas y- 
ra suprantamas, Vokietijoj ari 
Amerikoj, kur susinėsimo ir; 
atstovavimo reikalų yra dau- j 
gybė. Bet kam reikalingas 
tuo tikslu ypatingas žmogus 
kukletei Lietuvos valstybei, 
kur tuos reikalus gali atlikti 
Seimo pirmininkas?

"Valdžią (ministerius) taip 
pat turėtų statyti pats seimas, i 
nes kitaip išeina. kad šalies i 
šeimininkas (Seimas) negali; 
parinkti tų žmonių, kurie dar
bą vykdys. Nuosakus demo- į 

teisių kam kitam; tai gali da-Įvojo su Smetonos valdžia 
ryt tik tie, kurie nori turėt sa-, gindami Uetuvos žmonių

Organizuoto Japonijos visų streikų kilo už iškovo- 
darbininkų judėjimo pra- jimą augštesnių algų, o de- 
džia nusitraukia iki 1912 šimt nuošimčių — priešais 
metų, kuomet Yuakai—var- kapitalistų pasimojimą sū
dąs Draugiškos Bendrijos, o mažinti algas. Tatai paro- 
ištikrųjų tai abelna Japoni- do, kad Japonijoj, kaip ir ki- 
jos amatinių unijų federaci- tose šalįse, gyvenimo reik- 
ja — tapo sutverta. Apie menų brangumas yra pama- 
iederacijos narius ir josios tinę nepasitenkinimo prie- 
tikslus organizacijos prezi- žastim. Įdomu pažymėti, 
dentas, B. Suzuki, nesenai kad streikų delei sutrumpi- 
viename pasikalbėjime už- aimo darbo laiko Japonijoj 
reiškė: nė nežinota iki 1919 metų.

"Pradžioje Yuakai buvo'Tik pabaigoj tų metų Tokyo 
paprasta unija, Į kurią pri- (Japonijos sostinėj 1 spaus- 
klausė Įvairių amatų darbi- turtų darbininkai metė dar- 
•pirikai. Bet jai beaugant, bą reikalaudami aštuonių 
ji laipsniškai pasiskirstė i i valandų darbo dienos, 
atskirų amatų organizaci-i Apie Japonijos darbinin- 
jas, ir šiuo laiku mes turime kų reikalavimą visuotinų 
jūreivių, kasėjų, spausdinto- balsavimo teisių jau buvo 
jų, cigarų dirbėjų, stiklo dir- minėta. Suzuki — Japoni- 
bėjų,- gazo dirbėjų, prieno ir jos Gompersas — nors ir sa- 
geležies darbir/ukų, audė- kosi einąs Amerikos Darbo 
jų ir verpėjų ir gumos dir- Federacijos pėdomis, nese- 
bė.ių unijas. Kaip greitai ka paskui savo mokytoją 
kokia nors industrijos šaka (Gompersą) politinio veiki- 
sustiprėja ant tiek, kad už- mo klausime. Kaip tik prie- 
tikrina unijos gyvavimą, šingai, — jis pripažįsta, kad 
tuojaus tokia organizacija darbininku organizacijos ir 
ir yra tveriama. visuotina balsavmo teisė y-

"Kaikurios tų unijų orga- f? neatskiriami Y^e^s. nu0 
nizuojama taip, kad jos ap- darbininkų tikslat, 
imtų visą šalį; kitos gi api- Suzuki uzreiske: 
ma vieną ar keletą apskri- P{jyalome turėti vieną,idant 
čių. Laipsniškai joms besi- ■uztiknnus pasisekimus kito, 
vystant ir besiplėtojant, jos Agitacija uz visuotiną bal- 
taipgi- pataps šalies arba ravimo teisę pagelbės kris- 
nacionalėmis organizacijo- tahzuoti ±r vienyti darbo 
mis. Japonijos unijos tve- sPėkas. jeigu niekas kitas 
narnos suivg Suvienvtu Pagelbeti. Maura
Valstijų modelio.’

Visas narių skaitlius, pri
klausąs Į Yuakai, kolei kas 
siekia tik 35,000 narių. Iš 
to skaitliaus jūreivių unijoj 
priklauso 10,000 narių, į ge
ležies darbininkų uniją — 
12,000, kasyklų darbininkų 
— 4,000. Bet Japonijoj ran- 
dasi da neprigulmingų dar- olance), prievartą 
bininkų organizacijų, kurios čion) ir tam panašius daly-

Tečiaus nežiūrint to, sekantis 
suvažiavimas išnešė kitą tokią 
pat rezoliuciją."

Šituo argumentu Trockis

atžagareiviai visomis. ketu- dentą. O kadangi šitų at- 
' Žagareivių Seime yra di

džiuma. tai jų buvo ir vir- ___ _____________
šus. Pastačius klausimą norėjo parodyt, jog tauti- 
balsuot, 57 balsais prieš 39, niai jausmai nieko nereiš- _ _ __ j__.....
kad konstitucijon butų ira- klausė: 
sytas paragrafas, kuris rei
kalauja, kad prezidentas bu- tarptautinė Rusijos revoliucija 
tų renkamas. kas kartas Įgija vis daugiau

tautinio pobūdžio, ir kad kas 
sykis žmonės vis ima jus rem
ti daugiau ir daugiau dėlto, 
kad jie pradeda sutikti su po
litiniais jūsų įsitikinimais, o ne 
dėlto, kad jūsų armija yra ru
sų armija, kad ji gina lygiai 
Rusiją, kaip ir revoliuciją?” 
Ir Trockis prisipažino, 

kad -
"Iš dalies tas tiesa. Juo la

biau tas bus tiesa, jeigu Lenki
ja pradės prieš mus karę. Kaip 
jus žinot, mes turime paėmę 
nelaisvėn tūkstančius Kolčako 
ir Denikino oficierių. Mes jų 
nesušaudėm, nors jie šaudė 
kiekvieną komunistą, kokį tik 
galėjo pasiekti. Aš klausiau 
jų: ’Ką su jumis daryti?’ Ir 
jie tuojaus atsakė: 
mus prieš lenkus!’ ”
Iš to pasikalbėjimo išeina, 

kad Lenkijos užpuolimas 
ant rusų tiek sujudino ru
suose tautinį jausmą, kad 
riet kolčakininkai eina iš
vien su bolševikais ginti sa
vo tautą.

! ir 5 susilaikiusius., nutarta, kia, bet korespondentas pa-
“ • M

"Bet ar jums rodos, kad
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AMNESTIJA LIETUVOJ.
Steigiamasis Seimas 22 d. 

gegužės priėmė amnestijos 
Įstatymą, kuriuo paliuosuo- 
jama nuo bausmės politiniai 
prasikaltėliai. Seimo nuta
rimas skamba taip:

"I. Atleisti nuo teismo ir 
bausmės tuos, kurie, iki pa
skelbus šį Įstatymą, yra nusi
kaltę politikos, tikybos ir spau
dos Įstatymams.. Nepaleidžia
mi nuo teismo ir bausmės tik 
tie, kurie yra nusikaltę agitaci
ja ir veikimu priešininkų vals
tybių naudai.

"II. Paleisti tuos Įtariamus 
politinius suimtuosius. ku
riems ligi šio Įstatymo paskel
bimo nebuvo teismo Įstaigos 
pareikštas kaltinimas.

"III. Atleisti kriminaliniams 
kaliniams trečdali bausmės, jei 
jie buvo rusų teismuose ir yra 
ar bus lietuvių teismuose tei
giami; du trečdaliu 
tiems, kurie buvo 
valdžios teismuose 
Mirties bausmė 
niams - pakeičiama
darbų kalėjimu iki gyvos gal
vos.

"Pastaba: šis Įstatymo
punktas neliečia žmogžudžių, 
arkliavagių ir nusikaltusių dėl 
slapto degtinės varymo ir par
davinėjimo.

"VI. Atleisti nuo bausmės ir 
piniginės baudos, jei ji nėra 
Įmokėta, tuos, kurie turi būt 
ar jau yra administracijos nu
bausti už nusidėjimą Įstaty
mams. išskyrus tuos, kurie yra 
peržengę Įstatymus dėl slapto 
degtinės varymo.”
Taigi visi kaliniai, kurie

il

bausmės 
okupacijos 

nuteisti, 
kriminali-' 
sunkiųjų■

'Siųskit

Skaitytoją pastabos.
Brooklyno "frainSstų” 

organas susirūpino "Kelei
vio" likimu. Girdi, ar ne
bus kur nors šeškas paslėp
tas, jeigu organizuojama 
bendrovė ir visas turtas pa
vedama skalitytojams-šėri- 
ninkams.

Taip, taip, šeškas paslėp
tas "seife". Ar negalėtu
mėt pasiųsti savo ”exper- 
tus", kad" padarius "opel
ei ją?”

« ♦ *

kratai čia negali perduot savo' buvo suimti dėl to, kad ko-. Aš Lietuvoje pažinojau 
tūlą MockaitĮ, kuris vėliaus 
išsivystė i Brazaitį, o Bra
zaitis — Į Bekampi, pasta
rasis gi vystosi Į Frainą ir, 
sakoma, kad jau pusėtinai 
panašus.

♦ ♦ *

Pasirodo, kad Lietuvoje 
yra netik politinių nusikal
tėlių, bet ir tikybinių, štai, 
”Lietuvos Ūkininkas N r. 22 
rašo, kad suteikiama amne
stija netik politiniams nusi
kaltėliams, bet ir tikybi
niams. Musų laisvamartiai

— •

vo reikalų gynėjų šalia Seimo Į reikalus, bet netarnavo len- 
dar kitoj instancijoj, kurie no
ri per prezidentą kreipt gyve
nimą savo pusėn. Ir jie visur 
to pasiekia; jau ir Lietuvoj sa
vo prezidento politikos linija 
J>uvo vedama. Taigi tiems 
žmonėms, kurie nori palikti 
Sdlmą tikru šalies šeimininku 
ir ginti per ji žmonių reikalus, 
balsuoti už prezidentą — reikš
tų parduot žmonių reikalus, ar 
bent pilt vandeni svetimam 
malūnui.”
Liaudininkų atstovas La- 

šas irgi kalbėjo prieš prezi
dentą Anot kauniškės "Lie
tuvos" No. 15, jis pasakęs, 
kad — , . I

"Visos funkcijos, kūnas 
konstitucijos projekto komisi
ja skiria prezidentui, gali būt 
atliekamos ministerių kabinę- ■. 
to ir Steigiamojo Seimo pirmi
ninko. Tinkamo darbo prezi-j 
dentui nerandama. Preziden- . 
to esą norima daugiausia tik-1 
tai dėlto, kad užsienyje taip 
yra. Bet tenai prezidentas e- 
sąs monarcho palaikas. Ten 
jis pateisinamas tradicija. Jei 
prezidentas reikalingas kaipo 
valstybės žymė, tai mes turi
me žymę ’Vytį’ (’žirgvaikį’). 
kuri mažiau atsieina, negu pre
zidentas. Jei prezidentas yra 
tokis asmuo, kuri negalima Į- 
žeist. ar kritikuot, tai geriau, 
kad jo visai nebūtų.”
Ir kalbėtojas pareiškė so

cialistų liaudininkų ir vals
tiečių sąjungos bloko vardu, 
kad jie balsuosią prieš pre
zidentą.

kams ar kitiems Lietuvos 
valstybės priešams, dabar 

■ turės būt iš kalėjimų paleis
ti. '

Už pravedimą šito Įstaty
mo daugiausia kovojo S. 
Seime socialdemokratai.

i

PASIKALBĖJIMAS SU
TROCKIU.

"Manchester Guardian” 
korespondentas turėjo su perdaug rizikuoja važiuo- 
Trockiu pasikalbėjimą apie | darni Lietuvon, 
karę su lenkais. Tai buvo; 
kelios savaitės atgal, kuo- 
met da niekas nežinojo, kuri ganma moksleivių

Darbo grupės 
,‘Lekeckas Irgi kž

s atstovas
_______ Jrgi kalbėjo prieš 
prezidentą. Jis pasakė, kad

Siaura 
‘ darbininkų kova Japonijoj 

neturi nė politinės, nė eko
nominės laisvės. Nors, tie
sa, jokių specialių Įstatymų, 
draudžiančių streikuot, Ja- 
(ponijoj nėra, bet policijos
patvarkymai, o ypatingai
gerai žinomas ir plačiai dis- 
kusuotas paragrafas 17, pa
liečiantis "užpuolimus” (vi- 

l (coer- 

veikia sutarime su unijų fe- :kus, praktiškai atima iš dar- nMroni’zoniio Vii. _ i__ _____ ______
akai, i 
Suzuki tikisi, kad greitu lai
ku neprigulmingosios orga
nizacijos Įeis i federaciją, 
jei ne kokiu kitu tikslu, tai 
bent sudrutinimu .spėkų
indrose Japonijos darbi
ninkų pastangose išgauti 
darbininkams balsavimo tei
ses. Japonijos darbininku 
unijų išsiblaškymas rodo jų
jų silpnumą. Bet nors ir 
silpnos, tos unijos parodė 
keleto paskutinių metų lai
ku ženklus nepaliaujamos 
mažais būriais vedamos ka
rės, kurioje didelis darbinin
kų skaitlius kaujasi už vie
tinius ir artimiausius laimė- ___  _____
iimus. Japonijos darbinin- metų) darbo panaikinimas, 
kų streikai neišvengiamai Nustatvmas žemiausiu al- 
turi būti trumpi., Iš 147,935 gu (minimum algų). 
Japonijos darbininkų, daly- Lygus apmokėjimas už 
vavusiijf streikuose nuo 1914 vienokį darbą.
iki 1918 m., tik 3,016 darbi- i§ septynių dienu viena 
ninku streikavo vienu laiku diena atsilsiui.
ilgiau, kaip Jo dienų. Vie- Aštuonių valandų darbo 
nok ju laimėjimai visgi bu- diena ir 48 valandų savaitė, 
vo pažymėtini. 1918 metais Nakties darbo panaikini- 
60 streikų,~ apėmusių . 8.828 mas> 
asmenų, užsibaigė pilniau- Paskyrimas inspektorių 
siu pasisekimu. Kiti 205 moterų darbininkių apisau- 
streikai, kuriuose dalyvavo gojimui.
44,411 daj/bininkų, užkibai- - " ............
gė sutaikymu: 
jžiumoj laimėjo taipgi strei- 
kieriai. Ir tik 68 streikus, statymo.
apėmusius 2,959 darbiniu- Vienodas apsiėjimas su 
kus, pralaimėta. Kone trec- vietiniais ir ateiviais darbi- 
dalyj visų streikų darbmin-, ninkais.

Valdžios patvarkymai tik
slu pagerinti darbininkų gy
venamas vietas.

Įvedimas sistemos atlygi
nimo darbininkams, nelai
mei juos ištikus.

Valdžios priežiūra ant ša
lies pramonės.

Visuotina balsavimo tei
sė.

Atmainymas policijos pa-

deratyve organizacija Yu- bininkų tegalės susirinkimų 
_1— Ir federacijos vadas teises. Ir kadangi praktiš

kai Japonijos darbininkai 
neturi balsavimo teisių, jie 
negali nė tikėtis prielankių 
jiems Įstatymų totei, kolei Į- 
rtgys gyvenimo sąlygas, ku
riose galės daryti savo Įta
ką i Įstatymdavystes.”

Įdomi yra Yuaikai darbo 
platforma, kuri rodo Vaka
rų įtekmė i Japonijos darbi
ninkų judėjimą, šitoji plat
forma buvo priimta paskuti
nėje Yuaikąf konferencijo
je. Veji:

Pripažinimas to principo, 
į kad darbas nėra ta voru. 
■ Teisė organizuotis.

Vaikų (jaunesnių, kaip 14

* ♦ *

Komunistai sako, kad ne
ri šelpti, 

nes, girdi, kaip tik pramok
sta, tai ir atsuka Į mus už
pakalį Kaipo pavyzdi jie 
nurodo P. Grigaitį ir Z. 
Puišiutę.

Musų komunistai turbut 
norėtų, kad žmogus mokin- 
tųsi, mokintus! ir visą lai
ką butų žioplas...

♦ * *

i Kriaučių organe "Darbe” 
~ \: ’Tš darbinin

kų judėjimo pasaulės”. 
Skaitau, skaitau ir negaliu 
suprasti, ką tas reiškia. Bet 
galų-gale dasiprotėjau, jog 
tai reiškia, kad ”Darbo" re
daktorius Valparaiso Uni
versitete skuto bulves.

Slapukas

pusė šitoj karėj paims vir
šų. Anglijos liberalų laik
raščio bendradarbis pasta
tė Trockiui klausimą taip:

"Kuomet jus kariavot su
Kolčaku, Denikinu ir Judeni
čių, tai kiekvieną sykį jums sa
vo priešininką fronte sumušus, 
jo užpakalyje tuojaus kildavo 
žmonių sumišimai. Tečiaus 
kuomet jus pradėjot karę su 
estais, tai Estonijoj tokių su-į 
kilimų nebuvo, nes naminėj j u-Tan du.užrašą:

■ Pravedimas darbininku 
vienok di- apdraudos Įstatymo.

• _x. išleidimas arbitracijos Įį-

sų karėj, kur rusai ėjo prieš 
rusus, kova ėjo tik tarp dvejų 
politinių idėjų, o čia jau buvo 
užgauti ir tautiniai jausmai. 
Taigi, kaip jus manote apie ka
rę su Lenkija: ar tenai bus su
kilimų fronto užpakalyj, kuo
met rusai pradės mušti lenkus, 
ar ne?
Trockis atsakė:
"Aš manau, jog bus. Tauti

niai lenkų jausmai turės pa
skęsti politinėj kovoj. Tiesa, 
Estonijoj to nebuvo, bet reikia 
neužmiršti, kad ji greitai pa
baigė karę. Kas gali žinoti,

Los Angeles miestas pra
lenkė jau San Francisco, ir 
tai vien dėlto, kad tenai su
sirinko krūtamųjų paveiks
lų išdirbystė. Tas miestas 
šiandien skaitomas ”muving 
pikčių” industrijos sostinė.

kai atsiėmė savus reikalavi
mus — didžiumoj atsitiki
mų — po to, kaip samdyto
jai žymiai nusileido ir užtik
rino darbo sąlygų pagerini
mus. Nors da 1919 metų 
nilnų streikų skaitliaus 
skaitlinių nėra, bet mano
ma, kad jie virši ja 1918 me
tų streikus. Du trečdaliu

Tenai vra daugiau kaip 40 tvarkymų.
•* - - • a»W • t V • _ 1 • 

metus apie $20,000,000 pa- tvarkymas demokratiškais
ęompanijų, kurios išleidžia

J rr-------

veikslams daryt.

Mokinimo sistemos su-

pamatais.
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KELEIVIS

Ka» nieko neveikia 
To niekas nepeikia © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

CINCINNATI, OHIO.
Kapitalistai lapės uodegą į

suka.
Cincinnati, Ohio, šiuo lai- O ar žinote, 

p— -•* •’ -• -
darbininkai. Kompanijos, "Mažu ir atsiras durnių, 
nebeistengdamos \ - -
kontraktų ir prispirtos prie pabandyti, nes kitaip busi-

si lietuvių katalikų bažny- jisai veikė, ui kazuevujas 
cioj, bet, matyt, ne amuolas prisipažino, jog Fraina ap-

; SPRING VALLEY. ILL.
Šitas angliakasių mies

tas, seniau apsčiai lietuvių 
apgyventas, yra pasižymė
jęs progresyvės visuomenės 
veikimu: rengimu prakal
bų, skleidimu mokslo bei so- 
cialistiškų idėjų, šiandien 
tečiau jis yra apmiręs, išra
do ne tas, ką buvo dešimt — 
penkiolika metų atgal. A- 
nais laikais veikiusieji lietu
viai šrodo jau nusenėję-nu- 

Į karšė, netekę jiegų nuo dar- 
:bo. Daugelis jų jau išmirė, 
kiti kur kas sau išvažinėjo. 
Į Ir dabar čia pas mus ramu, 
’vg visas darbas jau butų 
atliktas.

Berods jie čia daug ko ir 
nuveikė, daug žmonių ap
švietė, todėl tik mažas vie
tos lietuvių skaitlius laikosi 
kunigo skverno Įsikabinę. 
Kadangi darbai čia nėra ge
riausi, tai žmonės iš čia 
kraustosi kitur. Ir šiuo lai

šku musų miestelyje lietuvių 
’ nebus daugiau, kaip 1,000 
i ar 2,200 asmenų — didelių 
ir mažų krūvoj.

Seniau čia gyvavo šešios 
'bažnytinės draugijos, buvo 
'S. L. A. kuooa. L. S. S. kuo
pa ir da dvi bažnytinės 
draugijos. Šiuo laiku L S. 
S. kuopa da gyvuoja, o S. L. 
A. kp. jau senai atsisveiki
no su šiuo pasauliu. Bažny
tinių draugijų beliko tik 
dvi: šv. Vinco ir Šv. Jono. 
Bet ir jos padarė žymu 
žingsni progreso linkui. 
Draugijų nariai jau, pav., 
nebe verčiami eiti velykinės 
išpažinties atlikti.

Beje, da gyvuoja čia pu
siau šventa moterų draugy
stė. Taipgi yra ir vyrų pa- 
genėtblauzdžių draugystė, 
kurios nariai su liktarnomis 
važinėja. Kunigauja šiame 
miestelyje kun. Bistras. Jis betojas kalbėsiąs apie LDL- 
vargšas net sudžiūvo, kaip D. Tapigi ir pats kalbėtojas, 
pelėda ant kryžiaus, belauk- išėjęs ant pagrindų, patyir- 
damas daugiau parapijonų, tino, kad nurodysiąs minė- 
Tik veltui jo laukimas: pa-.tos draugijas svarbą ir kas 
rapijonų vis mažai ir mažai, ir kuomet ją sutvėrė. 
Tegul jie ir neitų bažnyčion.' Vienok jo kalba nubarš- 
bet tik pinigus tegul nors kėjo Į kitą pusę, turbut to- 
paštu atsiųstų. Mėgina1 
žmogelis ir bedievius ir jų 
laikraščius keikti, niekas 
negelbsti. Keiksmo žodžiai 
nepavirsta i parapijonus. 
Turi jis čia ir parapijos ka
pines ir mokyklą, bet viskas 
skolose paskendę. Neįsten
gia parapijonai dievuli iš 
skolų iškelti — gal prisieis 
ir nusibankrutyti.

Turi ir laisvamaniai čia 
savo kapines. Vieta graži; 
skolos baigiamos išmokėti.

Iš biznierių čia randasi 8 
lietuviai, kurie užlaiko val
gomų daiktų krautuves; y- 
ra lietuvių kriaučių; o sa- 
liunų randasi apie 10. Pa
starieji nors ir nėra lankę 
mokyklas, bet yra gudresni: 
ką jie pasako, tai jų žodžiai 
stebuklus daro — lyginai 
kaip Kristus, kuris iš van
dens vyną padarė. Jie net 
subvtina ir Kristų, nes jie 

Kaikur lietuviai užlaiko padaro „moonshine viskę”, 
— j—.- 0 "viskėj" daugiau pro

to. negu vandens. Laikraš
čių skaityti musų saliuni- 
ninkai nelabai mėgia.

Angliakasiai šiuo laiku 
čia dirba gerai. Uždarbiais 

j betgi nesigiria.
Koki aštuoni metai atgal 

atsikraustė i šį miesteli iš 
Scottville. III., saliuininkas 

■T. Pietaras, žmogus laisvu 
pažiūrų. Jis mirė prieš po
rą metų. J ‘ * 7
našle, palaikė saliuną kokią 
pora metų ir ištekėjo už far- 
merio vokiečio, netoli Cher- 
ry. III. Pagyvenus juo- 
dviem apie keturis metus, 
farmeris ją nušovė. Sykiu 
su moteriške gyveno ir jos 
maža dukrelė, mergaitė ko
kių dešimties metų, žvėris 
farmeris ir ją nušovė. Tatai 
atsitiko naktį, 24 d. birželio, 
šliubą šitoji pora buvo ėmu-

sa-;Pagalios kompanijos 
ko: Gudrieji darbininkai 
"nepražiopsos” nepasinau
doję radusiomis progomis. 

. , —— — Z ką jie mano
Ku streikuoja _t mašinšapių taip rašydami? Nagi ve ką:

.‘spildyti kurie mums patikės. Reikia 
. . _ ------—■ z— |.-c*v**i*v*j vi, nes kitaip busi-

sienos, griebiami paskutinių me priversti greitai išpildv- 
>monių, idant sulaužius dar- ti jų reikalavimus." 
bininkų vienybę "gražumu." Tat ve ką reiškia kompa-.

tai kalbėtojas

Tu tikslu jos. išspausdino nijų paskelbimas, 
vietiniuose kapitalistų laik- ras darbininkų tarpe 
naščiuose milžiniškus pa- durnių? Netikiu 
skelbimus, i—------- 1 .. .. . ».
apsukti galvas nors mažiau 
susiprat usiems darbinin
kams.

Savo paskelbime kompa- ’ 
ui jos sako, kad jos yra pa- 
kėlusios darbininkams aL

pasitikėdamos pypkių, n-e-t-i-k-i-u!
Joseph

Ar atsi- 
; tokių 

šimts

š.

WILKES BARRE, PA.
Baisi nelaimė.

Praėjusios subatos vaka- 
gas augščiau ,negu yra pa- rą, apie pusę septintos, iš
kilęs gyvenime reikmenų; tiko baisi nelaimė. Netoli 
brangumas. Jos nurodo, kadsSouth Pittston stoties susi
mos sutrumpino darbo valan- dūrė du traukiniai. Jiems 
das; kad moką, girdi, darbi- sustojus, tretysis traukinis 
ninkams brangesnes algas, užvažiavo ant viršaus. Pa- 
negu by kokių kitų miestų sėkmės pasibaisėtinos;
panašios kompanijos. -- Ar į žmonių negyvų, 30 sužeistu, 
matot, darbininką'' kaip pui-i Kaikurie užmušta ant vie
kus yra jūsų bosai? 'tos, kiti mirė ligoninėje. Su-

Kompanijos sakosi nega-■ žeistieji irgi labai p*____ _______ A* • ! •» . -•
reikalavimo — 
darbninkų unijos, 
ir išlindo yla iš maišo. Dar- nupjauti kojas. 
lnninVn nnime’_ t\¥ L-n lo .
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Kompanijos sakosi ne?a-j žeistieji irgi labai nu-j 
linčios išpildyti tik vieno ■ kentėjo: jie tapo sulaužyti, į 

' pripažinti:sudraskyti. Tūliems prisiė-į
Tai tau, j jo padaryti operacijas —i 

’ ’ ' . Kaikurie’ 
sužeistųjų veikiausia turės 
atsisveikinti su šiuo pasau
liu.

Sužeistųjų tarpe randasi 
tūla moteris Marija Ko Vals
kienė, matyt, lietuvė, ir Fr. 
Matuskavičius — irgi tur
but lietuvis. Sužeistųjų tar-

sargas neįstengė apginti 
moteries nuo velnio vokie
čio, nes, kaip žmonės kalba, 
velniai visi mėgsta pasirė
dyti vokietukais.

Praėjusius metus čia mi
rė Jokūbas Masiakas, 48 m., 
laisvų pažiūrų, žmogus. Jį 
visi mylėjo. Nes nors jo 
turtas ir siekė keliokliką 
tūkstančių, bet jis draugavo 
su prastuoliais. Palaidotas 
velionis tapo neprigulmin- 
gose laisvųjų kapinėse, 
Spring Valley, III. Dabar jo 
kunui mūrijama čia skiepas 
ir statoma stovvla, kuri ka
štuosianti apie §4,000.

Progresyviškieji žmonės 
pas mus visi žymiai sukairė- 
ię. Bet jie nemėgsta vieni 
kitus niekinti. Mes mano
me, kad mes visi einame 
prie to paties tikslo; ginči
jamės tik dėl kebų, kuriais 
turėtume eiti prie to tikslo. 
Mes atiduodame garbę vi
siems musų piYmtakunams 
veikėjams. Jie visi — vieni 
iš vienos pusės, kiti iš kitos 
— progreso namą stato. Ši-į

I

bininkų unijos! — ot ko la
biausiai kompanijos bijosi.

Bet jeigu kompanijos taip 
bijosi unijos, tai darbinin
kams ypačiai svarbu yra. 
laimėti jos pripažnimą. Nesi 
unija yra toji tvirtovė, kuri 
sudrutina laimėjimus, iško
votus streiku. Nebus unijos, 
nebus organizacijos, jun
giančios darbininkus i vieną 
kūną — tai kompanijos gali 
atimti rytoj, kas buvo lai
mėta šiandien. Kompanijos 
yra pasirižusios atimti iar- 
bininkų laimėjimus bite die
ną, kuomet tik pasitaikys 
proga. O tų progų ponams 
kapitalistams pasitaiko 
daug: sumažėjo, pavyzdžiui, 
kiek darbai, negauta laiku 
užsakymas — ir ve kompa
nijos paskelbia: „Norite 
dirbti 55 ar 60 valandų sa
vaitę — galite dirbti, nepa
tinka — eikite lauk; be to, 
mes neįstengiame jums mo
kėti to, ką mokėjome pirma, 
—kam netinka, tas gali pra
sišalinti." Ką daryti tolau 
atveju? Eiti į streiką pana
šiu laiku ? Ne. tai veik neį
vykdomas dalykas. Nes ir 
geriausiai darbams einant, 
kiek spėkų, kiek energijos 
prisieina išeikvoti, kol strei
ką iššauki, kol ji tinkamai 
suorganizuoji.

Kas kita betgi būna, kuo
met darbininkai turi uniją. 
Unija padaro tam tikrus 
kontraktus su samdytojais. 
Unijoj būnant, darbinin
kams nesunku išeiti strei- 
kan, nes tuomet arba visi 
dirba, arba nė vienas. O juk 
kompanijos be vieno darbi
ninko palikti negali. T ai to
dėl ir Cincinnati kompani
jos taip atkakliai spiriasi, 
kovoja prieš darbininkų 
reikalavimą pripažinti uni- 
ą Kompanijų paskelbime, 

toliau, kalbama, kad jau 
darbininkai grįžta atgal ; 
darbą, kad. jau streikas pra
laimėtas ir tt. ir tt. Bet ki
tame to paskelbimo para
grafe jos tuoj užkviečia vi
sus grįžti i darbą. Ar ne
juokinga? Darbininkaa 
grįžta, pasak kompanijų, 
darban, o kompanijos juos 
prašo: "Meldžiamieji, grįž
kite darban”. Tai kam da, 
po šimts pypkių, tas prašy
mas, jeigu jie jau grįžta? 
Juk darbininkas nėra kokia 
nedrąsi septyniolikos metų 
mergšė. . . . -

Bet ne! Darbininkai ne
grįžta, tat kapitalistai ir 
kviečia juos. Ir jie niekuo
met nekviestų, jeigu nereik
tųkontraktų atlikti. _ _

pę užtiko H. Olšęvski. 40 se-
numo žmogų, šis pastarasis 
yra lietuvis.

Kieno kaltė? Be abejo
nės kaltė konduktorių. Ko
dėl jie nedavė jokių signalų, 
idant apsisaugojus save ir 
žmones, atsidavusius iu glo
bai?

Smulkmeniškos gi prie
žastis kol kas neištirtos. 
Pradėta tyrinėjimai.

Geležinkelio patarnauto
jai taip iau nukentėjo. Vie
nas jų užmuštas; kitam pri
siėjo nupjauti abi kojas; 
trečias, guli be žado ligoni
nėj.

DETROIT. MICH.
Visos vietos užimtos.

Patariu lietuviams neva
žiuoti Detroitan, nes čia la
bai sunku surasti paranda- 
vojimui gyvenimui namų. 
Žmogus esi priverstas pirk
ti namą, jei nori gyventi. 
Bet kuomet nori pirkti, tai 
prisieina mokėt beverčiai. 
Pragyvenimas pavieni'ams 
irgi ne pigesnis. Kambarys, 
pavyzdžiui, ir valgis vienam 
žmogui atsieina §75 Į mėne
sį.

Pavieniai gyvenantis da 
gali kartais prisiglausti prie 
kokios šeimynos. Venok už
laikymas čia prastesnis, ne
gu vokiečių nelaisvėje; ten 
kiek gauni, tiek gauni val
gyti, bet mokėti nereikia.

vyrus imdami krautuvėse 
maistą ant knygučių. Bet 
kadangi ir šeimininkas, ir 
šeimininkė, ir vaikai, ir bur- 
dingierius — visi ima ant 
tos pačios knygutės, »tat pa
sirodo, kad savaitės gale 
burdingieriui prisieina už
mokėti vienam už visus.

Kiek geresnis, rasi, liki
mas tų burdingierių, kurie 
sumano prisitaikyti prie šei
mininkės už -u-Oą gaspaco- 
rų. Nors ir tuomet prisiei
na už viską užmokėti, bet, 
imant dalykus aplama’’, at
sieina pigiau.

Vienok čia yra kliūčių. 
Kadangi mada turėti antrą 
gaspadorių ■musų šeiminin
kių tarpe labai prasiplatinu
si, tai naujai atvažiavęs apie 
tokią vietą nė svajot negali 
— vakansijų nėra.

Senas Kareivis.

'•1

Jo moteris, tapus
S _ _ _ t

tame dalyke mes pagerbia
me "Keleivi”, daug dirbusi 
ir dirbanti žmonijos labui.

ši’akojo Kvietkas.

bu

su

ROSHESTER, N. Y.
Komunistai prisipažįsta 

vę „suklaidinti.”
21 d. birželio čia buvo

jnengtos prakalbos. Rengė 
jas vietinė LDLI). kuopa. 
Kalbėjo tūlas Venskunas. 
Rochesteryj iki šiol nema

tytas ir negirdėtas, 
tos priežasties ir 
atsilankė mažai.

Vakaro vedėjas 
nauojką ir pasakė, kad kal-

Gal dei 
publikos

perstatė

del, kad butų reikėję pasa
kyti, jog tą brangią draugi
ją sutvėrė socialistai. Apie 
tą draugiją kalbėtojas nie
ko tečiaus nekalbėjo, bet 
trankėsi po visus kampus, 
pasakodamas apie Įvairius 
nuotikius, ir užbaigė kalbą 
apie Raudonąjį Kryžių ir jo 
prastus darbus.

Kuomet išėjo kalbėti ant
ru kartu, Venskunas užreiš- 
kė, kad kalbėsiąs apie Rusi
ją ir Lietuvą. Bet ir ši sy
ki, reikia pasakyti, jis kal
bėjo daugiau apie Vokietijos 
socialistus ir Šeidemano 
baisius darbus 
starasis malšinęs spartakie- 
čius. O apie tai, kas blogo 
buvo Sovietų Rusijoj, kal
bėtojas neužsiminė nė žode
liu.

Pasak Venskuno, dabar
tiniai Lietuvos socialistai 
pas carą buvę žalčio kailiu 
apsidengę ir valdžiai tarna
vę, o dabar, numetę tą kailį, 
apsirengė lietuvišku avies 
kailiu. idant komunistus 
persekiojus: tai, girdi, neiš
tikimi darbo klesai žmonės 
ir veikėjai. Gi apie tai, kad 
Brusilovas caro viešpatavi
mu žalčiu vaikštinėjo, o da
bar sovietuose dėvi avies 
kaili, — apie tai kalbėtojas 
nė nevėptelėjo. Mat. kaip 
rusas, tai gali būti geras a- 
biem pusėm, o lietuvių vei
kėjai — tai ne.

Šeidemano
- kaip pa-

Taip maišydamas visus 
reikalus Į vieną krūvą. Ven
skunas užbaigė savo kalbą, 
nupeikdamas Grigaiti ir 
Michelsoną. buk jie nesą 
darbo klesos vadovai.

Prakalbai pasibaigus bu
vo-leista užduoti kalbėtojui 
klausimus. Kuomet vienas 
susirinkusiųjų užklausė, 
ko yra buvęs Fraina ir ką

gavo darbininkus, ir todėl 
esąs negeras. Bet, girdi, 

. mes ne visų tokių, kaip F., 
• klausome. Venskunas neiš

drįso pasakyti, kad žinios 
apie Frainos darbelius yra 
išmislas. Nes jis jautė, kad 
jam tuoj butų buvęs paro
dytas "Keleivis" su tikrais 
prirodymais, jog komunis
tų vadas buvo apmokamas 
valdžios agentas.

Duota kalbėtojui da ir 
daugiau klausimų, bet ko
munistai ėmė šaukti, rei
kalaudami uždaryti prakal
bas. Jie ėmė barškinti sė
dynėmis, keltis iš vietų, kad 
nedavus publikai išgirsti 
klausimų, statomų kalbėto
jui. Vargšams turbut kai
to akis iš gėdos.

Butų labai gerai, kad ’’K.’ 
kiek paaiškintų nuo savęs, 
kas tas yra Venskunas iš 
Philadelphijos, Pa., ir kuo 
:is užsiima, nes čia jo niekas 
nežino, tik risi kits-kito 
klausia: kas jis — ar nėra 
kokis slaptas...?

Dobilėlis.
Nuo Redakcijos. — "Ke- 

eivio” Redakci ja iki šiol nė
ra nieko girdėjus apie Ven- 
-kuną. bet iš jo kalbos ma
tyt. kad jis yra tokis pat 
Rarbininkų vienyliės ardy
tojas, kaip ir kiti.

HARRISON, N. .1.
Lietuvis nušovė merginą, 
kadangi ji nemylėjo jo.
Čia atsitiko gana nepa

prasta tarp lietuvių trage
dija. Pas Menkevičius gy
veno tūla mergina. Tame 
pačiame name buvo ant bur- 
d.o ir tris vyrai. Vienas tų 
vyrų Įsimylėjo i minėtą aug- 
ščiau merginą. Bet ji nepai
sė jo. Ir vyrui užkalbinus 
ią ištekėti už jo, mergina 
atsakė, kad ji niekuomet ne
tekėsianti.

Kiek laiko praslinkus kal
bamoji mergina susipažino 
su tik ką atvažiavusiu iš 
Pennsylvanijos valstijos 
-aikinu. Vaikinas kartą 
užkvietė ja eiti kartu su juo 
i teatrą.

visus manančius kitaip ne
gu jis žmones keikė; laikraš- į 
Čių jis taipgi neskaitė. *

Merginos vardas ir pa
vardė: Ona Žiogiutė. Ji ne
turi jokių giminių Harriso- 
ne. Josios brolis, rodos, gy
vena Philadelphi ioj, prie- 
miestyj Cambridge, Pa. 
Gaila mergaitės: puiki buvo 
mergina; su žmonėmis vi- ' 
suomet gražiai apsieidavo. 
Mergina gal ir pasveiks.

C. K. R. Nightingale.

WATERBURY, CONN.
Apvaikščiojimas tautiškų 

kapinių ir atminimas Igno 
Grišiaus.

31 d. gegužio, antrą vai. 
po pietų, šešios draugystės, 
atstovaujančios apie tris 
tūkstančius lietuvių, marša- 
vo, benui griežiant, nuo lie
tuvių svetainės iki 103 
Green St, i Tautiškas Kapi
nes.

Ant kapinių drg. J. Šuns- 
kis ti-umpai paaiškino paro 
dos tikslą, o drg. J. Benėo- 
raitis keliais žodžiais paaiš
kino minėtu kapinių Įgijime 
istoriją. Po to kalbėjo ad
vokatas F. J. Bagočus. 
kalba tinkamai 
rengta prie 
vaikščiojimo.

Šitas kapines

Jo 
buvo pri- 
kapinių ap-

Mergina sutiko. 
Liepos 1 d., apie 6 vai. vak.. 
vaikinas atsilankė Į namus, 
ką mergina gyveno, ir jiedu 
išėjo. Vyras, kuris pirmiau 
piršosi merginai, tiesiog pa
siuto iš pavydumo.

Ant rytojaus, visiems išė
jus Į darbą, ir jis išėjo. Bet 
jis greitai sugrįžo ir pasakė 
šeimininkei, kad jis norįs 
matyti Oną — tokis buvo 
merginos vardas, šeiminin
kė, nenujausdama nieko pik
io, pašaukė merginą iš jo
sios kambario. Kaip tik 
mergina pasirodė, tasai vy
ra stuojau prišoko prie jos 
su revolveriu rankoje ir ta
rė: "Tu man sakei, kad tu 
mane vieną myli,” ir tuojau 
pradėjo šaudyt į ją. Viena 
kulka pataikė merginai Į šo
ną ir dvi — i dešinę ranką, 
o ketvirta — į kairiąją ran
ką. Po to, tasai sužvėrėję^ 
žmogus įėjo į savąjį kamba
rį ir čia paleido kulką sau į 
pilvą.

Išgirdus revolverio šū
vius, vidun Įbėgo moteris. 
Pasiųsta maža mergaitė po
licijos pašaukti.

Kuomet atbėgęs policis- 
tas pravėrė -to pakvaitųsio 
vyro kambario duris, pasta- 
starasis paleido kulką į po- 
licistą* bet nepataikė. Po- 
licistas prišokęs prie vyro 
sugriebė jį ir užsuko jo ran
ką užpakalin. Pašaukta 
greitosios pagalbos veži
mas, ir abudu — ir vyras ir 
mergina — nuvežta Į Netv
arką ligonbutin.

Tat matote, kokių žmonių 
da esama tarp lietuvių. Kal- 
bamasai vyras irgi yra bu
vęs geras katalikas, kuris to ir parvažiavo. Todėl ke-

Maloniai šviečia

J ŪSŲ klausimai apie elektri
ką bus musų klausimais, jei

gu jus mums juos pavesite.
Pabandykite.

Thr Edi ton Electric
Įlh am natinį Compaiiy oį Eotton

lionės lėšos tapo atskaitv- 
tos ir tik pusę tikieto nutar
ta sugrąžinti. .VI. Račiutė 
pusės neėmė ir tuo budu po 
šiai dienai draugystė liko 
kalta Kačiutei už parveži
mą Igno kūno, jeigu ir ne 
už pilną tikietą, tai bent už 
pusę — apie $33.00. Pridė
jus anuos $28.00, viso pasi
darytų apie §56.00. Jeigu 
{įerkėlimas Igno kūno i Tau
tiškas kapines perdaug ne- 
lėšuotų, tai už tuos pinigus 
bent jo kapą papuošime.

Igno Draugas.

KULPMONT. PA. 
Prakalbos.

Lietuvių Mekanikų. Sąry
šis birželio 25 surengė pra
kalbas. Kalbėjo J. Sagevi- 
čius iš Brooklyno, Alex Rei- 
kow iš Philadelphijos. ir ma
joras žadeikis. Prakalbos 
rengta tikslu garsinti ir par
davinėti Lietuvos bonus. 
Bet vietos bolševikai jau iš- 
anksto išblaškė lapelius, ku
riuose buvo protestuojama 
prieš visą pasaulį ir prieš 
pačius save. "Laisvės” 
skaitytojai net švilpė svetai
nėje. Salėje jie elgėsi nely
ginant kokie priešistoriniai 
sutvėrimai. Prakalboms 
užsibaigus, jie visi patraukė 
i L. karčiamą ir kaukė ten 
ne savais balsais. Kaip žiu
ri i tuos musų bolševikus iš 
šalies, tai ir matai, kad daug 
vargo musų laikraščiu tu
rės, kolei vėl juos atvers i 
žmoniškus sutvėrimus, kuo
met jie — tie bolševikai — 
narnės savo bolševizmą.

Majoro Žadeikio prakal
bos Kulpmonte nepavyko. 
Jis net komiteto negalėjo 
sutverti. Surado tik porą 
ypatų, kurios apsiėmė par- 
cavinėG bonus, tai ir vskas 
Reiškia, kulpmontiečiai vis
tą griauna, o nieko tokio ne- 
jastato. Farmeris.

įsigijome 
1902 metais, t. v., vieniems 
metams praslinkus po Igne 
Griešiaus mirties. Bet ka
pinių Įgijimo istorijos nega
lima išaiškinti be paminėji
mo Igno Griešiaus vardo.

Ignas Griešius mirė 12 d. 
rugp.. 1901 metais., vos tik 
užbaigęs komercijos mokslą 
Trenton, Mass., Ruskino ko
legijoj. Velionis buvo nariu 
šv. Jurgio Draugystės. 
Naugatuck. Conn., ir nevei
zint to, kad jau šešis mėne
sius turėjo užvilkės mėnesi
nes duokles, Šv. Jurgio Dr- 
stė nutarė parsigabent jo 
kūną Naugatuckan ir iškil
mingai palaidot Draugys
tės komitetas, nuėjęs pas ai
rių kleboną kunigą Sheri- 
den. suderėjo laidotuves ir 
rodėsi viskas gerai. Bet už
girdęs apie tai kun. Sauru 
saitis apskundė airių pra- 
baščiui, kad nabašninkas 
buvęs bedievis, nėjęs išpa
žinties. Tuomet airių pra- 
baščius atsisakė Igną laido
ti. Komitetas todėl surado 
vietą ant protestonų kapi
nių ir ten velionį palaidojo.

Šitas atsitikimas pakė’ė 
klausimą apie Įsigijimą tau
tiškų, laisvų kapinių. Bet 
vė’Iionio nuopelnai yra ne 
tame, kad iš priežasties jo 
mirties gimė mintis Įsigyti 
šias kapines, o tame, kad jis 
ti-umpu savo amžium pasi
žymėjo uoliu visuomenės 
veikėju. Igno atminčiai yra 
surinkta ir pinigų. Jam mi
rus, buvo kilęs sumanymas 
išleisti jo biografiją ir tuo 
tikslu buvo surinkta apie 
§23.00, kurie laikyta pas aa. 
V. Karbauską. To fondo 
reikalu, rodos, daugiausiai 
pasidarbavo J. Bekeris, V. 
Kurbauskas ir M. Račiutę- 
Herman. šv. Jurgio Dr-stė 
nutarė savo lėšomis perkel
ti Igno kūną iš Trenton, 
Mass. Tatai lėšavo draugys
tei §60.00 su viršum. Mat, 
jeigu vežti kūną vieną, be 
žmogaus, kuris jį lydėtų, tai 
reikia mokėti dvigubą kai
ną už tikietą. Kadangi te
čiaus Igno kūną lydėjo Ra- 
čiutė-Herman, tai atsiėjo 
pigiau. Tuo budu Igno kū
no parvežimas kaštavo 
tiek, kiek kaštuoja papras
tas kelionės tikietas.

Račiutė - Herman 
kalavo ,kad draugystė 
mokėtų tiek, kiek kūno par
vežimas butų lėšavęs meke
no nelydimas. , Draugystėj 
gi motyvavo tuo, kad M., džiabą ledų kelnorėj — tai 
Račiutė ant to paties tikie- atvėsite.

Taipgi Lietuvis.

rei- 
už-

NEW YORK, N. Y.
Amerikiečiams nepatiko 

„lietuviški rūbai.”
Alfonsas Vuillermiras, 

kuris prisipažino esąs lietu
vis, atgabenta Į teismą ir pa
statyta prieš šviesias teisė
jo akis West Side teisme dėl 
ypatingo prasižengimo. Jis 
būtent darydavo taip: kas
dien nuo 1 valandos iki 4 
po pietų nusi rėdydavo ir 
tapi, kaip jį gamta sutvėrė, 
atsisėsdavo savo name, pa
langėje vėdintis. Visa, ką 
jis turėdavo rūbų — tai tik 
vėjo vėtvkla. Kaimynams 
tatai nepatiko ir jį atgabeno 
teisman. Vuillermiras te
čiaus stengėsi pasiteisinti 
tuo. kad, girdi, Lietuvoje 
karščio laikais žmonės dėvi 
panašius rubus. Teisėjas 
i>etgi jam atsakė:

—New Yorke mes dėvi
me rubus.

—Ir aš dėvėsiu juos, kaip 
oras biskį atvės, — stengėsi 
{tikrinti teisėją musų vien
gentis.

Vienok teisėjas nepasi
tenkino tokiais prižadais ir 
pasiuntė Vuillermirą Į 
Blackwell Island šaltąją. 
Esą, tenai gal jus surasit
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Žmonės gyvenusieji Iš Steigiamojo Liet. Seimo
nančius šiuo laiku Azijoj, į'tinio mokesčio 10 rublių ir 

2)Ančdėlinio 
_ _______  5 rublius ir 46 ka

lius olose, ir tūlos liekanos peikas. 3) Padotkų mokes- 
rodo, kad jau turėjo šiokius-’čio 4 rublius. Viso 20 rublių! 

>;ir! 
taip kas met. Per 50 metų 
■tie ūkininkai už savo žemę, 
; jos nevaldydami, išmokėjo 
! 1,000 su viršum rublių. Na, 
o kadangi nuo dienos žemės 
atėmimo bylinėjasi su dva
rininku, tai bylos ir žygiai 
kelissyk tiek daugiau kaina
vo.

Gal tas žemės sklypelis, 
kaip ir kitos atimtos žemės, 
būt senai buvęs užmirštas ir 
šiandien to klausimo niekas 
nebekeltų, kad ne tie mokes
čiai. Seniau, da prie rusų, 
pasakojo ūkininkai, būdavo, 
jau išlošiame bylą, teismas 
priteisia mums tą žemę pa
imti, bet da turi 
kas atkirsti (nors mes 
nuosius rubežius žinome) 
bet nesulaukdami atkertant, 
susitariame už ją mokesčių 
nemokė1.-: dvarininkas val
do žeme, tegul jis už ją ir 
mokesčius moka. Tuoj, bū
davo. mus už mokesčių ne
mokėjimą patraukia atsa
komybėn. Atvažiuoja tak- 
satorius: sutaksuoja vieno 
arklį. kito karve, trečio 
kiaulę, ketvirto vežimą, ir 
mes, nebelaukdami kol par
duos, persigandę sumokame 
natis netik mokesčius, bet ir 
uždėta bausmę. Taip tęsėsi 
metų metus ir ėjo bvlu bylos 
— dvarininkas valdė ir nau
dojo žeme, o mes už ją val
džiai mokesčius mokėjome...

Dabar tie ūkininkai pada
vė tą bylą Lietuvos Teismui 
oernagrinėti ‘ir sugrąžinti 
Jiems atimtą žemę. Bet 
Lietuvos Teismas ir tuo pat 
keliu eina, kuriuo rusų teis
mas ėjo. Jau. kaip tie ūki
ninkai sakė, Teismas dusyk 
tą bylą nagrinėjęs, bet vis-i 
kas, pakol kas, ant vietos; 
stovi. Teismas reikalauia j 
visokiu liudyjimų. prirody- į 
mu, dokumentų, tuo tarpu 
laikas bėga,- žemę dvarinin
kas valdo, e už ją mokesčius 
ūkininkai Diedoriiai moka. 
Ar ilgai tain bus? — atsa-į 
kvkity kas žinot. i

žmogelis.

pietus nuo Himalajo kalnų' 92 kapeikos, 
siksus. Jie laidojo numirė- mokesčio 5 r

i
i

pirm 500,000 metų.
Pagarsejęs Amerikos 75 pėdų gilumoj. Prof. Os- 

mokslininkas, prof. Osborn, born nuomone, šis žandkau- 
------ i------- • "Senos Ak- lis esąs vienas svarbiausių 

Gyventojai*’ dokumentų tyrinėjimui j 
papasakoja labai įdomių da- priešistorinių žmonių gady

nių.
Apie vadinamąjį Nean- 

derthalio žmogų, kurio liku
čiai atrasta 1856 metais.) 
Osborn sako štai ką: ten bu
vus žmonių veislė išsisklai-

Pagarsėjęs

savo knygoL 
mens Gadynes

lykų apie žmones, apie jųjų 
gyvenimų, kuomet, anot mu
sų švento rašto, nė paties 
pasaulio da dievas nebuvo 
sutvėręs.

Pasak to profesoriaus, 
pietinėj šių dienų Francuzi- džiusi Europoj nuo Baltijos! 
ini ir šiaurinei Tsnaniini iurn iki Gihraltarn (Ivvp.Ispanijoj jurų iki Gibraltaro. Gyve- 

gyvenusieji prieš nūs ji "neperseniausiai” — 
Rakius 50.000 metų atgal.

Šitoji rasė — sako Osborn 
— buvus ta rasė, kuri jun
gia šiandienines žmonių 
veisles su senovine pusiau 
beždžioniška veisle.

"Ilgų metų tyrinėjimais— 
sako Osborn — mes surado
me užtektinai medegos, kad

ioj ir šiaurinėj 
žmonės, 
25,000 metų, turėjo jau pa
lyginamai augštai išvystytą 
dailę. Tasai nelemtas pro
fesorius da tvirtina, kad 
žmonijos kultūros liekanas 
kalbamose Europos šalįse 
galima susekti taip toli, 
kaip 100.000 metų atgal.

Čia tik vienas dalykas: 
arba musų biblija apsiriko, sudarius pilniausi pažinoji- 
arba musų profesoriui ()s- mą visos kaulų sudėties v 
bornui galva apsisuko.

Vienok pastarasis nepasi
tenkina nė 100,000 metų. Ji
sai leidžiasi gilyn į senąją 
gadynę ir užreiškia. kad 
žmogus jau buvo pametęs patįs tų laikų vyrai ir mote- 
savo gyvulišką išvaizdą ma
žiausia koki 500,000 metų. 
Jau tais laikais, anot jo, 
žmonės pradėjo vaikščioti 
stačiomis, ant dviejų kojų, 
ir ėmęs vartoti savo rankas 
pagaminimui šiokių - tokių 
pabūklų arba "tulšių” — 
vartojant musu amerikoniš- 
kai-lietuvišką kalbą.

Profesorius Osborn yra 
Amerikos Gamtos Istorijos 
Muzėjaus prezidentas. Jam kalbamos veislės pėdsaką' 
kalbant, reikia klausytis. užtikta pirmiausia. 
Jis savo išvadžiojimus daro 
nevien savo patyrimais. Ji
sai remiasi darbais tokių 
garsių archeologų. kaip 
Cartailhac, Brenil, Oberma-

'ier.
Profesorius Osborn su

randa, kad gadynė, kuri tę
sėsi apie 125,000 metų, ga
dynė, kuomet vartota akme
niniai pabūklai, yra lakotar- 
pis, griežtai besiskiriąs nuo 
kitų žmonijos vystymosi 
laipsnių.

Profesorius Osborn pri
pažįsta, kad s . sekti visą se
nos akmeninės gadynės 
žmonių plėtojimosi taką ne
galima kolei kas. Europoj 
pirm 25,00c metų augštai 
pakilus kultūra nenukrito iš 
dangaus. Ji. girdi, pamažu 
išsivysčius ilgų-ilgų metų 
bėgyje.

Jisai tvirtina, kad jau 
pirm 25,000 metų galima už
tikti užmazgas šiandieninio 
kultūros gyyenimo. Jau 
tuomet mintis ėmus valdyti 30.000 metų? 
ranką jau tuomet žmogaus didelis ledų nuslinkimas, le 
protas pradėjęs suprasti si- du siena pasitraukė. Re1 
metriškumą, jau tuomet pas buvo visgi ten pusėtinai ša! 
ii išsilavino skonis pažinti ta. Franci jos ir Anglijo? 
gyvūno grožę, jau tuomet vis da juros neskyrė. Vasa- 
žmogus ėmė vartoti dažus, ros buvo apyšiltės, bet žie 
jau tuomet jis pradėjo ban- mos gana piktos. Gyvento 
dvti savo spėkas skulptūroj, jai. idant apsisaugojus nuc

Pasak profesoriaus Os- šalčių, turėjo susirasti olas 
borno. seniausias žandkau- Tai buvo tain vadinama olų 
lis, kuri galima pavadinti gadynė. Europoj gyvena 
žmogaus žandkafuliu. buvęs plaukuotasai mamontas ir 
surastas ant Javos salų. Ta- kiti šiaurinio klimato žvėris 
sai žandkaulis esąs mažiau- Gyveno čia ir Azijos žvėrįs 
šia 500,000 metų senumo, kaip, pavyzdžiui, olų hije- 
Vienok autorius to neskaito na, laukinis asilas, olų liu 
kaulo pilnai žmogišku žand- tas, olų leopardas. Ant tr 
kauliu. *
jo. turėjęs sutvėrimas, kuris darė medžiokles, 
nedaug ką skyrėsi nuo žvė-, 
ries.
Seniausia žmogaus liekana, 
užtikta Europoj, anot prof. 
Osborno, esą taip vadina
mas Heidelbergo žandkau
lis. Jis mano. kad tasai 
žandkaulis tarnavęs žmo
gui, gyvenusiam pirm 250,- 
000 metų. ' 
kuomet šiaurinės 
jos miškuose gyvenę senobi- ta, augšto ūgio veislė.

• •• • • W 1 W w ■ • • • • 1 X

rų. moterų ir vaikų, priklau
sančių prie Neanderthalio 
veislės. Mes žinome šian
dien. kokis buvo jų smegenų 
išvystymas ir kaip išrodė

ns.
Vienok kalbamoji žmonių 

veislė išnyko visai nuo že
mės paviršiaus. Josios iš
nykimas. kaip matyt, atsiti
ko tuo pačiu laiku, kuomet 
Europon atkeliavo sugabes- 
nė ir augščiau išsivysčius 
žmonių veislė — Cromag- 
nonai. Pastarai veislei duo
ta šitokis vardas todėl, kad 
tain vadinasi kaimas, kur

Profesorius Osborn nuro
do, kad Cro-Magnonai buvo 
tie žmonės, kurie padarė 
piešinius olose. Jis mano 
kad šitoji veislė pasirodžius 
apie 20—25 tuksiančiai me
tų atgal. Nors gyvenusi se
nobinė Europos žmonių vei
slė. neanderthaliečiai, ėjo 
prie degmeracijos, bet u- 
mus josios išnykimas, vei
kiausia, buvęs pasekmi 
Cro-Magnono veislės atsira 
dimo Europoje.

Cro-Magnonai. anot prof. 
Osborno, jau pilnai priklau 
sę prie Homosapiens (pro 
taujančio žmogaus) veislės 
Taigi, gana tvirtu įsitikrini- 
mu galima sakyti, kad 
šiaurinės Europos rasiu 
pirmieji tėvai pasirodė Eu 
ropoj apie 25—30 tūkstan
čių metų atgal.

Kaip gi išrodė Europi 
tais laikais, kuomet Cro 
Magnonai atvyko čia prie) 

Paskutinis

Tą žandkaulį, anot tai žvėrių musų protėvia' 
......... Jie me

džiodavo mažiukės veislė? 
arklius ir juos valgydavo 
Jokių betgi ženklų nėra, kad 
jie butų mokėję jodinėti tais 
arkliais, arba važinėti. 'Iš
radimas”, kad arkli galima 
panaudoti jodinėjimui arba 
važinėjimui priklauso vėles
niam laikui ir tolimųjų rytų 

Tai buvę laikais, gyventojams.
's Vokieti- Cro-Magnonai buvo dru- 

.........................  Vi
niai. jau senai išnykę šlapiai autinis tų laikų žmogaus u- 
sloniai) ir Afrikos liūtai, gis siekė apie 6 pėdas ir 8 
Kalbamasai žandkaulis at-{colius. Sulyg savo kūno su
rasta 1907 metais, žemėse dėjimo jie panašėjo i gyve-

tokius prietarus, buk mirų- ir 38 kapeikos per metus 
šieji "aname” pasaulyje " * ’ 
taipgi gyvena. Apie tai Į 
sprendžiama iš to fakto, i 
kad mirusiųjų lavonai būda
vo aprėdyti įvairiais papuo
šalais, ginklais, kad prie jų 
būdavo paliekamas valgis'. 
Daugelis užtiktų skeletonų 
yra raudonai nudažyta; už
tikta olų sienų, taip jau nu
teptų įvairiomis spalvomis. 
Kaikurių mirusiųjų lavonai 
buvo gerokai apmiltuoti 
(nupauderiuoti), lyg šian
dien musų merginų veidai.

Cro-Magnonus, ]>asak 
profesoriaus Osborno, išstū
mė nauja veislė, taip vadi
nama Magdalenos laikų vei
slė. gyvenusi nuo 16 iki 10 
tūkstančių metų pirm Kris
taus gimimo. Toji veislė, 
pasak Osborn, išnykus taip
gi, tik nevisai. -Jis mano, 
kad tos veislės tvpo žmonių 
yra užsilikusių iki šiai die
nai Dordgne Klonyj.

Magdalenos laikų veislė 
pasižymi vartojimu kauli
nių dalykų. Jau tuose lai
kuose vartota kaulinė ada
ta. Matyt, jie siuvusi kai- 
’ių rubus.

H omo Sapiens.

Delei atimtos 
žemės.

(Prisiųsta "Keleiviui.”)

Aną dieną kreipėsi į ma
ne patarimo penki ūkinin
kai: Motiejus. Juozas, An
tanas, Mateušas, Pranys ir 
Jurgis Diedoniai iš Marge- 
nykų kaimo, Augštosios Pa
nemunės valsčiaus. Jie man 
papasakojo, kad iš jų tėvų- 
tėvukų koks tai dvarinin
kas, vokietys Pašas, atėmęs 
61 margą ir 99 prentus že
mės. Tas vokietys Pušas 
kasžin iš kur atsibeldęs į jų 
apielinkę. paėmęs plotą 
jam patinkamos že
mės, ūkininkus nuo tos že
mės nuvarinėjęs, o ant jų že
mės pasistatęs sau dvarą, 
igi šiai dienai tebestovintį. 
Dabar tą dvarą valdąs Kur
tas Bikleris (iš pravardės^- 
vokietys) ir žemę gabalais 
oardavinėjąs; nors -esą už
ginta žeme spekuliuoti, bet 
ns iš Lietuvos valdžios išsi
rūpinęs leidimą žemę parda
vinėti. Taip man žodis žo- 
iin pasakojo tie penki ūki
ninkai.

Kadangi minėtų ūkininku 
žemė priėjus prie dvarinin
ko Pušo trobų, tai jis iš ti
nkini nkų tėvų-tėvukų atė- 
nęs gabalą jam patinkamo? 
temės ir priskyres ji prie 
savo žemės. Tai buvo, žino
ma, baudžiavos laikuose. 
Vienas ūkininkas da atme
na savo tėvo-tėvuko paliktą 
mažę, kurią vokietys Pušas 
atimdamas jų žemę, sakęs: 
Ato, vaikeliai mano: ate 

nonas dievas augštai, ato 
karalius toli, ato aš jums 
nonas dievas ir karalius: 
klausykit ir garbinkit ma
ne...”

Iš dokumentų, kokius tie 
ūkininkai turi, tai rusų lai 
kų mokesčių paskirstyme 
apas. kuris lietuvių kaibor 
'svertus šitaip skamba: 
"Žemes dvarininko iš ,Die- 
loniu atimtas ir reikiamas 
nrirėžti prie sodybos be at
lyginimo 61 margas ir 99 
urentai... Sodybos, įeinan
čios į pilną ūkininku savas
ai, remianties Augščiausiuo- 
ju Įsakymu vasario 19 (ko
vo 2) d., 1864 metų.” Tą že
mę nuo neatmenamų laikų 
vaTdęs dvarininkas Pušas, 
dabar valdo dvarininkas 
KuYas Bikleris. vokietys, 
o už tą žemę mokesčius mo
ka.’ tie ūkininkai, iš kurių 
žemė atimta. Sulig 
čių lapo mokama: 1)

mokes-
Pama-

matinin-
se-

*

jGegužio 20 d. ryto posėdis.! Lietuva tapo nepriklauso- I , - ....
Dienotvarkėj stovi: 1)at

sakymas į pasveikinimus, 2) 
amnestijos klausimas, 3) 
konstitucijos klausimas.

Rimka siūlo po amnesti
jos imti svarstyti trečiuoju 
punktu žemės reformos sku
baus reikalo klausimą, nes 

dabar daromas visokias su
tartis bei kontraktus, lie- JVg ČUIUIISUJOS KOI ciancius žemes ir mišku soe- j • • • - > •>kuliaciją. U P daugiausia ginčų kilę

Kairys pripažįsta Iškeltą 
klausimą esant skaudžiau
siu. Anot jo, dvarininkai 
daro visą, kad galėtų dau
giau prisigrobti visokių tur-

; tŲ.
Krupavičius, krikšč. dem. 

bloko vardu jialaiko šį kiau
ksimą su papildymu — už- 
j drausti inventoriaus narda- 
yinėjimą. Konti'o'iertais 
galėtų būt dvaro darbininkų 
komitetai.

Lekeckas pastebi, kad ši
itas dalykas galima butu esą 
nriimti, jei čia nebūtų koks 
kukutis ar meškerė, su ku
ria norima pagauti 
žmonių reikalai.

Pagalios Rimkos pasiuiy- 'priklausomybę, bet prieš e- 
mas buvo priimtas svarstyti šamą ją socialinę tvarkiu 
trečiuoju punktu. Valstiečių Sąjunga ir soc. 1.

Toliau buvo paskaityti d. priima 126 str. ir atmeta 
naujai gauti pasveikinimai 108 str.
lUSS4 Irt M Matulaitis (kr. d.) išrodi-
, ..zsie įų, Kaip antai. iš A- ].ad į tuos
■metiku vairių o^amzaeį Wrfe griovį va'lstybę;tai pa. 

ier in.°.' ,ls ls,darvsia nenaudinga Lietu-
iFriburgo Taip pat atsiun- vsj darba ne? gleisti iš ka. 
.te pasveikinimą buvęs savo ,ėjim0 a]i vėl iauti vals.

Bičiūnui einant kalbėti 
kairėje pusėje ima juoktis. 
Kalbėtojas pabriežia, jog 
norint išlaikyti toliau vals
tybę nepriklausoma', reikia 
da gerai amnistijos klausi
mą išžiūrėti. Lietuva tapu
si nepriklausoma nuo 1918 

Ir kas po 
'čios kitokios. Toliau kalbė- ’°s dienos yra nusikaltęs 
to jas nurodė rusų re voliuci- Lietuvos nepriklausomybei, 
jos reikšmę,

ma. Rusijos revoliucijos 
ugnis sudeginusi vokiečių 
kaizerio sostą, todėl ir Lie
tuvos Seimas galėjęs susi

rinkti. Tie, kurie kaltinami 
tais straipsniais, dirbę už 
darbo žmonių laisvę. Tie 
kaliniai esą didvyriai ir juos 

_ _ ’" _ I pasi-
reikalinga esą sustabdyti tikti.

Ruseckas (s. 1. d.) prane- 
šo, jog amnistijos komisijoj 

s dėl 
Už

reiktų esą garbingai

darbo

108 ir 126 straipsnio.
108 str. stovėję lenkų atsto
vai, nes tuo straipsniu dau
giausia kaltinami tie lenkų 
dvarinnikai ir kiti žmonės, 
kure turėjo ryšių su sveti
ma valstybe, kad galėtų nu
versti Lietuvos valdžią ir tt. 
Pranešėjas nurodė, kad jei 
tas 108 straipsnis butų pri
imtas, tai daugelis nusikal
tėlių, kaip Nekrašai, Liau- 
danskai, Sipavičiai galėtų 
grįžti i Lietuvą ir varyti to
liau ardomąjį darbą. 126 
str. priimtas 4 balsais už, 2 
— prieš ir 2 — susilaikiu
siais. Šituo straipsniu dau
giausia esą nusikaltėlių, ku
rie ėję nę prieš Lietuvos ne

valstybės agentais, butų pa
čių savęs žudymas.

Galvydis-Bikauskas, ge
nerolas (kr. d.), pasakė, kad 
jeigu butų kareivis buvęs, 
lai taip pat butų dalyvavęs 
vasario 22—23 d. sukilime.

Grajauskas (lenkas) pa
reiškia, jog pasirašytų pil
nai po Lekecko pasakyta 
kalba. Anot Grajausko, su
imtieji lenkai negali būt kal
tinami nei 108, nei 126 str., 
nes jie buvę nusistatę ne

o 
valdžios pa-

laiku Kauo gubernatorius 
Veriovkinas, kuris kitados: 
persekiojęs lietuvius už no
rą patiems valdytis.

Amnistijos klausimas iš-. 
šaukė karšių ginču.

Lekeckas (soc. dem.) ])ri- 
mena. jog statant šį klausi
mą reikėsią kitaip statyti,: 
negu rusų I Durnoj, nes Lie
tuvos S. Seimo sąlygos esan- m. vasario 16 d.

prieš Lietuvos valstybę, 
nrieš to laiko 
kraipą.

Natkevičius (soc. 1. d.) 
nupiešė tas aplinkybes, ku
rios buvo susidėjusios prieš 
vasario 22 — 23d. sukilimą 
ir kurios privedusios dauge
li kareivių daryti tą žingsnį.

Kuzminskis (vaist. s.) pri
mena. kad tą sukilimą iššau
kę daugiausia netikusieji 
valdžios darbai, todėl tie nu- 
sikaltė’iai ir neturi būti tei
siami.

Purickis (kr. d.) stovi už 
tai, kad amnistija butų tai
koma visiems nusikaltė
liams be jokios išimties; pir
moj eilėj politiniams, antroj 
— kriminaliams nusikaltę- , 
h'ams.

Krupavičius kr. dem. par
tijos vardu kalbėdamas sa
ko, jog reikia atsižiūrėti į 
tai, kad dabar traukiami esą 
prie Lietuvos nauji lenkų 
pulkai. Kr. dem. partija 
108 str. priimti negalinti. 
Vasario 22 — 23 d. sukili
mas buvęs iššauktas dau
giausia dėl ekonominių ne
pasitenkinimų. Vis dėlto 
126 str. reiktų da kartą iš
žiūrėti, kad kartais nebūtų 
paleisti didžiausieji Lietu
vos priešininkai iš lenkų tar
po. Lig šiol nėra buvę nė 
vieno lenkų balso, kuris pri
pažintų Lietuvos nepriklau
somybę.

Vakarinis posėdis.
Pirmininkas praneša, jog 

komisija da nėra pabaigusi 
amnistijos projektą.

Pakai ka soc. dem. f r. var
du pareiškia turįs žinių, jog 
vienas vasario 22 — 23 d. 
sukilimo vadų esąs nuteis
tas mirtin, ir siūlo Seimui 
užginti ekzekucijos vykdy
mą iki bus amnistija priim
ta.

Grinius (vaist. s. ir 1. d.) 
pareiškia, jog abidvi frakci
jos nutariusios sustabdyti 
mirties bausmes.

Po to buvo pasiūlyta tam ’ 
tikros rezoliucijos.

Min. pirm. Galvanauskas 
pataria tai priimti ne rezo
liucijos, bet laikino įstatymo 
formoje, nes išeitų, kad pats 
Seimas imasi vykdomosios 
funkcijos.

Prieš min. pirm, pasiūly
mą kalbėjo Vinslauskis, 
Kairys, Šleževičius.

Krupavičius siūlo šito pat 
posėdžio metu priimti tri

mis skaitymais įstatymą dėl 
mirties bausmės panaikini
mo.

Pasiūlymas buvo priim
tas tokia forma:

”Kol bus priimtas amnis
tijos įstatymas ir laikinojoj 
konstitucijoj bus išspręstas 
mirties bausmės klausimas, 
vykinimas mirties bausmių 
tuojau sustabdomas.”

Toliau Rimka vaist. s. J. d. 
fr. vardu pasiūlė Seimui pri
imti žemės reformos sku
baus reikalo klausimą (Šia
me num. SDausdiname. 
Red.) iki bus išleistas ben
dras žemės reformos įstaty
mas.

Pasvarstęs Šitą pasiūly
mą. Seimas nutarė atiduoti 
jį ekonominei komisijai, ku- 
ir turinti kuogreičiausia jį 
išžiūrėti, ir projektą patiek
ti artimiausiam posėdžiui.

A. Kelmutis.

kurtos dėka turėtu būti baudžiamas. 
Lietuvos komunistu partija 
esanti tik rusų valdžios a- 
gentura.

Ruseckas kalbėdamas vėl 
Į dėl 126 str, priduria, jog va
sario 22 — 23 d. sukilimas 

-• urvine cm (iškilęs daugiausia dėl tulupra“T K S,d"r!S’ ku> 135 ga- netobulumu, kurie buvę kai 
apleid- h išeita. j. iumenėje. 0 >Tač kad

Lietuviai da nepaliuosuoti 
nuo “Income Tax”

Pono J. Vileišio 
mas, kad lietuviai,
ūžiantis šią sali, yra paliuo- aš parodžiau, kad po tuo|kariumenei tuomet da nebu- 
suojami nuo Jncome lax , pranešimu . yra pasirašęs v0 auota teisė aktingai da-
nieko nereiškia. Taksai yra 
imami nuo kiekvieno, kuris 
nėra užsimokėjęs jų vietos 
‘okale arta neturi aiškaus 
parodymo nuo boso, kad jis 
— jeigu nevedęs — neuždir
bo tūkstančio dolerių, arba 
dviejų tūkstančių — jeigu gui žiliui. Pastarasis pagy- 
turi šeimyną. Šiaip nesi- rė mane, kad nemokėjau ir 
skaitoma nė su jokiais advo- pasakė, jog ponas Purvis 
katu paliudymais. Ypatin- (buvęs "Tėvynės” redakte;- 
ga doma kreipiama į nepi- rius) tuo reikalu užsiima.

Suradęs poną Purvį Brook- 
, kad tie 

ponai, sėdinti muitinėse, ne
nori paliuosuot mane nuo 
taksu ir tik siuntinėja nuo 
Ainošiaus prie Kaifošiaus, 

i p. Purvis atsakė į tai, kad 
{tie ponai esą tokie vagis, ko
kiu jis nėra da matęs, ir. 
duodamas informacijų”, 
paliepė nueiti pas pati H e ro
dą. kuris gal atitaisysiąs 
"klaidą.” Nuėjau pas tą 

: Herodą. parodžiau kas rei- 
! kalinga ir iškarpas. Bet jis 
taipgi neatkreipė atydos ir 
pasakė, kad čia nesą jokios 
klaidos, ir kad turiu pasimo 
kėt valstybei, jei tik noriu 
išvažiuoti. Taksas 'privalo 
užsimokėti ir visi kiti lietu
viai, kurie tik nori išvažiuo
ti.

Taigi pasirodo, kad Lietu
vos atstovybės pranešimas 
neturi pamato.

A. Liutkus.

komisionierius Wm. K. Wil- 
liams, bet jie ir Į tai neat
kreipė atydos.

Liepos 2 d. nuvykau i Lie
tuvos atstovybę. Pono J. 
Vi’eišio neradau, tai papa
sakojau savo rrfkalą kuni-

liečius ir nevedusius, nežiu- ____
rint ar visai mažai uždirba, lyne papasakojau, 
ar daugiau — visviėna tak- " '
-as ima. šiek-tiek skaitosi 
su nesveikais, kurie turi pa
liudymus nuo daktaro, kad 
jie serga ir negali dirbti. Ki
ti visi, nežiūrint to, kad jų 
uždarbis nesiekia tūkstan
čio dolerių, privalo mokėti 
taksas, o ypatingai už 1917 
metus.

Kuomet iš manęs pareika-i 
lavo užsimokėti taksas, aš j 
parodžiau uždarbio sąrašą, i 
kad neuždirbau tūkstančio: 
dolerių, tai yra sumos nu
statytos taksų mokėjimui ir 
priminiau, jog esu lietuvis, i 
ir parodžiau iš laikraščio iš
karpą. kurioj Lietuvos ats
tovas'šioje šalyje užreiškia.! 
kad lietuviai yra paliuosuo-! 
ti nuo mokesčiu, tie ponai veĮ 
ką pasakė: ”Mes nepaisom, 
ka kas parašo svetimkalbių 
laikraščiuose, bet jeigu ne
nori mokėt taksų, tai yra

!

iyvauti S. Seimo rinkimuo
se. Esą. keista butų bausti 
žmones, kurie visą laiką ko
voję dėl Lietuvos laisvės. 
Žinoma, tame sukilime sten
gęsi įsimaišyti ir svetimi 
gaivalai: lenkai ir bolševi
kai. kurie-norėję pasinaudo
ti tuo sukilimu saviems tik
slams. Žvalgybos kaikunie 
nariai irgi provokacijos ke
liu nuėję, ir kaikurie jų jau 
susekti ir suimti. Daugu
mas kariškių, dalyvavusių 

i tame sukilime, buvo susidė
jusių aplinkybių įpainioti į 
tą darbą preš jų pačių notą.

Rimka sako, jog S. Sei
mas esąs retas atsitikimas, 
ir jojo atmintis turėtų būti 
giliau atjaučiama. Amnis- 
tija turi liesti iš dalies ir 
tuos kriminalius nusikaltė
lius, kurie da buvo nuteisti 
vokiečių okupacinės val
džios ir kurie be to jau yra 
daug atkentėję. Steigiamas 
Seimas tai padarydamas pa
rodytų. jog atėjo ta valan
da, kada gyvenimą galima 
kitaip sutvarkyti. Jei ne
grėstu šiandien svetimų 
valstybių okupacija, tad ga
lima butų ir 108 str. pritai
kyti prie amnistijos. Kol 
Lietuva nėra ištikrinusi 
sau respublikos nepriklau
somybės. tai paleidimas iš 
kalėjimo tu žmonių, kurie 
sutartinai dirbę su svetimos
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Bažnyčioje

PARDAVIMAI

LSS. REIKALAI.

REIKALAVIMAI.
i

$2.00 
$1.25..

(2>) 
Ohio.

VAITU'
Kuprelis 

atsisHUKt

Reikalingas BUČERIS ir MENE
DŽERIS į kooperatyvą krautuvę, su
prantantis bučeriaus ir groserninko 
darbą: $140 į mėnesį; reikalinga kau
cija $1,000. Atsišaukite šiuo antra
šu;

ANTANAS VIŠINSKAS, mano 
vyras, mane apleido 24 d. kovo, pa
likdamas varge su trimis kūdikiais, 
vyriausias 4 metų. Girdėjau, gyve
na Waterbury. Conn. I-abai jo pra
šau, kad jis pasigailėtų sšvo kidikių 
ir' sugrįžtų arba duotų pagalbą, nes

Jurgis Kemešius
Broadway, S. Boston, Mass.

Ant pardavimo krutančių paveiks
lų teatras, dailiai įtaisytas, Lietuvių 
kolionijoj. Parsiduoda delei priežas
ties aplinkybių. Klauskit raštiškai 
"Keleivio” Redakcijoj. (30)

VLADAS STRIUKAS, paeina iš 
Telšių apskričio, llakių parapijos; 
paskutiniu kartu girdėjau gyveno 
Rygoje. Jei kas apie jį žinno, meldžiu 
praneštu

Domininkas Striukas
27 Sehool st., Cambridge, Mass.

BUČERIS, jieškau darbo į Lietu
višką bučernę arba į kooperacijos 
krautuvę. Esu gerai patyręs tame 
darbe, per 8 metus dirbau anglų mar- 
ketuose; kalbu 4 kalbas. Kam reika
linga atsišaukit. (29)

Joseph Jankauskas
130 Concord st.. Loveli, Mass.

•JUSTINAS TAMAŠAUSKAS, pus-
■ iš Naumiesčio, Suvalkų gub.. 
aš. es atsišaukti arba kas apie jį 

praneškite, nes yra svarbus rei- 
uia.''.

Paįmškau ANTANO ZAPERAC- 
Ko. Vilniaus gub.. Trakų apskr., 
Mastanckų viensėdijos. Turiu svar
ių reikalą kaslink Lietuvos.

Vincas Balčiūnas, (31)
26 Gaston Su, Easthampton, Mass.

VITaUTAS ŽENIS, Bernotavo 
vais-iaus. žvirgždai:.? sodžiaus, Kon- 
■aui ii parapijos; prieš karę išvažia
vo i Pitt.-burgh, Pa. Atsišaukite ar- 
■i ji žinanti praneškite. Yra svar

ius reikalas. •
Pranciškus Poška. (30)

2!1.» W. !."th PU Chicago, 1’1.

< laužėnų 
Aleksoto valsčiaus, Suvalkų 

Lai tuojaus atsišaukia arba 
žino malonėkit pranešti, nes 

svarbus reikalas is Lietuvos. 
Juozapas Buzas, 

A. Zilinski. Foxcroft, Me.

K \ZIM1ERAS LEVENTAVIČIUS, 
kūmas. 9 metai atgal gyveno Den- 
■ *ng. Vrkansas, iš čia išvažiavo į 
Penrsylvania valstija. Meldžiu atsi- 
auk:i arba kas jį žinote pranešti.

Alex VVoldon, (29)
: \V. 4th St., Johnston City, III.

Pajieškau sesers PRANCIŠKOS 
KULIKAUSKIUTĖS - LAUGMl- 
NIENĖS, Larvininkiškės kaimo, Rub
lelių vaisė., šakių apskr. Septyni 
metai atgal gyveno Montreal, Cana- 
da. -Jos pačios meldžiu atsišaukti, 
arba ją žinančių pranešti.

IVilliam Kulik, (28)
Box. 673, Uhrichville, Ohio.

N? ANAS KITAVIČIA. dėdė, pa- 
iš Kauno gub., Šiaulių apskričio, 

" valsčiaus, Labuniškių kai- 
a donekit atsišaukti arba jį ži- 

i< ji pranešti. Norėčiau apie jį ži- 
(30)

S:ar.i.-lovas šimanauskas
7 Ame.s st.. Monteilo, Mass.

REIKALINGAS PARTNERIS,
J krutančių paveikslų Teatrą. Kas 
mylėtų įstoti į minėta biznį.užklaus- 
kite laišku "Keleivio” Redakcijoj.

(30)

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 metų, kuri mylėtų gražų 
šeimynišką gyvenimą. Aš esu 27 me
tų vaikinas, nevartoju svaigalų, esu 
pasiturintis. Meldžiu atsišaukti pri- 
siunčiant paveikslą. Atsakymą duosiu 
kiekvienai.

A. B. L.
1903 17th st.. Rockford, III.

5keleivis

“KELEIVIS
GERIA U SIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA 

Ameriką je:
Metams ......................
Pusei metų ........... *...

Kaaadoj ir Užrubežiuose 
Metams ........................... $3.00
Pusei metų ....................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei

piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

"KELEIVIS”
255 Broadway. So. Boston. Mass.

bačka, pakol ant galo pasie
kė vandėnpuolio slankščio. 
Tuomet ji krito žemyn ir iš
nyko visiems iš akių, žmo
nės nuo kranto žiurėjo ir 
žiurėjo akis ismeigę, kada 
pasirodys bačka, bet veltui.. 
Kiek toliaus išplaukė tik jos 
skeveldros, kurias botai su
rinko ir išvežė ant kranto. 
Stevenso draugai netikėjo 
savo akims. Nejaugi Ste- 
vens atplaukė čionai per jū
res, kad mirus tokia tragin- 
ga mirtimi po Niagaros 
vandenpuolių ? Ne, tai nega
li būt, ramino jie save. Ir jie 
laukė, laukė iki pat vakaro, 
tikėdamiesi, kad Stevens da 
išplauks. Bet atėjo naktis ir 
'jis neišplaukė.

(ĮER1 AUSIS Apsigarsinimas
Dižianijam Bostone yra ge

ras aprūpinimas Elektrikos švie 
sa, šiluma ir pajieiga.

Jeigu jus prisidėsit su savo 
pagalba ir kritika, tas patrnavi- 
mas bus da geresnis.

PaJMkaa brolio VINCO sė ji 
M AR, Peilių vieekiemčs, A nyk 
mtopUos. Vilkmergės pavieto. Kai 
no gub. Meldžiu jo paties atsišaukti, 
arba kaa ji žino pranešti. TU1 , 
svarbi reikalą kaslink Lietm ,, 

J«aaa Semenas,
79 Hudson Ave^ Brooklyn, N. y.

JIEŠKAU MOTERIES prlz3 7 
mui namų ir vienos ypatos. Imi , 
maiai, visą atliekamą laiką gali 
naudoti savo reikalams. Gali i>.,, 
pilna šeimininkė. Atsakanti 
gerai moteriai. Platesnių žir.;ų 
skit per laišką.

E. Saager.
7915 St. CIair Avė., Clevelatvi.

SKRABULIS, psbrolis, 
Brooklyn. N. Y. dabar neži- 

Meldžiu atsišaukti arba kas 
malonėkit pranešti, 

stanis Skrabulis / (29)
' hestnut avė., Torrington, Conn

Pajieškau savo bro’.ų JUOZO i. 
MATEUŠO CHEPLIAUSKV, Kauno 
redybos, Raseinių apskr., Vyduklies 
vaisė. Pirm karės gyveno East St. 
Louis, III. Meldžiu jų atsišaukti arba 
juos žinančių pranešti. Turiu svarbų 
reikalą.

Antanas Chepliauskis. (28) 
14 Stone St., Detroit, Mich.

ir Pajueškau ap;;i vedimui merginos, 
i nuo 18 iki 25 metų. Aš esu 24 metų, 

gražios išvaizdos. Norėčiau, kad ir 
mergina butų graži. Lietuvaičių čia 
nėra. Malonės su pirmu laišku pri
siųsti paveikslą.

John Liure, (29)
Box 116, New Diggings, Wis.

Da nenurimo atbalsiai 
Pittsburgo lietuvių bažny
čios riaušių, o jau kitą toki 
skandalą turim lenkų kata
likų bažnyčioj. Pereitoj ne- 
dėlioj rengianties tenai ku
nigui prie mišių kilo di- 
džiausis lerrnas. Neprisotin
tas kunigo godumas ant pi- 
nigy ir grubijomskas apsie- j Fraį, Genutis/ [r 
nmac su cmnnpmis tain <sn-‘ . ...

FRANAS GENUTIS NU
NUODYTAS.

New Yorko ”Russkoje 
Slovo” praneša, kad New 

t Havene tapo numuodytas 
_________________________ _______ A- - T_^ 

• • v — • j • | 1J C U V4 V 10 X A a A_____________V A A LA VAO, A A

jimas su smonemis, taip su- manoma, kad nuodai bu- 
erzmo Providenceo lenkus, bu’rnon jam mie.
kad jie reikalavo vyskupo, • gant Jigai išbėgęg vienmar. 
idant jis tą kunigą iš jų pa- §ynjs an£ veraudos šaukda- 
rapijos atsiimtų. Bet katali- mas »Daktaro! daktaro!^ 
kų dvasiskija žmonių reika- - imrkr;fAę. mjrp 
1~ risuomet ig^ kad j0
V’Y ^eisklaV?e '.vskupas ^ immon buvo pripi’ta karbo- 
dabar parapijonų reikalavi- b-nės rugšties Tuojaus po jo 
mo. Taigi, žmones jiutarę mirties, jo p?.ti pasisamdė 

1 i automobilių ir išdūmė Į
jj pasigiemžu- 

si da ir $100. Dalis tų pinigu 
buvusi Waterburio darbi
ninkų unijos mokesčiai, ku
riuos Genutis buvo sukolek- 
tavęs.

Pastaruoju laiku Genutis 
vadinosi: Frank Sokolov- 
skv. Jis buvęs apmokamu 
jDarbo Federacijos organi
zatorium Waterburyje, bet 
1 sakoma, kad tuo pačiu laiku 
jis tarnavęs ir fabrikantų 
associacijai, pranešdamas 
jiems, ką darbininkai nuta
ria. Keli metai atgal jis gy
vent) Bostone, bet prasikal
tęs prieš Įstatymus buvo iš
dūmęs Kanadon.

Valdžia dabar jieško jo 
pačios.

savo bažnyčios. Ir kaip tik 
jis pereitą nedėlios rytą at- 

. ėjo mišių laikyt, parapijo- 
nai tuojaus per grotas, i za
kristiją, nuplėšė kunigui 
bažnytinius rubus ir išspy
rė ji laukan. Nudardėjęs 
stačia galva nuo laiptų, 
”dvasišksis tėvelis” leidosi 
bėgti, o parapijonai su liet
sargiais ir pagaliais pradėjo 
ji vytis. Kunigas užsidarė 
klebonijoj ir pradėjo šauk
tis policijos pagalbos per te
lefoną. Kuomet policija at
vyko, žmonės jau skirstėsi, 
t»et kunigo nurodytus šešis 
parapijomis areštavo.

Tai ve, kokių pasekmių 
žmonės turi iš kunigų ir ba
žnyčių.

J

KLAIDOS PATAISYMAS.

i
:
Ii
i
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Lietuvos Atstovybės pra
nešime apie Lietuvos mini
sterijos deklaraciją, tilpusią 
pereitame „Keleivio” nume
ryje, buvo įsibriovus klaida 
antram punkte. Tenai pa
sakyta, kad ministerija 
"Spręsianti misijos proble
mą,” o turėj’o būti: sprę
sianti emisijos problemą.” 
Tas reiškia, kad naujoji val
džia svarstys klausimą apie 
šabų pinigų išleidimą.

DRAUGIJA LIETUVOS 
STUDENTAMS VOKIETI

JOJ ŠELPTI.

DRĄSUOLIS ŽUVO NIA- 
GIAROS VANDENPUO-

LYJE.
Charles Stevens, kuris bu

vo atvažiavęs iš Anglijos 
tikslu nukristi bačkoj nuo 
Niagaros vandėnpuolio, pe
reitos nedėlios rytą bandė 
savo sumanymą išpildyt ir 
žuvo. Iš visos bačkos liko tik 
šipuliai, o žmogaus ir kaulų 
nesurado.

Bačką Stevens buvo atsi
vežęs su savim iš Anglijos. 
Ji buvo geriausių inžinierių 
suplenuota ir geriausia prie 
tikslo pritaikyta. Jos dug
nan buvo pridėta švino, kad i
plaukdama ir krisdama ji, £jetuvos Atstovybė Ame- 
visuomef laikytųsi stačiai.; rjkoje gavo Lietuvos ži- 
Žmogui sėdynė buvo Pr^‘ nįų’ka(j Berline įsikūrė 
syta ant diržų, taip kad bac- • (jraUgjja Lietuvos mokslei- 
kai krintant kelis šimtus P^jyj^g Vokietijoje šelpti. Ji 
du žemyn jis joje nesusikre- - - r.. . .
stų perdaug. Be to da bač
koj buvo pritaisytas oro a- 
paratas, kuris ant aštuonių 
valandų galėjo ištesėti oksi- 
geno kvėpavimui. Prieš 
puolimą Stevens apžiurėjo 
Niagaros upę viršuje ir apa- 
eoje, ir atsisveikinęs su savo 
draugais atsisėdo bačkon. 
Bačka buvo uždaryta ir mo
torinis botas išvežė ją i vi
dun upės, paskui pevežėįo 
da artin prie vandėnpuolio, 
pakol pavojus negresia, ir 
pabarškinės i ja — paleido. 
Pabarškinimas turėjo duoti 
ženklą Stevensui, kad jis 
jau paleistas vienas ir kad 
už kelių šimtų pėdų yra ta 
vieta, per kurią išviso tik du 
žmonės vra perėję, kurie iš
liko gyvi.
• Putojantis vanduo paga
vo bačką su Stevensu ir nu
sinešė žemyn, trankydamas 
ją į uolas ir sukdamas ver
petuos, kuomet šimtai žmo
nių žiurėjo nuo kranto kva
pą sulaikę ir laukė, kiu bus 
toliaus.

Žemyn ir žemyn plaukė 5 gyvena.

turi surinkus tam tikslui 
jau 50,000 auksinų.

ŽMONĖS VAŽIUOJA 
AMERIKON.

Birželio 26 d. atvažiavo Į 
New Yorką ir tapo įgabenti 
Į Ellis Island 6,200 ateivių.

Wallstryčio žurnalai pra
neša, kad rudens laiku bus 
Jaučiama aštri vagonų sto
ka. Tat ūkininkams prisi
eis laikyti savo javus sukro- 
vu sprie geležkelių stočių.

Vadinas, kuomet geležke- 
liai buvo valdžios rankose, 
ta,i kapitai’isitai kritikavo 
geležkelių tvarką visokiau
siais budais, o dabar, kuo
met jie paėmė geležkelius į 
savo rankas — pasidarė da 
aršiau .

22 VAIKŲ MOTINA.
Columbus, Ohio. — Mari

jona Durington, 39 metų 
moteris, mirė, čionai susilau
kusi 22-ro kūdikio. Ji turėjo 
6 poras dvinų ir svkj turėjo 
ketvertą. Iš 22 jos vaikų tik

PąjMŠkau AUGUSTO 
KAUS. Girstaikių kaimo, 
loo parapijos. Meldžiu jo 
arba jj žinanč ų pranešti.

Kaulija Brateaaitė- Povilionienė.
29 Faxon St., Monteilo, Mass. 2-

ENORIUS SURVILA. aPr .17. 

mas ir savo žmoną 24 birželio. ;i;. 
imdamas su savim mergaitę Al<i c.

Išsiuntinėta du referendu
mai.

Liepos 7 dieną, 1920, vi
soms LSS. kuopoms tapo iš
siuntinėta balsavimo blan- 
kos dėl mokesčių pakėlimo 
ir LSS. viršininkų rinkimo. 
Kuopos privalo kuogreičiau- 
sia atlikti tuodu referendu
mu ir jų rezultatus praneš- 
ti Sekretorei-Vertėjai.

Jeigu kurios kuopos se
kretorius urnai negautų tų 
blankų, tai teiksis duoti ži
nią.

LSS. 19 kuopos jnešimas, 
kad ištekėjusios moterįs, 
kurių vėvrai priklauso Są
jungai, mokėtų po 20c. mė
nesiui, negavo parėmimo, 
todėl nupuola.

draugiškai,
M. Jurgelionis, 

Sekr.-Vertėja.

BROOKLYN, N. Y.
Paskaita ir Susirinkimas.
L.S.S. 19 kuopos susirinki

mas atsibus panedėlyje, lie
pos 19 dieną so- 
sialistų kambariuose, antra
šu : 154 So. 2-nd st.

Į šį susirinkimą kviečiami 
ir pašaliniai, nes bus skaito
ma žingeidi prelekcija apie 
proletarijato diktatūrą.

Skaitys drg. C. A. Herman
L.S.S. 19 kuopos susirinki

mas visuomet taikomas lai
kyti kas pirmą ir trečią pa- 
nedėlį kiekvieno mėnesio 
augščiau nurodytoj vietoj. 
Indomaujantys socialistų 
veikimu ir norintieji Įstoti į 
kuopą vra kviečiami atsi
lankyti.

M. Baltuškiene, kp. sekr.

pusi-
—

rl

Čia telpa ir jų paveikslas. Aš jo 
na prašau sugristi. Jeigu kas 
nytų malonėkit pranešti.

'Salomėja Surviiienė
15 Sturtevant avė., Nor\\-joi,

MARIJONA MATUKU.NIEN 
duktere Nelie, apleido namu 
žiavo niekam nieko nesakius

JONAS DANIELIUS.
i O,

Aš, Mikolas Vir.skus, jieškau savo 
notir.os. Norėčiau, kad ji atsišauk- 
ų. nes aš esu sužeistas.

Mikolas Vinskus, (30)
Raudėnų miestas. Kuršėnų paštas, 

Šiaulių apskritis, Lithuania.

JONAS MINKEVlčIA ir BENE
DIKTAS STANKEVIČIUS, su ku
riais 1912 m. gyvenau Auburn, III., 
’ nuo to iaiko nieko apie juos neži
nau. Jų pačių meldžiu atsišaukti ar
ba kas juos žino malonės pranešti. 

Ant. Gutauskas.
257 13th St.. Niagara Falls, N. Y.

esame varge, neturime ko pavalgyti. 
Kas jį patėmytų, malonės pranešti. 
Čia yra jo paveikslas.

Petronė Višinskienė (2$) 
222 Franklin St., Rumford, Me.

PARSIDUODA BARZDASKU
TYKLA (Barber Shopl, Lietuvių 
apgyventoje vietoje. Savininkas ei
na į kitą biznį, todėl turi būt par
duota greit.

J. K. Lakus, (28) 
524 W. Baltimore St., Baltimore, M<i.

Anthony Zciinski. (29)
333 E. Willing St., Tamaųua, Pa.

los'kaitė ranka sužeista ir piršta: ne- 
sulenkami. Ji prasišalino sykiu su En- 
dnum Survila, kurio paveikslas te oi 
augščiau. Kas pirmas praneš tam 
skiriu $50.00 atlyginimo. Čia telpa ir 
jų paveikslas. Aš jos vyras prašau 
ar sugrįžta.

Kazimieras Matukonis
86 North avė., Monteilo. Mas.-.

ONA RUNDIENAIT1ENĖ - ČER- 
NAUSKIENĖ, Biržų miestelio, Kau
no gub., gyveno Chicago, III., lai at
sišaukia arba kas ją žino malonės 
pranešti.

Jonas Višniauskas, (29)
81 Highland St., Roxbury, Mass.

Pajieškau ELLCES KAREIKU- 
TĖS - BAGUšEVYč’ENĖS iš Kazlų 
Rudos. Suvalkų gub. Turiu svarbų 
reikalą.

•Tonas Kuibilius.
19120 5th Avė., Rockford. III.

■JURGIS K ASULAITIS, tetėnas, 
ir jo šeimyna, paeina nuo Virbaiiaus, 
Suvalkų gub. 7 metai atgal mudu su 
juo persiskyrėme New Philaaelphia, 
Pa., ir iki šiol nežinau kur jis gyve
na. Girdėjau, buk gyveno apie trįs 
n.etai atgal Pittsburghe. Meldžiu jo 
paties atsišaukti arba jį žinančių pra 
nešti. Yra svarbus reikalas.

Antanas Jenčauskas. (28) 
40 W. B. P. Rd., Mamaraneck. N. Y.

REIKALINGI AGENTAI.
Kurie galėtų platinti šias knygas;

Pramoninis Socializmas __
Sindikalizmas .....................
Pramoniečių Unijos Istorija 
Visuotinas Streikas ............
Pramoninis Komunizmas ..

Agentams ir kuopoms duodame dide
li nuošimtį. Galima gauti ir po vieną 
egzempliorių, prisiunčiant štampų. 
Adresuoki!: (32)

J. DERISS
336 E. 6th st Plainfield. N. J.

APSIVEDIMAL
merginos, 

metų 
apst- 
kiek-

Pajieškau apsivedimui 
nuo 17 iki 21 metų. Aš esu 24 
vaikinas. Merginos, mylinčios 
vesti, lai atsišaukia; atsakysiu 
vienai.

Wm. Zagarinckas,
.1414 Cass Avė., St. Louis, Mo.

REIK ALINGAS BARBERIS. 
Mokestis nuo $25 iki $30 savaitėje. 
Atsišaukite.

Alex Kazlouski.
125 River St., Haverhill, Mass.

PRANEŠIMAS.
28 d. Gegužės, 1920 m. čionai pasi

mirė Ona Kališauskitftė-Vuosaitienė. 
Velionė paėjo iš Gižų kaimo. Vilka
viškio apskričio.: nuo pat kūdikystės 
be tėvų užaugusi. Turi brolį Kazi
mierą, bet nbžinia kur jis randasi. 
Paliko dideliam nuliudime vyrą su 
kūdikiais. Norėdami platesnių žinių 
kreipkitės;

Vincas Vuosaitis
24 Devonshire Rd W. Croydon, 

Engiand.

Pajieskojimai
JUZĖ KAPČINSKIUTĖ-MELAI- 

TIENĖ. mano moteris, kuri mane 
apleido 4 d. sausio, 1915 m., palikda
ma 18 mėnesių mergaitę. Sitromi 
jai pranešu, kad aš išvažiuoju į Lie
tuvą; todėl, jeigu norėtumei pama
tyti savo dukrelę, atsišauk. Jei kas 
ją žino, malonės pranešti jai.

Jonas Bielaitis. (29)
257 Brandon Avė., Detroit, Mich.

MIKALOJUS STANYS, brolis, at
važiavo iš Liepojaus į Chicagą su sū
num Vladislovu 1912 m., lai atsišau
kia; yra svarbus reikalas.

Jeronimas Stanvs (39) 
P. O. Box 183, Mexko, Me.

Pajieškau švogerio VLADO STEC- 
KO. Seniau gyveno Nevvark, N. J. 
Jam yra laiškas iš Lietuvos nuo 
žmonos ir nuo dvejų dukterų. Atsi
liepkit šiuo antrašu:

Paul Lauczka. (294
57 Vine St., Monteilo, Mass.

Pajieškau brolio PRANCIŠKAUS 
ŪSO. Kauno gub. ir pavieto, Krakių 
parapijos; seniau gyveno Easton. Pa.

Antanas Ūsas, (28) 
33 N. Bridge St, Paterson, N J.

GAUSIT ATLYGINIM .
Liepos 5 dieną ant pikniko* nrū> 

Charlęs River, Roxburyje, virvę be- 
traukiant man prapuolė rašomoii 
plunksna (fountain pen). Jeigu kas 
rado, teiksis man pranešti, o * 
lyginimą.

J. Balkauskis.
36 Field St.. Roxbury,

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI.

lOInch

titulu
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RGIRSUTE PETRAUSKO DAINAS.
| MIELAšIRDYSTE

E-44/4 į VAI VER< jA LAI ŽO. / „

Petrauskas tuose savo dviejuose dainose 
mą Lietuvoje, tenai kur yra S*ly® širdies 
Kada lietuvys išgirsta pirmąją <’

■ prijungtas prie gamtos, 
gume.prisimenant senovė

JUOKAI PLIENIUNO IR LUsNAKOJO
f GIRTUOKLIAUS METAVONE 

E’4475 j PASAKOS IR STEBUKLAI.

sukels jums jausmus apie gamtos gražu- 
jausmai, ir visa garbė praeities istorijojs.

dainą, jo širdis jaučia smagumą ir jis jaučiasi arčiau 
Kada jis išgirsta antrąją dainą, jo širdis pakilsta jausmin-

....................... . ...s Lietuvos Kunigaikščio Vytauto. Plieniuno du rinkiniai 
vraTuokingU kaiba apie degtinę, ir juokingas kupletas susidedantis iš naujų spėji
mu kad jokiu budu negalima atminti. Bet jus truksite nuo juok'> kada išgirsite at- 
sakvma ir jus pasikviesite visus savo draugus kad pasidžiaugti tais rekordais su ju
mis. Išgirskite juos šiandien.

Išgirskite Butėno gražų Bassą savo namuose 
l Padainuosiu gražią dainą. | Kur upelis teka.

E-4273 i Našlys. L’4%2 I Viltis.

{Piemenėlis.
Mikas Petrauskas, tenoras.

Pa vasary j.
Paprašyk jūsų pardavėjų naujo Kataliogo Tarptautišku Instrumentalių 

-« Columbia Rekordų pardavėjis Suv. Vaist. ar Kanadoje mielai sutiks 
viena tų Rekordų be jokio atlyginimo. Jis taipgi duos jums 

Kataliogą Columbia lietuviškų Rekordų. Paprašykite jo.

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius.

žiūrėk kad toks Vaizhaženklis 
butų ant kiekvieno Rekordo.

COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Bile vienas ----------
pagrajinti jums bile

Columbia 
Rekordai skamba 
gražiausiai ant 

Columbia 
Grafonol^ 

Kaina. $32.50 
iki $2100

Rekordu

FARMOS.
Parsiduoda didžiausioj lietuviu ko

lonijoj. Aš turiu dvi farmas, todėl 
vieną turiu parduoti pigiai Šr ant 
lengvų išmokesčių. 148 akeriai, 65 
dirbamos, apsėta rugiais, kviečiais, 
avižomis, dobilais, kornais. bulvėmis, 
žirniais ir kitomis daržovėmis; 83 
akeriai gero miško ir ganykla; per 
lauka teka upė ir yra žuvų; budin- 
kai nauji; sodas; farma vieno blo
ko tolumoj nuo stoties, apie kurią 
apstatyta daug vasarnamių, kliubų, 
•:ur galima padaryti gera biznį. Pla
tesniu informacijų klauskite, įdėda
mi už 2c. štampą.

Antanas Leskauskas. (30) 
I,ake County, Peacock, Mich.

Farma ir Biznis
Parsiduoda didžiausioj lietuvių kolo
nijoj pigiai ir ant lengvo išmokesčio. 
148 akeriai; 65 akeriai dirbamos že
mės, apsėtos rugiais, kviečiais, dobi
lais, kernais, bulvėmis, žirniais ir vi
sokiomis daržovėmis; 83 akeriai gero 
miško ir ganyklos; per lauką teka u- 
pė; daug žuvies; triobos naujos; ma
žas sodas; vienas blokas iki stoties 
R. Rand; prie stoties daug vasarna
mių ir kliubų; daug biznio daroma iš 
jų. Parduodu farmą, kadangi turiu 
dvi ir abejų negaliu apdirbti. Gali
ma pirkti by kurią norite. Dabar ge
riausias laikas pirkti; galite matyt, 
koki javai auga ant tų farmų. De
lei platesnių žinių kreipkitės:

ANTANAS LESKAUCKAS, (30) 
LAKE COUNTY. PEACOCK MICH.

VISŲ ŽINIAI
Kurie, išanksto užsimokėjote 

knygą
"PATARMĖS MERGINOMS APIE 

LYTIES DALYKUS".
da kartą atsiprašom ir meldžiam ne- 
rustaut, kad išeidimas užsivilko. 
Stoka zecerių darbą užtęsė gana il
gai, bet už savaitės-kitos knyga bus 
jau gatava ir paskubėsim visiems iš
siųsti. Todėl, da biskį kantrybės ir 
visiems knygos bus pasiųstos.

MRS. F. J. STROPUS,
Išleistąją "Pat. Merg.”

GERA PROGA PITTSBURGHIE-
ČIA.MS.

Parsiduoda gražus dideli lotai bu- 
davojimui namų; labai gražioj vietoj. 
West Parke; kaina pigi. Klauskite 
darbo dienomis pas lietuviškos koo
peracijos krautuvės gaspadoriu A. B. 
Šatkus, ~ 
Rocks, 
Šatkus. 
Park.

3 Chartiers Avė., McKees 
Pa., nedėldieniais — A. B.
930 Runelwood Avė.. West 

(29)

SALDŽIAUSIAS IŠRADIMAS.
Nesenai tapo išrastas 

kuris 
krų. 
CO_ 
mas 
kitų L . ____
tę, 6 bonkutės už $5.00. 
bonkute šito saldumo 
tiek, kieK su penkiolika svarų cu
kraus. Cukrui pabrangus, vartokite 
šitą puikų išradimą, nes jau tūkstan
čiai šeimynų jį vartoja kaipo ekono
mišką ir pigiausį pasaldintoją. 
ma užsisakyti pas;

CHAS. P. I-KRANAS.
Dept. K..

942 W. 34th St.. Chicago,

saldumas, 
yra 120 kartu saldesnis už cu- 
Jį išdirba SAKO PRODUCTS 

Šitas saldumas yra vartoja- 
užsaldinimui kavos, arbatos ir 
gėrimų. Kaina $1.00 už bcnku- 

Su viena 
užsaldinsite

Gali-

(29)



Lietnviu delegacija par 
važiavo iš Maskvos.

LATVIAI Į LIETUVIŲ i— savaičių. Palikę Rusuos 
TRAUKINĮ ŠAUDO, lietuviai labai sunkiai gyvą-

džiovos. \ ietos yra tūks
tančiui ypatų. Ten bus prii
mami gydyti tik buvusieji 
kareiviai, kurie betarnau
dami prarado sveikatą. Gai
la, kad ne visus kareivius 
ligonius manoma i tą sana
toriją priimti. Patekti i ją

ėmė platinti savo Įstaigas j 
po visas Suvienytas Valsti
jas.

Jie atlikdavo darbą taip;
• 11 1 . _* _ igerai, kad trumpu palygina

mai laiku užkariavo visą 
šalį. Ir netik pavieniai gy
venantis asmenis, bet ir šei-

TRAUKINĮ ŠAUDO,
LENKAI MĖTO BOMBAS 11a ir visi nori grįžti i tėvv- 
1R SVAIDO AKMENIMIS, nę.

------------- Čiurlionies paveikslai bu-
Tik vieni rusai draugiškai šią pargabenki 'gal po 2-jų 

priima lietuvius ir gina nuo
užpuolikų.

galės vien ypatos iš pietinių] mynos pavedė plauti savus
vastijų.

Kauniškė ”Lietuva” 1 d. 
birželio numeryje rašo:

Gegužės mėnesio, 29 die
ną, 9 valandą vakare, tam 
tikru traukiniu atvažiavo iš 
Maskvos i Kauną Lietuvių 
Taikos Delegacijos su Tary
bų Rusais Pirmininkas inži
nierius Naruševičius, Dele
gacijos sekretorius Bizaus
kas, ir Delegacijos nariai — 
Siemaška ir Rozenbaumas. 
Drauge parvažiavo 4 eks
pertai — pulk. Kleščinskas, 
leitenantas Liutkus, inži
nierius Grinkevičius ir vald. 
šoštakas, ir 5 bendradarbiai 
— p. Kručas, Daunoravičai- 
tė, Žukauskas ir kareiviai— 
Augulis ir Narušis. Kiti 
Delegacijos nariai, eksper
tai ir bendradarbiai, likos 
Maskvoj ir varo taikos dar
bą toliau.

Delegacijos pirmininkas 
be kita ko pasakė musų ko
respondentui, kad derybos 
su Rusais Maskvoj einą 
mums sėkmingai ir reiškė 
vilties, jig per trejetą-ket- 
vertą savaičių busiančios 
pabaigtos ir busianti pasira
šyta taika, jei tik Tarybų 
Rusai ir toliau vadovausis 
teisybės dėsniais.

Dabar jau esą Įteikti mu
sų reikalavimų maksimu
mai, pasiulvti minimumai ir 
sudarytos iš abejų pusių ko
misijos tiem klausimam 
spręst.

Labiausiai trukdąs dery
bų tempą tai, kad mes netu
rim su rusais tiesioginio su
sisiekimo ir mum tenka nau
dotis latvių viela, tai yra la- 1 
bai nepatogu, dar labiau, 
kad latviai su rusais kariau
ja. Kartais po tris-keturias 
dienas Delegacija negalėju
si sussiekti su Kaunu, o kar
tais bekalbant susisiekimą 
nutraukdavo.

Delegacijos 
Kauną tikslas 
niau išdėt Valdžiai derybų 
eigą ir vaisius, ir gaut tam 
tikrų instrukcijų tolesniam 
darbui.

Delegacijos nariai, eks
pertai ir bendradarbiai, pa
likę Maskvoj, esą visi sveiki, 
be susirgusio šiltine, bet da
bar jau pasveikstančio ka
reivio Mačansko. Visi turi 
daug darbo.

Suvažinėjusi Delegacija Į 
Maskvą gerai ir laimingai, 
tik Rygoj nežinia kas gan iš 
arti šovęs Į traukini ir kul
ka išmušusi langą, pro kuri 
žiūrėjęs musij kareivis.

Fronte rusų kariškiai su
tikę lietuvius labai palankiai 
ir davę tam tyčia šešių sa- 
lon, vieno valgomojo ir 2 
prekinių vagonų traukini.

Baigiant važiuoti Į Mask
vą, nušoko nuo bėgių vienas 
vagonas, bet nelaimingo at
sitikimo nebuvę.

Maskvoj lietuvius sutikę 
Tarybų Valdžios atstovai, 
pasveikinę, išklausė p. Pir
mininko atsakymo ir auto
mobiliais nuvežė Į geriausįji 
Maskvos viešbuti "Kniaži 
Dvor.”

Santikis su lietuviais esąs 
kuogeriausias. Derybos ei
ną tam tikruose rūmuose ir 
pirmininkauja vienam posė- 
dyj Lietuvių Delegacijos 
pirmininkas, kitame — Ru
sų.

Gauta Tarybų Valdžios 
sutikimas jau pradėt gabent 
į Lietuvą tremtiniai. Pir
mas ešelonas atvy ksiąs po 2

atvykimo i
— nuodug-

savaičių.
Naruševičius papasakojo, 

kad nesenai Maskvoj lietu
viai gyvenę didelę dramą ir 
tik Delegacijos padarytais 
žygiais tekę išgelbėt daųę 
lietuvių šeimynų nuo ištrė
mimo i tolimesnes guberni-! 
jas ir apginti juos nuo netei
singų priekaištų ir persekio-, 
jimų.

Dalykas toks, kad pradė
jus lenkams naują karą su 
Tarybų rusais ir kažin ko
kiems piktadariams iš
sprogdinus Maskvoj artile-' 
rijos sandėlius,, buvo išleis
ta Įsakymas registruoti vi
siems gyvenantiems Tarybų! 
Rusijoj lenkams; ir daug Į- 
tariamų lenkų buvo suimta; 
o kadangi daug ir lietuvių 
nuo seno vadinę save len
kais, o rusai ne visi moką 
atskirt lietuvių nuo lenkų, 
tai daugelis ir lietuvių pate
kę Į tuos sąrašus: kiti buvę 
net ir suimti. Ir ačiū Lietu
vos Delegacijos 
tiems žygiams. 
Reikalų Komisaras viceri- 
nas Įsakęs patikrint tuos są
rašus, atydžiau žiūrėt i kili-

CHINIEČIŲ SKALBYK
LOS NYKSTA.

Pastaruoju laiku pastebė- 
' ta, kad skaičius skalbyklų, 
'kurias užlaikydavo šioje ša
ulyje chiniečiai. sparčiai ma
žėja. Manoma net, kad ne
toli tas laikas, kuomet su

prasti chiniečių skalbyklą 
i šiek tiek didesniame mieste 
[bus taip sunku, kaip kad ati
daryti naujas aukso 
Įkiš/

Kodėl? Naujos 
skalbimo Įmonės,

1;

kasyk-

padary-Į
Užsienio ■ 

čičeri-1
i 
j 

mo vieta ir r^kalaut tam ti-Į
krų liudymų. o reikale—net 
ir Lietuvių Taikos Delega
cijos liudymo.

Po kelių dienų Užsienio 
Reikalų komisariato vedė
jas pasakęs Naruševičiui, 
kad rusai niekad nesitikėję, 
jog Maskvoj ir Rusijoj gy
venanti tokia daugybė lietu-Į 
viu.

Maskvos valdžia labai rū
pinantis Delegacijos pato
gumais. Kasdieną vedanti 
pasivaikščiotų, vakarais ve
danti i teatrus: didžiajam 
Teatre atvedusi Į buvusią cai 
ro ložą, kituose teatruose 
vietas.

Delegacijos nariai gali 
vaikščiot vieni, o ekspertai j 
ir bendradarbiai — tik su 
palydovais.

Pasimatyti su 
mais labai sunku ir 
tik tuos, kurie turi 
reikalą.

Delegacijos dalis* 
žiuodama i Kauną, norėjusi 
pasiimti su savim keletą 
Čiurlionies paveikslų, 
paveikslų nesiskubinę 
karnai paruošt kelionei, pa
sivėlinę i traukini ir išvažia
vę iš Maskvos tik rytojaus 
26 dieną, tuo tarpu Į Rygą 
ir i Rozanovskaja latviams 

rusams jau buvo praneš
ta. kad lietuviai išvažiavę.

Kai gegužės 26 d. atvyko 
i ”Idricos” .stoti išvažiavęs 
iš Maskvos geguž. 25 dieną 
traukinys, atskrido lenkų a- 
croplanas ir metė i traukini 
keturias bombas. Į trauki
ni nepataikė,^ tik nukovė 
vieną arklį ir ūkininką.

Pradėjus bolševikams 
šaudyt, aeroplanas nuskri

dęs.
Fronto kariškiai pasako

ję, kajd lenkų aeroplanas Į 
jų frontą lankęsis pirmą 
kart ir nežinia ką tai reiš-

Rytojaus dieną toj
Rytojaus dieną toj pačioj 

’Tdricoj'’ nežinia kas akme
niu sviedė ir išmušė langą 
kupė, kur sėdėjo Lietuvių 
kią.
Delegacijos Pirmininkas p. 
Naruševičius.

(Iš Kauno „Lietuvos”)

rūbų 
naujos 

druskos ir visokia prietaisa 
stumia chinieti i užpečki. 
Ir jis vargšas pasisukęs, pa
aimanavęs apleidžia
savo skalbyklą. Chi
niečiai bėga iš tos pra
monės šakos, kurią jie buvo 
kone monopolin paėmę, taip 
kad chinieti pradėta vadinti 

[nebe jojo tautos vardu, o 
"Laundrv man”, t. v. skal- 

Tėju.
Chiniečių užtvinimas su 

skaityklomis prasidėjo 5<o- 
ne kartu su žinomuoju už- 
pludimu Californijos, kuo
met tenai apie 49 metus 
pradėta kasti auksas. Cali- 
fornijon traukė vyrai dau
giausia nevedę, arba, jei ve
dę, tai palikę savo šeimynas 
namie. Aukso jieškojimas 
juos taip užžavėdavo, kad 
skalbimui jie net laiko ne
tekdavo. Jau tuomet susi
tvėrė Californijoj kompani- 

j ja, kuri siųsdavo aukso jieš- 
Ikotojų skalbinius Į Hawai 
[salas, kad juos ten gyvenan
tieji chiniečiai plauną. Ne
trukus, betgi, pačioj Cali- 

j fornijoj chiniečiai uždėjo 
savo skalbyklas. Iš čia jie

apatinius rubus chinie- 
čiams.

Dabar tečiaus, matyt, už
eina galas ir chiniečiams, 
kurie nepajiegia kovoti su 
naujomis skalbimo Įstaigo
mis. Pastarosios, nors pa
daro iš marškinių sietą i 
du plovimu, paverčia kal- 
nierių pirmu plovimu i pa
dą, vienok varo lauk chinie- 
ti ir gana.

Chinietiš-gi šiuo laiku bė
ga i mažas ir pigias valgyk
las. Skaitlius chiniečių val
gyklų ypač žymiai auga va
karinėse valstijose, Ramio
jo Vandenvno pakraščiuose.

N—___________ * J

"Keleiviui” pranešta, kad 
greitu laiku pasirodys nau
jas lietuviškas laikraštis 
"Pasiuntinis”. Laikrašti 
leis lietuvių protestonai. 
Prenumerata — $2.00 me
tams; prenumerata ir ko
respondencijos reikia siųsti 
sekančiu antrašu: Rev. E. 
Kories, 82 Gasfield Avė., 
Bridgeport, Conn. Su vi
sais gi kitais reikalais rei
kia kreiptis tokiu antrašu: 
Carl Lempkis, 2526 W. 45th 
Place, Chicago, III.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.95 •

ir

J

pažista- 
ileidžia 
svarbų

išva-

bet
tin-

pa

NAUJA SENATORIJA 
SERGANTIEMS DŽIOVA 

KAREIVIAMS.
Fort Bayard, New Mexi- 

co, tapo įtaisyta puiki sena-

DRAUGAI, platinkite ’ Keieiv’i’ tarpe savo draugų, 
kaipo tikrą darbininkų laikrašti, kaina metams $2.00.

f ‘V * •/ 
f l

I

i

LIETUVA
ir AMERIK A ;

Reikalauja šoferių ir Me
chanikų.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą: išardymu, pataisv- 
mą, sustatymu, važinėjimą, visokių 
pienų; taipgi duodame lekcijas apie 
elektriką. Mokiname uz prieinamą 
kainą. Gvarantuojame išmokinti kiek- į

nu

vieną ypatą — jauną, seną, vyrą ar
moteriškę. Užlaikome grynai lietuvis- i 
r.ą kursą ir angliškai uetuvišką kur
są Po pabaigos mokslo išduodame 
diplomas ir rekomenduojame šoferiui 
mechanikui darbą nuo 35 iki 50 dole
rių savaitėje. Mokiname dienomis ir 
vakarais. Mokykla atuara nuo 9 vai. 
ryto ikr 9 va! vakaro. Nedėliomis nuo 
! iki 3 po pietų. Gvarantuojame dip
lomus ir laisnius. Platesnių informa
cijų reikalaukit pas prof. (28)

Tjchimlch luto Schooi
601 E. 17 Stw Aud 293 Avė. B. 

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

r
I
i

| GERA PROGA! Į 

-j? Parduodam gerą ta- t 
baką labai pigiai. ' Ra- | 

*; švkite, 'o gausite pilnas | 
| informacijas. (31) i 
| EUROPA BOOK CO. I 
a 57 Dey St., |
į New York, N. Y. |

i
tI Nuga-Tone

j Lietuviškai - Lenkiška Aptieka ! 
f Jeūru norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite
. ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaisių šaknų nuo vi- 
< šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, r.uo užsisenėjusio reu- 
i matiem j, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- 
[ čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li- 
1 gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- 
i terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- 
i sime kuogeriausiai, pašaukiame giliausius daKtarus per telefoną už- 
i dykų. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad S 
I ateikite į APTIEKĄ po numeriu (1)1
į 100 SALĖM ST, BOSTON, MASS. įj

V
I

6RINZKITE LIETUVON
Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šim

tais Lietuvių j Tėvynę 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.

--------------- v *

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.

*

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

1 NAUJAS IŠRADIMAS I
VYRAI Iii MOTERYS! Ar jums jau yra žiifonia, 

kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui pleiskanų ir 
sulaikymui plaukų slinkimo?

JIEšKOK PAGALBOS KUR GALIMA RASTI.
SEN-RAYTO H AI R TONIC i plaukų tonikas), tai 

yra vėliausias išradimus ir pasekmingiausia gyduo
lė nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo. Be to dar, jis 
sustiprina puolančius plaukus, padaro juos labai 
švelniais ir brilijantavai blizgančiais.

JS1TEMYK! Žemiaus pasirašiusi Kompanija 
pilniausiai gvarantuoja SEN-RAYTO Plaukų To
niką. jog jis greitai ir visiškai* prašalina pleiskanas 
ir sulaiko plaukų slinkimą.

VISUOMET reikalaukite SEN-RAYTO Plaukų 
Toniką pas barberius ir aptiekuose arba pirkite iš 
agentu. Gražaus formato, šauni S oz. (pusė svaro) 
bonkutė. parsiduora už $1.00; 4 oz.—už 60c.

Išbandymui gerumo, iškirpkite šį kuponą, pažy
mėdami savo vardą ir adresą ir Įdėkite 10c. vertes 
štampų padengimui {sersiuntimo lėšų, o mes prisiu
sime sampeii.

STIPRIAI SU BUDAI7 OTAS VISA
DOS STIPRIŲ DIRKSN1Ų RAUDO

NAS KRAUJAS ENERGIŠKAS 
VYRAS 4R MOTERIS.

Kiekvienas organas ir kiekviena
I nervų, kad būt sveiku ir mikliu. Nu^ 

t yra turtingasFosforu dėl 
__  Y' ra 

. iš astuonių vertingų su
teikiančių sveikatą vaistų rekomen
duojamų ir vartojamų per geriausius 
daktarus.

Nuga Tone stimuliuoja ir sudruti- 
na visas gyvybės spėkas, stebėtinas 
vaistas nusilpnėjusiems nervams, be 
skirtumo vyrams ar moterims. Jis 
sukelia naują gyvybę kepenyse ir 
žarnose, atgaivina inkstus, prašalina 
nuodingas liekanas, pagelbsti guzams 
ir kraujo veikimui ir nuvalo dvokian
ti ir sutrukusi liežuvi. Jis suteikia 
stebėtiną apetitą, gerą virškinimą, 
veiklumą dirksnių ir smagų panauji
nantį miegą. Nuga Tone dabar par
duodamas visose gerose aptiekose. 
Pilnai užtikrina, kad jis sutiks pilną 
užganėdinimą arba grąžiname jums 
pinigus. Nusipirk bonkutę šiandien, 
išsikirpk ši apgarsinimą ir nusinešk 
ii Į jūsų aptieką. — '
DRUGGISTS: You can get Nuga- 
fone from vour iobber or direct from 
National Laboratory, 537 So. Dear- 1 
born St.. Chicago. Absolutelv gua- ' 
ranteed to give entire satisfaction or 
money refunded. Retail price $1.

... ,. . . ,. . t----- , nevienas organas ir kiekviena
šitą arkslę tūkstančiai moterų su , kūno funkcija oriklauso nuo stiprių 

pasitenkinimu rekomenduoja. Pada-; -trJ 1 ” ............. --
ryta iš minkšto raudono gumo, jtalpi- <ra Tone __ »
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- Dirksnių ir *Gelrfia*del“Kroirio’ 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi- i sutaisytas ’’ 
sas dalis vietos. Prisiųsk $1.95 su - • ■ - 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH & CO., Dept. 914,
CHICAGO. ILL.

i
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DOVANAI

THE SEN-RAYTO COMPANY
6617 Wade Park Avė.. Cleveland. Ohio.

Gerbiamieji:— Žinomi aš prisiurrčiu jums 10c. vertės štampų, 
už kurias malonėkite prisiųsti man sampala GVARANTUGTO 
SEN-RAITO PLAUKŲ TONIKO.

Vardas ....
Adresas ...
Miestas ...

Vaikai myli ji! Jie prašo daugiaus!
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtikimas, vidurius pal mosuojanti s vaistas! Veikia greitai— 
maloniai. j.

Pirm negu pirksi, žiūrėk, kad “Bambino Lėlės” 
paveikslas butų ant pokelio.

50c. vaistinyčiose arba 6oc. su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbėjų:
F. AD. RICHTER & C0., Baslį Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

DEVYNI DAIKTAI

....Valstija ...

DUOKIT PASIŪT MUMS.

i

GVARANTIJOS KUPONAS.
Tamista: Meldžiu prisiust man laikrodėlį, ku

rį jus parduodate dirbtuvės kaina už $12.95 ir 9 
daiktus, k’iriuos pridedate veltu per 30 dienų; už 
tai aš Įdedu 35 centus už persiuntimą, o už daik
tus aš užmokėsiu juos priėmus.
Vardas .......................................................................,..

Adresas ..................................................

MADONA
U žregistruota S. V. Pat. Ofise.

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
P1GIAI IR GERAL 
IR IAPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geros Ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jssą brolis Betarti 

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

Telefonas: So. Bostoa—lltlf
tori ja gydymui ligonių

Mes užtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materijų iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKJUS VYRAMS 
KOTUS PASIUVAM
TAIPGI IdVALOM

B
A 
M 
B 
I 
N 
0

Si utus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

DOVANAI

Jus neturėjot tokio gero pasoulymo kokį mes šiandien darome. Laikridėlis. kurį jus matote ant paveik
slo. yra geriausio darbo. Kad davus progų kiekvienam įsigyti tą laikrodėli, kuris tarnautų jums kelis metus, 
mes duodame labai žemą kainą už jį ir bėgyje sekamų 30 dienų. mę> parduosime jo padirbimo kabia. Tas a 
ukšuotas laikrodėlis, vidutinio didumo, yra tikro nikelio, turi tikrus akmenis ir gvarantuotaas. Laiką ge
riausiai laiko. Šitie laikrodėliai skaitosi geriausiais pasaulyje^ ir kiekvienas įsigijęs tokį laikrodėlį neatiduo
tų jį nė už jokią kainą; už $100.00 neduos jumsutokio užsiganėdinimo kaip šis už $22.00. Bet kad supažindi
nus pubika ~,u geriausiais Amerikos darbo laikrodžiais, mes parduosime juos dirbtuvės kainomis tik už $12.95

TEMYKIT. Dėlei šio 30-dienų išpardavimo, mes turime paskyrę 2,000_šitų laikrodėlių ta žema kaina, 
ir norim patart jums kad pasiskubintumėte užsisakyti, nes kiekvienam pirkėjui da duosim dovanų sekančius 
daiktus: 1) Automatišką ylą 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 raikšte'į 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 kelių 
dienų. Jis panašūs į nameli kuriam gyvena vyras ir moteris; kada gražus oras tai išeina laukan moteris; 
jeigu bus lietus, tai moteris pasislepia namelin, 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
skilai už jokius pinigus; mes duodam juos dovanų 
kiekvienam, kuris perka iš musu laikrodį. Męs nerei
kalaujant pinigų iš aukšto, tik iškirpk sj kuponą, pn- 
duok savo teisingą adresą, įdėdamas 35 centus už pri- 
siuntimą, o užmokėsi paimdamas daiktus. Męs gva- 
rantuojam pilna užsiganėainimą. jei nepatiks grąžin
sim jums pinigus. Rašyk šiandien.

UNION SALES CO.
2029 W. CHICAGO AVĖ. Dept. 50, CHICAGO, ILL. _______
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STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo /// 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, ,7/2

Darbininko Draugas

Polemika ir Kritika.
"NOBODY HOME”.

’ s* r * -
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Ši patarlė pas anglus yra 
įsigyvenusi nuo senų laikų 
ir ji yra teisinga.

Jeigu kas kalba nesu
prasdamas nė pĄts, ką jis 
kalba; jeigu kritikuoja kičą 
ir nežino kaip kritikuoti, — 
apie tokį "mokslinčių" ang
lai sako, kad pas jį "nobodv 
h ome".

Tasai anglų išsireiškimas 
labai tinka "Tėvynės” re
daktoriui. Kaip tik ponas 
Vitaitis užėmė "Tėvy
nės" redaktoriaus vietą, jis 
pradėjo kritikuot "Keleivį” 
ir "Naujienas.” Vienok tos 
kritikos kaip buvo, taip ir 
pasilieka naiviškos, t. y. be 
jokios vertės. Mat, kuomet 
tėvas nuperka vaikui naują 
kepuriukę, tai jis bėgioja 
gatve ir rėkauja, idant at
kreipus į save kitų vaikų a- 
tydą ir parodžius, jog jis tu- 

' ri nauja kepurę. Taip yra 
ir su "Tėvynės” redakto
rium, kuris norėdamas pasi
rodyt, kad ir jis yra "panie 
tego”, redaktorius, — taip
jau "kritikuoja”.

Štai, "Tėvynės” 23 nume- 
ryj jis "kritikuoja” "Kelei
vį” ir prie to pastebi, kodėl 
pastarasis nepridėjęs jokios 
pastabos prie straipsnio, 
kuriame buk T. J. Kučins
kas rašęs, jog Lietuvai būti-j 
nai reikalinga kariauti su 
lenkų imperialistais, kurie 
laiko užėmę didelius Lietu
vos plotus ir stengiasi Lie
tuvos neprigulmybę pa
glemžti. Rašant tokį melą, 
žmogus ištikro turi rausti 
iš gėdos. — Aš visai apie jo
kią neprigulmybę nekalbė
jau, tik sakiau, kad Įgytą 
biskį didesnę laisvę lietuviai 
turi apginti. Neprigalmybė 
ir laisvė yra du skirtingi da
lykai. Reikalauju '"Tėvy
nės” redaktoriaus darodyt, 
kur aš sakiau, kad lietuviai 
turi ginti neprigulmybę;. Už 
darodymą duosiu esminį.

Pone "Tėvynės” redakto
riau, tarpe lenkų ir lietuvių 
imperialistų jokio skirtumo 
nėra. Ir aš visai apie impe
rialistus nekalbėjau. Lietu
vos darbininkams vistiek 
butų, ar lenkai valdytų 
Lietuvą, ar visokįe šaldros 
lietuviai, su Smetona prieš
akyj. Tik, žinoma, jeigu 
lenkai valdytų Lietuvą, tuo
met Lietuvos darbininkams 
reikėtų kovoti su dviem 
priešais: su lenkų ir lietu
vių atžagareiviais. Kiek
vienos tautos darbininkams 
yra lengviau kovoti su vien
taučiais engėjais, negu su 
svetimos tautos. 
Kada Rusija valdė Lietuvą, 
tada tautininkai ir klerika
lai šaukė, jog lietuviams 
sunku yra gyventi, jog pri
sieina svetimą jungą vilkti. 
Tokiomis pasakomis lietu
viai patikėjo. Bet dabar, 
pasirodė, jog dabartinė 
Liet, valdžia yra da bloges
nė, negu buvusi caro val
džia. Dabar Lietuvos dar
bininkai persitikrino, kad 
tautininkai ir klerikalai yra 
darbininkų engėjai. Ir tuos 
engėjus "Tėvynės” redakto
rius gina, kaip tik Įmanyda
mas, ir da meluoja, buk Ku
činskas užtaręs Lietuvos 
atžagareivišką valdžią.

Toliau: "Tėvynės" redak
torius užsipuola, buk Ku
činskas neteisingai sakąs, 
jog kunigai ir tautininkai 

• nori, kad Lietuva tektų 
lenkams. Ir tas "redakto
rius” išvadžioja: "Šitaip da
lykus aiškinant, papildoma 
dvejopa nedorybė. Pir
miausiai, neteisingai prime
ta Amerikos lietuvių kuni
gam ir tautininkams, kad 
Jie nori, kad Lietuva butų 
yaldoma lenkų.” Klausiu 
"Tėvynės” "redaktoriaus,”

Svarbus pranešimas.
Lietuviai ir Taksos nuo Jei- 

gy.
Atsiranda lietuvių, kurie 

turi klaidingą nuomonę a- 
pie jeigu taksas. Jie mano, 
jog lietuviai Suvienytose 
Valstijose yra visiškai pa- 
liuosuoti nuo mokėjimo tak- 

’ ■ su.
Tiesa, jeigu lietuvis yra 

__  _____ nevedęs ir neuždirba dau- 
Tautininkai netingiau kaip $1,000, tai nuo 

mokesčių jis yra paliuosuo- 
tas. Jei jis vedęs ir gyvena 
su savo žmona ir vaikais, 
turi paliuosavimą dėl $2,- 
000 ir 200 už kiekvieną 
vaiką, kuri jis užlaiko, ir jei
gu gali duoti užtikrinanti 
prirodymą, kad jis ji užlai
ko, turi teisę $200.00 paliuo- 
savimo už kiekvieną užlai
komą vpatą. Tėmykite, jog 
nėra paliuosavimo žmonai, 
kuri negyvena šioj šalyj su 
vyru.

1S teimu 1.1C- I švisų, kurie neužsimo- 
Jeigu "Tėvy-'kėjo už 1917 metus mokes
ni taiD "gai-'čių, arba nuo kurių darbda- 

jis vys nesulaikė dali algos, bus 
kolektuojama prieš išvažia
vimą, jeigu jie mano važiuo
ti iš Amerikos, 2% visų jei
gu nepaisant kaip mažai už
dirbo, be jokių paliuosavi- 
mų, ir kolektorius gali kitą 
tiek uždėti bausmės.

"Apsigyvenę (resident) 
lietuviai turi tas pačias tei
ses su amerikiečiais.”

Kiekvienas lietuvis, jeigu 
mano grįžt Lietuvon, turi 
gaut tikrus parodymus nuo 
savo darbdavio ar darbavių 
kaslink 1917 metų uždarbio.

Lietuvių Skyrius prie 
Raudonojo Kryžiaus, 1107 
Broadway, Ne*w York, vi
suomet apsiims pagelbėt y- 
patiškai ar per paštą vi
siems, kurie kreipsis prie jo. 
Biuras ypatingai teikia pa
galbą atvažiavusiems i New 
Yorką keliaujant į Lietuvą.

American Red Cross 
Lithuanian Section, 
1107 Broadway, 
New York City.

Ar nebuvo pranešimų, kad 
lietuvių tautininkai ir kuni
gai darė pienus su lenkais 
Paryžiuje ir kitur kaitiavi- 
mui prieš Rusiją? Ar Ame
rikos tautininkai ir kunigai 
pakėlė protestą, kada tūlas 
"generolas” Žukauskas ati
davė lenkams Lietuvos plo
tus? 0 tas buvo padaryta ■w • • • I-  *su žinia!
ką užtylėjo šitą juodą dar
bą, bet da tūkstančius dole
rių pragėrė Paryžiuj ir 
Londone, r’bekeldami” Lie
tuvos "garbę” smuklėse.
‘ Jeigu Amerikos ir Lietu
vos tautininkai ir kunigai 
nenori, kad Lietuva tektų 
lenkams, tai kodėl kone pu
sę Lietuvos jie atidavė len
kams? Ir jeigu kunigams 
ir tautininkams rupi Lietu
vos gerovė, tai kodėl neina 
jie Į Lietuvos kariumenę, 
idant atsiėmus iš lenkų Lie
tuvos žemę? < 
nės” redaktoriui taip "gai
la” Lietuvos, tai kodėl 
nestoja į Lietuvos kariume
nę, kad gavus progą kovot 
prieš lenkus?

Juk aišku, kaip diena, jog 
kunigai ir tautininkai nori, 
kad Lietuva tektų lenkams; 
dėlto jie ir atidavė lenkam 
veik pusę Lietuvos.

T. J. Kučinskas.

PATIKIMO VERTe.

Napoleonas kartą pasa
kė: reikalinga šešios karės, 
kad pardariv.s vieną karei
vį." Tuose žodžiuose yra di
delė išmintis. Padaryti ką 
nors gerai mums reikalin
gas patyrimas. Todėl daug, 
metų ima padaryti gerą gy
duolę. Trinerio Amerikoniš
kas Karčiojo Vyno Elixiras, 
kuris šiandien džiaugiasi 
atnaujintu pripažinimu e- 
sant ji geriausiu vaistu nuo 
vidurių užkietiejimo. nuo 
prasto apetito, galvos skau
dėjimo, vidurių išpūtimo, ir 
kitokios pilvo netvarkos, 
yra vaisiu trijų dešimčių 
metų prityrimų. Jisai išlai
kė daug bandymų, jis pasi
rodė ištikimu ir pagelbėjo 
milionam pacientų. Visi ku
rie žino ji—garbina ji. ”Tri- 
nerio Amerikoniškas Kar
čiojo Vyno Elixiras yra pui
ki gyduolė.” - Tony Prsle 
rašo iš Oak Grove, La., kie- 
pos 20 d. 1920 m. Pabandę 
vieną syki jas, sutiksite su 
minėtų tvirtinimu. P.et ne
imkite jokio kito "karčiojo 
vyno" iš jūsų aptiekoriaus 
ar vaistų pardavėjo; būti
nai reikalauk tikrojo, kurio 
visuomet galima pasitikėt, 
"Trinerio Amerikoniško 
Karčiojo Vyno Elixiro.” — 
Joseph Triner Company. 
1333 - 45 ,So. Ashland Avė.. 
Ohicago, III.

. Aš, Alena Kostovska, paarė* 
visai publikai akyse.

KOžNA MOTINA NORI KAD KŪDIKIS 
BUTU TVIRTAS IR SVEIKAS

Jeigu negalit žindyti .kūdikiu, nebandykit su vi
sokiais maistais, bet pradėkii išsyk gerai — duo
kit tokį maistą, kuris išaugino daugiau tvirtu ir 
pilnų vyrų ir moterų, negu visi kiti maistai sudė
jus į vieną — duokit jūsų kūdikiui

JSon&'Mf m 
EAGLE BRAND

NORVVOOD, MASS. 
Jie nori peštynių.

Kelių nuosakesnių veikė
jų iniciatyva čia buvo su- 

I šauktas riešas progresyrvių 
lietuvių draugijų ir pavie
nių žmonių pasikalbėjimas 
20 d. birželio Lietuvių Soci
alistų Salėj.

M. JŠargalis, vienas inicia
torių, atidarė susirinkimą 
h* paaiškino, kad pažan
giems žmonėms reikia dau
giau susiartinti, kad pa- 

' įraukus savo pusėn daugiau 
visuomenės ir tuo budu su
silpninus klerikalų poziciją. 
Toliaus jis perskaitė inicia
torių pagamintą dienotvar- 
kį ir taisykles, kur buvo pa
žymėta, kad kabinėtis prie 
kalbėtojų sakinių bei pa
reiškimų yra neleistina, kad 
santikiai tarpe sriovių turi 
būti sušvelninti ir tt.

Socialistai pareiškė, kad 
sanrikiai tarpe pirmeivių 
netik gali būt sušvelninti, 
bet ir turi būt sušvelninti. 
Tečiaus komunistai prieš 
tai piestu stojo. Jie tuojaus 
pradėjo niekinti tuos žmo
nes, kurie nori, kad tarpe 
darbininkų butų vienybė ir 
sutikimas. "Mes su III In
ternacionalo priešininkais 

nenorime jokių nusileidimų 
ir nieko bendra su jais ne
turėsime", sako komunistai.

Bėda su tais žmonėmis, 
kad jie visur kiša tą Inter
nacionalą, ar kur reikia ar 
nereikia, o ką tas Interna
cionalas reiškia, tai ir su
pratimo neturi. Savo riks
mu jie tiktai parodė, kad 
jie vra priešingi darbininkų 
solidarumui; jie nori, kadi 
darbininkai nuolatos tarp 
savęs peštusi.

Lukšių Juozas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Los Angeles mieste butą, 

didelio žemės drebėjimo 21 
d. birželio. Vienas "Kelei
vio’’ skaitytojas priusiuntė ■ 
mums iš tenai vietos anglų 
laikrašti "Times”, iš (kurio' 
pasirodo, kad nuo žemės; 
drebėjimo tenai sugriuvo ’ 
net keletas namų ir pasida 
rė i $100,000 nuostolių. I

PAIN-EXPELLER!
I
i

i

VuzbaienUia tižreg. S. V. Pat. Ofisą.

Gartos per daugiau kaip 
50 metų.

kada jis ’’atėjo” j Šį pasaulį. I&M* Įkars (Aaehar) Vaizbažeuklį.

$975 Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai

jelžkeliu važiuoj’antiems žmonėms, 
euriems reikia visuomet tikras laj
as žinoti. Gvarantuotas ant 20 me- 
ą Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
dilsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad- 
eso už$9.75 C. O. D. ir persiuntime i 
caštus, su teise jums viską peržiūrėt 
lei busi neužganėdintas, nemokėk m 
:ento. Atsiminkite, jus užmokėtu 
net už tokį pat laikrodėlį ašie $25.01 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo 
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai si 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO. 
Athenaenm Bdr. CH1CAGO. 11.1

■r.
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SUTAUPYK VIRTUVES VALANDAS
Nereikia daugiau jieškoti malonios ugnies. 
Nereikia daugiau angies prisipilti ir pelenu 
nešioti, ir nėra daagiau suodžių.. Tas viskas 
padarydavo virtuvės valandas sunkias, ilgas. 
The New Perfection Aliejinis Virimo Pečius, 
duoda gerą kaitrą virimui kokia tik reikalau
jama.
Specialiai pabūdavote^ kaminėlis, Virimo 
Pečiaus, sukoncentruoja karštį reikalingos 
vieton. Per 30 minutų galima^gaut didžiau- 
sj karšti—tik uždaryk damferį ir pasuk deg- 
tuvą. Visa šiluma susilaiko kaminėlyje iki 
valgis nebus paduotas.

The New Perfection Aliejum Virimo Pečius 
turi 3,000,000 sartotoju. Jie yra su 1. 2, 3 ir 
4 degtnvais.

NEW PERFECTION
011 COOK STOVE ANO VU4TEJ? HEATER

f'or btst 
rcsaltt) uM 
Socony 
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Ruptura užmuša 7000 kas metai
%

Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos), 
tai pnparodo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai? 
Ar jąs nepasitikit patįs savim nešdami tą našta, skaudėjimą, arba 
kaip jus ją nepavadintumėt? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patįs 
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią siena — paduodami jai ne
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo krauio cirkuliarą ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus kurie reik-aJauja didžiausios priežiūros. ’

Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia 
nuo tos naštosgali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą, 
kūną tun PLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokią 
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt nainieje.

. ?APUŠKAIT*S laitai tampriai prisiglaudžia prie kūno
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnaibyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Išmoki uždaryt patrukusias vietas taiD kaip reikiant, o busi visados sveiku. Prisiųsk/te savo varde ir Davardę šiandien į PLAPAO 
COMPANY Block 3058, St. Laais, Mo^ o jie Jums prisius Plapso ir 
nurodymus DYKAI ant “■— *

(CONDENSED MILK}

Tas maistas stiprina kojas ir sveiku palaiko kū
ną, duoda spalvą veidams ir linksmumą akims. 
Pagirtas ir patariamas gydytoju dėl savo gerumo 
ir atsakantumo. Lengvas pritaisymui — tik ūa- 
dėk prie tinkamo daugumo Eagle Brand virinto 
vandens, išmaišyk, ir gatavas maitinimui.
Jei kūdikis naktį verkia — jei nervuotas ir nera
mus — jeigu neauga, tai greičiausia jo maistas 
netinkamas ir negeras. Prisiųsk šiandien kuponą 
dėl instrukcijų maitinimui jūsų kalboje, taipgi 
gausi penkiasdešimts keturių puslapių knygelę 
apie kūdikius, dykai, kur pasakoma kaip užlai
kyti kūdikį sveiku ir tvirtu.
Delei jo gerumo; kadangi padarytas iš gero kar
vės pieno ir malto cukraus, yra ekonomiška nau
doti Eagle Brand namuose ant stalo kur tik rei
kia pieno ir cukraus. Bandykit jį su kava arba 
kokoa. ir visiems virimo ir kepimo reikalams. 
Nereikia bėdavoti dėl cukraus stokumo.

šis kabelis ir Vardas 
vra Jums Gvarantija

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

SALUTARAS CHEM1CAL 1NST.
J. Balt rėnas, . prof.

Wm. BRL’KNIS, Sav, 
1707 Halsted SU, CH1CAGO. ILL.

Užlaiko m žoles nuo visokių ligų.
Šit$ apgarsinimų turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

Parsiduoda Geruose Aptiekose 
ir Groseriy Krautuvėse

The Borden Company 
JOS HLDSON STKEET 

NEW YORK.

INSTEIGTA 1857 M.

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

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

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

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją Išdirba 

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

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

Daktaru Ofisai
*

MEDICAL OFFICES
22 TREMOM RWO. Scolly Sq. 

BOSTON. MASS.
Kalbame Ruskai ir Lenkiškai

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

Primą egzeminaciją ir kraujo 
išbandymą esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki 
9 vakare.

KIEKVIENAS LIETUVYS PRIVALO
IŠKELIAUT, PASIDĖT, PASIUST PINIGUS Į 

LIETUVĄ per plačiai žinoma virš 40 metų
LIETUVIŠKĄ BANKĄ

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

tarnaujama.
KUR GALITE saugiai pasidėti savo pinigus ant palukų. *j!
KUR GALITE pasiųsti pinigus į Lietuvą sulyg žemiau- 

šio dienos kurso. <!
KUR GALITE išgauti pasportus už nominalę užmokestį.

i-R -R -K -k -K
Nuga-Tone

Pasekme p® 21 Clenu 
arba grąžiname joms 
pinigas.

PADARA TIRŠTĄ. RAUDONĄ KRAUJĄ 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kurtą; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų ! Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligu^ 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai irV 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis. anemia. kankinimai reu- \ 
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, s to kas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stovioje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai

sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per srarsinrua Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir j/f 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu. ’

Nupra-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog j<* tustiname rejrulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiau* gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiemą 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAr Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėte pirkti sese* bonkutas, arba šešių s menesius gydymo už penktus ($5.00) 
dolerius. ' Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes urnai su grąž įsimetus u pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

FRISIUSK SAVA PASTTĮLIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 21 —537 Šou t h Dearborn St., Chicago, 111.

Gerbiamieji: įdedu čionais $................. .. ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone. bonkut

Vardas ir pavardė 
f
Gatvfi ir numeris

Valstija

NAUJAS GYDYMAS, KU
RIS PRAŠALINA

REUMATIZMĄ.
75c. VERTES DĖŽUTĖ DYKAI KOŽ- 

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

jas būdas reumatizmui gydyti, apie 
kurį jau tūkstančiai žmonių sako, 
kad tai stebuklingas. Blogiausiuose 

, reumatizmo ligos apsireiškimuose, 
\ kur jokie vaistai negelbėjo, naujas 
: gydymo būdas padarė stebuklą. Pa- 
Į sirodo, kad neutralizuojant uric-acid 
iukšties ir kalkinių druskų indelius 
kraujuje galima sunaikinti visas nuo
dingas organizmui substancijas ir li
gą greit prašalinti. Atviros opos, 
siausmai, ištinimai, raumenų sukietė
jimas greitai prašalinama.

Naujas gydymo būdas pirmiausiai 
M r. Deiano perstatytas pasirodė labai 
geru, ir dabar visur vartoja
mas. Kas turi kenčiančių savo pa
žįstamų tepasirupina gaut 75c., ver
tės vaistų dėžutę ir persitikrina ne
mokėjęs nei cento. Mr. Deiano sako; 
”Del prirodymo, kad Deiano gydymas 
tikrai pergali reumatizmą, nežiūrint, 
kaip užsisenėjusiu jis butų, jeigu ne
sate vartoję šito gydymo budo, aš pa
siųsiu jums pilno didumo 75c. vertės 
pakelį visiškai dykai, gavęs iš jūsų 
tik iškirptą šito apskelbimo, jūsų ad
resą ir 10c. apmokėjimui persiunti
me lėšų. F. H. Deiano, 729-N

Grifin Sq. Bldg., Syracuse, N. Y. 
< Siunčiame dykai tik vieniį pakelį 

tam pačiam žmogui).

TIK VYRAMS!
Turime iš Europos 

artistiškų 
gražiausių 
Prisiųskit $1.00, o gau
sit 10 paveikslų. (28)

WM. NICHLLS
P. O. Box 103, 

Peabody, Mass.
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mergini!.



Sandariečių išvažiavimas; 
nelaimė grįžtant namo.

Pereitą, šventadienį sanda- 
riečia turėjo išvažiavimą su 
automoboliais. Grįžtant na
mon, apie 10 vakare, tris tro 
kai pilni sandariečių ir jų 
svečių, sustojo ant tilto už
degti šviesas.

Tuo laiku iš paskos atėjo 
gatviakaris. Pralenkus pa
skutinį troką, gatviakaris 
paleista smarkiau.. Ir ka
ras kaip tik pataikė į vidų-j 
rinį troką, kurs buvo perar- 
ti prie gatvekarių bėgių.

Tuo pačiu laiku du šoferiu 
—abu broliai—buvo antro 
troko priešakyje. Gatveka-Į 
riui pastūmėjus antrąjį tro
ką, jiedu pateko po troku. 
Abu mirtinai sužeista. Va- 
ževusieji trokuose nenuken
tėjo, tik kaikurie biski susi
trenkė ir persigando.

Reporteris.

1

Lauks darbo nuo Kristaus.
Montelloj susipyko su sa

vo parapijonimis baptistų 
kunigužis Michell. Susipyko 
ir rezignavo iš parapijos. 
Kai kuriems parapijonams 
pagilo kunigužio ir jie nuė-

Areštavo čigonus.
Bostono apielinkėn atsi

beldė kažin iš kur būrys či
gonų. Apsistojo jie Revere 
pajūryje, o ištenai pradėjo 
lankyti Bostono krautuves 
ir kitokias biznio įstaigas. . _ 
Ir kur tik jie atsilankė, be- ję pradėjo kalbinti jįsugrįž- 

buvo apvogtos t i. Kur. girdi, tėvelis gausi 
iš ko gyvensi?

Kunigas atsakė: "Apie kitą 
vieną aš visai nesirūpinu 
\š tarnauju Jėzui Kristui 
ir surasti man darbas yra 
‘jo dalykas. Pas jus aš dau- 
Igiau negrįšiu.”

veik visur buvo apvogtos ti. 1 
kasos. Taigi Arlingtone pe-kitą vietą, 
reitą subatą tuos svečius ’ 
policija ir suėmė. Jų auto- 
mobiliaus numeris regist
ruotas Kentucky valstijoj.

Socialistu prakalbos.
Ateinantį nedėldienį nuo 

2 iki 4 vai. po pietų ant Bos
ton Common sodo bus socia- 
’istų prakalbos delei prezi
dento rinkimų. Kalbės pa
garsėjęs agitatorius Brovvn 
iš Vakarų. Prie prakalbų 
bus ir muzikos.

Fi-I 
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Socialistų susirinkimas
Šį ketvergą, 24 liepos, 

ant Cambridge s 
bus visuotinas 
mitingas delei prs 
rinkimų kampani-

PARSIDUOIK t RUIMU FORM- 
ŠIAI. mažai vartoti, prieinama kai
na. Matyt galima bile laiku ant 2 lu
bų. (30)

380 W. 41 h si.. So. Boston. Mass.

PARS1DI ODA FORN1C1AI.
Vidutiniški rakandai, parduodu pi

giai. Galima matyt kiekvieną dieną 
nuo 5 vakare. Ant 3 lubų (28)
283 — 3rd St.. So. Bostone,

Tarpe E ir F. Strs.

•■SO. BOSTONE. Jeigu norite tikrų 
Pargeną, apžiūrėk du namus tu»jaus, 
2 šeimynų, ant gražios gatvė-;, netoli 
karų, geram stovyje, tik $2.200 ir 
>600 įniokčt.

3 šeimynų. 14 kambarių, raudos 
tpie $30 į mėnesi. Turi nekurtus pa
gerinimus. Tuojaus galima kraustitis. 
Kaina $2.400; S7D0 įmokei.

Morgan &Co. 553 Washington st.. 
BOSTON.

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESU ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill CommaŪM.
66—67 Journal Building 2 

262 H ASH1NGTON STREKT 
BOSTON, MASS.

Rusijos Revoliucijos į
PAVEIKSLAS I 

I

Riaušės ir šaudymas.
Pereitos subatos vakarą 

ant Dorchester gatvės. So. 
Bostone, policmanas arešta
vo girtą airišį. Už areštuo
tąjį užsistojo jo sėbrai ir 
pradėjo svaidyt policmaną 
plytomis. Susirinko didžiau 
šia minia ir prasidėjo tikros 
riaušės. Vienas mušeika 
prisitaikęs iš užpakalio kir
to poliemanui akmeniu gal
von ir tas suimtąjį girtuok
lį paleido. Visi tuomet leido
si bėgti,

nu salėj 
Alstone, 
■ialistų 

zidento 
ios.

; Tel. So. Boeton 1771

• Dr. J. Jonikaitis
’ Chirurgas ir Gydytojas
{ Ofisas: 495 E. BROADWAY,
< So. Boston, Mass.
i* Valndos: nuo 9 iki 11-tos iš ryto 

nuo 7 iki 9-tos vakare.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 e., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston, Mass.
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sokiy Drapanų Dirbtuvė
LIETUVIS DENTISTA8

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

' 451 BROADWAY. SO. BOSTON 
Tel. So Boston 17 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

” 1 ” 8
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Kaip tai Kainkočių, vyrams ir 
moterims ir vaikams; dėl vyrų 
darome ir "Overcoats” ir siu
tus. Visas drapanas darome 
ant orderio užsakymo. Darbas 
yra gvarantuojamas.
Norėdami įgyti musų išdirbys- 
tės drapanas kreipkitės ypa- 
tiškai arba laišku į mumis, o 
musų ingaliotinis pribus su vi
som informacijom ir viską iš
aiškins. kas tik bus reikalinga 
jums žinoti.
Toliaus, mums yra reikalingi 
kliaučiai, kurie gerai moka vi
są savo amatą, ypač kirpimą, 
nes musų bendrovė eina prie 
atidarymo verauzės (Ware- 
house) ir uždėjimo savo krau
tuvių.
Mums yra reikalingi agentai 
visose lietuviškose koHonijose 
pardavinėti musų išdirbystės 
ta vora. Uždarbis yra geras. 
Su visais reikalais kreipkitės 
musų bendrovės vardu:

Progress C lot h i ng
Mfg. Corporation

343 Broadway,
South Boston, Mass.

ParsiduodaREIKALINGI VYRAI.
OOPIEROS da:>iįlinkai, medžių ker
tėjai ir pjovėjai, ir eilių krovėjui.

Malūnai randasi New Hampshire 
ir Vermont valstijose.

Mes renkame įmones de! mus pa
lų dirbtuvių, jokio užmokesčio nerei

kia. Kreipkitės dėl informacijų pas: 
The Woodstock Lumber Co. ir The 
f’arker-Young l.abor Dep. Kampas 
Z’anal ir Traverse sts., Boston, Mass.

Užeikite ir pasikalbėkit su mumis 
šile dieną tarpe 6 iš ryto ir 8 vakare.

Ima nagan mėsos, cukraus 
t rustus.

Fedeifalis prisaikintojų 
suolas pereitą sąvaitę apkal
tino Independent Sugar Co. 
ir tris mėsos korporacijas: 
Armouro. Holliso ir Swifto. 
Visi keturi trustai turi Bos
tone savo ofisus ir kaltinami 

'čionai už perdidelį žmonių 
i plėšimą. Pavyzdžiui,’ Ar
mouro mėsos kompanija 
Išardavę 1100 svarų avinčie- 
r.os iš Naujos Zelandijos po 
26 centus už svarą, kuomet 
jai ta mėsa lėšavo tiktai 9 
centai svarui. Holliso kom
panija pardavė vienai krau
tuvei 2.897 svarus jautienos 
po 18 centų, kuomet jai ta 
jautiena lėšavo po 10 centų 
svarui. Cukraus kompanija

ANGLINE

Skundžia pilicmana 
$10.000.

Buvęs kareivis, Joseph 
Kelley iš Cambridge, ap
skundė policmaną Falvey, 
reikalaudamas C' ~ " 
lyginimo už peršivimą jam 
neties. Tūlas laikas atgal 
Kelley ėjo Village gatve 
lesdamas dagtinės. Kuomet 
niicmanas liepė jam susto- .Įurgeliūnas likviduoja savo 
i. jis leidosi bėgti. Tuometę 

si bėgti, o policmanas išsi-| )°Hcmanas šovė ir pataikė^ 
traukęs revolveri pradėjo j am 1 PeU-

Tuojaus pribuvo 
policmanų ir tie

ant

VYRAS prie Ledų
Yra reikalinga dirbti ledau- 
nėje New Hampshire valsti
joj.______
WINTER H1LL ICE CO.

35 Charles st., 
East Cambridge.

Parsiduda Anglinė (Coal Su
sinės) geroj vietoų su gerais 
įtaisymais ir su vienu troku 
(truck) Taipgi parsiduoda ke
letą farmų gražioj vietoj prie 
pat miesto, žemė gera, yra vi
si {taisymai ir gyvuliai (25)

A. K. Neviackas

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 9098.

DR. AL FIDERKOICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 8 iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST., BOSTON.
Room 218 ir 216.

Real Ėst ate & Insurance Agent
1118 Washington St., 
NORWOOD, MASS.

! Tel. So. Eoston 506-V
1 DAKTARAS

•A.L. KAPOČIUS
I
♦♦i

LIETUVYS DENT1STAS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nno 1 Iki 9 vak.

ni0,000 at-ppr(|avinėjo cukrų krautu- 
vėms po 24 centus svarui, 
kuomet ji pati už tą cukrų 
mokėjo tik po 16 centų.

šaudyt, 
daugiau 
taipgi ėmė šaudyt. Bet ka
dangi šaudyta augštyn, tai 
niekas nesužeista.

EkspKozija "aiskrimo” 
dirbtuvėj.

Neapolitan Ice Cream Co 
lirbtuvėj įvyko ekspliozija 
r paleido 300 galionų amo- 
aijos. nuo kurios užtroško 
vienas inžinierius.

krautuvę.
Liepos 17 d. bus paskuti

nė diena ir ant toliaus krau- 
! tuvės nelaikys. Patartina 
visiems atsilankyti ir nusi
pirkt gerų prekių pigiai. 
Adresas: 377 Broadway, So. 
Boston.

Nenusisekęs užpuolimas.
Du jauni vaikėzai perei

tos subatos vakarą buvo už
puolę aptieką po N r. 272 
Broadway, Cambridge. Tėję 
aptiekon jie paprašė Jamai-I <ja moteris pranešė telefo- 
ca ginger’o, o kuomet kler- m, kad ji nuvyktų po Nr. 
kas pradėjo jiems aiškinti. ' 05 Vine st. ir paimtų ma- 
kad jis negalįs jiems to par- >us vaikus, kurie tenai esą 
duoti, vienas iu išsitraukė ^ėvų apleisti. Policija nuvy- 
revolverį ir atkišęs jį į kler- ’<o ir rado jau alpstančius 
ka liepė jam pakelti rankas, nuo verksmo tris kūdikius; 
Klerkas pradėjo visu balsu /ienas buvo trijų metų am- 
šaukti ir trauktis užpakaliu Žiaus, kitas dviejų, o trečias 
prie durų. Plėšikai smuko vienų, 
laukan ir leidosi bėgti. Susi- kaiku tėvai, tūli Ailey, i 
rinkę žmonės juos vijosi, žiavo Kanadon.
bet piktadariai pasislėpė. og moteris, kuri telefonavo 

---------------- policijai apie- paliktus vai-
Hotelių tarnautojai reika- kus, buvo jų pačių motina, 

lauja daugiau algos Dabar mažyčiai randasi 
Bostono viešbučių tar- miesto prieglaudoj ir verkia 

nautojai pareikalavo dau.1” 
giau algos. Apskrita kotelio 
tarnautojo alga šiandien 
yra $14 sąvaitėje. Pirma, 
kuomet hoteliuose buvo 
parduodami svaiginami gė
rimai, tarnautojai susirink
davo tarnagrašių iki $30 
sąvaitei. dabargi jie nepasi
daro iš viso nei $20 sąvaitei. 
Didesni viešbučiai savo tar
nautojams algą pakėlė, bet 
mažesni atsisakė ir tarnau
tojai jau pradėjo streikuoti.

Išsižadėjo savo vaiku.
Lynno policijai kasžin ko-

Po Nr. 517 Columbus avė. 
skiepe po .pelenų krūva at
rasta moteriškės lavonas 
paslėptas.

Pereitoj nedėlioj Bostone 
vienas žmogus nuo saulės 
karščio mirė, o keliolika ap
sirgo.

“Svetimoj Padangėj Pasaulio 
Verpetuose”

Naujausias ir dailiausias literatu- 
ros veikalas, susidedantis iš pusi, 
r 200 skirtingų eilių.

Knygos formatas 7 X 10 colių, še
šiuose skyriuose; geriausia popiera, 
oapuošta su daugeliu gražių paveiks- 
•W-

Kiekvienos eilės šito veikalo at
skleidžia jaunimui daug tinkamų ir 
vairių dalykų. Šioje knygoje yra pa
judinama viskas iš liaudies gyvern- 
no; čia nebus aplenktas nei vargšas, 
tei turtuolis, nei godus, nei širdingas, 
nei senas, nei jaunas ir tt. 'i'odei šis 
veikalas yra būtinai reikalingas Įsi
gyti kiekvienam.

Veikalas jau greit bus atspausdin
tas. Siųskite užsakymus ir $2.00, o 
netrukus gausite puikiausią knygą, 
kurios svetimoj padangėj da nematė
te.

Reikalaujant ir siunčiant 
nūs kreipkitės į "D. L. D.” pirminin
ką: (28)

A. J. JOKŪBAITIS.
492 E. Broadway. So. Boston. Mass.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name

NSDRUO1U8 
iki 1 t. *o platų.

Kaimynai sako, kad 
išva-į 

Manoma,

<avo mamos.

Lietuvių Rakandu Bendrovė
== FURNITURE STORE —

Parduodam visokius Rakandus užmokant ir duodam ant išmokesčio. 
Užlaikom savo troką, pristatom daiktus į kitus miestus ir perkraustom iš 
vienų namų : kitus. (28)

268 BROADHAY, SO. BOSTON, MASS.
Telephone. So. Boston 839—W.

• 
i 
t 
i 
i

Prašalino iš mokyklų žody
ną.

Bostono mokyklų valdy
ba nutarė prašalinti iš vi
suomenės mokyklų ’’Centu- 
rv Dictionary” („šimtme
čio Žodyną”), nes airių tau-i 
ta jame pavadinta „bruta-Į 
’iška.”

z?

Užtiko bravorą ir 70 galonų 
degtinės.

Sharono miestelyje, neto
li Bostono, policija užtiko 
pas italą Cordozą slaptą 
bravorą, kur buvo 70 galio
nų jau išvarytos degtinės ir 
700 galionų užtaisyto rau
go. Su italu suimta da du 
žydai, kurie tą degtinę pri
imdavo ir pardavinėdavo. 
Kiekvienas pastatyta po $1- 
(»00 kaucijos.

Stebėtinai puiki proga
VISIEMS LIETUVIAMS SUGRĮŽTI SAVO 

TĖVYNĖN

VELTUI!
Ant gerų Atnerikonisx.ii tavorinių laivu; kelionė trumpa: už
ima tik nuo 10 iki 12 diennų; valgis kuogeriausis; užlaikymas, 
lovos ir visa kas—sanitariškai: pareigos — prižiūrėti raguotus 
gyvulius.

REIKALINGA 100 VYRŲ KAS SAVAITĖ!
Boikotuoja jautieną.

Apie porą savaičių atgal 
Bostono žmonės pradėjo 
boikotuoti jautieną dėl ne
girdėto jos brangumo. Boi- 
kitas tęsiasi ir mėsininkai 
sako, kad jautienos pirki
mas beveik visai sustojo, te- 
čiaus mėsos trustas kainų 
nenuleidžia. Geras steikas 
Bostone šiandien kainuoja 
apie $1 svarui.

Laivai išplaukia iš Bostono į Antverp'ų kasdien.
Kas tik gyvas ir kas tik nori pasinaudoti šia puikia proga—su
kruskite.
Su užklausimais reikale smulkmenų, kreipkitės j —

CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO 
INFORMACIJŲ BIURĄ .

32-34 Cross St., Boston, Mass.
Skyrius: 366 VV. Broadvvay,South Boston, Mass.

-------------—--—.
Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIEOMAH
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

U Z; K V-

i;

4U.W, u
knygą,

♦

Kasykite sekančiu adresu:
jam bvs trumpi žie-

3- ==E

su Pa
veikslais

TIK 81.00 
ii* BibliJ*. pini***

ii

Adams
-------------- IR --------------

Straight Adams
RANKŲ DARBO UNIJOS 

CIGARAI.

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

kymus per C.O.D.

D. A- Christian
SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chroniškų ir abelnų ligų, lan
kysis Norvvoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir
PETNYČIOMIS

nuo 5:30 iki 8 vai/ vakare.
BRŪZGOS APTI EROJE 

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

BOSTON, MASS.

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

Dr. L. J. Podderl
Iš Petrogrado. ; Į

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR * 
MOTERŲ LIGAS. 

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

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

69 CHAMBER ST., BOSTON.
Telephone: Hayniarket 3390

Jeigu norite gerų Cigarų, tad 
užsisakykite pis mus. 

IŠDIRBĖJIS

ADAM SABULIS

233 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Tel.: Richmond 2957-M. t

Dr. David W. Rosen Į
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 1

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS: į

Nuo 8 iki 10 ryto. j1
Nuo 2 iki 3 dieną. < ■
Nuo 7 iki 8 vakare. !!

1 H ANO VE R S T. ji 
BOSTON. MASS. . ji

Broliai ir Sesutes, Lietuviai!

LIETUVIŲ TRUSTAS JAU YRA ! !

AR JUS ŽINOTE KĄ TAS REIŠKIA?
TRESTO BANKAS REIŠKIA DIDŽIAUSIĄ GARBŲ 
TAI TAI KURI JĮ VALDO; GERIAUSIĄ PELNĄ 
JON PRIKLAUSANTIEMS IR MILŽINIŠKIAUS1Ą 
TAUTOS FIN ANSŲ DRUTVIETŲ!

Ar jus nebusite tokios garbingos įstaigos nariais? 
Žinoma kad busite.

Todėl siųskite savo dil'į (Čekiais arba Money Ordeliais) 
šiandien, be jokių atidėliojimų!

..Pasirodykite visam pasauliui, sąmoninga ir savus rei
kalus remianti Tauta!

ŠEROS KAINA $150.00.
TRUSTO PAMATINIS KAPITALAS $200,000.00. 
PERVIRŠIS (Surplus) $100,000.00.

I

Boston Guaranty Trust Co
35 COURT STREET BOSTON, MASS.

Už musų pečių stovi TREMONT TRUST CO. su savo $18,000,000 kapitalo.
. y

GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
Visus tavorus parduadame 

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

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

•o-.-

Pirmi?

Kartu
Lietuvių 1

Kalboje j

Dabar k* tik išėjo iš po spaudo* 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
* SATYROJE*

miera Bibujoa 5’?4x8 colius, turi 382 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
įdomi ir naudinga kiekvienai .patai- 
Žmogių skaitydamas šia Biblija ir tė- 
mydamaa i paveikslėlius, (kurie per
stata kas bo.o pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš Ti
sus savo vargus ir džiaugsis Jociai to
kia knisa įgijo.
mos vakarai.

KAINA
Norinti gant 

siuskit Ezpreso ar Pačto Money Orde
riu. arba registruotame laiške adresu:

"KELEIVIS"
255 Broadvay, 
Boston, Mass.


