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Lietuviai pasirašė taiką
• —

su sovietų Rusija.
LIETUVA GAUNA 3,000- 

000 RUBLIŲ AUKSO.

Ir per 20 metų galės naudo
tis arčiausiomis rusų gi- llink. Stengiamasi nustatyti 

riomis. 11 ’ >• •-
Londonas, — Taika tarp 

Lietuvos ir Sovietų Rusijos 
tapo jau pasirašyta Mask
voje, sako bevielė telegrama 
iš Maskvos.

Rusijos sovietų valdžia 
pripažįsta Lietuvos nepri- 
gulmybę ir prižada užmo
kėti Lietuvai 3,000,0000 rub. 
grynu auksu.

Sutartis dėl prekybos tar
pe Lietuvos ir Rusijos turės 
būt padaryta vėliaus.

Taikos sutartis, po kuria 
lietuviai su rusais pasirašė 
12 liepos nustato tarp Rusi
jos ir Lietuvos šitokį rube- 
žių: Pradedant nuo susilie
jimo Bobro ir Gorodijanos 
upių, linija eina tarp Kuzni- 
cos ir Sokolkos, kurios stovi 
ant geležinkelio į pietus nuo 
Gardino, taip kad Gardinas 
pasilieka Lietuvai; paskui 
Lydos pietumis, paskui į 
šiaurę Ašmenos ir Vileikos 
tarpu, taip kad Ašmena pa
silieka lietuvių pusėj, o Vi
leika — rusų. Rubežius bai
giasi prie Dauguvos, netoli 
Dvinsko.

Sutartis sako, kad nei vie
na pusė neprivalo koncent
ruoti savo kariumenės pa- 
sienvje.

Visas kilnojamas turtas, 
kuris vokiečiams užeinant 
buvo išgabentas iš Lietuvos 
į Rusiją, bus sugrąžintas 
Lietuvai atgal.

Be to da rusai duoda Lie
tuvai teisę per 20 metų nau
dotis 300,000 akrų arčiausių 
prie Lietuvos sienos girių.

plačiu frontų su bolševikais. 
Latviai perėjo Dauguvą ir 
laiko liniją Brugen-Skruz- 
delynas- Kaplava, pietų

demarkacinė liniją su lat
viais. Vakar lenkai pradėjo 
trauktis iš Lietuvos oku
puotų vietų. Musų kariume- 
nė žygiuoja pirmyn, ir paė
mė Daužtus, Tauroginą Ku- 
kuciškius, Skuduciškius Pa
kalnę, Aluntą Širyintus, 
Šešuolius. Lenkai pasitrau
kė iš Vievio link Vilniaus. 
Girdėti, kad lenkai skubotai 
evakuoja Vilnių.

Lietuvos Atst- Amerikoje 
Per M. J. Vinikas.

Į True translation filed with the post- 
: master at Boston. Mass., on July- 
: 21, 1920, as reąuired by the Act of 
I October 6, 1917.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
DAUG GROBIO.

• Londonas.— Kad jau se
kasi bolševikams' prieš len
kus, tai sekasi. Ketvergo te
legrama iš Maskvos sako: 
mes užėmėm Uždą ir daug 
kitų kaimų. Mūšyje palei 
geležinkelį nuo Bobruisko 
iki Minsko mes paėmėm 8 
lenkų kanuoles, kelis tūks
tančius šovinių, 6 lokomoti- 
vus, ir 142 vagonu prikrau
tų statoma medžiaga ir į- 
rankiais. Slutsko ir Lenino 
kriptvse mes energingai 
žengiame pirmyn. Sarnų ir 
Kovelio apielinkėse musų 
nirmyneiga vystosi sėkmin
gai.”

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., or. July 
21, 1920, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

Sovietu kariumenė 
netoli Varšavos.

SPRINGFIELDE RIAU
ŠĖS.

Springfielde (Mass.) pe
reitą nedėldienį buvo dide
lės riaušės. Tūlas Gomesi 
užpuolė jauną mergaitę. Jos 
tėvas paskui suorganizavo 
buri žmonių, kad užpuolikui 
atkeršijus. Apsupo jie tą na
mą, kur užpuolikas buvo pa
sislėpęs, ir pradėjo laužtis. 
Bematant susirinko didžiau 
šia minia ir apgulus namą 
pradėjo šaukti: "Užmušti jį, 
užmušti.” Policija per dide
li vargą minią išvaikė, o kal
tininką išėmė per užpakali
nį langą.

Rasai išmušė lenkus 
iš Minsko.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
KITŲ MIESTŲ.

IR

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on July 
21, 1920, as reąuired by the Act of October 6, 1917.

Anglija pataria rusams per
traukti mušius su lenkais.

DUODA RUSAMS KELIĄ 
PER LIETUVĄ UŽPULTI 

LENKIJĄ.
Kopenhaga. —Sulyg gau

tų čia žinių, pasirašyta tarp 
rusų ir lietuvių taikos su
tartis duoda rusams kelią 
per Lietuvą užpulti Lenki
ją. Karinis "Berlinske Ti- 
dende” korespondentas pra
neša iš Kauno, kad lietuvių 
ir bolševikų kariumenių 
spaudžiami, lenkai jau bai
gia trauktis iš Lietuvos.

Lietuvai armija susi
vienijo su rusais.

P"; ------------
IŠVARĖ LENKUS Iš 

DVINSKO. /

••

Lietuviai paėmė Aluntą, 
širvintus, Pakalnę ir daug 

kitų vietų.
Oficialė Kablegrama iš 

Kauno nuo Eltos 11 liepos 
sako:

^Bolševikų spaudžiami, 
lenkai pasitraukė iš Daug
pilio (Dvinsko) ir traukiasi 
atgal pietų link. Musų ka- 
riumenė paėmė geležinkelį 
nuo Kalkunų Vilniaus link 
ir pasistūmė ligi Drisvetos 
ežero, susisiekdama gana

Rusų ofensyvą veda jaunas 
karės genijus.

Londonas. — Oficialė ži
nia iš Maskvos sako, kad so
vietų kariumenė paėmė jau 
ir Minską. Miestas buvo už
imtas 11 liepos, žinia pridu
ria, kad Švenčionis (Vil
niaus gubernijoj) taipgi pa
imti.

Toliaus pranešimas' sako. 
”Tarp Gukevičių ir Bobrov- 
kos mes užėmėm geležinke
lį. Rovno kriptyje musų ka
valerija persekiodama prie
šą užėmė Olovkos kaimą 
Tarnopolio linkui mes už
ėmėm Šarą-Ostrovą stotį ir 
paėmėm vieną traukinį.”

Sakoma, kad rusų armijai 
vada vau jąš ne generolas 
Brusilovas, bet kilęs iš bol
ševikų eilių jaunas karės 
genijus. Naujas karvedys 
esąs „draugas Tugačevskų 
27 metų amžiaus vyras, ku
ris pirmą vedęs armiją, su
mušusią Kolčaką, o pasku: 
—Denikiną.

Sakoma, kad lenkai nete
kę jau ir Brest-Litovskc 
tvirtovės, kur vokiečiai sv 
bolševikais buvo pasirašę 
savo taikos sutartį, bet len
kų atstovybė Londone už
ginčija tai. Nuo Brest-Li- 
tovsko yra tik 90 mylių ik 
Varšuvai.

Jeigu rusai da ir ne paė
mė Lietuvos Brastos, tai la
bai galimas daiktas, kad ei
dami į pietus nuo Dvinskc 
jie greitu laiku tą tvirtovę 
paims.

RUSAI-PERĖJO PER 
VILIJĄ.................

Londonas. — Vilniaus 
gubernijoj Rusijos bolševi
kai jau perėjo per Viliją 
(Nerį), o Ukrainoj išviję 
lenkus iš Kamenec-Podols- 
ko miesto, sako telegrama 
iš Maskvos.

Molodečno vakaruose so
vietų kariumenė pasiekė 
jau tas pozicijas, kurias 
1915 metais vokiečiai turė
jo. Baranovičių ir Slutsko 
kriptįse bolševikai vis eina 
pirmyn.

VILNIUS JAU ATIMTAS; 
LENKAI GREITAI BĖGA.
Lietuviai suėmė visą lenkų 

regimentą.
Londonas. — Sulyg vė

liausių žinių. Sovietų kariu
menė randasi jau tik už 65 
mylių nuo Varšuvos. Vil
nius buvo paimtas pereitoj 
seredoj po pietų. Aliantai
nusigandę jau reikalauja,: KARĖS STOVIS GALVES- 
kad rusai su lenkais taiky- 
tusi.

Rusijos karės ministeris 
_ Trockis, sakydamas Mask- 

PTI ei rnQK!Q PAEITU A it * VOJ'e P{akalb3 Pasakė, kad 
aPie taiką su. lenkais bus ga- 

Ke NUO BEREZINOS. ijma kalbeti tiktai tuomet, 
. Varšuva. — Delei nepa- kaip Sovietų kariumenė už- 

liaujamų rusų atakų, lenkų ims Varšuvą, 
kariumenė pasitraukė iš vi- Kaip Maskvos, taip ir 
sų savo pozicijų ant Berezi- Varšuvos žinios sako, kad 
įos upės. Minsko apielinkėj pradėjus Sovietų spėkoms 
ir Pripečio pietuose eina pa- spausti lenkų vidurį ir šiau- 
šėlusi kova. rėš sparną, lenkai yra pri-

------------- versti greitai trauktis at-
LENKŲ VADUI ĮSAKY- gal.
TA PRAŠYTI PALIAU

BOS.
Paryžius. — 

premjeras Grabskis 
generolui Pilsudskiui 
jramą, kad jis tuojaus 
tytų rusų pertraukos 
šių.

TONE.
Gaiveston, Tex. 

nuslopinus darbininkų strei
ką, čia paskelbta karės sto
vis ir miestelį užėmė kariu
menė. Civilė valdžia paliovė 
veikus. Miestą valdo gene
rolas.

Kad

Lenkijos 
mušė 
tele- 

; pra- 
mu-

Vilnių užėmė bolševikų 
koliumna, nors lenkų šta
bas skelbė, kad jie pavedą 
lietuvių kariumenei.

Sovietų kareiviai užklu
po Vilnių iš dvejų pusių. 
Gatvėse įvyko smarkus mu
šis su lenkais. Paliokai buvo 
tuojaus sumušti ir seredoj 
po pietų bolševikai užėmė 
geležinkelį, paštą ir kitas 

. Lietuviai 
tuomet buvo da 6 mylios 
nuo Vilniaus.

1 Kuomet lietuvių vadas

WATERBURIO DARBI
NINKŲ BYLA.

Pereito j su bato j Water- 
buryje buvo streikuojančių 
larbininkų byla, kurie buvo 
areštuoti uš įtasymą de
monstracijos ties viena fab
riką. Išviso buvo suimta 157 
darbininkai. Teismas 32 jų 
išteisino, o kitus nuteisė už
simokėti po $10 baudos ir 
teismo lėšas. Darbininkai 
apeliavo.

ANGLIJA SIUNTĖ LEN
KAMS GINKLŲ IR TUO 
TARPU SIŪLĖ RUSAMS 

TAIKYTIS.
Berlinas.

Rusijos darbininkų respub
likai taikos pasiūlymų, An
glija tikrybėje norėjo sovie
tų valdžią apgauti, sako ofi
cialė telegrama, gauta čia iš 
Maskvos. i

Žinia sako, kad Anglija 
siūlė rusams pertraukti ka
rę su lenkais, o tuo tarpu 
slapta siuntė į Krymą ir 
Lenkijon ginklų prieš sovie
tų Rusiją.

Maskvos telegrama sako, 
kad Rusija nepriimsi^nti 
iš Lenkijos atlyginimo už 
karės nustolius, bet pata
rianti įsteigti tarptautinį 
fondą pasaulio atstatymui., 
Joks atlvginimas, sako, ne-L. x 
galėtų atlyginti tų skriau- pertraukai yra tokios: 
dų, kurių pridarė karė ir Buikai tnrl pasitraukti sa- 
Sovietų Rusijos priešai. i Y,0 . lkl. Gardino,

j Brest-Litovsko ir Przemys- 
lio, o Sovietų armija turi 
sustoti 50 kilometrų atstu
mo j nuo tos linijos. Jeigu 

1 bolševikai to nepaklausytų

DAVĖ SOVIETAMS SA
VAITĘ! LAIKO ATSAKYT

Darydama
Derybos turėtų būt Lon

done.
Londonas. — Anglijos 

valdžia pranešė Sovietų Ru
sijai, kad ji sutinkanti tęsti 
derybas dėl sudarymo pre
kybos santikių toliaus, ir 
podraug pataria, kad Rusi
ja pertrauktų karę su Len
kija ir generolu Wrangeliu, 
kuris sąjungininkų pasam
dytas prieš Rusijos darbi-- 
ninku valdžią ant Krymo. 
Šitas pasiūlymas buvo pada
rytas visu aliantų vardu.

Lenkijai aliantai stato 
sąlygą, kad darydama taiką 
ji išsižadėtų savo imperia- 
listiškos politikos.

Kitos aliantų išlygos mu-

GRAIKAI APKŪLĖ ITA
LUS. . ....

Konstantinopolis. — Net- ;’a^žios triobas.
oli Efezaus tarp graikų ir ........ x
talų įvyko kruvinas susi- 
•emimas, per kurį vienas ^. . , , , -.. . . ,
talų oficieras buvo užmuš- ka^. bolševikai jai
as ir apie 30 kareivių su- _v d^uje. Jisai pastojo ir su

keista. Mat, gaudydami tur- ėmė paliokų visą regimen- 
tus, kurie šaudė į graikų tą, kuris bėgo is Vilniaus, 
raukinius, graikai užbėgo _ Apskaitoma. Kad iš u*o 
mt-italų žemės. Italai pra- jš Varšuvos pabėgo 60,001 
Įėjo į graikus šaudyt. Grai- lenkų. Visi keliai į pieh aka- 
kai tuomet puolė ant italu rkjs nu0 Vilniaus bu\ o pi -

tančiai žmonių traukė pėš- 
________ čiomis, nešdamiesi ant pe; 

REVOLIUCIJA BOLIVI- eių savo mantą. Pabėgėliai 
jau pradeda atvažiuoti Var
šuvon, kuri jau knplppl Prl"

'U durtuvais ir pradėjo juos nį X?.S0.kKi vežimų 
badyk " ........

JOJ.

NUBAUDĖ PINIGŲ DIR
BĖJUS,

Nęw Yorke nuteista pus- 
antriems metams du Barce- 
iou broliu, kurie buvo su
gauti platinant netikrus pi
nigus. Darant pas juos kra
tą atrasta toilete už maudy
nės paslėpta 45 dešimtdole- 
rinės. Abudu jiedu buvo at
važiavę iš Kanados Mont- 
realo.

ATVAŽIAVO 15,100 ATEI
VIŲ.

Per pereitą sąvaatę New 
Yorko uostan atvažiavo iš 
Europos 15,100 ateivių Dau
giausia jų buvo iš Italijos ir 
Graikijos.

Bolivijoj, pietų Amerikoj,!gikimgus pabėgėliais iš Min-? UŽMUŠĖ AIRIJOS VAL- 
alo revoliucija prieš prezi- sko >ir kitų miestų,! DININKA.
tento Guerros va.dzią^ Pei- kurjuos užėmė bolševikai. ginkluotų vyrų Korko 

Minsko lenkai issikraustė mįeste (Airijoj) užmušė ka- 
k!5kaWj)ia7i„ T iki Paskutinio, liko tik vieni ra]jaus raitosios policijos 

ir žydai. . (konstabuliarijos) komisio-
PrZ1d^«PCh "> Vilniaus ginimui buvo ir nieriu Smytha kuris buvo 

miesmimo. Prezidentas Gu-: teri suorganizuotos.; - ų J .................
mra ir jo mmisteriai tapo j b .vestas aštuo- 
suimti ir uždaryti kaleji- ni™ H fl'ontas. visos jos 
nan. Valdžios vairą paėmė tos Amerikos ba
tutas Bautista Sevedra. Ka- įH 0 - p Amerikos Young 
riumenė pareiškė naujai vy- ^osm€n,s Christian Ass’n 
sausybei ištikimybę. Smul- . maitino. joms vadovavo

, tūla ponia Goercz, Kuri 
pereitais metais kartu,.sp 

KAIZERIO SŪNŪS NUSI- P^skiu -J U bu-
»TTTiff pnes rusinus, v įmiuje ji uu

‘ . ivo suorganizavusi 1,000 mo-

SIN FEINAI APSKELBĖ
ANGLŲ KARIUMENEI 

BLOKADĄ.
Airių revoliucionieriai ir pradėtų veržtis lenkų *že- 

sinn feinai apskelbė bloką- mėn, tuomet aliantai žada 
dą, kad badu privertus pasi- duoti lenkams pagalbą, 
traukti anglų . kariumenei, į Taikos ^rybos turėtų bu- 
kun dabar turi užėmus .Ai-; tj Londone, kur turėtų būt 
riją. Būriai ginkluotų airių i pakviesti Lenkijos, Rusijos, 
užpuola ant maisto trauki- Lietuvos, Latvijos ir Fin- 
mų ir naikina juos. Taip 20,landiios atstovai.
ginkluotų sinn feinų sulai
kė traukinį su maistu ties 
Croblly Bridge ir visą mais
tą, kuris buvo siunčiamas 
anglų kariumenei, suvertė 
upėn. Kitas ginkluotas ai
rių būrys sulaikė traukinį 
ties Burtonportu. Iškrėtę 
traukini, ir nieko daugiau 
neradė, revoliucionieriai 
įasiėmė visą paštą ir palei
do traukinį toliau.

Tai toks yra aliantų pa
siūlymas rusams. Atsaky
mui duota rusams sąvaitė 
laiko.

1 Kopenhaga. — žinios iš
'Rusijos sako, kad Anglijos 
i pasiuymas pertraukti su 
į lenkais karę sukėlė karštų 
ginčų tarpe Sovietų virši- 

' ninku. Viena partija nuro- 
jdinėja, kad sovietų kariu- 
! menės dabar yra labai pui- 
kus padėjimas ir kad ta pro- 

!ga pasinaudojant reikia 
Lenkiją sutriuškinti ir su- 
stiprint tenai bolševizmo 
judėjimą; bet kita partija, 
su kuria eina ir užsienio mi- 
nisteris čičerinas, laikosi 
tos nuomonės, kad dabar 
yra labai gera proga prieiti 
su Vakarų valstybėmis prie 
sutarties ir sutvarkyti rei
kalus Rusijos viduje.

Maskvoje esama to įsitiki 
nimo, kad taika su Lenkija 
ir sąjungininkais tikrai 
Įvyksianti.

REIKALAUJA ATšAUKT 
KARIUMENŲ Iš AIRIJOS

Ixmdone susirinko specia- 
’is Anglijos unijų kongre
sas kad nustačius darbinin
kų poziciją Airijos klausi- 
nu. Kongresas priėmė ang- 
'iakasių federacijos pasiu- 
'vtą rezoliuciją, kuri reika- 
auja, kad valdžia tuojaus 
atšauktų iš Airijos visą sa- 
jo kariumenę ir liautųsi ga
minus ginklų prieš Airiją ir 
Rusiją. Jeigu valdžia atsisa
kytų šitą reikalavimą išpil
dyt, rezoliucija pataria ap
skelbti Anglijoj visuotiną 
streiką, tečiaus tuo klausi
mu turės da balsuoti kiek
viena unija skyrium, taip 
kad kiekvienas darbininkas 
išreikštų savo nuomonę.

Įsakęs sao reiteliams nebijo
ti šaudyt į airius tiesiog.

Užmušėjai įnėjo tiesiog 
■ kliuban, kur Smyth sėdėjo 
su savo sėbrais ir rūkė. Vie
nas užmušėjų sušuko: ”Kur 
jis yra?” Pamatęs valdinin- 

; ką.'jis jam tarė: ”Tai tams
ta įsakei šaudyt žmones iš 
pamatymo! Na, mes tamstą 
dabar matom; taigi ruoš
kis.” Ir tai pasakęs jis pelei- 
do tris šuvius.

Smyth susvyravo ir norė
jo pulti ant savo užpuolikų, 
bet į jį pasipylė daugiau šū
vių ir jis sudribo. Atlikę sa
vo darbą, užmušėjai išėjo 
Iš teatro tuo tarpu ėjo žmo
nės ir užmušėjai su jais su
simaišę dingo.

Kasyklų komisija Scran- 
tone atsisakė paskelbti vi- 

partijos kandi- tVeksnedicija kad užėmus j suomenei, kiek kasyklų sa- 
. pek}nį ir nubaudus Tuaną. vininkai padaro pelno.

kesnių žinių nėra, nes įves- 
,a aštri cenzūra.

Perline nusižudė kaizerio teru 
•unus Joachimas. Jisai per-' 
ūšovė pereito j subatoj ir 
nuvežtas ligonbutin tuojaus 
mirė. Manoma, kad savžu- 
dystės priežastimi buvo sto
ka pinigų ir didelis nusimi
nimas. Nelabai senai 
buvo persiskyręs su 
pačia.

La Follette atsisakė 
"trečiosios” partijc 

patu į prezidentus.

NAMINĖ KARĖ KINUO
SE.

Kinuose prasidėjo nami
nė karė. Buvęs premjeru 
generolas Tuan pakėlė gin
klą prieš dabartinę Kynų 
valdžią. Keliose vietose bu
vo jau mušiu. Mandzurijoo 
nerdėtinis generolas ( na 

būti Tro-Lin rengiasi orgamzuo-

jisai 
savo

NORĖJO UŽMUŠTI HIN- 
DENBURGĄ.

Iš Berlino pranešama, 
kad nepažįstamas vyras įn- 
ijo į Hindenburgo namus ir 
Šovė ji. Bet kulka nuėjo pro 
šąli. Šovikas pabėgo.

Piktadariui F. Schuman- 
•>ui Perline nukirsta galva, 
lis buvo daug žmonių užmu
šęs.

APVAIKŠČIOJO BASTI
LIJOS PUOLIMĄ.

Liepos 14 dieną Paryžius 
apvaikščiojo 131 - metines 
sukaktuves nuo puolimo Ba
stilijos. Apvaikščiojime da
lyvavo apie 40,000 kareivių.

Tampico mieste (Meksi
koj) policija su kapitalistų 
mušeikomis užpuolė ant 
streikuojančių darbininkų 
ir daug jų sužeidė.

Republikonų partija keti
na paleisti 25,000 kalbėtojų 
agituoti už savo kandidatą. 
Jiems apmokės Wall stree- 
tas.



D APŽVALGA
”Ka norėti, jeigu toki snar- r 

ki paauga? — l'žauya ant i
’ “ ‘ nie- |
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LIETUVIŠKŲ JUODA
ŠIMČIŲ DESPERACIJA

Mūsiškiai juodašimčiai 
neriasi iš kailio, kad Lietu
vos žmonės išrinko į Stei
giamąjį Seimą 13 socialde
mokratų. Mat, Seimo atsto
vas turi pilną žodžio laisvę 
ir asmens neliečiamybę, ši
ta teise naudodamiesi, so
cialdemokratai dabar kriti
kuoja klerikalų politiką ne
tik Steigiamam Seime, bet ir 
žmonių susirinkimuose.

Kramolos malšintojams iš 
kunigo Laukaičio abazo tas 
baisiai nepatinka. Ypač ne
patinka tiems buvusiems ca
ro „burdingieriams,” kad 
socialdemokratai dabar gali 
prakalbas sakyti žmonėms. 
Todėl tie juodašimčiai pra
dėjo šaukti, kad socialdemo
kratai „nedirba valstybės 
darbo.” nei Steigiamam Sei
me sėdi, bet važinėjasi su 
agitacija ir „rengia Lietu
vos laisvei pragaištį.”

Šitokį desperatišką Lietu
vos atžagareivių šauksmą 
perspauzdino ir Amerikos 
klerikalų organas „Drau
gas” 163 numeryje. Tenai 
tiesiog kurstomi žmonės 
prieš socialdemokratus. Gir
di:

"Tose apygardose, iš kur ta- 
po išrinkta social-demokratai, 
turi susidaryti piliečių-rinkėjų 
komitetai. Tie gali ir turi orga
nizuoti piliečiu-rinkėju sueigas 
ir posėdžius, o tuose posėdžiuo
se tegu padarytų šitokią rezo
liuciją.

"Patyrę, kad iš mus apskri
čio išrinktas Į Seimą (vardas 
ir pavardė) didumą savo laiko 
praleidžia ne Kaune, neprisidė- 
damas prie naudingo Valsty
bės kūrimo darbo, pareiškia
me, kad jis neteko mus pasiti
kėjimo ir reikalaujame, kad jis 
atsisakytų savo vietos Seime, 
arba, kitaip sakant, kad grą
žintų savo- mandatą.”
Tečiaus klerikalai nesiti

ki, kad žmonės, kurie balsa
vo už socialdemokratus, pa
klausytų to chuligališko 
kurstymo. Jie taip pat neti
ki, kad socialdemokratai ii* 
patįs iš Seimo rezignuotų. 
Todėl, girdi, —

"Turėsime 
Steigiamasis 
savo darbus, 
kratai neteks 
me. Tada Įvyks rinkimai Į nuo
latini tautos parliamentą. Jei 
tada kas nors savo balsą duos 
tėvynės darbo trukdytojams, 
tai pats save išmes iš lietuvių 
tarpo.”
Bet vargiai klerikalų vil

tis išsipildys. Mums rodosi, 
kad greičiaus bus Uracho 
kamariliia iš Lietuvos iš
šluota, negu socialdemokra
tai išmesti. Juodašimčių die
nos visur jau baigiasi.

a;

pakentėti ko 
Seimas užbaigs 
kol social-demo» 
mandatų savai-

KLERIKALAI SLEŽIA 
SURINKTAS AUKAS.
Klerikalų „Tautos Fon

das’’ rinko ir teberenka Lie
tuvos valstybės reikalams 
pinigus. Bet kokie tie „rei
kalai” ir kiek klerikalai jiem 
pinigų surenka, jie niekam 
nesako. Lietuvos atstovas p. 
Vileišis kreipėsi anądien 
prie klerikalų federacijos 
raštininko J. Karoso infor
macijų, bet tas atsakė, kad 
jis neturįs „legalės teisės iš
davinėti atskaitas iš Tautos 
Fondo surinktų ir renkamų 
aukų.” Vadinasi, klerikalai 
aukas slepia. Todėl p. Vilei
šis viešai prašo paaiškini
mų:

”1. Kokiems valstybės rei
kalams buvo renkamos aukos 
Tautos Fondui, kiek ir kokiem 
reikalams jos išleistos ir kiek 

liko ir kam likusi suma 
žadama pavesti.

”2. Ar paaukautą to bepar- 
tyvio žmogaus sumą galima

Įnešti Į Lietuvos Valstybės iž
dą, kaipo įeigą nuo Tautos 
Fondo, ar ne."

Bet klerikalai vardan Lie
tuvos yra prisižvėjavę pini
gų, tai turbut jau niekas 
niekad nesužinos. Vargiai ir 
jie patįs žino, nes beveik 
kiekvienas kunigas rinko 
sau. Pastaruoju laiku ir iš 
pačios Lietuvos priskridę 
nemaža visokių šarlatanų ir 
visi jie renka pinigus vis 
„nuvargintai Lietuvai.” Al
ne laikas butų padaryti tam 
žmonių išnaudojimui galą?

ŠMEIŽIA ŠELPIMO FON
DĄ.

Nors Lietuvos . šelpimo 
Fondas senai jau nebevei
kia. o pastaruoju laiku ir vi
sai buvo likviduotas, ir nors 
kiekvienas jo surinktas do
leris buvo sunaudotas vien 
tik nukentėjusiems nuo ka
rės šelpti ir visos atskaitos 
aiškiai paskelbtos, tečiaus 
klerikalai nesigėdi leisti 
apie jį šlykščiausių paskalų, 
štai, 29-tam „Garso” nume
ryje Uosis pliauškia, kad —

"socialistu šelpimo Fondo 
pinigai turi kažkokį slaptingą 
sąryši su kareivių maištu Kau
ne, su Kauno miesto gaisru, su 
visuotino Lietuvoje streiko or
ganizavimu, su platinimu bol
ševikų literatūros, žodžiu sa
kant su visa akcija priešvals- 
tijinių gaivalų Lietuvoje."

Vadinasi, Lietuvos šelpi
mo Fondo aukos buvo su
naudotos netik revoliucijai 
kelti, bet ir Kauno miestas 
buvo jomis uždegtas.

Tai yra netik šlykštus, bet 
ir kvailas šmeižtas'

KAIP BUS SU KLAIPĖ
DA?

Klaipėda, tai vienatinis 
uostas, koki Lietuva tikėjosi 
gauti, bet ar gaus, nežinia.

Iki karės Klaipėda prigu
lėjo prie Prūsų Lietuvos, 
kuri oficialiai yra žinoma 
kaipo Rytų Prūsija.

Bet telegramos anądien 
sakė, kad Rytų Prūsijos gy
ventojai nubalsavę prisidėti 
prie Vokietijos. Taigi išro
do, kad Klaipėda irgi turi 
pasilikti Vokietijai.

Jeigu taip butų, tai Lietu
va pasiliktų be uosto.

■■■ - ■■■■■■■

. Pilsudskio svaj ones apie 
- gį į Lenkų imperij ą.

pusgalviu. pasmeleHu ir 
kam netikusiu.” . .

nakties laiku šunes loja? 
Mahanojaus „r*—“*“” --
gali jums išaiškinti. N r. 56 
ji rašo:

"Dėl ko szunia nakti loję?
"Dėl to. jog diena bobos loti 

nesustoję!”
Well. lietuviai gali pesi- 

gerėti, kad nors jie neturi 
Čali Čaplino, bet užtai jie 
turi „Saulę.”

LIETUVOS TAIKA.
Telegramos iš Maskvos 

praneša, kad taika tarp Lie
tuvos ir Tarybų Rusijos jau 
pasirašyta.

Rusija pripažįsta Lietu
vos nepriklausomybę, ati
duoda Kauną, Vilnių ir 
Gardiną, kaip lygiai ir tas 
Gardino gubernijos dalis, 
kuriose

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on July 
21, 1920, as roęuired by the Act of 
October 6, 1917.

gyvena didžiuma 
lietuvių. Tuo budu šita tai
ka nustato Lietuvos rube- 
žiu tik nuo rusų pusės.

I)el rubežių nuo lenkų, 
vokiečių ir latvių pusės, Lie
tuva turės derėtis su len
kais. vokiečiais ir latviais. 
Rusija į tuos ginčus nesikiš.

Rusai prižadėjo sugrąžin
ti Lietuvai visus turtus, ku
rie vokiečiams užeinant bu-, 
vo caro valdžios išgabenti 
Rusijos gilumon; beto da 
Tarybų valdžia sutiko pri- 
luakėti Lietuvai 3,000,000

naudotis per 20 metu ar- apsvaigino jiems 
čiausiomis giriomis. j -

Negana to visko, rusai da °iai trauktis ir bėgti 
išvijo ir lenkus iš Lietuvos bolševikų generolo 
sostinės. Gauta Londone te- niaus, 
legrama iš Kauno praėjusį Lenkų generolas Pilsud- 
ketvergą sako, jog Vilnių sį® turėjo begalinių ambi-

TAPO PAŠAUTAS Už 
JIEJIMĄ BAŽNYČION.

Maryland valstijoj yna 
mažiukas mie stelis Tangies 
Hand. Gyvena čia veik vie
ni žvejotojai. Niekuo tas 
miestelis neatsižymi, apart 

, to, kad tikybiniai fanatikai 
valdo miestelį, ir kad jų fa
natizmas peržengė visas ry- 
bas. Pavyzdžiui, miestelio 
taryba išleido tokį įstaty
mą, kuris įsako visiems vie
tos gyventojams arba eiti 
nedėlios dieną į bažnyčią, 
arba sėdėti namie ir nesiro
dyti netik ant gatvių, bet nė 
ant prieangių (porčių) pa
maldų valandose.

Nesenai atsitiko, kad tū
las John Parke pasiuntė sa
vo brolį Rollandą į savo 
krautuvę ką tai parnešti iš 
ten. Rolland, 17 metų vai
kinas, išbėgo. Bet pakeliui 
jis pataikė ant policmano. 
Tasai tuojaus užkomanda- 
vojo jam grįžti namon, nes, 
girdi, šiandien esąs nedėl- 
dienis ir pamaldų laiku esą 
uždrausta vaikščioti gatvė
mis.

Vaikinas pasuke namų 
link, bet užreiškė policma-

i pasidalijo. Bet istorija len
kų nieko neišmokino, ir 
kaip tik gavo laisvės, jie 

j tuojaus ėmėsi savo klaidas 
iš naujo vykinti Pietų Ru
sija visuomet buvo tas slen
kantis smėlynas, kuris pra
rydavo priešų legijonus. 
Vienok lenkai ir vėl tenai 
sulindo.

Nelaimė lenkų yra tame, 
kad jiems rodos, jog jiems 
yra lemta būti dideliais 
žmonėmis. Ir Pilsudskis, 
įsikalbėjęs sau, buk jis esąs 
Likimo pašauktas Vyras, 
apsuko visiems jiems gal
vas. Lenkai mat. myli ka
res ir kareivystę. Duokit 
jaunam lenkui kardą, tai jis 
galąs jį patol, pakol tas bar
zdą skus; o duokit jam ka
reivio uniformą, arklį ir 
progos su kuom nors ka
riauti, tai jis ir mylimą sa
vo merginą paliks. Kaip ru
sai sako, lenkai tiek yra pa
skendę patriotizme, kad 
daugiau jie nieko nemato.

(Rašo „New York Worl- 
d’o” korespondentas.)

Lenkai prilipo liepto 
ią. Siautę per pusantrų me
tų kaip tik jiems patiko, da
bar jie pamatė, jog rytų 
Europos jie nevaldys., Jie 
norėjo ją valdyti ir vis ver
žėsi tolyn, pakol galų gale

ga-

Paprasta maska plėši-
mams.

Verždamiesi Rusijon len- 
atsidurė vadinamoj Ūkrai- kai teisinosi, buk jie esą pri- 
noj. Jie paėmė Kijevą, ir yersti savo rubežius apsau- 

rubliu grynu auksu ir leido paėmė jį lengvai, kas visai goti. Bet tai yra melas. Nei 
. . __ . : protą. **“ ~ ~ '

Bet iš Kijevo jie turėjo sku-
nuo

Budi-

jau užėmė bolševikų kariu- Jis norėjo valdyti visą
- ~ * .............. rytų Europą už vuode-

gois. Jis norėjo padaryti 
Varšavą didžiausiu centru.

menė. Sulyg sutarties, žino
ma, bolševikai dabar ati
duos ji lietuviams.

Kuomet lenkų legijonin- Maskva turėjo pasilikti ne- 
kusiš Lietuvos sostinės iš- žymi rusų sostinukė. 
pliekė, tai jau ir jie dabar Lenkiją turėjo spiestis vals- 
’pripažista” Vilnių lietu- tvbių sąjunga, kurios vadu_
viams. Girdi, „mes sutikom, butų buvęs Pilsudskis. Var- t0. 
kad Vilnių užimtų lietuvių 
kariumenė.” Taip užreiškė 
Varšuva 16 liepos, kuomet 
Tarybų kariumenė Vilnių 
buvo iš jos jau atėmus.

Bet kaip poliokai „norė- 
io” Vilnių lietuviams ati-

žymi rusų sostinukė. Apie

vienas lenkas netiki, kad 
Lenkijoj galėtų įsivyrauti 
bolševizmas. Tai yra tik 
paprasta maska savo plėši
mams pridengti. Jeigu Len
kijai gręstų bilševizmas, tai 
ji senai jau butų buvus bol
ševikiška. Nei vienoj vals
tybėj Rusijos pasienyje bol
ševizmas neprigijo; Lenki
joj jis da mažiau turi šansų.

Lenkai įsiveržė , BaTtgu- 
dijon pereitais metais ir 
nuo to laiko iki šiol tenai 
šeimininkavo iš dalies del-

, kad tenai yra keliatas 
lenkų apsigyvenusių, bet 
vyriausia dėl to, kad jie jau 
nuo senai turėjo savo akį

kad ir iš to, kad jie net mo
teris buvo mobilizavę tam 
miestui ginti. Iki paskuti
nės valandos jie skelbė, kad* 
Vilniaus jie nepaleisią iš sa
vo rankų, nes kitaip jie ne
teksią susisiekimo su lat
viais. Ir visa to akyvaizdoje 
tie grobikai da nesigėdi sa
kyti. kad jie sutikę atiduoti 
Lietuvai Vilnių. Jie ”suti-j 
ko’’ tik tuomet, kuomet iš jų 
atėmė.

inasKvos, rašo. Kaa kuikh is j Jeigu ne Tarybų Rusija, 
Lenino nebuvo išimta, kaip;tai Vilnius taip ir pasiliktų: 
jis buvo anuomet Maskvoje lenkų rankose. Taigi, taika 
pašautas. Tečiaus nežiūrint, i <?u rusų darbininkų respub- 
kad Leninas vaikščioja su Iika Lietuvai davė daug ge- 
kulka, jis esąs dabar sveikas ro. „Keleivis” visuomet sto- 
ir gerai išrodąs. jo už tokią taiką, ir šiandien

Kitaip esą su Trockiu. j mums be galo linksma, kad 
Trockis į tą trumpą laiką j ji jau įvyko, 
visai pesenęs ir dideli joj 
plaukai jau pražilę.

LENINAS VAIKŠČIOJA 
SU KULKA. '

Manchester Guardian 
korespondentas, kuris ne
senai sugrįžo Anglijon iš 
Maskvos, rašo, kad kulka iš

jy

i

1

Latviją, Estoniją, Finlandi- 
ją, ir mes išplėtosime savo 
Įtakos sferą po visą Baltgu- 
diją ir Ukrainą (tai buvo 
tuojaus po to, kaip lenkai 
užėmė Kijevą). Liks tik at
skiros rusų valstybės, bet 
nebus suvienytos imperi
jos.”

Jis buvo gerai išauklėtas 
žmogus .ir veltui butų buvę 
jam pasakot, jog aš keliau
damas po Baltgudijos vals
tybes buvau, patyręs, jog 
nei viena jo paminėtų šalių 
nenori su lenkais turėti jo
kių reikalų.

Bet lenkui negalima pa
sakyti, kad jo pesiputimas 
yra tuščias daiktas. Jam ne
pasakysi gryniausios tiesos, 
jei tik tas nebus jo naudai. 
Ištiesų. tai aš žinau tik tri
jų tautų žmones, kurie mie
lai klausosi teisybės apie 
save — tai amerikonai, an
glai ir rusai. Tai yra svar
bi ypatybė, kuri stato rusus
augščiau lenkų. Rusai daug kad vis vien neisiąs 
plačiau protauja.

Įsitikinę j savo „didumą.”
Bet lenkas tikės viskam, 

kas einasi apie jo „didumą.” 
Ištikrujų jis tiki, kad jis lo
šia svarbią rolę pasaulyje. 
Jam rodos, kad i jį yra at-

vidun, o sėdėsiąs ant savo 
tėvo namo prieangio. 1 Po- 
licmaną tatai labai įpykdė 
ir jis puolė prie vaikino, ku
rį ir nutvėrė prie jo tėvo 
namų. Vaikinui betgi pa
vyko dasisiekti į kiemą. 

Į Tuomet policmanas išsi
traukė revolverį ir iššovė į

šuva turėjo šviesti visiems. 
Bet kuomet Pilsudskis 

buvo priverstas pasitraukti 
iš Kijevo ir išsižadėti rišu 
savo žygių į pietų Rusiją, 
jis turėjo nuryti tą nemalo- 

________ H nų faktą, jog tikrenybėje 
duoti, tai galima spręsti jau Lenkai yra menka valsty- _ _ _
........... ’ ’ „ ■ bele ir negali valdyti kitas rubežiais, tai tuomet

r. i • ••_____ __ _ x 1 7

Jis gali da to nežinoti, bet 
tiems, kurie nesibijo teisy
bei į akis pažiūrėti, ženklai 
jau aiškiai rodo, kad Pil
sudskis bus priverstas 
trauktis atgal ant lenkų že
mės ir tenai statyti sau gri- 
nai lenkų valstybę. , ... — ---

Visi šviesesni lenkai ku- rialistiski žmonės, bet jiems galo daug pasitiki sau ir 
neras ap- ™įosi, kad jau tokia yrajj^daug mėgsta kalbėti,
sukęs galvų. .................................

nori padaryti savo militari- 
ne siena. Jeigu jiems butų 
pavykę tatai padaryti ir at
statyti Lenkiją 1772 metų 

. _ __ ____ ; savo
tautas kaip jiems patinka. valstybėj jie butų mažumoj, 

tečiaus savim pasitikėji
mas jų yra toks didelis, kad 
jie manė vistiek galėsią šalį 
valdyti.

„ . - . ..-Ibuvo atšauktas dėlto, kadant Dniepro upes, kūną jie;

kreiptos viso pasaulio akis, motinos ir tėvo maldavimų
Kuomet Hugh S. Gibson, vaikina, nežiūrint _

Amerikos pasiuntinis Len- nešaut.“ Vaikinas tapo sun- 
kijoj, buvo andai atšauktas kiai sužeistas, 
atgal į Washingtoną, pa
žįstamas mano lenkas atėjo 
pas mane ir sako:

„Aš žinau, kodėl ponas
Gibson buvo iš Lenkijos at
šauktas.”

Aš atsakiau, jog ir aš ži
nau, ir pridūriau, kad jis 
turi svarbesnio darbo Wa- 
shingtone.

Lenkui tas nepatiko ir jis 
tuojaus ėmė ginčytis:
„Ne tame dalykas. Gibson

vaikino

Tasai atsitikimas sujudi
no žmones pusėtinai. Niekas 
negiria policmano pasiel
gimo, išskyrus miesto val
džią ir patį majorą, kuris y- 
ra kunigu.

Tai mat, prie ko prieina 
tikybinių fanatikų nesąmo
nės da šiandien. 20 amžiuje, 
ir „laisvoje” Amerikoje!

Imperialistiška misija.
Lenkai yra tikrai impe-

jis nepadarė Amerikai ge
resnės draugės iš Lenkijos. 
Amerika žino, kaip svarbu 
yra turėti Lenkiją savo pu
sėj.”

Prie to pasikalbėjimo bu
vo apie tuzinas kitų lenkų 
ir vienas rusas. Rusas pra
dėjo juoktis.
, Pilsudskis, kuris tiki 
Lenkijai kaip kikiai religi
jai, yra tikras dabartinio 
lenkų ūpo tastovas. Jis yra 
be galo karštas parjotas, be 

1 V * •

neįlįs mm turizmas Jiei a ap- . .. ’ —L • • ;
sukės galvų, pradeda jau Jie mano, kad iston-.
suprasti, kad'jeigu Lenkija pareigą paliuosuoti Rusiją Pavydėjo bolševikų pne 
butų pasitenkinus tuo, ką ji ja yra uždėjus ant jų tautos^ sam.
po karės gavo, tai šiandien iš po bolševizmo. Svetim-j Pereitais matais, kuomet 
ji butų galėjus būti jau tvir- tautis gali apie tai visaip visi bolševikų priešai pra- 
’ta valstvbė. Ažuot juostis manyti, bet lenkui negali dėjo organizuoti spėkas

Kijevą. Jis galvojo apie 
Lenkiją ir vien tiktai Len
kiją. Aš buvau Galicijoj, 
kuomet Denikino ofensv- 
vas sugriuvo, ir aš atsime- 

|nu, kaip džiaugėsi lenkų 
štabas, gavęs apie tai ži
nių. Lenkai norėjo, kad visi 
anti-bolševikų žygiai Rusi
joj pasibaigtų nepasiseki
mais, taip kad paskui jie 
I>atįs galėtų įsiveržti ir pa
grobti kas jiems patinka, o 
likusioji Rusija tegul sau 
pasikaria.

Lenkai su Pilsudskiu 
priešakyje stovėjo' ir žiurė
jo, kaip bolševikai trium
fuoja. Jie šokinėjo iš džiau
gsmo, kad Denikino armija 
liko sunaikinta. Kuomet 
Bredovas buvo iš Kijevo iš- 

'■ muštas, tai lenkams buvo 
tikri pyragai, nes jie buvo 
įsitikinę, kad patogesnei 
valandai atėjus, jie patįs jį 
paims.

Bet likimas skaudžiai iš' 
jų pasityčiojo. Jie džiaugė
si iš Denikino nelaimės, o 
patįs ėjo tuo pačiu keliu. 
Palaukėję tinkamesnės 

progos, jie užėmė Kijevą su 
triumfu. Supraskite, mat, 
kad tai ne rusai, bet lenkai 
atėjo tą gražųjį miestą iš 
„barbarų” rankų išvaduoti! 
Ar tai ne garbė lenkams?

Bet neilgai Pilsudskis ta 
„garbe” gyrėsi. Tie patįs 
rusai, kurie pirma ėjo su 
Denikinu prieš bolševikus, 
dabar stojo į bolševikų ei
les it pradėjo lupti lenkus. 
Prie suorganizuotos gene
rolo Budiniaus raitelių di
vizijos daugiausia prisidėjo 
senų Denikino kazokų ir 
buvusių caro. oficierių. Jie 
stojo Raudonojon Armijon, 
kad atsilyginus lenkams. Ir 
ie jiems atlygino. Jie iš
grūdo Pilsudskį iš Kijevo, •• • • 1 _, .. * j

Rusijoj ir i 
nes apie Lenkijos

ilgais kardais ir žinksnia- but jokio klausimo tame, 
vus Rusijon, lenkai butų ka(1 jį* stovi augščiau už k?- 
daug geriau padarę, jeigu 
butų sutvarkę savo žmones 
tose vietose, kur ėjo 
prendimo balsavimai.

bendram užpuolimui ant 
Maskvos valdžios, buvo ma
noma, jog lenkai, kurie 
vis u o m e t g y r ė~

si esą bolševikų priešais, 
taipgi prie to užpuolimo

• • T~k 1 •• • *

tus. Jis yra tikras imperia
listas ir tuo pačiu laiku jis 
negali suprasti, kodėl pa
saulis apie jį taip mano.

Nors ištisa ejlė atsitiki- prisidės. Bet jie nepriside- 
mu. pradedant nuo Lem- jo. Pilsudskio vadovaujami, 
herbo ir einant per Gardi- lenkai tuomet norėjo daug 
ną, Vilnių, Minską ir Riję- pasinaudoti. Tarp kitako 
vą aiškiai liudija, kad kitų jie reikalavo 1772 metų ru- 
tautu žmonės apie lenkų in- bežių. Jie net nenorėjo, kad 
tencijas abejoja, tečiaus Denikinas sumuštų Trockį, 
lenkai to nemato. Aš ban- Jie norėjo tos „garbės” sau. 

Jie džiau su jais ginčytis apie Jie manė, kad pradėję karę

apsis-
PINIGAI UŽNUODIJO 

MOTERS KOJĄ.
Kast Plymouth, Conn. — 

Aioteris vardu Alla McWo- 
odson. kuri nešiodavo pan- 
čakoj savo pinigus gali ne
tekti kojos. Popierinių pini
gu dažas užnuodijo jai šlau«- 
ni ir turbut reikės piaut vi 
są koją žemėn.

„SAULĖS” IŠMINTIES 
ŽEMČIŪGAI.

Gal gyvenimo rimtumas 
oerdaug jus alsina, tai pasi
klausykite Mahanojaus 
„Saulės” „mandrybių.” štai, 
pavyzdžiui, jos pamokslas 
vaikų tėvams:

"Nežine keno tame kalte, ar 
tėvo ar motinos, jeigu sūnelis 
su trumpom pliudrukem ir su 
praplyšusiu klynu, basas ir 
murzinas, insikandes papero- 
sa arba ’stumpsa’ cigaro, du
mia kaip senis. Toki tėvai ne
verti vadytis tėvais, jeigu to
kiam bubnui nieko ne sako ir 
nedraudže, o nekurtos mamy- J MARAS ARGENTINOS 
tęs gyrėsi iš savo nelaimingo KALĖJIMUOSE, 
cvplio, jog moka rūkyt. Rudi- Argentinos vidaus reika- 
kts nekaltas, tiktai toki pus- jų ministeriui pranešta, kad 
galvei tėvai, jog duoda vale ir fa Pampa kalėjimuose pra- 
neatpratina nog to. dėjo siausti maras.

i

ROMOJ GENERALIS 
STREIKAS.

Romoj prasidėjo genera- 
lis streikas. Viskas sustojo, 
išskyrus tik geležinkelį. Už
sidarė krautuvės ir dirbtu
vės.

I -

i

I

Lenkai nepatenkinti 
laisve.

Bet vargas buvo

savo

Bet vargas buvo tame, 
kad kaip tik lenkai gavo lai
svės, jie tuojaus užsimanė 
kitus valdyt. Jiems per ma
ža buvo kurti gryną lenkų 
valstybę ir dirbti joje. < _____ __ o__w___r__
negalėjo atsilaikyti tai pa- tai. bet veltui Lenkai kaipo prieš Rusiją vieni patįs, ga- 
gundai. kuri visuomet trau-, tauta, turi tam tikrą nusis- lesią daugiau' pasinaudoti, 
kė juos Į Rusiją, ir dabar tatymą: ką jie daro, viskas .................... ’
jiems prisieina brangiai už yra gerai, ir stebisi, jeigu

Ir lenkai iš to judėjimo 
pasitraukė. Suvienyto fron
to bolševikų priešai todėl 
negalėjo sudaryti ir jų už
puolimas nepavyko. Jeigu 
lenkai tuomet butų parodę 

r____ ______ prieš Sovietų Rusiją tiek
Tie pagarsėję 1772 metųižemlapį ir vedžiodamas po veiklumo, kiek jie parodė šį 
J._ 1_ 1.._____r..-- _2_£l ■» - _____ : X —i

! nori (teisingiau pasakius, 
j____ - • _ \ T_T — X ’

tai mokėti. kas to nesupranta.
Visviena, kokie buvo tik-į štai lenkų protavimo pa

stai, kuriais lenkai veržėsi vyzdis, kurį išreiškė vienas 
pietų Rusijon senovėje, tas‘žymus jų generolas. Jis tu- 

' privedė Lenkiją prie galo. rėio pasitiesęs prieš save 
Tie pagarsėję 1772 metųlžemlapį i. 
rubežiai, kuriuos Pilsudskis jį pirštu sakė: 
„aU iMioaVi'na "I^enkija iš prigimties
norėjo) dabar iš naujo at- yra tatų vadas prieš Rusiją, 
statyti, pridarė tuomet Len J Lenkijos federaciją mes 
kijai didžiausių kivirčų ir sujungsime visas nerusų 
galų gale kitos valstybės ją valstybes, kaip tai Lietuvą,
kijai didžiausių kivirčų

vavasari, tai Denikinas su 
jais susivienijęs butų galė
jęs pasiekti Maskvą.

Bet Pilsudskis pavydėjo 
savo sėbrams. Jis nenorė
jo, kad Bredovas paimtu

ie suardė jo pienus pietų 
išblaškė jo svajo- 
enkijos imperiją.



aukavo:

varlių

v •

Tht Edison Elretrie

kaip ir neliko. Pasekant p. 
N. palyginimą, reikėtų pasa
kyti, kad ir lietuviai tais ke-

Ku nieko neveikia 
To niekas nepeikia

Ar jus neatmenate, kaip 
Lietuvoje šiltomis vasaros 
naktimis skamba

NORH’OOD, MASS.
P. Norkaus iliuzijos—ple
palai : išmokėjimas bonu pa-

vės greku galybės šiandien Tai tik nežinėliai taip plepa. i.«c„ a.. ____ Uoli

® AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

skolos varlėmis; taikymasnais’žiu gia. Ar ne taip p. N. j koncertai: knarkia, kukuo
virvės ant socialistų kaklo.
Daugeliui žinomas ponas 

K. Norkus, buvęs "Sanda
ros" redaktorium, ir tauti
nės bažnyčios "apaštalas,” 
laikė prakalbas Norwoode, 
.liepos 12 dieną bažnyti
niame skiepe. Prakalbas 
rengė klerikalų tautininkų 
blokas. Prakalbų surengimo 
tikslas nebuvo peiktinas, 
nes supažindint lietuvius su 
valstybiniu Lietuvos padėji
mu ir paprašyti pinigų tek- 
niškiems valstybės reika
lams šiandien da gal svarbu 
yra. Bet kalbėtojas sugadi
no visą prakalbų rengimo 
tikslą. Ir paisai galingasis 
liucipierius negalėtų išrišti, 
kodėl tas ponaitis, K. Nor
kus, taip žemai nutupe. Tur
but jis mano, kad bažnytinė 
kelnorė. tai asilu ir asilyčių 
tvartas, ir kad dėlto ten ga
lima pliaukšti kas tik ant 
seilės užplaukia. Nesu fana
tikas ir negaliu užginčyti, 
kad K. Norkus pasakė ir ne 
vieną sveikesni dalykėlį. Bet 
tai juk buvo tik keli grudai 
pelų maiše.' Tie keli geres
ni dalykėliai prakalboj nau
dos neatnešė, jie dingsta ner 
sąmonės krūvoj nė nepaste- 
bėti.Todel ir šioj korespon
dencijoj prisieina — kad ir 
nedoroms — kalbėti tik apie 
blogąsias kalbos puses.

Pirmiausia, p. Norkus pa
sigyrė. kad šį sezoną jisai 
pasakęs daugiau kaip 60 
prakalbų. Jisai užreiškė, kad 
turįs tris mandatus nuo AL- 
TS., nuo Lietuvos Misijos, ir i 
da nuo kokios ten lietuvis- , 
kos įstaigos. Po to pasisakė, 
jog į 30 dieni) apleisiąs šią 
sali ir ten Lietuvoj varysiąs 
propagandą prieš lenkiškąjį 
ir "raudonąjį pavojų.”

Ponas Norkus/kaip mato
ma.. atsidūrė reakcijonie- 
riaus rolėje. Visi žinome, 
kaip šios šalies reakcija są
žiningus karės priešus vadi
no kaizeriniais, o streikinin
kus apšaukė "raudonais." 
Lygiai ir p. Norkus, matyt, 
rengiasi kovoti Lietuvoje 
prieš tuos lietuvius, kurie 
trokšta geresnės tvarkos, 
negu ta, kuri šiandien ten 
yra.

Kiek toliaus p. Norkus 
užreiškė. kad Lietuvos gy
ventojai lietuviai visi kaip 
vienas stoja už Lietuvos ne
priklausomybę. Tik, girdi, 
čia Amerikoj "raudonieji,” 
murma ir spardosi visais 
pakampiais, už ką, esą, tik 
virve ant kaklo jiem tiktų.

Jeigu taip, jeigu Lietuvoj 
visi lietuviai laikosi pana
šios nuomonės. — tad ku
riems galams ponui Norkui 
da kovot reikės? 0 gal tasai 
ponaitis rengiasi atstatyti 
savo žiurkišką krutinę prieš 
Rusijos raudonąjį milžiną- 
prieš Rusijos darbininkus? 
Ar tai ne iliuzija?

Toliaus. Esą, norint nuo
dugniai susipažinti su tau
tos padėjimu, reikia žinoti 
ir jos praeitį.

Bet deja, jis pats kaip tik 
pirmutinis ir parodė tos is
torijos nežinojimą. Girdi, 
lietuviai gyvenę Lietuvoje 
jau 2.000 pirm Kristaus gi
mimo. lietuviai buvę kultū
ringi ir teisingi; jų kalba ir 
lotiniška kalba buvusios pa
grindu visų kitų kultūringų 
tautų kalbom. Prisižiurėkit 
sako, grekų tautai, kokia ji 
buvo galinga, todėl ir šian
dien gyvuoja; todėl ir lietu
vių tauta gyvuosianti per 
amžių amžius. — "Amen” 
tik užmiršo p. Norkus pri
durti.

Juokai ima, kuomet klau
sai žmogus tokių pasakoji
mų. Juk visi žino, kad seno-

: norėjo pasakyti — gal tik 
'užsimiršęs išsireiškė kitaip? 
Na, ar tai ne plepalai?

Papasakojęs, kaip lietu
viai buvę laimingi 2,000 
pirm Kristaus gimimo, mu
sų jaunasis ponaitis nurodė,! 
kad lietuvius ištikus nelai
mė, nes juos Jogaila parda
vęs į lenkų vergiją. Toli nu
šoko ponas Norkus — nuo 
2,000 metų pirm Kristaus 
gimimo iki Jogailos — tik
rai jis mėgia šokius ir šoki
nėja, kaip katė su pūsle. 
Lengvai riša jis istorijos ; 
naotikių klausimus.

Dabar pažiūrėkime, .kaip 
riša p. Norkus šių dienu

ia visais kraštais. O Ameri
koj žmonės, girdi, baisiai 
mėgsta varles valgyti ir mo
ka už jas augštas kainas. 
Tai mes, esą. tik vien varlė
mis už bonus atsiimsime.

Pripažįstu, kad šitokį p. 
j Norkaus aiškinimą nesinori 
nė minėti, nes abejoju ar 
kas patikės, jog buvęs "re
daktorius” galėtų dasileisti 
panašių "aiškinimų.” Ma
nau. kad kiekvienas bešališ
kas žmogus. atydžiai iš
klausęs p. N. kalbos sutiks 
su šiais mano padavimais. 
Juk kaip ten nebūtų su tų 
varlių koncertais ir jų tin
kamumu pardavinėjimui, o

klausimus. Anot jo, ši Šalis visgi niekus pliaukšti, agi- 
—kurioj mes gyvename — tuojant už bonų pirkimą ne
jau pripažinus Lietuvos ne- priderėtų, 
priklausomybę. Todėl ir va
žiuojantiems Lietuvon musų 
viengenčiams nereikią mo
kėti taksų. Gi rusų valdžios 
Amerika nepripažįstanti ir 
pastarieji turį užsimokėti 
gana dideles mokestis. Da
bar klausiu — ar p. Norkus 
neapsiriko? Juk visi žinom, 
kad ir lietuviai, keliaujantis 
Į Lietuvą, turi mokėti tak
sus taipgi. (Ir netiesa, kad 
Amerika pripažino Lietu
vos neprigulmybę I —Rd.)

Papasakojo p. Norkus da, 
kaip kokis ten Kubilius par
grįžęs į Vilnių ir parsivežęs 
net 100 milionų rublių Lie
tuvos reikalams. Užsiminė 
kalbėtojas, kaip jam žino
mas amerikietis Kačergius, 
sugrįžęs į Lietuvą, labai nu
džiugęs ir bučiavęs trispal
vę Lietuvos vėliavą, kuomet 
radęs, kad -jo dvi dukteris 
baigusios gimnaziją Smeto
ninės valdžios lėšomis. Taip, 
esą, atsivers ir kiekvienas 
Smetonos ėdikas, kaip atsi
vertė minėtas Kačergis. 
Pranašu, kaip matot, virto
o. Norkus. Bet tiek to su 
pranašystėmis 
daroma šiandien. Noriu tik 
nusistebėti, kad taip trumpu 
Smetonos valdymo laiku, 
mergaitės galėjo užbaigti 
net gimnaziją.

Toliaus, tasai auksaburnis 
Jonaitis jau ne ką pareiškė. 
Tokių, anot jo, gyvūnų, kaip 
Lietuvos bolševikai, nerei
kia, ba jie esą tamsiausi ele
mentai, kurie tik ant skers
gatvių zurza. Ir, girdi, kur 
lik daugiau girtuoklių, ten 
daugiau bolševikų randi. 
Girdi, raudonieji zurzą 
kad dabar tarybos nesą — o 
ar dabar nėra Lietuvoj ta
rybos? Tai ko jie, girdi, no
ri, ko siunta prieš lietuvys
tę. tai tokie išsiplėšią šabo 
liežuvius, išsilupa ir akis ir 
lai numeta šunims suėsti, 
bet vistiek jie yra ir busią 
lietuviais.

Man rodosi, kad prie šitų
p. Norkaus žodžių jokių ko
mentarų nereikia.

Toliau. Esą, parvažiavę į 
Liepojų ar Klaipėdą atsi
kvėpsime pilna krutinę, kuo
met mus pasitiksią lietuviš
ki benai.

*Aš žinau, kad p. Norkus 
mėgsta muziką... bet kaip 
sutaikinti jo pasimojimus 
atsikvėpti "lietuviška muzi
ka” Liepojuj ir Klaipėdoj su 
io pirmesniais užreiškimais, 
kad Lietuva svetimų žemių 
užgriebti nenori? Juk Lie- 
pojus priklauso latviams, 
;vtu Prusai išreiškė norą 
pasilikti prie Vokietijos.

Ant galo viso to spičiuko 
o N. uždėjo tikrai puikiausi 
vainiką: Esą, daugelis žmo
nų nervmaują klausimu, iš 
kur Lietuvos valdžia ini- 
sianti pinigų išmokėti bo- ; 
nūs. Bet, girdi, nebijokite.

—kurioj mes gyvename tuojant už bonų pirkimą ne-

TORRINGTON, conn 
1 Aukos Waterburio streikie- 
1 * riains.

Lietuvių Ukėsų* Kliubas 
savo mėnesiniam susirinki
me apkalbėjo tarp kita-ko ir 
sunkų AVaterburio streikuo 
įančių darbininkų padėji
mą. Tapo nutarta paaukau-i 
ti iš draugijos iždo streiko 
reikalams $50.00; draugaigi 
da suaukavo $21.25. Susirin- 
kiman buvo atsilankęs Wa- 
terburio streikierių komite
to narys Motiejus Skučas, 
kuris papasakojo apie strei
ko bėgį. Jisai išpasakojo 
apie policijos žiaurumą. 
Plaukai šiaušiasi ant galvos 
išgirdus, kaip kapitalistų 
bernai apsieina su darbinin
kais. Torringtono lietuviai, 
išgirdę apie streiko sunke
nybes iš pačio streiko komi
teto nario lupų, subruzdo 
remt brolius Waterburie- 
čius pinigiškai. Visos Tor
ringtono draugystės ir lais
vos ir katalikiškos ėmėsi pa- 
gelbos teikimo darbo, bytik 
padėjus streiką laimėti.

Gelbsti draugijos, gelbsti 
pavienės ypatos. D. L. K. 
Vytauto Draugija paauka
vo $100.65; Lietuvių Ukėsų 
Neprigulmingas Kliubas — 
$71.25; Liet avių Moteru 
Draugystė iš savo kasos pa
aukavo $50, o draugystės 
narės, vaikščiodamos po 
stubas surinko da apie $70.

Taigi, garbė Torringtono 
moterims, kad neatsisako 
pasidarbuoti pageibos teiki
me savo broliams darbinin
kams. Tai puikus pavyzdis. 
kitų miestų moterims. Jeigu 
iš kitu miestų mote
ris netingėtų

Indomų dalykėlį iškėlė 
aikštėn ir vietos klebonas 
kun. Traškunas. Girdi, Lie
tuvos bonų pirkimo klausi
me mes elgiamės tikrai ku
nigiškai. Mes kunigai norė
dami padaryti žmones ge
rais, siūlome pilną dangti. 
Bet7 kuomet tai negelbsti, 
tuomet siūlome jiems praga
ro bausmę. Panašiai ir su 
Lietuvos bonų pirkimu:'pir- 
miaus mes raginam pirkti 
bonus varde tėvynės meilės, 
bet kadangi tatai negelbsti, 
tat dabar raginame pirkti 
tuos bonus, idant neužsitar- 
nautumet bausmės rūstybės.

Čia gal ir netyčiom tas1 
kunigas numetė tikiejimiš- 
ką ličvną. Ir visi bešališki pjs netingėtu pasi- 
ir pietaujantis žmonės gale- darbuoti lietuviu kolonijų- 

se, jos daug galėtų prisidėti 
prie Waterburio streiko lai-

, Neatsisakė paremti strei
kininku nė Švento Vincento

aus>2; po $1 aukavo: V. 
Saulinskas, A. Kokanskas, 
P. Lekavičius, F. Purickas, 
t. Balčiūnas, J. Barisas. J. 
B. Supranavičius, P. Visgir
dą. K. Dukavičius, Al. Sarta- 
navičius. M. Grigutis, K. So
doms. A. Sodaitis, A. Pa
krosnis, j. Sodaitis, J. Gu- 
■lomskis, S. Kondrotas, J. 
Durakiavičius, V. Dalikas, 
A. Supranavičius, 'A. Griga
liūnienė, B. Smalkiavičius, 
k Leikauskas, S. Jursa, J. 
Navickas, J. Morkūnas, J. M 
Supranavičius, B. Yenkiavi- 
'•ius. B. Yerusavičius, V. 
Balčiūnas, .J. Krokinikas, A. 
Mockunas, J Razanauskas, 
L Stanuliavičius, J. Matu- 
iiavičius, M. Mikaila; po 50c 
L Yurčiukonis, L. Vilkas, A 
Matulaitis. J. J. Yerusavi
čius. A. Zakarauskas, J Bač- 
kutis, M. Kuzmickas, J. Ye
rusavičius, K. Bačkutis, J. 
Yerusavičienė, AL Bagdo- 
niukė, A. Taukus, B. Žido
nis. V. Yurksaičiutė, P Sla
vas. G. M. Rais. V. Tumas K 
Yondza. V. Mickus; po25c: 
j. Valiūnas, I). Zakaraukiu- 

’.ė. Viso surinkta $63.50.
Rinkimo komitetas Wa- 

erburio 
visiems 
-irdingą

streikierių varde 
aukautojams taria 
ačiū.

M. S. V.

ju daug

jo suprast šito sakymo reik
šme. žmonėms, reiškia, ku- 
nigas pasakoja apie dangų mėji 
ar pragarą ne dėlto, kad 
žmonėms butų pavojus nu- < 
keliauti ten, bet kad apgv- ’
nūs juos nuo blogų darbų.) Darbuokitės. Broliai I)ar- 
□ da tikresnėje šviesoje tą bininkai, visi be skirtum." 
kunigo pasakymą reikia iš-^pažvalgų. Šitas Waterburio 
aiškinti šitaip: kunigai ne J streikas yra svarbus visiem 
taip jau labai darbuojasi i darbininkams lygiai. -Jei 
žmonių labui, kaip savo pri-iWaterburio darbininkai lai- 
vatiškam bizniui. Bet jiems Įmes, mes visi — visa Conn. 
to niekas ir nepavydi. Į valstija — laimėsime lygiai..valstija — laimėsime lygiai. 

Taigi, broliai ir sesutės.
k l f" — "L * ” J * rp-- j remkime kiek kas galėdami ^.±rsk„ųZIK kad U kovą laimėtų darbi-
kuomet jis prabilo apie mu
sų sroves, tai padarė nelabai 
tinkamą prilyginimą. Esą, 
mes (suprask, kunigai ir jų 
bičiuoliai) esame kaip tie 
šunis išmokinti gelbėti pa
skenduolių, o "raudonieji", 
girdi, esą pikti ir tyko kam 
nors įkasti. Vadinas,' pasak 
kunigo, tautininkai su kle
rikalais gelbsti tik skęstan
čius. -

O mes, socialistai, moki
name ir persergiame darbi
ninkus, kad jie susiprastų ir 
□erkeistų šiandieninės tvar
kos formą; kad darbinin
kams nereikėtų pludutuoti 
ašarų ir kraujo jurose —-Tai 
kurie išmintingiau elgiasi— 
ar klerikalai, kurie, pasak 
kunigo, gelbsti tik skęstan
čius — ar socialistai, kurie 
jiersergsti darbininkus, i- 
dant jiems nė nereikėtų 
skęsti? Taigi pasirodo, kad 
socializmui įvykus tautinin
kai ir klerikalai neteks džia- 
bo, nes nebebus paskenduo
lių, nebebus ką begraibvti iš 
vandens.

Saulėtekis.
BRIGU TO N. MASS.

Draugija ’’Vienybė” laikė 
mėnesini susirinkimą 13 d. 
liepos. Susirinkime perskai
tyta Waterburio streikie
rių atsišaukimas. Atsišau
kimas priimta vienbalsiai 
nutarta paaukauti iš kasos 
850.00. Pinigai pasiųsti 
streikininkų fondan.

B. Ajauskas. .

BRIGHTON, MASS.
Parėmė waterburMxiu>r<
9 Liepos, 1920. šv. Vincen

to Vyrų ir Moter ų Draugys
tė savo pusmetiniame susi
rinkime aplaikė Waterburio 
streikuojančių darbininkų 
atsišaukimą. Dr-ja atsiliepė 
Į atsišaukimą. Iš savo kasos 
Draugystė paaukavo sušel- 
pimui streikerių — $15.00, 
sukolektavo iš draugų—$11. 
Per susirinkimą L. D. S.' 22 
kuopos — $10.25. Per susi
rinkimą L. D. L. D. 166 kp._ 
$12.25. Streikininkų fondas 
Brightone — $40.00.

Viso $88.50
Pinigai pasiųsta streiki

ninkams. B. Ajauskas.

Maloniai šviečia

musu patarnauto
jai kurie susiduria su jumis, 

turėtų prieš ravo akis turėt iš
karpa su sekančiais žodžiais:

Tuom pat laiku kada tik tu pa
meti savo pastovumu, ti. nustoji 

j- pirkėjo ir kiejanto—kaip pava
dinsi pats save kada pameti sa
vo lygsvara.
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ninkai, o ne kapitalisti, ku- 
Tie taip baisiai įnirto ant 
darbininkų.

Kapitalistai nenori išpil
dyti teisingų darbininkų 
reikalavimų. Matykit, bro
liai, kaip turtuoliai laikosi 
vienybės. Pas juos nėra 
skirtumo, ar protestonas 
kuris ar katalikas: jie visi 
kits kita. Bet jie ne vien tik 
laikosi ’ vienybės.
Jie . apsiginklavę revolve
riais gatavi juos pavartoti 
prieš darbininkus bile va
landą. Gal ne vienas iš jūsų 
matėte foremaną. kurs tarp 
ir nešioja ginklą kišeniuje. 
O tai vis ant musų, darbi
ninkų galvos.

Laikykimės ir mes vieny
bės kovoj prieš savo nevido
nus. Kur pasitaikius progai 
agituokime už vienybę ir 
laikykimės jos. 0 Waterbu- 
rio darbininkus šelpkime pi- 
nigiškai, kiek kas išsigalė
damas. <

Ožio Ragas

EASTHAMPTON, MASS.
Aukos AVatcrburio strei- 

kierams.
D. L. K. Vytauto Kliubo 

susirinkime, 4 liepos kilo 
klausimas apie IV’aterburio 
streikierius ir tapo nutarta 
parinkti jiem aukų. Išrink
ta komitetas iš sekančių y- 
patų: J. Bariso, J B. Supra- 
navičiaus, V. Daliko ir A 
Supranavičiaus. Aukavo:

DLK Vvtauto Kliubas

t

LAVVRENCE, MASS.
Piknikai duoda didelių 

pelnų.
Kaip praėjusius metus, 

taip ir šįmet P. AL Choras 
buvo surengęs pikniką 26 ir 
27 d. birželio Lietuvių Tau
tiškam parke. Žmonių abi 
dieni atsilankė skaitlingai 
ba kiekvienas geidė nors tas 
Ivi dieni apleisti dvokian

čias dirbtuves, o praleist pa 
rilsio laiką tyrame ore, tarp 
gamtos gražybių.

Dabar peminėsiu apie. įs- 
uudžius. aplaikytus piknike 
:r pikniko pasisekimus.

Nedėlioję, 27 d. birželio, 2 
vadandą po pietų prasidėję 
programas. Choras, moky/ 
tojo S. Turskio vadovauja
mas. sudainavo "Lietuva 
Tėvynė musų" ir keletą kitų 
dainelių, kurios žmonėms 
oatiko, o poto prasidėjo žai
dimas įvairių tautiškų žais
mių.

Temstant, visi linksmai 
ėmė traukti namų link pašil

tai!siui — gėrėdamiesi 
smagiai praleistu laiku. Gei
stina, kad P. M. Choras ir 
ateityje parengtų tokių pui
kiu išvažiavimų ant tyro 
oro.

G n no pelno i abi dienai 
chorui pasiliko $213.50. La
bai smagu, kad j choriečiu 
parengtas pramogas žmo
nės atsilanko skaitlingai.

Liepos 4 ir 5 dd. L. T. K. 
Parapija turėjo parengusi 
pikniką nuosavoje tautiškoj 
kempėj. Vieta labai graži: 
18 akru žemės, ir dar pernai 
pastatyta nauja svetainė 
vasaros šokiams.

Nors oras buvo ne ge
riausia, bet žmonių abi dieni 
atsilankė labai skaitlingai. 
Buvo svečių ir iš apielinkės 
miestelių, kad gavus progą 
pakvėpuoti tyru vasaros 
oru ir nors trumpam laikui 
pamiršti nuobodų dirbtuvių 
darbą. Buvo daug Įvairiu 
žaismių, kaip tai traukimą*- 
virvės, rūkymas pypkių ir 
kitų pasilinksminimų. Pelno 
parapijai liko $405.25. Pa- 
žimėtina, kad atsilankiusie
ji iš kitų apielinkinių mies
telių lietuviai buvo labai už
ganėdinti iš tokio puikaus 
įtaisymo lietuviško jiarko.

Tikrai visoj apielinkėj ne
surasi kito tokio.

Tautietis.

WATERBURY, CONN. 
Protesto rezoliucija.

Lietuvių Sūnų Draugys
tė mėnesiniam savo susirin
kime, liepos 12 dieną apkal
bėjo vietinių darbininkų 
streiką. Draugystė rėmė tą 
streiką ir morališkai ir pi- 
nigiškai. (Birželio mėnesi
niame susirinkime draugy
stė paaukavo streikininkų 
naudai iš savo iždo $50.00). 
Bet šį sykį L. S. Draugystė 
išreiškė pasipiktinimą lie
tuvių streiko komitetu <ku
ris didžiumoj susidaro iš 
bolševikų) užtai, kad jis pa
skelbė "Laisvėje” streiklau
žių surašė visai nereikalin
gų asmenų vardus. Tame 
sąraše yra indėtas vardas 
Tarno Mato, kuris nėra jo- 
kis streiklaužys.

T. M. dirba ”Farral Fou- 
ndry and Machine Co. ir 
yra toj dirbtuvėj foreina- 
nu. Foremanų nepriima nė 
į ’Tnternational Federation 
of Machinists”, nė į ”New 
England Workers Ass’n,” 
ir iš jų nereikalaujama eiti 
• streiką. Ir visi tokie ma- 
šinšapių foremanai į strei
ką nėjo—išskiriant T. M., 
kuris išstreikavo šešias 
ir pusę savaitės simpati

zuodamas streikininkams 
ir remdamas juos visame.

Bet sugrįžus į darbą 
streikininkams — o tarp jų 
ir kaikuriems gerbiamiems 
"Latisvės” komunistams 
(kurių vardų nė negarsina
ma) — ir T. M. neliko kito 
išėjimo, kaip grįžti atgal; 
juo labiau, kad jam — pa
kartojame da sykį — visai 
nė nereikėjo eiti į streiką.

Be to T. M. aplaikė kom
panijos paraginimą ateiti 
darban. Jam negrįžus, jo 
vieton kompanija butų pa
stačius kitą, gal kokį airį. 
Ir mes manome, kad iš to 
streikininkams ne butų bu
vę nė biskį sveikiau, ba ačiū 
T. M. tūli lietuvių da ir ge
resnį darbą mašinšapėj tu
ri.

Musų lietuviški bolševi
kai, politiniai T. AL priešai, 
nors gerai žinodami, jogei 
T. M. negalima prie streik
laužių priskaitvti, pranešė 
betgi savo organui "Lais
vei” anie T. M. O "Laisvei” 
to tik ir reikėjo. Ir ji, pirm 
negu paskelbus T. M. vardu 
streiklaužiųx.sąraše, parašė 
editorialą. išniekindama T. 
M. ir visą Lietuvių Socialis
tų Sąjungą, išvadindami, 
ią streiklaužių sąjunga.

Lietuvos Sūnų Draugys
tė, apsvarsčius tą visą atsi
tikimą, išnešė šią protesto 
rezoliuciją prieš vietiniu j 
streikininkų presos komisi
ją ir laikraštį "Laisvę,” rei
kalaudami atšer.’ky-
mo to šmeižto* jei ji nenori 
turėti daugiau keblumų. L. 
S. Draugystė taipgi reika- 
’auja būti atsargiems su 
oanašiu vardų garsinimu, 
nes ten yra ne vieno vardas 
tepamas bereikalingai.

Lietuvos Sūnų Draugys
tės varde:

Petras Biskys, Pirm.

■»

JERSEY CITY, N. J 
Komunistai eina išvien Su 

klerikalais.
Jau daugelį kartų social- 

istiški laikraščiai rašė, kad 
mūsiškiai komunistai taip 
toli ’ nupiogresavo”, kad 
net pradėjo šlietis prie at- 
žagareiviškiausios sujovęs, 
būtent klerikalų. Nors pa
našios žinios tilpdavo to
kiuose laikraščiuose, kaip 
kad Keleivis” ir "Naujie
nos". kurie jokiomis mela
gystėmis neužsiima tečiaus 
visgi aš nenorėjau tikėti, 
kad tai toki "karšti revoliu
cionieriai”, kurie visą laiką 
šukavo apie "revoliuciją”, 
nuvertimą kapitalistinės 
valdžios, panaikinimą kuni
gų galės ir įsteigimą "prole
tariato diktatūros”/imtų ir 
kištų savo galvas į klerika- 
lišką purvyną. Bet dabar 
jau ir aš pats persi tikri
nau. kad tai yra šventa tei
sybė.

Štai, liepos 4 dieną vietos 
klerikalai, su savo " klebonu 
kum. Krasnicku priešakyje, 
parengė pikniką, nuo kurio 
visas likęs pelnas buvo ski
riamas bažnyčios naudai.

Suprantama, kiekvienas 
išmintingas žmogus, kuris 
tik yra priešingas tikėjimiš- 
kai dogmai, nedrįso minėta
me piknike dalyvauti ir dėti 
savo centus palaikymui to
kios įstaigos, kuri neša pra
gaištį darbininkų klesai. 
Na, o ar žinote, kaip musų 
komunistai pasielgė? Ogi 
kad gūžėjo, tai ir sugužėjo 
su pačiomis, su vaikais, su 
panomis, ir ūžė kiek tik jų 
spėkos tesėjo, kad tik dau
giau pelno atliktų bažnytė
lei ! Ir negana to, kad jie u- 
žė, bet. kaip girdėti, tai su 
kunigėliu ir kitais dievobai
mingais žmonėms net ir pa
veikslus dėl atminties nusi
traukė. >

Jeigu tie žmonės lygiai 
lankytųsi į visus parengi
mus. tai gal aš nieko nė ne
sakyčiau, bet dabar, deja, 
kuomet parengia kokį nors 
pasilinksminimą ar viešą 
susirinkimą progresyviško- 
ii laisvės Draugija, tai tūli 
iš jų nė akių neparodo, o 
kuomet parengia kokį špic- 
balių atžagarėiviškoji srio- 
vė. tai musų komunistai šuo
liais pleška.

Aš uatariu tiems veikė
jams ilgai save nevargint, 
bet tuojau prisirašyti į pa'- 
rapiją, atlikti iš viso gyve
nimo išpažinti ir tada jų 
karjera bus užbaigta. Tai
gi, pasiskubinkite, vyrai, nes 
kuris pirmesnis, tas geres
nis.

S. Senkus. Rast. lies.

Apysenis

SUSTREIKAVO 8.500 
ANGLIAKASIŲ.

Scrantono apielinkėj su
streikavo 8,500 maineriu. 
Streikas apima 10 Pennsvl- 
vania 
sykių, 
metus

Coal kompanijos ka- 
kurios pagamina Į 
2.200,000 tonų ang-
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sios” Šidlavos.

pavargėlių 
blaivininkų

•s nėra nomas kaipo žemos doros ir

Po šituot skundu pasirašė 
net 198 žmonės.

—Tas gali būt.
—Netik gali būt, ale taip: 

vra. Sarmata, vaike, visai 
lietuvių tautai, kada vyčių!

ir žiemos visuomet turi tų pačiu žy- 
? vorai paprastai mių ant veido. Pavyzdžiui, 
tai kompanija tu- jis pastato keletą muzikan-

resnj kunigą atsiųsti. Jeigu! 
kun. Jurgaitis bus Šidlavo- 
je, tai jos stebuklingumas 
visai sumažės!” i

—tegul bus pagarbintas, 
Maike...

—O, šventas gyvas tėve! 
Kur gi tu buvai taip ilgai 
prapuolęs?

—Jes. vaike, jau šmotas 
čėso kaip mudu nesimatėva, 
ale tai ne iš mano pričynios, 
Maike. Tai jų - - -
tai kalti...

—Na,na?
—Jessa! Aš turėjau išsi- 

muvyt ant kontrų gyventi, 
ba miestuose pakasavojo 
šnapsą, c aš prie jo jau pri
pratęs, tai gumbas nerimsta, 
Kaip negauna išsigerti. Va- 
luk to, vaike, mudu ir susiei
ti taip tankiai dabar nega
lim.

—Bet svaigalai dabar pa
naikinti visur.

—Nausa. Ant farmų, vai
ke, mes puodynėj pasidarom 
ruginės, o mieste to negali. 
Ve, musų blaivininkų susai- 
dės maršalka skiepe pasislė
pęs varė, ir tai surado. Tu 
žinai policiją: ji ir po žeme 
šnapsą užuos. Jis buvo kal
binęs ir mane prisidėti prie 
kumpanijos, ale aš neturė
jau atvogos. Sakau, tu tik 
syki džėloj sėdėjai, o aš jau

Tyrinės mokslininko 
smegenis.

Kunigas dirba alų. turi 
daug vaikų ir tt.

Lietuvoje yra pagarsėju
si "stebuklais’’ Šidlava.

Darydami ten "stebuk
lus’’, kunigai taip pasileido 
ir ištvirko, kad jau paprasti 
žmonės pasipiktino ir para
šė vyskupui skundą, reika
laudami,kad jis vieną tų ku
nigų išvarytų. Tik pasiklau- 
sykit, kaip Šidlavos parapi
joms kalba:

Jo Ekseiencijai žemaičių 
vyskupui, Kaune, šidlavos 

parakei jonų skundas:
"Jau bus 20 metų, kaip 

pas mus, šidlavoj, klebonau
ja kunigas M. Jurgaitis. Jis, 
bestatydamas naują baž
nyčią, taip praturtėjo, o ka
ro metu taip išdidėjo, kad 
pamiršo Dievą, bažnyčią, ti
kėjimą, dorą ir savo dvasiš
kas pareigas. Jis, kaipo ku
nigas, perdaug yra atsida
vęs svietiškiems reikalams; 
per jo apsileidimą dvasiš
kuose dalykuose, platinasi 
girtuokliavimas ir visokis 
ištvirkimas. Jam ne klebo
nu. bet šmugelninku būt, 
nes: 1) pirkliauja druska; 
2) dalyvauja vartotojų 
draugijose; 3) dirbdina abi 
ir užlaiko šinkorkas, kurios 
pardavinėja alų: 4) vaido 
visas draugijas: jaunimo ra 
telį, sanitarinę, 
prieglaudą.
draugiją ir tt. Beveik viso
se draugijose pirmininkau
ta ir nieko neveikia, išski
riant blaivybės draugiją, iš 
kurios turi gerą pelną — a- 
lų pardavinėjant, ir draugi
jose kitiems neduoda veikti.

"Pernai, kai Jūsų Eksce
lencija lankėtės Šidlavoje, 
tai matėte, kaip apleista ba
žnyčia iš vidaus ir iš lauko. 
Nuo draugijų nė viena dele
gacija -Tusų Ekscelencijos 
nepasitiko, o tai dėlto, kac 
visų draugijų klebonas pir
mininkas. ,

"Iš senosios koplyčios kle
bonas padarė neva teatrą 
dorinti parakvijonus. Bet 
tams klebono teatre taip 
"sudorėjo" jaunuomenė.kad 
viena mergina pasmaugusi 
savo vaiką pametė švento
riuje; kitos mėto savo vai
kus špitolėje, klebono ubagi
nėje ir tt. Moterįs kalba, 
kad tie vaikai esą klebono 
gaspadinės sunai. Dabarti
nis vargonininkas "beteat- 
ruodamas” tapo priverstas 
su viena mergina susižieduo
ti, o po susižiedavimo, po 4 
mėnesių buvo krikštynos, 
kas labai daug kalbų ir pa
piktinimo padarė.

"Pernai šidlavos valse, 
komiteto nariai Vilbatas ir 
Ralis buvo pasisavinę 246 
"ublius valsčiaus pinigų, bet 
išėjus aikštėn, priversti bu
vo sugrąžinti, ir į valsčiaus 
taryba daugiau neberinkti 
(jiedu buvo klebono reko
menduok). Šiemet klebo
nas Įsiskverbęs į valsčiaus 
tarybos prezidiiumą Rali 
pasodino viršaičio pagelbi- 
ninku. 0 vargonininką 
Burneiką, kuriam būnant 
valdybos nariu, pražuvo re 
kvizuoti kopūstai, bulvės, 
burokai, sviestas ir kitoki 
daiktai, netik ka netraukė 
atsakomybėn, bet Įkalbinėjo 
tarybai, kad tuos nuosto
lius priverstų valsčių nau- 1 
jai sudėti.

"Viską Į jaučio skūrą ne- ; 
surašytum... Bet ir tie keli ; 
faktai rodo, kaip Šidlavos ’ 
k7ebonas kunigas Jurgaitis 
atitolęs nuo dvasiškų reika
lu. o paskendęs svietiškuose

generolas vaikščioja be pat- 
kavų. Bet ar tu žinai, valuk 
ko taip yra ?

-Na?
—Ogi valuk cicilistų. 
—Kaip tas gali būt?
—Ogi taip, kad šiandien 

už lietuviškus batus, su il
gais aulais ir misinginėmis 
patkavomis, kaip vyčių ge
nerolui pritinka Heikalauja 
50 dok, o pirma buvo gali
ma gauti už 5 dolerius.

—Tai juk čia ne socialis
tai kalti.

—O kas, kad ne jus? Kas 
visuomet buntavoja darbi
ninkus streikuot ir daugiau 
algų reikalaut, ar nejus?

—Taip, tėve, socialistai 
tuo didžiuojasi, jeigu jiems 
pasiseka kur padėti darbi
ninkams iškovoti daugiau 
algos ar trumpesnes valan
das.

—Jes. Maike, ale ar tu 
matai, kas iš to išeina? Dar
bininkai gaudami dideles al
gas taip ištvirko, kad dirbti 
visai nenori, tik streikuoja 
ir reikalauja, kad kumpani
jos mokėtų jiems dideles al
gas. Užtaigi batai ir kiti 
daiktai taip pabrango, kad 
stačiai Įpirkti nebegalima.

—Tėve, netikėk tokioms 
pasakoms. Jos yra tyčia tam 
sugalvotos, kad darbininkai 
dirbtų ir niekad nestreikuc- 
tu. Tai vra žmonių mulkini- «■ * i,

mas.
—Ne, vaike, tame negali 

būt joks mulkinimas, ha pe
reitą nedėldienį kunigas per 
pamokslą taip aiškino.

—Jeigu kunigas taip sakė, 
tai ir jis mulkina žmones.

—Na, tai pasakyk, vaike, 
kodėl viskas taip pabrango, 
ieigu streikai čia nekalti? 
Kodėl kaip aš iš krajaus at
važiavau Amerikon šolderio 
svaras buvo 9 centai, o da
bar 30? Kodėl tuomet už do- 
’eri žmogus gaudavai ant 
savaitės visą burdą ir gas- 
padinė da savo zupės duoda
vo. o dabar ir už penkinę ne
gali to gauti? Išvirožvk tu 
man, Maike. kodėl viskas 
taip pabrango?

—Visų brangumo priežas
čių aš tau neaiškinsiu, tėve, 
nes tau vistiek sunku bus su
prasti ; bet tiek aš galiu tau 
pasakyt, kad pragyvenimas 
pabrango ne dėl streikų, nes 
kainų kilimas visuomet eina 
pirma streikų ir darbininkų 
algų. Kitaip sakant: pirma 
pabrangsta tavorai, o tik 
paskui, kuomet darbininkai 
jau nebegali jų įpirkti, pra
deda reikalauti didesnių al
gų ir skelbia streikus, kad 
taip yra, tai parodo ir tas 
faktas, jog nuo karės pra- 
apie 200 nuošimčių o darbi
ninkų algos nepaki
lo nei 100 nuo
šimčių. Taigi, kas sako, jog 
gyvenimas pabrango dėl di
delių darbininkų augų, tas 
mulkina žmones, o kas toms 
pasakoms tiki, tas yra pats 
mulkius.

—Tai tu. vaike, ir mane 
muikiu vadini?

—Taip, tėve, jeigu tu tiki, 
kad socialistai yra kalti, kad 
tu turi vaikščioti nuplyšu
siais batais, tai tu esi tikras 
mulkis.

—Jeigu tu taip sakai, tai 
gud bai, Maike.

Vorai—dar
bininkai.

Mokslas jau pusėtinai ge
rai pažįsta žmogaus kūno 
mašineriją. Jis jau žino, 
kaip veikia širdis, plaučiai, 
skilvis ir inkstai.

Bet apie svarbiausi žmo
gaus organą, apie smegenis, 
kurios yra uždarytos kaulo 
kauše, mokslas žino labai 
mažai.

Šiomis dienomis New 
Yorke mirė Dr. J. Simms, 
kuris visą savo gyvenimą 
buvo pašventęs smegenų pa
slapčių tyrinėjimui. Per 70 
metų jis be paliovos studija
vo žmogaus galvos ir veido 
išžiūrą. Jis buvo įsigilinęs 
į tą mokslą taip, kad mirda
mas ir savo galvą paliko 
sniegenų specialistams ištir-j 
ti. Mokslininkų tarpe tas' i 
sukėlė daug žingeidumo: į 
"Ką parodys Dr. Simmso j 
smegenis?” jie dabar klau
sia.

Tiesa, lavoninėj galima 
gauti mirusių žmonių sme-įi 
genų tiek ir tiek, bet moks- ]

Hobokene, N. J. valstijoj, 
didelėje visokių matavimo 
Įrankių dirbtuvėje randasi 
ypatingų darbininkų kolo
nija. Į ją priklauso apie dų 
šimtai ypatų. Tie darbinin
kai triūsia nuo pat ankstybo 
lyto iki vėlybam vakarui, 
ir visa, ką jie gauna už savo 
darbą — tai vieną arba po
rą muselių dienoje.

šitie darbininkai yra vo
rai—juodi ir darštųs vorai. 
Ir jie atlieka vieną svarbiau
sių dirbtuvės darbų. Tai jų
jų pareiga austi siūlai, var
tojami nustatymui linijų 
ant stiklų į vairių-į vai riau
šių matavimo teleskopų, 
į du mėnesiu laiko metuo
se, kuomet vorai dirba, jie 
pagamina tuksiančius var
dų, veik nematomų delei o-__ ______ ___?
plonumo, bet brangių siūlų, ]o žvilgsniu jos neturi ver-

Mat .voro audinis yra vie- lės, nes niekam nežinomos 
natinė medega, kurią gali-’tų žmonių ypatybės ir gabu-

gus su didelia prilenkta no
sim yra prigimtas muzikan- 
itas. Gali būt, jis sako, kad 
tas žmogus augo tokiose ap
linkybėse .kad jis savo pri
gimto talento negalėjo išvy- 
styt, bet tas talentas pas jį 
yra.

Šitokią teoriją, žinoma, 
nelengva sukritikuoti, nes 
kaip gi tu čia pr i rodysi, 
kad žmogus su didele nosim, 
kuris apie muziką nieko ne
išmano, nebūtų galėjęs tapti 
geriausiu muzikantu, jeigu 
jis butų turėjęs progos, la
vintis muzikos iš mažens? 
°rirodyt to negalima. Tai
ti, nors šių dienų moksli- 
linkai D-ro Simmso aiškini
mų nepriima, bet iki šiol ir 
sumušt jų negalėjo.

Savo argumentais pasi
remdamas, Dr. Simms ėjo 
toliau. Kuri žmogaus kūno 
forma yra daugiau už kitas 
išsivysčius, jis sakė, ta ypa
tybė pas jį irgi bus stipres
nė. Pavyzdžiui, jeigu žmo
gus turi daugiau išsivys
čiusią apatinę kūno dalį, tai 
pas jį bus šitokie palinki
mai: patraukimas prie van
dens, noras patenkinti savo 
kūno reikalavimus, godu
mas ant pelno, palinkimas 
orie draugijos ir noras nuo
latos valgyti. Dideli žandai 
ir ilgas kaklas, jis sakė, yra 
žymės didelio plėšrumo. Di- x 
dėlė kuprota nosis reiškia 
drąsą ir žmogaus dvasios 
kiltumą. Mažiukė nosis vi
suomet reiškia žemą žmo
gaus laipsni. Kad paro
džius, jog šita teorija teisin
ga. Dr. Simms paduoda sa
vo knygoj eilę žymesnių pa
veikslų. Šalia iškalbingo 
šveicarų pamokslininko ir 
poeto Lavaterio, jis stato 
Rusijos carą Povilą I. Pir
masis buvo labai kiltos dva
sios vyras ir turėjo labai il
gą nosį, kuomet Povilas I

kai-! mai.
Buvo į Apie 50 metų atgal buvo 
žmo- išsiplėtojęs taip vadinamas 

Bet fizionomijos (išžiuros) 
netikusiais, mokslas, o su juo ir frenolo- 

daug gija (mokslas apie smege- 
, kiekvieną nis). Žymus ir pagarsėję 

plaukas profesoriai tuomet važinėjo- 
Ameriką 

skaitydami iš tų sričių lek
cijas. Mokytų vyrų draugi
jos darydavo tyrinėjimus, 
laikydavo diskusijas ir duo
davo ilgus raportus. Prira
šyta daugybė straiipsnių ir 
knygų, kur aiškinama, ką 
reiškia toks ar toks galvos 
išsikišimas, toks ar toks gu
zas ant žmogaus kaktos, ar 
kokia žymė ant veido.

Dr. Simms taipgi buvo ši-

ma tiksliai panaudoti 
bamam reikalui, 
mėginta pasinaudoti 
gaus galvos plaukais, 
jie pasirodė i 
Ant stiklų, kurie 
sykių padidina 
dalyką, žmogaus 
pasirodo milžinišku ir pur- si po Europa ir 
vinu stulpu. Vartota ir 
brangiausias metalas-plati- 
na, bet ir tai ne su tokiu pa
sisekimu, kaip kad voro su
verptas siūlas, kuris yra ne 
tik ką plonutis, bet ir labai 
lankus.

Vorų kolonija dirba tik 2 
mėnesiu į metus, būtent rug
pjūti ir rugsėjį. Apie strei
kų vorų tarpe, regis, negali 
būti kalbos. O vienok dirb
tuvė turi nemažai susirupi- to mokslo šalininkas ir tikė- 
nimo kaip tik delei vorų jo, kad žmogaus akis, nosis, 
streikų. Dalykas tame, kad burna, ausįs, žodžiu sakam buvo beveik be nosies ir Ži
bartais vorai atsisako dirb- — visos veido žymės 
ti. Kompanija sulaužymui niekas daugiau, kaip žmo- buko proto žmogiukas, 
streiko—kaip dažnai ir gaus smegenų išraiška. Jis
žmonių darbininkų strei- buvo giliai Įsitikrinęs, kad

selijų, kur nebuvo ko išsi
gerti, paėmė viedrą vandens 
ir pavertė i vyną, kad žmo
nės galėtų pasilinksmint. Ir 
tai nėra melas, vaike, ba 

'šventas raštas taip parodo. 
Na, o tu dabar sakai, kad 

■pakasavoti tą, ką pats Die- 
cichistai, už-, vas yra padaręs, yra garbė.

i Taigi aš norėčiau, kad tu, 
vaike, man išvirožytum, kas 
daugiau žino: ar tu, ar Die
vas?

—Sulyg tavęs išeina, tėve, 
kad degtinė būtinai reika
linga, nes ir Dievas buvęs 
bravorninku...

—Šarap, Maike, aš taip ne 
sakiau. Aš sakiau, kad Kris
tus pavertė vandeni Į vyną.

—Visviena, tėve, svaiga
las pareina nuo Dievo, nes 
Kristus ir Dievas, tai juk tas 
pats asmuo, ar ne? Prie to 
da ir dvasia šventa priside
da.

—Jessa: tris asabos, vie
nas Dievas! Katekizmo da 
neužmiršai.

—Turbut dėlto tu taip ir 
mėgsti išsigerti.

—Išsigerti, vaike,
mėgsta.

—Bet gyvenimas, 
, kad degtinė

tėve, 
neša 

žmor.ėsm daug blėdės, ir to
dėl karės metu ji buvo daug 
kur panaikinta. Nors ne so
cialistai ją panaikino, bet so
cialistams reikia pripažinti 
kreditą, kad jie pirmutiniai 
pasakė, jog ji nereikalinga. 
Nors tūli žmonės tuo nepa
tenkinti. liet imant visuome
nės gyvenimą apskritai, 
degtinės panaikinimas pa
darė daug gero.

—Kas čia po paraliais do 
gerumas, kad žmonės naga- 
li gauti ko nori? Netik ne
gali gauti nusipirkti, ale ir 
jiatiems pasidaryti nevalia. 
Štai, kaip sakiau, musų blai
vininkų susaidės maršalka 
jau belangėj tupi.

—Bet jeigu saliunai nebū
tų uždaryti, tai jis gal jau 
‘ris kartus butų tenai tupė
jęs. Juk ir tu pats, tėve, pir
ma beveik kas subatvakaris 
nakvodavai policijos nuova
doj, o dabar, kaip degtinė 
tapo nanaikinta. da ne kar
io nebuvai areštuotas. Taigi 
ir išeina, kad degtinės pa
naikinimas padarė žmonėms 
daug gero. Ir jeigu socialis
tai prie to panaikinimo yra 
kiek prisidėję, tai turėtum 
būt jiems užtai dėkingas, tė
ve.

—Palauk, Maike, palauk, 
aš turiu da kitą punktą prieš 
jus bedievišką mokslą.

—Gerai, parodyk ji! 
ir Kristus syki atėjęs ant ve-i —Ar tu žinai, Maike, kad

bijausi daugiau papult. Ir 
jeigu panelė švenčiausia ne
būtų man šito razumo da
vus, tai kaip tu mane gyvą 
matai, šiandien vyčių gene
rolas butų belangėj kartu su 
blaivininkų načaistva už 
degtinės varymą.

—Gerai, tėve, bet tu sa
kei, kad tau reikėjo bėgti iš 
miesto dėl socialistų. Iš šito 
tavo pasakojimo aš nema
tau, kame čia socialistai kal
ti.

—Kaipgi tai nekalti! O 
kas pakasavojo šnapsą?

—Tu turėtum, rodos, žino
ti, kad tai ne socialistai pa
darė.

—Jes, vaike, tai jūsų dar
bas! -Jus per visas savo ga- 
zietas ir per prakalbas vis 
šaukdavot, kad saliunų ne
reikia. Tu. vaike, man nepa- 
meludsi, ba aš pats nueida
vau ant jūsų prakalbų ir gir
dėdavau, ką jūsų generolai 
kalba.

—Jeigu taip.butų, kaip tu. 
tėve, sakai, tai socialistai 
butų garbingą darbą atlikę. 
Juk panaikinti tokius nuo
dus. nuo kurių žmogus netik 
proto netenka, bet tankiai 
ir ant kojų oaeiti negali, 
nežino ką kaJ>a ir nemato 
kur eina, tai butų garbingas 
darbas!

—Tfu. su tokia garbe! 
Kas čia man do garbė, kad , 
pakasavojo linksmybę? Juk’

AREŠTUOS 35 ANGLIES 
KOMPANIJAS.

Bet šiandien Dr. Simms 
yra jau miręs, o su juo ir 

Šių dienų 
mokslininkai netiki, kad 
žmogaus veido išvaizda tu
rėtų ką nors bendra su jo 
palinkimais arba ypatybė
mis. Jie studijuoja žmo
gaus ypatybes iš dirksnių, 
kurie eina iš Įvairių kūno 
dalių i smegenis. Galvos vi
dus yra jau visas išmatuo
tas ir padalintas Į tam tik
rus skyrius, kurių kiekvie
nas kontroliuoja vis kitokią 
kūno veikmę, žinoma, pa
prastam žmogui visos sme
genis išrodys vienodai, bet 
mokslininkams, kurie užsii
ma smegenų tyrinėjimu, 

. . yra didelis skirtumas. Pa-
-±------- , ----- —„ Jisai surinko vyzdžiui, Dr. Spitzka sako,

Ir ve, šitokiu budu. daugybę žmonių su įvairiais pa(j parodvkit iam smege- 
voras ne retai išverpia po palinkimais ir sustatė juos njg kįno norit, o jis jums 

.. ' . .u’ tuoiaus pasakvsias, kas bu-
ATS v0 ’itt savininkas?

. - . . ' "" j Šitas Dr. Spitzka dabar
juos paprastomis rė tyrinės ir Dr. Simmso sme-

_ . Jeigu šitų tyrinėji
mų daviniai sutiks su tais 
daviniais, prie kurių butų 
galima prieiti pasiremiant 
paties Dr. Simmso teorija, 
tai fizionomija Įgvs sau nau
jo namato ir šių dienų moks
lininkai turės sutikti, kad 
žmogaus išvaizda yra jo 
proto išraiška.

Bet jeigu ne — jeigu Dr. 
Spitzkos padarytos ^išvados 
nesutiks su tuo. kas yra ži
noma apie Dr. Simmsa — 
tuomet mokslas apie fizio
nomiją gautinai bus atmes
tas.

Taigi, dabar prisieina 
laukti, ka parodys^ Dr. 
Simmso galvos tyrinėiimas. 
Dr. Spitzka sako, kad tas 
darbas ims apie porą metų 
laiko.

viją. Tam tikslui kompani- met galima pasakyti netik 
ja užlaiko specialiai išmo- žmogaus būdą, bet ir prie 
kintas merginas. Vorui su- ko jis yra palinkęs, 
streikavus, mergina paima Bet šiandien fizionomija 
ii ant delno ir pradeda viso- yra jau praeities dalykas, 
kiais budais erzinti. Ir ba- Mokslu ja niekas jau ne- 
deriuoja nabagą vorą tolei,'skaito. Frenologija taip 
kolei pastarasis, nebeišken- pat jau atgyveno savo am- 
tęs, šoka žemyn ir leidžiasi žiu. Fizionorrjininkai šian- 
ausdamas tuo pat laiku siu- dien laikomi ant pajuokos, 
lą. Merginai-gi to tik ir rei- kaipo "specialistai", kurie 
kia. Ji vikriai apvynioja apžiūrėję žmogaus nosį ap- 
prisisegusi prie josios ran- siima pasakyt, ar jis geriau 
kos siūlo galą ant tam tik- tinka mieste muilą pardavi- 
ros špulios. Voraš verpia nėti, ar bulves ant farmos 
siūlą, norėdamas pasiekti sodinti.
žemę, o špulia vynioja tą Tečiaus Dr. Simms laikėsi 
siūlą. Taip voras ir kaba šito pseudo-mokslo iki pat 
ore nesuspėdamas pasiekti savo mirties. < ‘
žemės. 1

kelis šimtu syardų susyk, (eilėmis: muzikantus 
Kompanija užlaiko vorus kariškius sau, i 

tsm tikroje klėtkoje. Mai- vėl sau. Paskui jisai pada- 
tinama _ . ........ .
naminėmis musėmis. Ka- vienokių palinkimų žmonės <fenjs 
dangi rudenyj ~ ~ x 4'" x:" S’T
pradžioje 
dvesia, f_. ■ - . _ * . -
ri buri vaikų, kurie prigau- tu su didelėmis nulenkto
jo kasmet naują vorų dar- mis nosimis, ir sako, jog tas 
bininkų koloniją. Bet pir- parodo, kad kiekvienas žmo- 
ma, negu leidus vaikus me
džioti vorų, kompanija duo-' 
da jiems visą eilę lekcijų,' 
idąnt jie gerai pažintų rei
kalingą kompanijai vorų 
rūšį. |

NIŪRKLIAI MUMS GROJA.
N turkliai mums groja 
Mūzos audrų, 
Verksmu vaitoja 
Eilės grabų.

Plaukia per tylą 
Skundo malda.
Eina po šilą
Vėjo rauda.

Sminga ir sminga 
Linkui dangaus 
Liūdna, graudinga 
Rauda žmogaus.

-(Iš ”Kwit. Ciernie.”)įtatymai leidžia.

Pietų West Virginijoj vai 
džia traukia teisman 35 an
glies kompanijas ir jų virsi- dalykuose, -kas mažina dva- 
ninkams areštuoti jau išlei- siškių garbę ir daugina baž- 
sta varantai. Kompanijos nyčios neprietelius. Tokiam 
kaltinamos nelegaliu plėši- padėjimui esant, prašome 
mu visuomenės, tai yra, jos Jūsų Ekscelencijos kleboną 
daugiau lupo už anglį, negu Jurgaitį iš musų (Šidlavos) 

atimti, o Į jo vietą kitą, do

MIRĖ NUO ŽUVIES 
ĮKANDIMO.

Randolph, Vt. — Pereitą 
sąaite čia mirė Otis Flin nuo 
žuvies Įkandimo. Atvažia
vęs ant vakacijos jis čia pa
gavo basa ir tas Įkando jam 
piršta. Nuo to užsinuodijo 
kraujas ir atėjo mirtis.
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'nes jis tyčia jas uždarė, kad 
vėliaus butų galima numuš
ti darbininkams algas. Jei- 

; gu darbininkai nežinos, ka
da dirbtuvės atsidarys, sa
ko majoras, tai jie išvaži
nės Į kitus miestus ir pasili
kę Lawrence vieni biznie- 
niai turės bankrutyt. Taigi 
tiems ponams ne tiek darbi
ninkų reikalai rupi, kiek sa
vas biznis.

BUKIETAS
ar

PLYTGALYS

nių įplaukų, todėl ir kasie-
rium išrinko gerą kataliką, f.Jsas, apie 25 m< 
kad nepadarytų kokių suk- 14 me^- a. _  f • * \ p i k <1 i 9 a Lava

SUSIMYLĖJO ANT VA
GIES.

Chicagoje teisėjas Landis 
buvo nuteisęs andai milio- 
nierių Dorsey 8 metams ka
lėjimo užtai, kad tas sukčius 
pardavė žmonėms 12.000 
džiova užkrėstų galvijų. 
Galvijai buvo netik liguisti,

KOMUNISTAS IŠPLAU
KĖ Iš ELLIS ISLAND.

fk BUDU yra priimami nudžiu
ginančiai kad galėtumėm pa

daryt didesnį patarnavimą.

Lietuvis pabėgo nuo sargų, 
kurie laikė jį deportavimui.

”New York Herald” ra-' 
šo: "Anarchistų rūšies lietu 
vis komunistas, kuris buvo 
laikomas ant Ellis Island 
deportavimui, pereito pa- 

nuo 
di-

The Edison Electric

. ~ ' utjAii ua v linui, pviriLt
o n paprastos veislės, °P°-inedėlio naktį pabėgo 
nas Dorsey garsmo juos pervarė jį iš 
pastą kaipo tikros Holstemo. ^žiujų ruimų į miegamuo- 
yeisles ir saxe, kad pirkėjam sjus kambarius. Jisai iššoko 
busią pristatyti suiyg va.- per įaugą nuo tantrų lubų 
uzios reikalavimų visi palių-jr vienas sargų matė ii 

ki. Jisai pasamdė seną ark
lių ”dartarą”, kuris rašinėjo paskui 
paliudymus kaipo ’
paskirtas veterinorius.”

L.S.S. REIKALAI
Pirmo Referendumo pasek

mės.
Pirmas šių metų LSS. re

ferendumas patvirtinimui 
Dešimto sąjungos savažia-

tybių su pinigais.
Ir tiesa, piknikas davė 

gražaus pinigo. Įplaukė $4,- 
000.00. Bet štai, kada reikė
jo duoti apyskaitą, pasiro
dė, kad kasieriaus jau nėra. 
Katalikai sužinojo, kad jis 
išvažiavo į Lietuvą su vi
sais pinigais. Iš tų $4.'H M ).(>()' 
turėjo būt apmokėta apie 
$1,200 išlaidų, o kiti pinigai 
butų likę draugijoms. Da
bar gi draugijoms netik ne
liko už darbą, bet reikia da 
ir lėšas apmokėti.

Tai tokį šposą iškirto ka
talikiškoms draugijoms. 
Kun. Kaulakis čia tankiai 
mėgsta socialistus pakolioti 
"vagimis,” bdt socialistai 
nenunešė da nei vienai 
draugijai pinigų, o pono 
Kaulakio parapijonas išdū
mė su 6 draugijų pinigais’ 

Philadelph ietis.

$50.00 ATLYGINIMO kas pirmas 
praneš apie STANLEY N. SEDICK, 

apie 25 metų ir MERY KUN- 
.. Čia yra ir jų pa- 

vtikslai. 2o kovo Sedick išviliojo ma-

Pajieškau Leono Jonušo. Papilės 
miestelio, Kauno gub. Jo pati iš Lie- 
tuvos pajieško. Kas apie jį žinote, 
praneškite man.

Feliksas Kiburys,
32 Burleigh st Cambridge, Mass.

Pajieškau draugo Juozapo Marti- 
šiuko, Suvalkų gub., Garliavos par. 
Yra svarbus reikalas. (31)

Jonas Brangaitis
Box 206, Cairnbrook, Pa.

ix> dukterį j teatrą ir nuo tos dienos 
mergaitė prapuolė. Kas pirmas apie 
tai praneš policijai ir mums, tas 
gaus atlyginimą.

Jo du priešakyje viršutiniai dantys I 
<i uksiniai.

ANNA KINCHAS
327 Wood avė., Hyde Park, Mass.

ANTANAS KITAVIČIA. dėdė, pa
na iš Kauno gub., Šiaulių apskričio, 
žvenčio vaisė., Labunavikių 'kai- 

arba ji ži
oji pranešti. Norėčiau apie jį ži- 

(30) 
Stanislovas Šimanauskas

167 A mes st.. Montello, Mass.

t.
!"•>; malonėkit atsišaukti 
nanl 
noti

i

uymai, jog galvijai yra svei- plaukant prie Jersey krašto vimo nutarimų tapo perlei-
1, r,.,, -‘--(Sargai negalėjo tuojaus stas kovo ir balandžio mė-

jį vytis, nes bijojo,ų - jį vytis, nes bijojo, nesiais. Vįsi suvažiavimo
aidžios kad palikti be sargj.’bos kiti nutarimai priimti arba 

,.x . kaliniai neišbėgiotų. Pakol vienbalsiai, arba didele bal
otomis suktybėmis Dor- kiti buvo suvaryti į miega- gn didžiuma.
tr noJoroc i loilrA ____ •___ $ i______•___ _______ *___ . j JI-------------------------- ------- • žemiau trumpai paduodu 

i kinti, pabėgėlis buvo jau to- balsų skaičių:
' I įnešimas 
Laikinąjį LSS 
Komitetą — 174

II Įnešimas: 
tėją — 153 baisai už.

III Įnešimas: Literatūros 
Komitetą — 183 balsai už. 
IV Įnešimas: Kasierių — 
Administratorių — 172 bal-

kaliniai neišbėgiotų. Pakol

sey padaręs į metus laiko muosius kambarius ir užra- 
apie $120,000 gryno pelno. ’

Už tokį žmonių angaudi- jį i^pjąuk^ 
Dėjimą ir naudojimą apga- /.
vingiems tikslams pašto, tei- vardes imigracijos valdi- 
sėjas Landis nuteisė tą pel- ninkai neskelbia, nes mano, 
nagrobį ant 8 metų . kalėįi- kad jos paskelbimas apsun- 
’Dan. kintu jo sugavimą. Jis buvo

Ponui Wilsonui kažin ko- ari?štuotas pereitą žiemą 
dėl pagailo šito sukčiaus, ir Manhattene per tas abla- 
jis sumažino jam bausmę iki Vas, kurias rengė justicijos ____
pusės. departamentas, ir jisai gy- saį už

Ant vagies milionieriaus rėsi savo radikalizmu. Ma- 
ponas Wilsonas susimylėjo, noma, kad jis buvo iškabi- 
bet kuomet darbininkai rei- nęs iš lango ir tą raudoną 
kalauja, kad butų paleistas vėliavą, kurią naktinis sar- 
iš kalėjimo jų vadas senelis gas andai rado plevesuo- 
Debsas, tai ponas Wils©&as j ant. Liepos 4 dieną jisai 
negirdi! vedė radikalų demonstra-

Keno gi tada jisai užtarė- ciją apie kalėjimą ir dai- 
jas: darbininkų, 
grobių ?

”Pabėgusio lietuvio pa-
patvirtinti 
Pildomąjį 

balsai už. 
Sekr.-Ver-

Pajieškojimai
JUZĖ KAPČINSKIlTĖ-B1 EI Ai 

TIENĖ. mano moteris, kur: mane 
apleido 4 d.* sausio, 1915 m, p <li - la 
rua 18 mėnesių mergaitę, š u'.mi 
jai pranešu, kad aš išvažiuoju į !.'■■- 
tuvą; todėl, jeigu norėtumei pama
tyti savo dukrelę, atsišauk. Jei 
jų žino, malonės pranešti jai.

Jonas Bielaitis. (29)
257 Brandon Avė, Detroit, Mich. 
MIKALOJUS STANYS, brolis, at

važiavo iš Liepojaus į Chicaga -u sū
num Vladislovu 1912 m, lai atsišau
kia; yra svarbus reikalas.

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

IGNAS SIMAŠKA, Ukmergės apskr, 
Žemaitkiemio vai.. Juozapavos vien
sėdis; lai atsišaukia tuojaus i "K ■- 
leivio” Redakcija. Jam yra laiškas iš 
Uetuvos nuo brolių.

ar pelną- nuodąmas 'Internacionalą’ 
muošaVo raudona vėliava 

' padaryta iš apatinių marš
kinių. Jam buvo pasiūlyta 
užsistatyti $10,000 ir būti

V Įnešimas: Konstituci
jos taisymo Kom. — 169 
balsai iuž, 1 balsas prieš.

VI Lietuvos Soc. Dem. 
Partijos rėmimo fondo ko
mitetą — 182 balsai už; l 
balsas prieš.

VII Kad LSS remtų Lie
tuvių Soc. Dem. Partiją — 
170 balsų už.

VIII " Kad surinktieji 
laSS. reikalams ir jos fon
dams pinigai butų siunčia-

Pajieškau švogerio VLADO STEC-
0. Seniau gyveno Netvark, N. -I. 

nuo
Atsi-

KO.
Jam yra laiškas iš Lietuvos 
žmonos ir nuo dvejų dukterų, 
liepkit šiuo antrašu:

Paul Lauczka.
57 Vine St., Monteilo. Mą

(29)

VITAUTAS ŽENTS. Bernotavo 
..■■N šaus, žvirgždaliu sodžiaus, Kon- 
•auCu parapijos; prieš karę išvažia
vo i Pittsburgh, Pa. Atsišaukite ar- 
>:> ji žinanti praneškite. Yra svar
ius reikalas.

Pranciškus Poška. (30)
21’9 W. 45th PU Chicago, III.

5
■ ■ ■——....................... ... ....... • — ■ — ■ . ___ ■ ,

Aš Petras Dūda paj eškau broiių Pajieškau merginos apsivedimui 
Jono ir Juozo Dūdų, malonėkite atsi- nuo 22 iki 30 metų, esu 31 metų, tu- 
šaukti šiuo antrašu: (30) . riu savo farmą, man reikia gaspadi-

Petras Dūda jnės. Pusantros mailės nuo miesto.
Viktor Euske (30) 

Kenan, Wis.
Rašės sodos, Utenos paštas 

Utenos apskr, Lithuania.

Pajieškau gyvenimui draugės nuo 
18 ik; 27 metų, mylinčios apšvietą ir 
dorą gyvenimą. Esu vaikinas 27 me- 
tQ. Merginos malonės atsišaukti ir 
prisiųsti paveikslą. (30)

J. Adams
1231 lOth avė., Rockford, III.

Pajieškau švogerio Liudviko Ku- 
lionio, paeina iš Ukmergės. Meldžiu 
jo paties atsišaukti arba kas žinote 
praneškite. (30)

Karolis Simanavičius
4 8th st., E. Cambridge, Mass.

Pajieškau gyvenimui draugės be 
skirtumo tikėjimo nuo 28 iki 38 me
tų amžiaus, kuri mylėtų apšvietą. 
Esu 38 met. Platesnes žinias suteik
siu per laišką. (30)

K. P.
707 Inland avė., Rockford. III.

Paj-eškau ANTANO ZAPERAC- 
KO, Vilniaus gub, Trakų apskr, 
Mastanckų viensėdijos. Turiu svar
bų reikalą kaslink Lietuvos.

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

Pajieškau seserų Onos Vilšinskie- 
nės, Elzbėtos Sienuvienėą; brolio An- 

i tano Paužos, Suvalkų gub., Mariam- 
polės apskr., Prienų apielinkės, Pa
sauly kaimo. Jie gyveno pirmiau New 
philadelphia, Pa. Kas apie juos žino, 
malonės pranešti. Y ra svarbus laiš- 

' kas iš Lietuvos.
Eva Adams

R. 2, Cathay, N. Dak.

APSIVEDIMAI.

Pajueškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų. Aš esu 24 metų, 
gražios išvaizdos. Norėčiau, kad ir 
inergina butų graži. Lietuvaičių čia 
nėra. Malonės su pirmu laišku pri
siųsti paveikslą.

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

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

Joseph Jankauskas
130 Concord st., Loveli, Mass.

PARDAVIMAI

K AZ1M1 ERAS LEVENTAVIČIUS, 
sumas, 9 metai atgal gyveno Den- 
•:ing. Arkansas, iš čia išvažiavo į 
Pennsylvar.ia valstiją. Meldžiu atsi
šaukti arba kas jį žinote pranešti.

Alex VVoldon, (29)
710 Vv. Ith St, Johr.ston City, III.

Aš, Mikolas Vinskus. jieškau savo 
m ainos. Norėčiau, kad ji atsišauk
tų. nes aš esu sužeistas.

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

Šiaulių apskritis, Lithuania.

i

Pajieškau merginos apsivedimui 
nesenesnės 25 metų, be skirtumo ti
kėjimo. Esu gražus vaikinas. Mergi
nos malonės susipažinti prisiųsdamos 
savo paveikslą. Platesnes žinias su
teiksiu laišku. Paveikslą reikalaujant 
grąžinsiu.

J.B. Perkūnas.
82 Sheldon st., Hartford, Conn.

ONA RUNDIENAITIENĖ - ČER- 
XAUSKIENĖ, Biržų miestelio, Kau
no gub, gyveno Chicago, Ilk, lai at
sišaukia arba kas ją žino malonės 
pranešti.

Jonas Višniauskas, (29)
81 Highland St, Rox'oury, Mass.

Jieškau merginos arba našlės apsi 
'•ėdimui, susipažinkite ir persitikrin 
kitę, kad esu protingas ir geras vy 

| ras. (30)

i
J. Szmits

154 lOth st., Philadelphia, Pa.

FARMOS! FARMOS!
Priežastis —sunkiai sužeidė; par

duodu labai pigiai ir palaukiu pinigų 
ant mažų procentų. Farma turi 75 
akerius 60 dirbamos, 15 miško. 
Apsėta rugiais, kviečiais, dobilais, 
tvižomis; 2 upeliai teka per laukų; 
įskas auga gerai. Didelis sodas; 100 

->belių, 150 plumų. vyšnių; triobos 
?eros; 4 arkliai, 8 karvės, 10 smulkių 
gyvulių, ■> kiaulės, 1M) vištų, 16 antis, 
'6 balandžių, mašinos laukui dirbti, 
naujas inžinas 7 arklių pajėgos, ma
unąs vandeniui traukti: viskas gerai 
taisyta. Kas pirmas, tas laimės. Kas 
tori pirkt, tuojaus parašykit, o mes 
Juosime daugiau žinių, arba jei neto- 
i, atvažiuokite.

GEORGE STULGAITIS.
R. 1, Luthcr, Mich. I

Pajieškau merginos arba našlės 
apsivedimui nuo 35 iki 40 metų; aš 
turiu 39 metus. (30)

J. Poškevičius
77 Pearil sL. Chelsea. Mass.

Pajieškau brolio Antano Valinčiaus 
s-yveno Chicagoje. dabar nežinau kur. 
Suvalkų gub.. Liubavo parap., Gulbi- 
iavo kaimo. Lai atsišaukia, yra svar- 
bur reikalas.

Jurgis Valentine
608 Spring Garden.

Philadelphia, Pa.

(31)

PETRAS SKRABULIS. psbrolis, 
gyveno Brooklyn. N. Y. dabar neži
nau kur. Meldžiu atsišaukti arba kas 
jį žinote malonėkit pranešti.

Stanis Skrabulis (29) ,... _ . _ ,
82 Chestnut avė., Torrington, Con.n 503 Kauffman st Philadelphia. Pa.

Jieškau brolio Juozapo Yaso. Atu- 
:kaimo. Triškių parap, Šiaulių ap., 
Kauno gubernijos; malonės atsišauk
ti (30)

Pajieškau apsivedimui merginos
■ arba našlės be šeimynos. Mylinčios 
i susipažint meldžiu atsišaukti; plates
nes žinias suteiksiu laišku. (30)

Z. Ž.
193 Grand st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
i arba našlės nors ir su vienu kūdikiu;
■ nuo 25 iki 39 metų, turi būt laisvų 
pažiūrų. Esu 37 metų vakinas. plates
nes žinias suteiksiu laišku. Merginos 
malonės prisiųsti paveikslą, kuri rei
kalaujant grąžinsiu.
J. K-tis, 166 35th st, Detroit. Mich.

PARSIDUODA PIGIAI g LOTAI.
Iš priežasties kai rengiuos važiuoti į 
Lietuvą, parduodu pigiai prie daikto 
l lotus lygų, čystą plotą žemės arti 
->rie stritkarių linijos ir puikaus eže- 
•o(Fox Lake), I^iketvood, Mich. val
stijoj. Visa apielinkė apstatyta vaka- 
cijų namais (summer resorts)ir dide
liais hoteliais, gali pirkt dėl pelno, 
turi progą padaryti keletą šimtų į 
trumpą laiką. Kas greitai atsišauks 
oarduosiu visus už $425.00. Viskas 
išmokėta čysti deedai. Platesnių žinių 
kreipkitės laišku; (32)

A. B. S.. Box 46, 
McKees Rocks, Pa.

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

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ
KUNIGĄ. ! va « iv kzkv. aams pinigai ouui siunčia-

New Yorke buvo anądien Paleistu arba gnati Lieto- mi I sss Centrai - 162 
šitoks atsitikimas: Ukrai-v.0"-h?1, ns negalėjo gauti balsai už. , .
mečių klebonijon atėjo trįs tiek Pin1?^- 
jauni vyrai ir vienas jų pa-1 , . . i . - , , v • -
sakė, kad jis noris suderėti Tikybinis pakvai- dos butų padengiamos spe- 
šliuba Suderėjo $10 ir vai-1 SzlSo cialėmis. narių mokestimis-
kinas padavė kunigui Pid- SeilS. 153 balsai už; 27 pneš.
boreckiui $100. Kaip tik ku- ---------- ' X Rezoliucija Lietuvos

jauni vyrai ir vienas jų pa-
j IX Kad LSS suvažiavi
mo lėšos ir delegatų išlai- Columbia

v

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS PARTNERIS.

I krutančių paveikslų Teatrą. Kas 
mylėtų įstoti į minėta biznj.užklaus- 
kite laišku "Kelęivio" Redakcijom.

(30)

horeckiui $100. Kaip tik ku
nigas atidarė geležinę spin
ta (seifą), kad - išmainius ta sekama žinia iš Mexico 
šimtinę, nepažįstami vyrai City — Meksikos sostinės: 
tuojaus šoko prie pinigu. Dr. jose di Gabrieli, italio- 
Kunigas vieną plėšikų par- nas tikybinis fanatikas, pa
muše ant žemės, o kitam iš- sirodė miestelyj* Oaxaca, pa
muše revolveri iš rankų; siskelbdamas save nauju iš- 
revolvcris tuo tarpu iššovė ganytoju. Jisai buvo taip į- 
ir pataikė vienam plėšikų į sitikrinęs savo ”augštu’’ pa- 
petį. Plėšikai tečiaus kuni- šaukimu, kad jojo upu užsi- 
gą parbloškė ir leidosi bėgt, degė ir tamsus vietos gvven- 
nežiurėdami jau nei pinigu, tojai indionai.* Norėdami 
Bėgdami plėšikai pasitiko pilnai išreikšti savo ”vierą”, 
kitą ukrainiečių kunigą ant indiona inutarė ? kryžiavoti 
gatvės, irtą apiplėšė. Vėliau jj ?kad padarius tikru Kris- 
visi trįs banditai buvo areš-;'tUm. Prikalimui prie kry- 
tuoti. Jie vadinasi: Savic-žiaus vartota vinįs, kurio- 
kij, Viaslok ir Dero. Visi esą mis prikalama geležinkelio 
ukrainiečiai. bėgiai prie balkių.

Užpuolimai musų laikais Vienok Gabrieliaus, ma- 
yra jau kasdieninis apsirei- tyt, butą stipresnio, negu 
škimas; bet Įdomus dalykas,1 Jėzus. Ant rytojaus jį nu 
kad užpultas ”Kristaus įpė; imta nuo I \ .
dinis” ne pas Dievą šaukėsi zisthan miestelio majoras,

Birželio 15 dieną aplaiky- klausimu — 181 balsas «už; 
2 prieš.

Kuopų ' susirinkimuose, 
kur buvo balsuojamas šitas 
referendumas, matomai, 
dialyvavo , nedidelis narių 
skaičius: o iš 7 kuopų balsa
vimo daviniai visai nebuvo 
prisiųsti. Draugai turėtų 
daugiau domos atkreipti j 
referendumus.

Marė Jurgelionis, 
Sekr.- Vertėjas.

WATERBURIO STREI- 
KIERIAMS.

Neužmirštini kovotojai.
D. L. K. Keistučio Drau

gystė iš Norwood, Mass.,
jūsų kavai už būvį paskyrė 
25 dol., bet mes komitetas

LIETUVIŠKI REKORDAI
10 Inch—S1.00

V e nuoširdų juoką.

it rytojaus jį nu- neturėdami po ranka jūsų 
kryžiaus. Tequi- komiteto andasų negalime • ■ * • • _ _ _ i __ _ • 9 i •__ . _ ___ H _ auką pasiųsti. Todėl, kaip 

pagalbos, bet pats šoko su kuris lošė Romos kareivio greitai nurodysit užtikrin- 
banditais kovon ir kaip bu
lius gynė savo turtą.

rolę ir ragotine pervėrė pa- tus adresustaip greitai bus 
kvaišelio šoną, tapo areštuo- priduota jums pagalba.
tas. Įdomu, betgi, kad Gab-' Linkėdami jums kantry- 

: i. kry- bės ir solidarumo toje sun-
žiaus saldybių nepersiskyrė kioje streiko kovoje. Paitar-

I ido. Juoniu, OCUgl,
Lawrence'i gręsia katast- rielius ir paragavus

rofa. ji_____ __  .. _ _ _ ______
Lawrence dabar begalo su minčia apie‘ jo augštą pa-tina paskelbti tankiau adre- 

sunki padėtis. Mieste kito- šaukimą. Atvežtas į miestą sus laikraščiuose.J. Pakarklis,
23 Dean st, 

Norwood, Mass.
kios pramonės beveik nėra, Mexico jisai užreiškė tikrai 
kaip tik audinyčios. Dabar, esąs išganytojum. 
kuomet audinvčios užsidarė,! Tai toki tikėjimo vaisiai, 
miestas ant ‘svk pasidarė, Vienas laisvamanių lakraš-' 
pilnas bedarbių. Kuomet tis. kalbėdamas apie ta at-; 
darbininkai nedirba, tai ir sitikimą, siūlo panašiems 
visas biznis sustoja, nes nė- pakvaišėliams sekamą TaIl-( 
ra pirkėjų Bedarbių šiandie yerando propoziciją — te-( 
Lawrence yra daugiau kaip gul, girdi, kuris jų patsai sa
lo,000. Majoras labai susi- ve nukryžiavoja, miršta ir ------,
rūpinęs ir jieško American pasilaidoja. o trecioj dienoj pikniką per 4 liepos, žmo- 
Woolen kompanijos pirmi- prisikelia iš numirusių. nių visuomet prisirenka 
ninko Woodo. kad jis paaiš- Ištkrųjų, jei kas taip pa- da<ug, tai ir pinigų draugi- 
kintų kaip ilgai jis mano darytų, gal tuomet ir butų jos visuomet daug padaro, 
laikyt savo audinyčias uždą- galima patikėti jo augšta šįmet, kaip _ žmonės geriau 
rytas. O jis gali pasakyti, misija. X. .. uždirba, tikėtasi da (Reles-

PHILADELPHIA, PA. 
Pabėgo katalikų kasierius 

su $4,000.00. |
Čia kas metai katalikų 

draugijos rengia bendrą

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

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

REIKALINGI AGENTAI.
Kurie galėtų platinti šias knygas;

Pramoninis Socializmas .... 25c.
Sindikalizma:- .......................... 25c.
Pramoniečių Unijos Istorija .. 10c. 
Visuotinas Streikas ................... 10c.
Pramoninis Komunizmas .... 10c. 

\jjentams ir kuopoms duodame dide
li nuošimtį. Galima gauti ir po vieną 
egzempliorių, prisiunčiant štampų. 
Adresuokit: (32)

J. DERISS
336 E. 6th st Plaintield, N. J.

Priimkit šį
| JAUNAVEDŽIAI. 

E-453a j pAg tardyto.!.).

Čionai yra daugiau
gali duot jums daktaras.
nas perstato ant šio . »
\nt vienos pusės to rekordo jus išgirsite kaip žydas Newlywed skundžiasi ant sa

vo naėio< kad toii negana simpatiška. Bet jo „draugai užtikrina jį kad tas nieko 
nereiškia nes ii gali nemirt ir kitą kartą jis turės geriasnią laimę. Ant antros 

iisės to rekordo žvdas Kareiamninkas pasakoja policijos viršininkui, kokius jam 
čnosus iškerta io kustumeriai kad jis turi jiems užfundyt. Ant antro Rekordo 
(Ynimbios Benas grojina sudėtinę iš Pavasario Dainų ir instrumentalis kvartetas 
maloniai griežia linksmą polką.

Cionais yra rinkinys šokių korie padarys jusų Ramus smagiais.
I Maršas No. 7 Benas. £-4614 

E-4420 j j;magi poika. Benas. I

pranešimą apie
_ ( PAVASARIO DAINOS. Benas.

E-4»3b į PAKOL jAUNAS tai IR LINKS. Orch.

sveikatos nuoširdžiam juoke negu bile viename vaiste kurias 
Paimkit tuos vaistus nuoširdaus juoko kuriuos Plieniu- 

juokingo rekordo.

Ra n dona širdis meilužės. Klarn. orch. 
Vienas vakras su links, komp.

( Merginos iš Vakaru. Accordion solo. 
L-lb. > j citininku šventė. ” ”

Paprašyk jusu pardavėją naujo Kataliogo Tarptautišką Instrumentalią Rekordą
WI -ona5 Columbia Rekordų pardavėjis Suv. Valst. ar Kanadoje mielai sutiks
8,16 VI . h;le viena tu Rekordų be jokio atlyginimo. Jis taipgi duos jums
pagrajinti t .......................* . ~ •_

Columbia
Rekordai skamba

gražiausiai ant
Columbia 
Grafonola

Kaina. ^^-^0
iki S2100

flių j ----- ----- „ r-------------- ----- r o
Kataliogą Columbia lietuviškų Rekordų. Paprašykite jo.

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

žiūrėk kad toks Vaizbaženklis 
hutų ant kiekvieno Rekordo.

COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

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, kornais, 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. Dė
lei platesnių žinių kreipkitės:

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

GERA PROGA P1TTSBURGH1E- 
ČIA.MS.

Parsiduoda gražus dideii lotai bu- 
davojimui namų; labai gražioj vietoj, 
West Parke; kaina pigi. Klauskite 
darbo dienomis pas lietuviškos koo
peracijos krautuvės gaspadorių A. B. 
šatkus, 3 Chartiers Avė.. McKees 
Rocks, Pa.. nedėldieniais — A. B. 
Šatkus, 930 Runelwood Avė.. West 
Park. (29)

SALDŽIAUSIAS IŠRADIMAS.
Nesenai tapo išrastas ________ ,

kuris yra 120 kartų saldesnis už cu
krų.
CO- 
mas 
kitų _ 
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 pigiausi pasaldintoją. Gali
ma užsisakyti pas;

CHAS. P. VRBANAS.
Dept. K.,

942 W. 34th St- Chicago, 11L

saldumas.
Jį išdirba SAKO PRODUCTS 

šitas saldumas yra vartoja- 
užsaldinimui kavos, arbatos ir 
gėrimų. Kaina $1.00 už benku- 

Su viena 
užsaldinsite

(29)



A KEtETVIS ~

t

Padėtis Ukrainoje
Atvykę iš Ukrainos žmo

nės kalbėdami su musų ben
dradarbiu piešia liūdniausi 
Ukrainos padėties vaizdą.

Ukraina, gyvenusi tiek 
karo nelaimių, gyvenusi ru
sų jungą, “nepriklausomos” 
Ukrainos dienas (Viničen- 
ko’s gadynę), bolševikų o- 
kupuotę, vokiečių-auszrų o- 
kupuotę. vėl bolševikų pas
kui — Denikino, paskui — 
vėl bolševikų, dabar gyvena) 
paskutiniųjų dienų sensaci-, 
nius įvykius: Petliuros ir 
lenkų politinę sutartį. Į i 
klausimą, kiek toji sutartis 
yra galingas 
veiksnys, buvo

j Ukrainoj didžiausia anar
chija. Veik kiekvienas mie- 
jstas vartoja kitokius pini
gus, ir už Ukrainos pinigus 
galima ką pirktis tiktai 
prievartos keliu. Paskuti- 

,niu laiku visus Ukrainos pi- 
Inigus priima tiktai Kamie- 
[nece. Tai lengva spręst iš 
Į šių skaitlinių: Ukrainoj,
apšauktame duonos aruode,, 
;duonos svarui reikia mokėti 
;120—180 karbovancų. O 
karbovancų kursas esąs to- 
ikis: už neturinčią jokios
• vertės lenkų markę reikią 
'mokėt 12—20 karbovancų. 
!o už vieną rusų caro rubli— 
30 ir daugiau karbovancų. 
Esant tokiai pinigų siste
mai, žinoma, sunku krašte 
padėtis tvarkyt. Gyvento- 
[Įai esą tiek pavargę, kad 
laukia susidarant bet kokios 
valdžios, kad tik ji galėtų 
[palaikyti tvarką ir ramybę 
i bei duotų gyventi ir dirbti. 
Taip pat esąs labai pribren
dęs ir žemės reformos klau-
i simas. žmonės laukią ir ne-
• sulaukia, kada dvarus pra
dės parceliuot. žmonėse e- 
sama daug rusų caro pini
gų, ir jie sutinką nors di
džiausią kainą mokėt už že
mę, kad tik jos gautų ir ra
mybėj savo tėvynės laukus 
artų.

gyvenimo 
atsakyta, 

kad ji yra grinai fiktingo 
pobūdžio. Pirmučiausia pa
tįs lenkai į jos tikrenybę nė 
kiek netiki, o antra—ukrai
niečiams ji toli gražu ne 
džiaugsmo šaltinis. Lenkai, 
kaip ukrainiečiai ir tenykš
čiai lenkai numatą, ėję i tą 
sutarti dvejų motyvų veda
mi: viena, nori lenkais iš
eiviais ateity kolonizuot U- 
krainos dvarus. Čia, matyt, 
norima realizuot planai, ku
rių dar pernai metais skel
bė “Robotniko“ ir “Gazetos 
Waršawskos” publicistai. 0 
antra, lenkai labai biją rusų 
pavojaus. Ne rusų bolševi
kų, bet rusų monareninin- 
kų, kurie Rusijoj įgauna vis 
daugiau galios. Dar labiau, 
kad Ukrainos gyventojai vi
si yra įtikinti, kad Rusijoj 
jau įsigalėję Brusilovas. Po
li vanovas, ir tt. Tais moty
vais lenkų publika gyvenan
ti ir tą sutarti aiškinanti. 
Ukrainiečių dauguma esan
ti griežtai priešinga sutar
čiai. Ją padaręs tiktai Pet- 
liura, kuris buvo turėjęs 
kiek autoriteto tik tada, kai 
kilęs, prieš Skoropaaski. Te- 
čiau, kaip pradėjęs meili- 
kautis su rumunais ir len
kais, jo autoritetas krites ir 
kritęs. Dabar, padarius to
kią sutarti, Petliura turis 
savo šalininkų tik mažą sau- 
jalę, o visa visuomenė 
riariti, kad Petliura 
lenkų papirktas. Nors Pet
liura su- ministerių kabine
tu, sudarytu Varšavoj, esąs 
jau atkeliavęs į Kamienecą, 
tečiau kraštą pradėt tvar
kyt esą be galo sunku. Vie
na, kad neturįs jokio visuo
menės pasitikėjimo, antra, 
kad Ukrainos gyventojai, 
buvę keletą metų veik karo 
lauke, atskirti nuo viso civi
lizuoto pasaulio, esą labai 
demoralizuoti, trečia, Ukra
inoj didelė stoka idėjinių, 
patriotinių inteligentų, ku
riais sektus pasitikėt. Esą 
daug valdininkų, kurie da
bar dedas ukrainiečiais, te
čiau kurių širdis aiškiai 
krypstanti į Maskvą, ir tik
tai reikia progos, kad jie tai 
įgyvendintų. Be to, Ukrai
noj esanti dar viena savybė, 
kuri umaus susitvarkymo 
nelemianti.

Ukrainoj siaučia daugybė; 
ginkluotų burių — ginklų 
ukrainiečiai gyventojai turi 
apsčiai — burių gan didelių, 
pav., atamano Machno bū
rys sieksiąs keturių dešimtų i 
tūkstančių, kurie jokios vai-; 
džios nepripažįsta. Gyvena • 
jie giliose tyrumose (stepė-) 
se) ir jie įveikt netaip esąĮm^ 
lengva. Jie pražudė ir vo- ~ 
kiečius Ukrainoj, dėl jų j"’'

.priežasties ir Denikinas ga-j
lą gavo, nesą abejojimų, kad pratus kame dalykas, 
ir lenkai tuo baigsią. Da- 
bar su kaikuriais būriais ve- dotuvės.
dąs pertraktaciją 'Petliura. į • . - ~ .

ta-
esas

LIETUVA 
ir AMERIKA

Reikalauja šoferių ir Me
chanikų.

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

GRINZKITE LIETUVON

GELBĖKIT GIMINES

5?'peria kailį visokiems daku-l 
' rams, kurių džiabas turėtų 
; būti dantis lupinėti, o ne 
laikraščių biznį vesti.

Taja Tamuliuno kalba 
kažin kode! užsigaur.a 
Drangelis. Jis nurodo į Žy- 
montą, kuris esąs daktaras, 
o dirbąs kasierium ”Nau j ie
nose”. Tamuliunas tapo 
"sukritikuotas”.

i
Maloniai šviečia

MUSŲ klaidos pastaruoju lai
šku yra tik akmeniuoti laip

tai prie ateities nuveikimų.

Jūsų
mums.

kritika turi vadovauti

Tke F.dison F.Lectric
Hlurru.’iaur.g Company of Boston

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

Straight Adams
RANKŲ DARBO UNIJOS 

CIGARAI.

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

kymus per C.O.D.“Lietuvos” 
paskutiniame 
numeryje paplepėjo,

♦

“Lietuva” garbingai žuvus 
mūšio lauke.

Na, o kasliitk mano čekių 
knygutės, tai ji išliko nepa
liesta. Tik gaila man dar
bininkų, kurie žinojo, kad 
ne jų reikalai "Lietuvoje” 
buvo rengtasi ginti, visgi 
dėjo savo pinigus ir, paga
lios, neteko jų.

Gvaizdikas.

redakfcorius 
“Lietuvos” 

kad
*

Baksai prasideda nuo 25 cigaru 
iki 1,000 cigarų.

Jeigu norite gerų Cigarų, tad 
užsisakykite pas mus. 

1ŠDIRBĖJIS
vieną ypatų — jauną, seną, vyrą ar 
moteriškę. Užlaikome grynai lietuviš
ką kursą ir angliškai lietuvišką kur
są Po pabaigos mokslo išduodame 
diplomas ir rekomenduojame šoferiai 
mechanikui darbą nuo 35 iki 50 dole
rių savaitėje Mokiname dienomis ir 
vakarais. Mokykla atdara nuo S vai. 
ryto iki 9 vai vakaro. Nedaliomis nuo 
’ iki 3 po pietų. Gvarantuojame dip
lomus ir laisnius. Platesnių informa
cijų reikalaukit pas prof. (28)

TycMch loto School
6U1 E. 17 SU And 293 Avė. B. 

NEIV YORK CIT Y. N.
Telephone Styvesant 5406.

Mano draugai juokėsi iš 
mano vaikiško protavimo. 
Jie nė netikėjo, kad "Lietu
vai” butų rengiamos laido- 

įtuvės. Nuėjau i susirinki
mą. Būrys žmonių, matyt, 
šėrininkų, kalbasi prie du
rų. Retkarčiais girdėtis 
klausimas: “Kur Drauge
lis? Sušaukė susirinkimą, 
o jo paties nėra."

Pagalios atsiranda ir pats 
Drangelis. Jisai kalba. Gir
di, dalykas tokis, kad yra vi
sokių reikalų, o dalininkai 
įiesirupinarĮtis, kokios ben
drovės veikimo pasekmės 
busiančios. O čia nėra re
daktorių, nėra administra
torių, nėra kam reikalai ves- 
[ti.

P-nas Alšauskas pastebė
jo, kad visi darbininkai bu
vę "menedžeriais”. Čia e- 
santi ne šėrininkų kaltė, o 
direktorių. Direktoriais tu
rėjo būti renkami toki 
žmonės, kurie daugiausia 
šėrų pirko, o ne svetimi, ku- 
[rie jei ir turį šėrą-kitą. tai 
ką jie paisą. Todėl viskas ir

■ einąs šuntakiais.
Aiškinamas susirinkimo 

tikslas. šis susirinkimas 
sušauktas ne vilčia, kad biz
nieriai ateis su tūkstantinė
mis ir ištrauks "Lietuvą” iš 
skyėls. Vienok, kaip žino
ma, biznierius doleri Įdėjo,

■ tai žiuri, kad du gautų. Iš
■ draugijų taipgi nėra ką ti
kėtis. Jos, anot Drangelio, 
‘daugiau remiančios dabar
Atstatymo Bendrovę, O ir 

) ir gerų tėvynainių šiuo lai 
iku esama mažai. Biznierių 
esama apie 20. Bet ir Į pa- 

i kvietimą pirkti šėrus atsa- 
|ką: “Et. kaip man reikia, aš 
i užsimoku už apgarsinimus 
j be klanato."

Kalba Alšauskas. Jis nu
rodo, kad darbininkams al
gos nemokėtos jau dvi sa
vaitės. už popierą nemokė
ta $1,600, iš "Draugo” pa
skolinta popieros astuoni ri
tiniai 
tės.
įkėtis, kad darbininkai dirb
au be algų trečią savaitę. 
I Taigi, pasekmės galinčios 
pasirodyti tokios, kad už 
poros dienų atvažiuosiąs 
receiveris ir atmokėsiąs 

[darbininkams algas.
j Balsą paima Norkus. Jis 
sakosi turįs tokį pieną, kurį 
nebent kas išgalvosiąs. Rei
kia, girdi, susitarti su ke
liais biznieriais, užtraukti 

j paskolą ir visą darbą peror
ganizuoti. Tuomet tie biz
nieriai, žinoma, turėsią gau
ti vietą savo garsinimams 
•už dyką.

Gediminas pagiria pati 
j Norkų, kaipo gerą žmogų, 
bet jo sumanymą pavadina 
svajonėmis. ' Gedminas pa- 

— sakoma paskelbime taria tuojaus uždaryti "Lie- 
itUVos” duris — nors tūlam 
[laikui. Jisai nurodo, kad 
tuč-tuojau reikalinga $8,000 
ir klausia. ar galima juos 
surinkti. Pasak jo, to ne
galima tikėtis.

Olšauskas turi prirengęs 
šiokį-toki raportą. Jisai nu
rodo, kad "Lietuva” turėjo 
6,000 skaitytojų; iš jų — 5, 
000 buvo pilnai užsimokėję, 
o 1,000 gaudavę laikrašti be 
mokesnio. "Lietuvos" įplau- 

• kų buvę apie $40,000, o išlai
dų — apie $60,000.

Tamuliunas atsistoja ir

“Lietuvos” 
Laidotuves

ADAM SABU LIS
233 Broadway,

S0. BOSTON, MASS.

i

Nesmagu ir liūdna daro
si prisiminus vieną subatos 
dieną. Daugelis chicagie- 
čių ilgai neužmirš tos die
nos. Geri tėvynainiai, ypač 

! tie, kurie nemažai pasidar- 
; bavo '‘Lietuvos” dienraščio 
■bendrovės įkūrimu ir auklė
jimu — tie turbut ilgiausiai 
iminės aną dieną.

Mat, tveriant “Lietuvos” 
bendrovę, buvo Įkalbinėja
ma žmonėms, kad jie tik 
pirktų juo daugiau Šerų. 
Sumanytojai kurstė žmo
nes: “Jus tik pirkite šėrus, 
mes neubagausime, mes ne
same toki, kaip kiti; jums 
dividendai tuč tuojau bus iš
mokėti.”

Panašiai kalbėjo dentis- 
jtas Drangelis ir kiti Bridge- 
porto tėvynainiai.

Buvo vartojama ir kito
kių Įmonių patraukimui šė
rininkų. Pavyzdžiui, palei
sta paskala, buk “Naujie
nos” uždaro arba uždarysią 
greitu laiku savo duris. Va
dinasi, nebebusią konkuren
tų, visi "Naujienų” skaity
tojai teksią “Lietuvai“. Ir 
visa ta agitacija buvo varo
ma varde lietuvių tautos ir 
Lietuvos labo.

Atsirado, žinoma .lengva
tikių, kurie tam patikėjo. 
Na, ir kodėl nerizikuoti ko-, 
kia šimtine, kuomet divi
dendai užtikrinti? Taigi, 
kaip matai, ir sumetė reika
laujamą pinigų sumą.

Bet štai ateina dividendų 
dalinimo diena — pėtnyčia, 
7 d. gegužio. Amžiną atilsi, 
"Lietuva” ant pirmo pusla
pio paskelbia apie svarbų! 
susirinkimą, Įvyksianti Lie
tuvių Svetainėj, ant Mor- 
gan gatvės... "Į ši susirinki-

"kviečiami Chicagos biz- 
■nieriai. Tikslas...”

Et, užtenka ir to, kad su-

■

??■

— Čia — sakau — bus lai-

dąs pertraktaciją 'Petliura.! Jausdamasislygirbiznie- 
Ir ateities Ukrainos vaizdas rium. pasiėmiau čekių kny- 
esas baisiai liūdnas. Ir da- gutę. — Jei, sakau, pasitai- 
bar gyvenimas esąs sunkus, kys gera proga — pasinau- 
Tiek karo smūgių gyvenus, dosiu. Kodėl ne? Parašy- 
visas krašto ūkis sunaikin- siu čekį ir “Lietuva” mano, 
tas, sugriautas. Pagalbos O tuomet kokia bus man 
iš šalies iš niekur negauna, garbė! “Naujienų” agen- 
Gyveninias baisiai brangus.1 tas nupirko dienraštį "Lie- 
Dar labiau, kad su pinigais tavą.”

i

«r

SENOJI SISTEMA MIRUS

Dvidešimt metų .*|tgail 
daugelis Sutaisytų gyduolių 
buvo siulijama publikai su 
labiausia viliojančiais užra
šais. Turtingi kvapai, urnai 
pagelba by kokioj ligoj, etc. 
puošė apgarsinimus. Intek- 
mė ir gera medicinos ir 
farmacijos vardas buvo iš
statyta. didelin pavojum 
Bet ant laimės, senoji svste- 
ma numirė, šiandien visi 
gerbiantis save vaistų išdir
bėjai prisilaiko visais at
žvilgiais aukščiausių teisy
bės ir visuomenės užsitikėji- 
mo reikalavimų. 
Amerikoniškas 
Karčiojo Vyno” 
priklausė prie tų vaistų, ku
riuos aptiekorius galėjo re
komenduoti savo rėmėjams, 
būdamas Įsitikinęs, kad jie 
padarys tai, ką jų užrašas 
žadėjo padaryti. Trinerio 
Amerikoniškas Elixiras 

Karčiojo Vyno yra tikra 
brangenybė tam stoviui, ku
riam jis yra skyriamas.jHi- 
tent — vudurių užkietėjime, 
turint prastą apetitą, vidu
rių išpūtima, galvos skaudė
jimą, nerviškumą ir kitokią 
pilvo netvarką. Visos kitos 
Trinerio gyduolės (Trinerio 
tepalas, Trinerio gyduolės 
nuo kosulio. Trinerio Anti- 
putrin, Trinerio Angelica 
Kartusis tonikas, 
lygiai pasitikėtini 
Triner Company, 
So. Ashland Avė., 
Illinois.

"Trinerio 
Elixiras 

visuomet

gI

GERA PROGA!
Parduodam gerą ta

baką labai pigiai. Ra
šykite, o gausite pilnas 
informacijas. (31) 
EUROPA BOOK CO.

57 Dey St., 
New York, N. Y.

Nuža-Tone

Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šim
tais Lietuvių į Tėvvnę ant HAMBURGO, FRAN- 
CUZIJOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO 
ir t. t. Pasportus kiekvienam gaunam i kelias die
nas. Laivakortės labai pigios. Rašykit arba va
žiuokit stačiai pas mus.
——ij———————

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.

STIPRIAI SUBUDAVOTAS VISA
DOS STIPRIU DIRKSNIŲ RAUDO

NAS KRAUJAS ENERGIŠKAS 
VYRAS IR MOTERIS.

Kiekvienas organas ir kiekviena 
kūno funkcija priklauso nuo stiprių 
nervų, kad būt sveiku ir mikliu. Nu
ga Tone yra turtingas fosforu dėl 
Dirksnių ir Geležia dėl Kraujo. Yra 
sutaisytas 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 
skirtame vyrams ar moterims. Jis 
sukelia naują gyvybę kepenyse ir 
žarnose, atgaivina inkstus, prašalina 
nuodingas liekanas, pagelbsti gazams 
ir kraujo veikimui ir nuvalo dvokian
ti ir sutrukusį liežuvį. Jis suteikia 
stebėtiną apetitą, gerą virškinimą, 
veiklumą dirksnių ir smagų panauji
nantį miega. Nuga Tone dabar par
duodamas visose gerose aptiekose. 
Pilnai užtikrina, kad jis sutiks pilną 
užganėdinimą arba grąžiname jums 
pįnig.u~- Nusipirk bonkutę šiandien, 
išsikirpk šį apgarsinimą ir nusinešk 
jį i jūsų aptiekę.
DRUGGISTS: You can get Nuga- 
Tone from your jobber or direct from 
National Laboratory, ,537 So. Dear- 
lx>ni St.. Chicago. Absolutely gua- 
ranteed to give entire satisfaction t»r 
monev refunded. Retail price $1.

j

*

Valstija

ri-
— irgi apie $800 ver- 

Be to, negalime nė li

ete.) yra 
—Joseph 
1333— 45 
Chicago.

THE SEN-RAYTO COMPANY
6617 Wade Park Are, Cieveiand. Ohio.

[Gerbiamieji:— Siuomi aš prisiunčiu jums 10c. vertės štampų, 
[už kuriąs malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO 
• SEN-RAITO PLAUKŲ TONIKO.

Vardas
Adresas
Miestas

NAUJAS IŠRADIMAS

DUOKIT PASIŪT MUMS.

SDCONY
KEROSENE

.s s

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

Mes ažtikrinam, kad Jųa aučėdyait pinigą 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mea imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmvgą, todėl Rimtą 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gau* išvaizdom ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS KASTUVAM
TAIPGI 16 VALO M

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

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistau šaknų nuo vi
sokių ligą, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reo 
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitą ligą. Taipgi tarime nuo visokią slaptingą Ii- 
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- L 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- > 
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daxtarus per telefoną už- > 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite į APTIEKĄ po numeriu (1)

100 SALĖM ST, BOSTON, MASS.

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
P1GIAI LR GERAL
IR I AP ROSIMAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kai* 

prieinama.
Tlkraa Jašą brotta Betarta

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

Telefonas: So. Bostca—>!•!> •

X

ii

VYRAI IR MOTERYS! Ar jums jau yra žinoma, 
kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui pleiskanų ir 
sulaikymui plaukų slinkimo’

J IEŠKOK PAGALBOS KUR GALIMA RASTI.
SEN-RAYTO HAIR TONIC (plaukų tonikas), tai 

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

JSITEMYK! Žemiaus pasirašiusi Kompanija 
pilniausiai gvarantuoja SEN-RAYTO Plaukų To
nika, jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas 
ir sulaiko plaukų slinkimą.

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

Išbandymui gerumo, iškirpkite sį kuponą, pažy
mėdami savo vardą ir adresą ir įdėkite 10c. vertės 
štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes prisiu
sime sampelį.

Laimejimas Virime!!
Namie ir Alkanas! Tada nesinosi laukt pa
kol užkurai pečių. Todėl ir reikalinga čir
škinti skauradą arba turėt karštą pečių.

•The New Perfection Aliejum Virimo Pečius 
visuomet gatavas virimui. Jis tuojaus pa
daro liepsną po virimo puodu kaip tik deg- 
tuvą užžiebi.
Ilgas mėlynas kaminėlis dur.da užtektinai 
traukimo ir turi • sudegti' kiekvienas lašelis 
aliejaus. Tas reiškia pilna ekonomiją. Tad 
New Perfection Aliejum Virimo Pečius yra 
tuomi pačėdus kad nereik jo kūrinti kada 
nieko neverdi.

3,000,000 dieniniam vartojime—tai geriau
sia rekomendacija dėl New Perfection. Dėl 
jus parankumo * sekantis New Perfection 
Vandens Šildytojas. šiltas vanduo bėga su 
mažomis lėšomis. Paklauskit jūsų pardav.

STATOARD OIL CO. OF NEW YORK

ojl.com stove and vmra hea
Fcr bett rtrulU um

ojl.com


MOTERIMS PLAUTAS
ČIRKŠLĖ $1.95

Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.
Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujj per 
daugiau kaų^o metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Ant-hor) 
VaizbazeakŲ.*

f“
KAM KENTĖTI?

Rauinatizmo. neuralgijos ir raumenį; 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

PAIN-EXPELLER 4
a, ar žinot, ko čia nais- 
taip putojasi? Ogi kad 
as ”Kel.” bendradarbis [t v

Li I

i'

kad nuo lenkų įterpimo Lie- tai didžiausi 'niekšai,

<

t

Kiekvienas kūdikis privalo miegoti gerai, 
ramus, tykus miegas, yra ženklu sveikatos. Jei
gu j asu kūdikis laike nakties verkia—jeigu nera
mus ir nervuotas, tai gali būti, kad maistas, kurį 
jis naudoja, visas tas negeroves sukelia. Jeigu 
;ųs negalit kudikjo žindyt arba jeigu jusy pienas 
netinka jam. vartokite

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirt* 

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

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

gelžkeliu važiuojantiems 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už$9.75 C. O. D. ir persiuntimą 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO. 
<♦06 Atbenaeum Bdg. CHICAGO. ILL

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, ypatinga 

žmonėms,
GERIAUSIA LIETU

VIŠKA BUČERNE.
Visus tavorus parduadame 

pigiau negu kitur. Salyklos 100 
svanj $11.00; apynių po 00c. ir 
prisiunčiu visur.

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

(CONDENSED MILK)

Tai yra maistas, kuris išauklėjo daugiau kūdi
kių i tvirtus ir sveikus vyrus ir moteris, negu ki
ti visi dirbtinieji maistai sudėjus j vieną. Užgin
tas ir rekomenduojamas tūkstančių gydytojų.

Prisiųskit mums kuponą šiandien ir gausit ju
sti kalboje maitinimo instrukcijas, taipgi ir pen
kiasdešimts keturių puslapių knygelę apie kūdi
kius, kurioje pasakoma kaip užlaikyti kūdikius 
sveikais ir tvirtais. v

Augšta vertė, atsafcftntumas ir ekonomija 
EAGLE BRAND pieno yra tinkamiausis pasi
rinkimas dėl valgių gaminimo ir ant stalo. Var
todamos šį pieną gaspadinės neturės bėdos su cu
kraus stoka, prie to jis daug pigesnis. Pirkit 
blešinę šiandien ir vartokit jį visokiems tikslams 
kur reikalinga pieno ir cukraus. Bandykit jį su 
Tapioca pudingu.

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

FISHLEIGH & CO., Dept. »24,
CHICAGO. ILL.

•Seime.
i
!

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, i!
KUR GALITE pasiųsti pinigus į Lietuvą sulyg žemiau- t! 

šio dienos kurso.
KUR GALITE išgauti pasportus už nominale užmokestį, t*

ii
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WESTERN CHEMICAL i

i!’
1

Daktaru Ofisai
MEDICAL OFFICES

22 TREMONT RW0, Scolly Sq. 
BOSTON, MASS.

Kalbame Ruskui ir Lenkiškai
Gydo vyrų ir moterų slaptas 

ligas, kraujo ligaą ir nusilpnė
jimą.

Primą egzeminaciją ir kraujo 
išbairoymą esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki 
9 vakare. j

INSTEIGTA 1857 M.

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

KIEKVIENAS LIETUVYS PRIVALO
IŠKELIAUT, PASIDĖT, PASIŲST PINIGUS Į 

LIETUVĄ per plačiai žinoma virš 40 metų
LIETUVIŠKĄ BANKĄ*

ATGAUS JUMS:— 
APETITĄ.
PATAISYS VIDURIUS 

‘ SUDRUTINS JŪSŲ 
SVEIKATA.

Mes išdirbame daug 
karstų pagal Europos 
no krajaus) metodos, 
tai musų lekarstos 
geresnės negu kitų.
Musų ŽOLIŲ ir ŠAKNŲ 
sandelis yra turtingiausia 
visoj Amerikoj, nes mes 
taupome apie 500 Įvairiu 
šaknų ir žolių.
Reikalaukite nuo musų 
tam tikrų aprašymų apie 
Įvairias lekarstas—siun

čiame persitikrinimui dy
kai. j

SALUTARAS DRUG 
CHEM. CO.

Prof. J. Baltrėnas
1707 S. Halsted st., 

CHICAGO. ILL.

Iškirpk kuponą. Pažymėk 
norimą knygutę ir prisiųk 
jį mums ŠIANDIEN.
Mrs  .................................. į
Street .................................. į
City ................................j
Statė ..................... (3) ■
.. Nurodymai apie Vaigius ;• 
.... Kūdikių Gerovė.

PLAUKAI!
Kuriųz nušipę, praretėję, | 

» žili, taipgi pleiskanos, nie- į 
$ žiejimas, šašai, į trumpą į 
;‘Į laiką prašalinamos; tiktai 9 

prisiuskite 24c. po 2c stem- i

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NL° 
darbo VALANDAS.

Pin,gUS

pyt už 3e. aurkf. “

"KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.

Papuošta daugeliu spalvuotą puikiu priveiksiu, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamu 

dekiamuot ant viešų susirinkime.
Knygoje trijų mšią eilžs:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIšKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tei .gražieu*i«i ir turtingieusĮjį eilių Įmyga lietuvių kalboje.

Kiekviena* turėtų papuošti tavo knygyną minėta knyga- 
KAINA TIK 75 CENTAL 

Ta pati knyga drutaia audimo apduraia —

SIELOS BALSAI

Delei'”L.” redaktolėliui ant kor-
Ilukštos teritorijos prade- no, kad jis tokiu ’nogliška” M •0-00.0*1 J • 1_ _ ▼ • O _ _ 1___ 1* _

Tai tik kelinta delelė tų
a v j-** — j-------- - ------------

Siena su Latviais pradeda ’ kurie telpa "Laisvutėj, 
tvirčiau nusistatyti.

Liet Atst. Amer.

i

Delei santikių
su Latviais.

Čion paduodame keletą 
gautų oficialių "Eltos” pra
nešimų, kurie paliečia musų 
santikius su Latvija.

Iš pradžios keli oficialiai 
dokumentai.
Latvių vyriausybės pasvei
kinimas ir linkėjimai Lietu

vos Steigiamajam Seimui:
"Iaetuvos Steig. Seimą a- 

tidarant, mes turime garbės 
nusiųsti tam augštamjam 
Susirinkimui tikriausių pa
sveikinimų ir pasisekimo 
linkėjimų nuo Latvių vals
tybės valdžios, Latvių val
džia rimtai Įsitikinusi, kad 
Lietuvos Steigiamasis Sei

mas kuogreičiausiai steng
sis nustatyti artimiausius 

- drlaugingus ir kaimyniškus 
ryšius tarp dviejų tautų-se- 
serų, kas taip pat yra karš
čiausiu noru Laimių val
džios. (Pasirašę) Meiste
rių Kabineto Pirmininkas 
Ulmons, Užsienio Reikalų 
Ministeris Meierovič.”

Ant šio pasveikinimo nuo 
vardo Lietuvos Steigiamojo 
Seimo buvo duotas toksai 
atsakymas:

"Lietuvos Steigiamasai 
Seimas, išklausęs Latvių 
valdžios sudėtų linkėjimų, 
siunčia savo padėką ir pažy
mi, kad Lietuvos Steigiamo
jo Seimo bus viena iš pirmu
tinių pastangų nustatyti 
broliškus santikius tarp šių 
dviejų valstybių. (Pasira
šęs) Šteig. Seimo Pirminin
kas Stulginskas."

Be to, nuo Latvijos Stei
giamojo Seimo prezidento 
Čakšte irgi buvo prisiųsta 
pasveikinimas su linkėjimai 
Lietuvos Steig. Seimui. 
Tarp kito tuose linkėjimuo
se pasakyta:

"Tebūna tarp Latvijos ir 
Lietuvos nesuardomi santi- 
kiai, teriša tas dvi tautas 
ne vien kaimyniški, bet ir 
broliški ryšiai, nes jos yra 
tikrai brolių tautos.”

Iš savo pusės Lietuvos S. 
Seimas yra pasiuntęs Latvi
jos Steig. Seimo Pirminin
kui čakste toki atsakymą:

"Dideliu dvasios pakėli
mu Lietuvos Steigiamojo 
Seimo atstovai išklausė 
Tamstos asmeny soverenės 
Latvijos valdžios ir Steigia- 
mojo Seimo pasveikinimus. 
Už taip prietelišką pareiški
mą linkėjimų, Lietuvos Stei
giamasis Seimas siunčia 
broliškos tautos atstovybei 
kuogiliausią padėką. Tiki
mės, kad užmezgiami prie- 
telystės ryšiai toliau labiau 
sutvirtės ir Įvyks musų tar
pe tikrai broliški ir nesuar
domi santikiai. (Pasirašęs) 
Steigiamojo Seimo Pirmi
ninkas Stulginskas.”

Pagaliaus, Latvijos atsto
vas Lietuvoje, sveikindamas 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą 
ir širdingai linkėdamas lai
mės valstybės pagrindo kū
ryboj. išreiškė vilti, jog ”a- 
bi broliškos tautos, kurios 
šimtmečius žengė erškėčių , 
takais po svetimtaučių jun
gu, vienysis ir bendrai ser
gės brangiai Įgytąjį laisvės 
vainiką."

Tokio tat turinio oficia
liai dokumentai.

Be to, paduodame čion ke
lias ištraukas iš laikraščių.

Latvių valstiečių sąjun- 
go sorganas "Brihwa Šerne” 
rašo, kad jo bendradarbiui 
lenkų pasiuntinys Estoni- 
joj, Vasilevskis, pasakęs: 
"Lenkų ir latvių santikiai 
nepasikeitė, nežiūrint Į ži
nomą incidentą spaudoj. 
Musų politika yra ta pati ir 
maži nesusipratimai negali 
kenkti dėlto, kad ta politika 
yra tinkama abiem 
tam. Pavyzdžiui, 
Latgalių klausimas.

RELEirn

Seime. Mes tikim, kad kap. mus neątsakinės nei ’Lais-l 
Natkevičius ir ten darbuo- vė’, nei jos redaktorius Par
sis ,kaip brolis abiejų tautų kšis. Lai chuliganai dūksta, 
suartintojas ir draugingų lai šėlsta kiek tiktai išgali, 
santiki ųpalaikytojas.” iai apsiputoję loja dieną ir 

Paskutiniu laiku santikiai naktį ir mes jiems to nepa- 
vis eina geryn. Esą rimtų vydime.’’ 
žinių, kad Latvių Valdžia * Na, ar žinot, ko čia "Uis- 
yra pasirįžusi tuojaus ati-'vė” 1 
duoti Palangos sritį ligi vienas 
šventosios upės Lietuvai.' prirodė, kad jos redaktorė- 
Be to, šiandien Latviai ne- liai dėvi Bekampio parupin- 
bekelia savo pretensijos prie tais overkočiais. Turbut per- 
Mažeikių geležinkelio juos-J daug skaudžiai užminta 

j tos ir prie Žagarės. Delei j ”L.” redaktolėliui ant kor- 
t 1— - —■ -

{dama įsileisti į tam tikras balsu suburbuliavo, 
tarybas, kurios, tikimasi,! J.—~
privesią prie susitarimo. ’ Šmeižtu ir pravardžiavimu,. . i . •_ klį.

idą komunistai vadina tik
riausiu darbininkų žibintu
vu. P- Sadauskas.

UŽSIDARĖ SARDINKl 
DIRBTUVĖS.

Maine’o pajūryje užsida
rė 55 dirbtuvės, kurios pa
kuodavo sardinkas. Apie 
10,000 darbininkų neteko 
darbo. Priežatis — stoka 
blėtos sardinkų skardinėms.

liūs, o vėliau musų kariume
nė pasitraukė iš ten, Latga-j 
liūs išvadavus. Musų poli
tinė nuomonė yra ta, kad 
tarp Latvių ir Lenkų nebū
tų Lietuvos, kuri skiria vie
ną kraštą nuo antro. Tai i 
svarbu ir Latviam. Dabar; 
mes turime gerą susisieki-: 
mą geležinkeliu tarp Rygos 
ir Varšuvos.”

Dėl to pasikalbėjimo Lat
vių socialistų organas ”So- 
ciaidemokrats” rašo štai 
ką:

” ’Musų politikai svarbu
7ra, kad tarp Latvių ir Len
kų nebūtų Lietuvos, kuri 
skiria abu kraštu. Tai svar
bu ir Latviam.’ — Taip pra
sitaria Vasilevskis, kuris 
laiko save socialistu esant. 
Mes galime paaiškint, kad 
lenkų dvarininkai ir milita- 
ristai turi didelį norą gauti 
Lietuva. Tečiau prieš Lat-( , ,
vių užsienio politikos tokį periu. Nr 122 ant antro, 
nusistatymą mes eisim kuo- . laisvė rašo. Į
aršiausiai. Tai mes darvsi- Grigaitis, Michelsona^, 
me ne tik dėlto, kad mes, ^meisterius ir Hermanas,1 
kaipo socialistai, palaiky- tai tik politiški glindos, ku
šini Lietuvių tautos sava- da nelemta iki utelių
rankumo teises, bet ir dėlto, išsivystyti.^ 0 jįj pasekėjai,

tuvos Latviams, kaip rimtai ’ j-ndošiai” ir tt. . 
valstybei, grės iš lenku pu- Iš to išeina, kad socialis- 
sės daug negero. Didieji tai, tai tik glindos, bet ko- 
lenkai gali laikytis, kaip ka- munistai, tai jau regli 
ro atžvilgiu didelė valstybė, utėlės, nes jie jau išsivystę, 
ir t akaro atžvilgiu didelė Bet ar žinot, už ką Lais- 
valstvbė tik tuomet jausis vės” grubijonai pravardžio- 
visai drąsi, kaip ji strategi- ja socialistus ”glindomis? 
jos atžvilgiu bus tvirtai at- Qgi užtai, kad vienas. ”Ke- 
sistojusi prie Baltijos juros, leivio” bendradarbis pavadi- 
Todėl visai suprantama, no juos komunistais! Dau- 
kad, praėjus kuriam laikui, giau nieko.
ne panorės žengti toliau per Arba pasiklausykit, ko- 
Lietuvą ir Įsistiprint prie kių egzortų "Laisvė” prigie- 
Dauguvos.” ‘ idojo d. Grigaičiui 121-mam

Toliaus, dėl musu sostinės savo numeryje. Bėda, esą, 
Vilniaus, latviu "Jaunakas kad tamsta Lietuvoje kiau- 
Sinas” tarp kitko rašo: lių neganei; geriau butų,

"žinoma, kad Lietuviai 'tamsU kdis metus jas 
£ 

galime ta reikalavimą:^ J?.kl0s n.e^ »es Lietu- s - - voje jie ganė kiaules!).
0 ar žinot, kodėl ”Laisvė” 

varo ”Naujienų” redaktorių 
"kiaulių ganyt?” Ogi dėlto, 

_ kad jis pasakė, kad LSS. na- 
Ekono- 'Tra ne kjdP ”L»svė”

Bet už vis gražiausia 
Brooklyno komunistai nu
rašo 128-tam savo organo 
numeryje, kur jie užreiškia: 
"Ir da syki pasakome 'Lais
vės’ skaitytojams, kad į pa
našius tų chuliganų užmeti-

“Laisvutes”
Gražkalbyste.

Manau, jog daugelis "Ke
leivio” skaitytojų neskaito 
komunistų organo "Lais
vės,” todėl paduosiu čia 
nors keletą to laikraščio

Teisinis išpildymas, it 
sarpiMS ir Pasitikėjiitas

mes 
palaikyti?”

Toliau laikraštis daro iš
vadas:

”Mes turime moralę teisę j 
palaikyti Lietuvių pastan
gas atgauti Vilnių. , ■
miniu " atžvilgiu ‘ Vilniaus no^e^’ 
prijungimas prie Lenkijos 
butų mums patogesnis, nes 
tuo budu mes turėtume tie
su tranzito susisiekimą su 
lenkais. Bet atsiminkime 
ir tai, kad tuomet lenkai 
stengtųsi save aprūpinti 
Dvinsku... Mums reikia į 
stengties ir su Lietuva, mu
sų artimiausa kaimynėj 
ir gimininga latvių tauta 
nusistatvti gerus santikius. 
Jos teisingus reikalavimus 
mes turime palaikyti.” 
Rašydamas apie buvusį Ry
goje lietuvių karini atšę, ku
ris buvo išrinktas i Steigia- 
mąii Seimą. ’Baltijas 
Wehstnasis” sako:

"Širdingai pareiškiame p. 
Natkevičiai gero pasiseki
mo naujame darbe — Steig.

Tie trįs stulpai ant Kuriu mu
sų Banka paremta.

PISTORINO irYlNES 
BANKA

22- Hauover st„ Boston. Mas«. 
Mes pilnai ir užtikrinančiai 
oalime nusiųsti dabar pinigus 
i LIETUVA. LATVIJA, LFN- 
KIJA, GALICIJA ir kitas vie
tas Europos greitai ir saugiai; 
siunčiam PASTA. TELEGRA
MŲ, ir ten išmoka vietiniais 
pinigais arba Amerikoniškais 
doleriais. Mes turime sąryšį su 
didžiausiomis Rankoms Euro
poje.

Mes galime partraukti jūsų 
gimines ir šeimynas.
Musų Taupomam skyriui mo
ka po 5 nuošimtį už įdėlius. 
Ypatingą atyda atkreipiame 
sandeliams, vidutiniams ir 
mažiems pirkliams.
Musų Banka yra po priežiūra 
Bankų komisionieriaus. Mes 
parduodame vokiškas markes, 
rublius ir visokios rusies obli
gacijas.
Kreipkitės laišku arba ypatiš- 
kai.

HSIOlilNO & YUNES
BANKIER1AI

222 Hanover St, 
BOSTON. MASS.

KAIP

I

EAGLE BRAND

I

k

šis kabelis ir Vardas 
vra Jums Gvarantija

i

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

!

I t

Parsiduoda Geruose Aptiekose 
ir Groserių Krautuvėse

The Borden Company 
108 HLDSON STREET 

NEW YORK.

JUSU KŪDIKIS MIEGA?

$9’5

IŲ KNYGA
!

bonkut

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

ValMaja.I

z
I

r

v ą/W -X 
r"

fAKMJlOK**

i
Lie- • 
(se-;! 
per- j! 
yra!'

COMPANY
Box 9. Wilkes Barre, Pa.

poms, gausite prabą gyduo
lių. Paminėkit ligą ir savo 
aišku antrašą, ir siųskite 
pas: (31)

kraš- 
kad ir 

Mes 
padėjom išvaduoti Latga- ačiū.

Gražiausiu Dainų ir Naujausių

Redakcijos Atsakymai
Joh’n Bubalovicz—Apie tai 

iau tilpo žinutė praėjusiame 
"Keleivio" numeryje.

W. Derison — Vienas pri
siųstų laiškų jau tilpo; kitą 
sugrąžinom.

A. Reikow. Ačiū už ko- > 
respondencijas. Vieną su
vartosime ; kitos sunaudot i 
negalime, nes tai yra gana j 
skaudus intarimas, kurio ti
krumas kolei kas neprirody-! 
ta. 1
. .Gelvaniškiui. — Ačiū už 
prisiųstą iškarpą. Tą žinią! 
Įdėjome i pereitą "Keleivio”! 
numerį.

F. Veličkai. — Už prisius-' 
tas žinutes

1CMOIOIOICIC*
mm**

■a -k -r -k -k -k
Nusa-Tone

Pasekme po 21 fiienn 
arba grąžiname jums 
pinigus.

+4**X»*-7 
*********wxm:>

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-: 

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; 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 ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžims, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stoka* energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkuUcijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna 'jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stovioje pilvą, ja k na s, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl ? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikata dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip. 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugi^ft gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, gūrą 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 visiem* 
sava pretelems. _  .

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra viena* ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynio* dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Gelčte pirkti iešes bonkute*, arba šešių* menesiu* gydymo už penkių* ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne bu*i užganėdintas pa
sekmių sugrąžink bonkute ir piltu*, o mes ūmai sugn*žisime ju*u pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną cente. Me* imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

PRISIŲSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUU KUPONĄ.
National Laboratory, L. 21 —537 South Dearborn St.. Chicago, T1L

Gerbiamieji: įdedu čionai* $.........r.... ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.
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KELEIVIS

Vietinės Žinios
IŠ LSS. VI Rajono . konfe-/ 

rencijos.
Konferencija bu^o 20 bir

želio, Lietuvių Salėje, So. 
Bostone, ir tarp kitako nu-; 
tarė:

1. Padidinti VI kampani
jos fondą. Tuo tikslu at- 
spauzdinti tam tikrų blan
kų ir išsiuntinėti nariams, 
kad parinktų aukų.

2. Kuomet bus išleista 
Mass. socia’istų platforma, 
parsitraukti jos ir skleisti 
tarp lieti”Hų.

3. Nutarta parsitraukti 
5,000 egzempliorių VIII Ra
jono išleistos brošiūrėlės, 
kur telpa nacionalė Socia
listų Partijos platforma, 
principų deklaracija ir tt.

4 Išreikšta pageidavimas, 
kad LSS kom;
tetas pakviestų iš Lietuvos 
socialdemokratų atstovą 

(geistina butų d. Kairi ar 
Požėlą) apvažiuoti Ameri
kos lietuvių kolonijas ir pa
rinkti aukų i Lietuvos So- 
lialdemokratų Rėmimo 
Fondą.

5. "Keleiviui” už palaiky
mą socialistų judėjimo ir 
ginimą darbininkų reikalų 
abelnai, konferencijos dele
gatai išreiškia karštą pri
jautimą.

6. Baigiant konferenciją 
buvo sumanyta parinkti
Lietuvos socialdemokra

tams aukų.
Aukavo: P. Mankus $2, 

Petronis $1.50, V. Ambrozai 
tis $1.25, J. Saulius, P. Bra
zaitis, A Alekna, J. Jankau
skas, J. Vinciunas. J. Valei
ka ir L. Paulauskas po $1; 
A. Armonas, M. Manelis, A. 
Kireilis ir V. Aniesta po 50 
centų: smulkiais sumestai 
25 centai. Viso labo $14.00.

J. Jankauskas.

' Lietuvių Muzikos Konservai Mokinių 
■-. KONCERTAS — 

Įvyks 25 Liepos, nedėlioj, nuo 8 vak.
LIETUVIU SALĖJ E,

Kampas E ir Silver gatvių, _ South Bostone.
Kaina tikietų: 50c. ir 75c. ypatai.

Šiuo Koncertu bus išleidžiami su paliudymais užbaigę L. M. Konzervatoriją 
su MUZIKOS MOKYTOJU laipsniais

Koncertas iš visų atžvilgių bus gražus ir atsilankiuaieji bus patenkinti. 
Visi piliečiai ir pilietes maloniai užKviečiami. KOMITATE.

I

Moteris protestuoja prieš 
gazo kompaniją.

300 moterų, kurios užlai
ko "lodžinghauzes,” padavę 
miesto majorui Petersui 
protestą prieš gazo kompa
niją, kuri nori pakelti kainą 
už gazą iki $1.60, už kuri iki 
šiol buvo mokama 81.20.

Atviras laiškas j
Visuomenę.

I)r. šliupas sako, kad Ameri- 
\ >s valdžia, tai kapitalistai, at- 
■ ūko mums, lietuviams, savo 
nugarą, reikale pripažinimo 
musų šalies neprigulmybės, pa
galbos bei pašalpos teikime ir tt. 
Kodėl taip atsitiko? — Todėl,

Romanas-Ramanauskas 
areštuotas.

Pereitam "Keleivio” 
meryje rašėme, kad eina 
gandas, jog Kaune tapo a- 
reštuota 40 šnipų ir tarp jų 
esąs Ramanauskutis iš So. 
Bostono.

Tą gandą dabar patvirti
na ir Bostono "Globė.” Bos
tono anglų laikraštis rašo 
taip:

"John ' J. Roman, a for- 
mer Brockton netvspaper- 
man and’ a lieutenant in the 
armv during the World 
War, is reported to be held 
prisoner in Kovno Lithua- 
nia. He went to Lithuania 
several weeks ago as a rep- 
sentative of a big shoe con- 
cern.”

Šita "big shoe concern, 
tai Česnuliuko sudaryta če- 
vervkų kompanija.”

Ramanauskutis So. Bos
tono lietuviams yra daugiau 
žinomas kaipo ’baksinės 
bendrovės” "prezidentas.” 

Jis taipgi vienas ”žvmiau- 
sių” "Darbininko” kores
pondentų.

nu-

Dentistų konvencija
šią savaitę Bostone atsi- !nano mieli broliai sesutės, kad 

mes dar nesame susiorganizavę 
finansiškai; kad musų kapita
las nėra organizuotas, bet iš- 
-kyrstytas tarp svetimųjų Tan
ai; jųjų rankomis valdomas ir 
per juosius ant musų skriaudos 
r negerovės, yra naudojamas.

Musų uždirbtų pinigų Ameri
koje, apskritai imant, yra virš 
i-jų bilionų (3,000,000.000) do- 
erių. Ar jie. tie pinigai, randasi 
musų rankose — tai imant ko- 
nerciškai? Ne! Tad ką gi tas 
Amerikos kapitalistams reiš
kia? Ogi ve, kas: Kad mes lietu- 
iai nemokam ir nenorime savų 

mnigų valdyt nuosavoms rako- 
mis! Tad kaipgi Amerikos ka
pitalistai gali skolinti Lietuvai 
bei lietuvių tautai tuos pinigus, 
kuriuos patįs lietuviai taip ne
sąmoningai esą jiems pavedę, 
matydami ir žinodami, jog mes 
temokame bei nenorime savų 
pinigų valdyt? Negi jie, šie A- 
merikos kapitalistai, bus toki 
neišmanėfiai, kad jie išleistų iš 
savo nagų aukso žuvytę? Aišku 
kaip saulė, kad ne. Juk ant trijų 
bilionų lietuvišku prakaitu už- 
lirbtų. pas juos vergaujant ir 
jiems atgal sukrautų dolerių 
per metus laiko imant tik mažu- 
mažiausiai (o jie uždirba daug 
daugiau) po 20 nuošimčių —jie 
iždirba §6,000,000! Ir ką gi iš 
to uždarbio mums atiduoda? 
Nugi 4-tą nuošimti, kas reiškia, 
oer metus, iš tisų tų uždarbių 
išmoka mums §1.200.00 Tad 
kaip gi jie gali Lietuvai skolinti 
ant 6 nuošimčio? Tai butų dau
giau negu kvailystė iš jųjų pu- 
'CS. •

Amerikos kapitalistai labai 
atvdžiai tėmijo Lietuvos Pasko- 
os Bonų pardavimo progresą ir 
ką gi jie prityrė? Jie pamatė 
štai ką: kad per tris ilgus mė-

darė dentistų konvencija. 
Suvažiavo apie 5,000 dentis
tų ir kitų, kurie turi su ta 
profesija ryšių.

Maldene pereitoj subato, 
plėšikai išpiešė drapanų 
Krautuvę.

Prašo pakelti gazo kainas
Edgar N. Wrighington. 

Suvienytos Bostono Gaz 
kompanijos vice-preziden- 

tas prašo miesto valdžios, 
pakelti gazo kainas Bostone 
nuo $1.00 iki $160.

Bostono majoras Peters 
išvažiavo subatoj Į New Ha- 
veną ant vakacijos.

Pereitą savaitę pro Bos
toną perėjo didelė perkūni
ja. Perkūnas spyrė kelis na
mus ir užmušė vieną žmogų.

IŠLEISTUVĖS.
"Gabijos” dr-ja rengia 

ieistuves gerb. komp. M. 
Petrauskui, 27 liepos nuo S 
vakare. Lietuvių salėje.

Programas išleistuvių 
bus dainos ir muzika. No- 
•intieji dalyvauti išleistuvė
se malonėkite užsiregist
ruoti tuojaus pas rengime 
komisijos narius: M. Biek
šą, A. Juodgudi ir A. J. Go- 
autą.

1S

Ateinančioje nedėlioję, 25 
liepos nuo 8 vakare Įvyks 
koncertas Liet. Muz. kons. 
mokinių. Programas bus 
pažymėtinas ir geras. Tai 
bus paskutinis toks koncer
tas prieš iškeliausiant M. 
Petrauskui Į Lietuvą. Įžan
ga tik 50c.

PARSIDUODA 4 RUIMU FORM 
ŠIAI, mažai vartoti, prieinama kai 
na. Matyt galima bile laiku ant 2 lu 
bų. (30)

380 VV. 4th st.. So. Boston. Mass.

IX) R C H ĖST E R Y IN V EST.M EN T A S 
Navininkas apleidžia šia šąli, tur 
parduot murini namą dei 10 šeimyn- 
ir trimis storais, visi išsirandavoja u 
-3,800 per metus; atskirai šildomi 
Kaina $30,000; $5,000 įmoket.
J. A. Whalen & Co.. 606 Dudley st.

Tel. Roxbury 3255.

PARSIDUODA So. Bostone trijų šei
mynų namas ir storas, ant kampo di
lelės gatvės, karas sustoja prie durų. 
Uaksuotas ant $3,000. Morgičiaus 
$2,0000. Geras pasiūlymas, paimk. 
Duok pasiūlymą ir galėsi nupirkti. 
Klausk pas NEWMAN (30)

225 Tremont st, Bostone.

laivukas,
ilgio, atdaras, su audekline

INVEST.MENTAS
Sq., geras narna; 
visokie įtaisymai 

išsirandavoja u

CAMBRIDGE
Netoli Centrai 

■lel 25 šeimynų, 
-raži apielinkė.
•12,000 per metus, lengvai išsiranda 
■otų už $14,000; kaina greit parduo 
iant $68,000.

J. A. VVhalen Co., 606 Dudley st. 
Tel. Roxbury 3255.

’ARSIDUODA motorinis
ii pėdos "y „ ______,_ _________
iždanga. Motoras ir laivukas geras, 
ižrankus —- -  -—
nui.

V. A

žvejojimui ir pasivažinėji- 
(30) 

378 Washington street, 
Cambridge, Mass.

LSS. 60 kuopos susirinki
mas.

Petnyčioj, 23 liepos, nuo 
8 vakare. Lietuvių Salėje 
įvyks susirinkimas. Visi na
riai būtinai dalyvaukite, 
nes yra daug svarbių reika
lų nubalsavimui. Malonėkit 
ateiti ir norintieji dabęvaut.

Kp. Sekretorius.

ANT RANDOS išduodame gerą vie 
ta. ant antrų lubų, lietuvių apgyven 
toj apieiinkėje. V7ieta Yra gana dide 
lė ir randa maža. Yra gera proga pa 
sinaudoti dėl pool Room arba dėl kit 
ko. (31)

S. J. DANIELS
342 Broadway So. Boston. Mass.

'ARSIDUODA 4 kambarių 
atiji RAKANDAI. Galite imti 

su naujai į tašytais kambariais; 
Mgi-

P. VOBULAS
43 6th st., So. Boston, Mass. 

(ant 3-čių lubų.)

visai 
kartų 
renda

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Automihilius užmušė vaiką.
Ant River st. pereitą su- 

bata automobilius suvažinė
jo 9 metu vaiką. Nuvežęs 
vaiką ligonbųtin, automobi- 
liaus savininkas pats atsi
davė policijai. Vaikas tuoj 
mirė.

EXTRA! EXTRA!
Kurie nenorite kad jūsų kambariu 

se nebūtų tukstantkojų. kurie nemok; 
randos, tad duokit išpopieruot arb; 
išpentyt J. PALTANAVIČIUI.

Taipgi padarau visokį karpenterk 
ir pentoriaus darbą iš lauko ir iš vi 
daus. (31)

J. PALTANAVIČIUS
301 E st.. ..So. Boston. Mass.

Indulkink i 
čeverykus.

Norėdamas gauti smagumą, savo 
skaudamoms, degančioms ir niež- 
tinčioms kojoms ir sustabdyti per- 
dideiį prakaitavimą bei prašalinti tą 
nemalonų kvapą, indulkink į čeve
rykus, pančekas ir kojinius.

s

Vienas So. Bostono žve
jų ištraukė ungurį, kuris 
buvo apsiviniojęs apie pilną 
bonka šampano. Dabar visi 
eina ton vieton unguriauti.

Reikalingi
DARBININKAI 

prie abelno darbo 
MOKESTIS GERA.

American Sugar 
Refining Co.

47 Granite st.,
’ ‘ Boston (9), Mass.
(Netoli SO. Stationo.)

Foot 
Powder

(Severos Milteliai Kojoms). Jie su- ' 
teiks palengvinimą skaudamoms 
kojoms, sugers drėgnumą, užlaikė 
kojas sausomis ir suteiks jom* ' 
smagumą. Gauk jų savo aptekoje. 
Kaina 25 centai ir 1c mokesčių.

W. F*. SEVERĄ CO. 

CEDAR RAPIDS, IOWA

1 -k.

nesiūs laiko, Lietuvos Bonu taip! (Mat, išviso lenkų paskolos bo- 
vadinanios ablavos bei ’ abrai- nų tur būti parduota už $50,000- 
vo,” mes dar nesuspėjome iš- (>00).
pirkti nei už vieną milioną dole-! Kaip iš virš minėtų faktų ma
rių!... Ir ką gi tas reiškia? Ogi:tome, yra aišku, kad Amerikos 

j ve, ką: kad mes Lietuviai, patįs j kapitalistai tik todėl lenkams 
sau ir savo valdžiai netikime; taip ir pasitiki; yra kuo pasiti- 
kad mes patįs savęs ir savo tė- keti, kuomet tautoje yra mato- 
vynės — ką virš kalbamas f ak- ma tokia vienybė ir gale, nes 
tas prirodo — nemylime ir jei is juk vienybėje gale ir tėra, 
po griuvėsių nepadedame a^i- Tad kame ir kokiu budu da- 
kelti; tad kaip gi mes galime no- bar mes galime rasti iš viso šito 
rėti kad Amerikos valdžia bei 
toki kapitalistai mums bei mu
mis įtikėtų?

Per penkias Amerikos pasko
lų ablavas, Amerikos 
Amerikos valdžiai 
2250,000.000; gi sau, 
džiai, negali sukrauti 
miliono dolerių. Ar gi tas nepri- 
rodo Amerikos lietuviu ištižumą 
reikalų supratime ir rentime? 
Ar gi tai nedaro mums prieš 
visą pasaulį gėdos?

Tiesa, Amerikos valdžiai mes 
buvome verčiami skolinti ... Ar 
tai tik prievarta ant musų są
mones tegali pasekmingai veik
ti? Ar gi vergučiai esame? Gė
da ir gaila! Dr. šliupas prašo ir 
liepia mums, kad mes protestuo
tume; ir aš su tuom 
bet ką gi tie protestai 
neš fin.- komercišku 
sniu? Nieko ir dar kartą 
ko! Viena, tas prirodys i 
vaikiškumą, o antra—tas tiek 
tepridės mums, kiek ir tai kar
vei pakaklėje barškutis:—jis ją 
tik išduoda josios išnaudoto
jams.

Dabar pasižiūrėkime Į cent
rus ir jų atsiektus tikslus.

Visupirmu užsiduokime sau 
klausimą, būtent: kodėl Ameri
kos kapitalistai atsinešė ir tebe- 
atsineša į lenkų tautą geriaus 
negu Į mus įr visais žvilgsniais: 
diplomatiškai, politiškai ir galop 
finansiškai? Ir Lenkiją pripa
žino ir pagalbą jai suteikė ir ga
lop paskolos bonus pirko? Todėl 
kad jų kapitalas yra suorgani
zuotas ! Pasiklausykite! Štai 
Lenkų nuosavos didžiulės Ran
kos ir Trustai: Polish Centrai 
Bank of New York, Richmond 
Trust Companv Philadelphia: 
Exchange Trust of Pittsburgh. 
Pa.; Continental ir Trust Bank 
of Cleveland, Ohio: North West 
Trust Company Chicago. Iii.; 
Broadwav National Bank of 
Buffalo; Hanover Trust Com
pany of Boston. Ar gi dyvai 
tad, kad jie tiek daug atsiekė ? 
Tai pirmas dalykas. Dabar ant
ras. Nespėjo dar Lenkija gauti 
neprigulmybę, kaip štai lenkai 
jau įsigyjo 5 tavorinius ir 2 pa- 
lenkų laisvės paskolos bonų tik 
vienos viršminėtos bankos su
pirko už §30,000,000, o likusius 
$20,000,000 paliko žmonėms.

musų komerciškai-finansiško 
negalimybių užburto rato bei la
birinto išėjimo?

Niekur ir niekame kitame, 
lietuviai kaip tiktai sujudime iki paskuti 

paskolino niujų organizavime 
savo val- 
nei vieno

•f i
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sutinku: 
gero at- 

žvilg- 
l nie- 
mums

talo. Ir tai taip turime sukrusti, 
kad iš visų kampų sukrapštę bei 
iškrapštę savo centus ir dolerius 
—kiekvienas iš musų—sudėtu
me j vieną krūvą.

Juk mes matėme iš virš nuro- 
’.ytų faktų, kad ir politiškai ir 
diplomatiškai ir, apskritai visa
pusiai, mes tebesame bėdžiai; 
mes, vėl matėme, kad pasaulis, 
o ypač Amerikos kapitalistai 
nenori su mumis skaitytis. Ir 
vra aišku kodėl, kadangi musų 
kapitalas yra jųjų rankose. Da
bar prie to keliai. Vienas iš ti
kriausiu ir vienintelių kelių prie 
to tikslo —tai jau organizavimo 
kapitalo — tėra Centralis Bend
ras Lietuvių Bankas ir organi
zuojamas Lietuvių Trustas, ku
ris pradžioje Lapkričio mėnesio 

i bus atidarytas ant Washington 
gatvės. Bostono mieste. O ypač 
per Lietuvių Trustą, nes tik ši 

j Įstaiga bus vienintelė ir didžiau- 
Įsia finansų krovimo tvirtovė 
j Amerikos lietuvių tarpe.

Tik per Lietuvių Trust Com- 
panijos banką tegalima dau- 

Igiausia skolinti Lietuvai; tik 
i per Lietuvių Trust Kompanijos 
i banką tegalės lietuviai pirkti 
sau laivus ir per tą ir vien tik 
tą. kaipo patį centrą Amerikos 
lietuviu organizuoto kapitalo 
bus galima įvykinti visus tuos 
komerciškai finansinius žygius, 

Į kurie šią dien tėra sapnais.
Tad, broliai lietuviai! Visi 

kaip vienas, apsvarstę šio rašto 
svarbą, stokite eilėn prie darbo. 
Kas Šerais, kas depozitais, sku
binkite krauti savo kapitalą sa
vo tikron ir vienintelėn bankon!

Atminkite, kad be viršnuro- 
dytų svarbumų Jus dargi ir 
daugiau nuošimčių bei procentų 

į savoje banko j e uždirbat negu 
kitose. Ant padėlio Jus gaunate 
6-tąprocentą, o ant šėrų(1920) 
8-tą. Kitais metais ant šėrų bus 
mokama 12-tą nuošimtį. Kurgi 
Jus geriau gausite, jeigu ne sa
voje bankoje? Tad valio! Visi 

; už savą, su sava ir dėl savos 
■ Rankos!
I Juozapas Kavaliauskas.

TT
-JL.

Tel. Haymarket 4164
Gyveni,.'.o Tel.: Cambridg* 6098.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 6 iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 216 ir 216.

I 
(

Dr.A.Christian
SPECIALISTAS 1

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS

Kuris specializuoja gydyme 
chroniškų ir abelnų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis;
SEREDOM1S ir

PETNYČIOMtS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEK OJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROLGH ST
BOSTON, MASS.

••

Minėtas paveikslas parodo , kaip 
nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 

--—-j 8U raudonomis 
------------- apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiuskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 26c. 
I popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS"
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

savo kani- ri“ aplinkui apsupę 
, vėliavomis apskelbia

LIETUVIS DENTISTAJ^

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

451 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Boctoa 97 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 6 
” 6:30 " 9

Parsiduoda
ANGLINE

Parsiduda Anglinė (Coal bu- 
sines) geroj vietoų su gerais 
įtaisymais ir su vienu troku 
(truck) Taipgi parsiduoda ke
letą farrn.ų gražioj vietoj prie 
pat miesto, žemė gera, yra vi
si įtaisymai ir gyvuliai (25)

A. K. Neviackas
Real Estate & Insurance Agent
1118 Washington St., 
NORWOOD, MASS.
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Stone & Stone
ADVOKATAI ir TIESU AT

STOVAI.
Reprezentantas ir Bill Comm.

LOUIS G. STONE
66—67 Journai Building

262 WASH1NGTON STREET, 
BOSTON, MASS.
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Kaip tai Itainkočių, vyrams ir 
moterims ir vaikams; dėl vyrą 
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 
kriaučiai. kurie gerai moka vi
są savo amatą, ypač kirpimą, 
nes musų bendrovė eina prie 
atidarymo verauzės (Ware- 
housej ir uždėjimo savo krau
tuvių.
Mums yra reikalingi agentai 
visose lietuviškose kolionijose 
pardavinėti musų išdirbystės 
tavorą. Uždarbis yra geras. 
Su visais reikalais kreipkitės 
musų bendiovės vardu:

Progress Clothing 
M f g. Corporation

343 Broadway, 
South Boston, Mass.
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[ Tel. So. Boston 506-W
I DAKTARAS
i A. L. KAPOČIUS
• LIETUVYS DENTISTAS.
J VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
♦ ....... ' —
t
I » i 
į
i _
* Seredomis iki 12 dieną.
♦ Ofisas "Keleivio name
} 251 Broadway. tarpe C ir D St*. 
i SO. BOSTON, KAM.

N«o 1 iki 9 vak.

NRD1LIOM18 
iki 1 v. po pietų.

Ofisas "Keleivio name t

♦

Broliai ir Sesutės, Lietuviai!

LIETUVIŲ TRUSTAS JAU YRA ! !

AR JUS ŽINOTE KĄ TAS REIŠKIA?
TRUSTO BANKAS REIŠKIA DIDŽIAUSIĄ GARBĘ 
TAUTAI KURI JI VALDO; GERIAUSIĄ PELNĄ 
JON PRIKLAUSANTIEMS IR MILŽIN IšKIAUSIĄ 
TAUTOS FINANSŲ DRUTVIETĘ!

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

Todėl siųskite savo dilį (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. _ .

Rašykite sekančiu adresu:

Boston Guaranty Trust Co.
35 COURT STREET BOSTON, NASS.

Už musų pečių stovi TREMONT TRUST CO. su savo $18,000,000 kapitalo.
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TeL Beach 6933

DR. N. M. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR -MOTERŲ- 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST. 

BOSTON, MASS.

IDr. L. J. Podder; i
Iš Petrogrado. j j

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR j Į 
MOTERŲ LIGAS. ■;

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas, t!
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto : [ 

iki 9 vai. vakare. į»
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) 1!

69 CHAMBER ST., BOSTON. 1 [
Telephone: Haymarket 3390 ! Į

Tel.: Richmond 2957-M. j1

Dr. David W. Rosen i
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir < 

Rusiškai. (
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS: !

Nuo 8 iki 10 ryto. )
Nuo 2 iki 3 dieną. ?
Nuo 7 iki 8 vakar*. I

121 HANOVER ST. Į 
BOSTON. MASS.

jam bv* trampi iie-

S

Dabar ka tik išėjo ii po apaodoa 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE* 

miera Biblijos 5%z8 coliu, tari 3S2 
puslapiu ir 379. pacrikalėliu. Labai 
įdomi ir naadinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydama* ši* Biblija ir te
mpdamas j paveikslėliu. Įkarta per
statė ku buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristau), užmirš vi
sus savo vargu ir džiaugsis jogiai to
ki* knig* įgijo, 
mos vakarai.

KAINA
Norinti gaut - . _ _

siuskit Eap.-eso ar Psčto Money Orde
riu. arba registruotame laiške adresu: 

> "KELEIVIS”
255 Broadtrey, 
Boston, Mass.

TIK 81.00
«ia Biblija. pip*Rna


