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Susitvėrė Pabaltijos 
Valstybių Sąjunga.!

LIETUVA, LATVIJA IR PALIOKŲ SUTARTIS SU 
ESTONUA EIS IŠVIEN. , PRANCŪZAIS.
Sektai konferencija bu ! Undono žiniomis, lenkai 

Revelvie padarė su francuzais sutar-
Kaunas (Elta). Liepos mėn.

ris d-ras Puryckis darė miniafa*. nuolatos UŽlaikyti^600,- 
rių 1 
trijų ministerių konferencijų 
Rygoje. Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad pabaltjurio valstybių są* 
junga faktinai jau įsteigta. Są
junga apima politinę, ekonomi
nę ir bendro gynimosi sritis. 
Platus sąjungos programas bus 
realizuojamas, sudarant kon
vencijas tose srityse. Jau yra 
pasirašyta visa eilė sutarčių po
litiniai juridinio turinio ir susi
siekimo. Ekonominės konvenci
jos (sutartįs) rengiamos pasi
rašymui.

Ateinančią sąvaitę bus tų 
trijų valstybių —Lietuvos, Lat
vijos irEstonijos finansų, pre
kybos ir pramonės ministerių 
konferencija Estonijos sostinė
je Revdyje. Po to manoma 
šaukti krašto apsaugos minis
terių konferenciją. Už dviejų 
mėnesio yra numatyta užsienių 
reikalų ministerių konferenci
ja

Tokiu bodu Pabaltjurio Vals
tybių Sąjunga bus vykdoma pe- 
rij odinėmis# ministerių konfe
rencijomis.

Liet Inform. Biuras.
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vely sako, visi angliakasia 
labai džiaugėsi ir sveikint 
vieni kitus, kad 7 detektivai 
buvo pakloti. '
. Jis prisipažino taipgi, kad 
sustreikavus angliakasiams 
Coloradoj, jis buvo tenai 
nuvažiavęs streiką „vesti.’ 
Toliaus jis prisipažino, kad 
jis užmušęs tenai žmogų ir 
buvęs areštuotas. Per, 16 
mėnesių jis sėdėjęs kalėji- 

kad me, „nenorėdamas bylos.” 
____________ ________ x__ _, . _ _ _ .. provo- Sėdėdamas kalėjime jisai 
daryta maišyta komisija iš katoriai.dirba unijose kaipo kalbėjosi su areštuo- 
lenkų ir rusų prasižengu- (darbininkų vadai iružta- tais streikininkais ir ką tik 
siems prieš Rusiją lenkų rėjai” o tuo tarpu apie vis- sužinojus, viską raportavęs 
karininkams ‘teisti Varšu- ką raportuoja kompam- detektivų biurui, 
va ant to atsakė, kad teikti ponis. 
politiniams prasikaltėliams Šiomis dienomis senato 

prieglaudos, tai naminis komitetas tyrinėja angliaka 
Lenkijos reikalas, ir kad šių riaušes apie Mingo, W. 
Lenkija negalinti sutikti, Va. Kompanijos pristatė 
kad svetimi teistų jos kari- savo liudininkų, kurife pra- 
ninkus, nes tai užgautų jos dėjo pasakot apie darbinin- 
unarą. Todėl rusai pradėję kų nutarimus ir visokius su
mobilizuoti savo armiją ir sirinkimus, kuriuęse buvo 
sakoma, kad galinti kilti kas nors kalbėta prieš kom- 
karė._____________________ Įpanijas. Senato komitetas

_______ ! pareikalavo paaiškinimų, iš 
JAPONIJOJ DIDELI kur kompanijų liudininkai

STREIKAI. apie tokius darbininkų nu-
Japonijos mieste Kobe tarimus ar kalbas žino, 

streikuoja laivų statymo Tuomet išėjo į aikštę, kad 
darbininkai StJreikieriai iš privatiniai, detektivai, tikri 
pryrižių pareikalavo įvedi- provokatoriai, dirba unijų 
mo dirbtuvėse darbininkų komitetuose kaipo viršinin- 
komitetų; darbdaviai atsi- kai dalyvauja mainerių ati
sakė šitą reikalavimą išpil-!tinguo6e, ir jiesaa vi^as ži- 

. >noma^ kas tarp angliakasių
darosi.

Tūlas C. E. Lively prisi
pažino, kad jis per devynis 
metus išbuvo vienam Uni- 
ted Mine Workers lokale vi- 

budamas

Illinois gubernato
rius areštuotas.!

Londono žiniomis, kurios jo« virčininku. 
iDIRBOSU^NlERiAIS. 

apskelbusi Rusijoj visuoti-1. O TARNAVO KOM- ną mobilizaciją ir rengiasi Į PANDOMS.

karta su
lenkų valdžią, kad ši sulau- os 8fiin*nė* žiusi Rygos sutartį, remda- .uos .
ma kontrevoliucines orga- Jau h* pačių kapitalistų 
nizacijas prieš Rusiją. Mas- spauda nebeslepia, kad 
kva reikalavo, kad butų su- kompanijų šnipai .ir

r .
15 d. užsienių reikalų miniatA. tos sutarties, Lenkija apftl- 

kabinete pranešimą apie kareivių armiją (Fran-k 
t cijos pagalbai), o Francija|ąį 

mokėsianti kasdien iš savo 
’ iždo po 1 franką ant kiek

vieno lenkų kereivio. Toliau, 
jeigu Francija išves Silezi
jos ginčą Lenkijos naudai, 
Lenkija pasižada duoti 
Francuzijai teisę išnaudoti 
geriausias anglies kasyklas 
Silezijoj ir atiduoti jai 40 
nuošimčių vokiečių pramo
nės Augštoj Silezijoj.

Korespondentas, kuris 
skelbė šitą dalyką, priduria: 
„Žinoma, lenkų ir francuzų 
valdžios šitą žinią užginčys, 
bet jus galit drąsiai skaityt 
ją kaipo patvirtintą visose 
jos smulkmenose.”

RUSUOS KAIMIEČIAI 
MOBIUZUOJASI.

Finų valdžios atstovas 
Stokholme tvirtina, kad jo 
valdžia turinti tikrų priro
dymų, jog Karelijoj ir ki
tuose distriktuose Rusuos 
kaimiečiai esą jau mobili
zuoti. Sovietų valdžia buvo ____t___„_____ ____
tą žinią aną dien užginčijus. įraukta kariutoenė. šimtas j ce-prezidentu,

UŽMUŠĖ JUGOSLAVŲ 
MINISTERJ. 

Iš Belgrado pranešama, 
kad Dolnicos mieste, Kroa
tijoj, pereitą sąvaitę buvo 
užmuštas Jugoslavijos vi
daus reikalų ministeris 
Drasko vič. Jį nušovęs jau
nas Bosnijos komunistas. 
Užmušėjas suimtas.

RUSIJA PRISIIMA NU
TEISTUS AMERIKOJ 

RADIKALUS.
Radikalų advokatas Wein- 

bergern New Yorke pa
skelbė, kad sovietų Rusijos 
valdžia sutikusi įsileisti ir 
suteikti prieglaudą ketu
riems radikalams. Strime
riui/ Abramsui, Liachovs- 
tiui ir Lipmanui, kurie da- 
>ar sėdi čia kalėjime už 
priešinimąsi ginkluotai A- 
nerikos intervencijai Rusi

jon Wilsono šeimininkavi
mo metu.

Prokuroras Daugherty

pareikalavo paaiškinimų, iš1__ 1_____ X—i-_ _____
apie tokius darbininkų nu- 

  ........ ' • kalbas žino 
streikuoja laivų statymo I Tuomet išėjo j aikštę, kac 
darbininkai. Stireikieriai iš privatiniai . detektivai, tikri 
prądyJų pareikalavo įvedi-1 provokatoriai, dirba unijų 
i " _______ ’ **
komitetų; darbdaviai atsi-

dyt ir apskelbė darbinin
kams lokautą. Darbininkai 
neturėdami iš ko gyventi 
pradėjo kelti riaušes. 3,000 
policijantų nebegalėjo mi
nių suvaldyti tai buvo pa-

s u areštuo-

Po 16 mėnesių jisai prisi
pažinęs, kad „nenorom” jis 
užmušęs žmogų, ir teismas 
jį paleidęs.

DEGA ALIEJAUS 
LAUKAI.

Amatlano aliejaus lau
kuose, Meksikoj, kilo gais
ras. Ugnis nušlavė didžiau
sius plotus ir sunaikino 
daugybę šulinių. Nuostoliai 
apskaitomi į keliasdešimt 
milionų dolerių. Sakoma, 
kad ugnis kilusi nuo žaibo, 
kuris ant syk uždegęs du 
šuliniu.

ELIZABETHE AREŠTUO
TI KELI LIETUVIAI.
Mums prisiųsta iš Eliza- 

beth, N. J., anglų laikraščių 
iškarpa, kur aprašoma lie
tuvių muštynės saliune. 
Muštynės kilo iš lošimo bo- 
lėmis. Tūlas John Madler 
buvęs sumuštas, peršautas 
per galvą ir apiplėštas— 
jam atimta $368. Dėlto bu
vo areštuoti saliuno ”bar- 
tenderis” Juozas Lankevi- 
čius ir tūlas Franas Brazin- 
skis. Jie uždaryti kalėjime 
ir laikomi iki grand jury 
nuosprendžio be kaucijos.

Petras Jurgelevičius ir 
Juozas Matuza areštuoti ir 
pastatyti po $1,500 kaucijos 
kiekvienas kaipo valdžios 

liudininkai
Musų skaitytojas, kurįs 

prisiuntė šitą žinią, pridu
ria, kad suimti esą Vilniaus 
dzūkeliai ir labai dievobai
mingi katalikai. Jis kalbi
nęs kai kuriuos jų užsirašy-. 
ti „Kėteivį” tūlas laikas at
gal, tai atsakę, kad biją 
skaityti, nes kunigėlis * 
”spaviedzį” neprieisiąs.

20 ŽMONIŲ ŽUVO 
EKSPUOZ1JOJ.

Bodio mieste, Šveicarijoj, 
sprogstamųjų medžiagų 
dirbtuvėje įvyko ekspliozi- 
ja, kurioj 20 žmonių buvo 
užmušta ir daugiau kaip 100 
sužeista. Visos dirbtuvės 
triobos tapo sunaikintos.

KALTINAMAS 
VAGYSTĖSE.

Pasiglemžęs su savo sėbrais 
apie $2,000,000 visuo

menės pinigų.
Sprinfield, UL — Varen- 

tai tapo išduoti gubernato
riui Small, jo pavaduotojui 
Sterlingui ir Grant Park 
bankieriui Curtis. Visi tris 
buvo apkaltinti konspiraci
joj ir susitarime pasiglemž
ti palūkanas už valstijos pi
nigus savo naudai

Iš viso jiems daroma ke
turi apkaltinimai

Vienas apkaltinimas kal
tina bendrai lieutenant-gu- 
bernatorių ir bankierių 
Curtisą už pasiglemžimą 
$700,000. Antras apkaltini
mas daromas vienam gu
bernatoriui Small’ui už pa- 
siglemžimą $500,000, o tre
čias vėl kaltina lieutenant- 
gubematorių asmeniškai už 
jasiglemžimą da $700,- 
)00. . Paskui ketvirtas ap
kaltinimas daromas visiems 
trims bendrai už suokalbį 
pasiglemžti išviso į $2,000;- 
000 valstijos pinigų.

Už kiekvieną apkaltinimą 
reikalaujama po $50,000 
kaucijos.

SMALL NEPASIDUO- 
SIĄS.

Laikraščiai rašo, kad Illi- 
nojaus gubernatorius Small, 
kuriam areštuoti yra išleis
tas varantas, nutaręs nepa
siduoti, ir jeigu reikės, ga
lįs pašaukti miliciją apsigy
nimui

MHMi*MBB■ {į

UŽMUŠĖ 4 JUODVEI- 
DŽIUS.

Alabamos valstijoj, neto
li Monroe miestelio, policija 
norėjo areštuoti dvi juod- 
veides, už kurias užsistojo 
juodveidžiai vyrai, ir polici
ja pradėjo šaudyt, užiųuš- 
dama 4 juodveidžius. Už
puolimas ant juodveidžių 
buvo padarytas visai netei
singai. Baltveidžių vaikai 
nuėjo maudytis apie juod
veidžių namus, kas juod- 
veidėms moterims nepatiko 
ir jos, sakoma, kai kuriuos 
tų vaikų apmušė. Vaikų tė
vai tuojaus išsiėmė varantą 
toms juodveidėms areštuo
ti. Ir nuėjusi su tais varan- 
tais, policija užmušė ketu
ris žmones. Tai „civilizuo
ta” Amerika!

1

jau atmokėjo.

kuomet įvyko tas

geležinkelio. Vienas žmogus 
buvo užmuštas ir 10 sužeis*

IŠGELBĖJO 329 ŽMONES 
NUO LAIVO.

St Lawrence upėj aną 
įbata sudužo ant uolų Ka-

Rapids

ųuitas buvo įleistas.

sąvaitę susikūlė traukiniai procentų už skolas. 730 mi- 
ant Lackawanna ir Western lionų dolerių procentų jos

J. VILEIŠIS JAU KAUNE.
Kaunas (Elta). Buvusis 

Amerikoje Lietuvos atsto
vas p. Vileišis liepos 16 d. 
sugrįžo Kaunan.

Liet. Inform. Biuras.

ATŠAUKĖ FINANSINĘ 
MISIJĄ.

Šiuomi pranešama visuo
menės žiniai kad visi Lietu
vos finansų misijos Ameri
koje nariai yra vyriausybės 
atšaukti. New Yorke yra 
palikta L. Finansų Misijos 
raštinė su paskolos, pinigų 
siuntimo ir aukų skyriais. 
Atsakomuoju finansų misi
jos reikalų vedėju ir finan
sų, prekybos ir pramonės 
ministerijos Įgaliotiniu yra 
valdžios paskirtas laikinai 
ligi atvyks nauja finansų 
misija, paskolos skyriaus 
vadėjas, Julius Bielskis.

Todėl visais bonų, kupo
nų mainymo ir kitais finan- 
sinjais klausimais reikia 
kreiptis New Yorkan finan
sų misijos raštinėn šiuo ad
resu: „Representative of 
Lithuania, New York Offi- 
ce, 370— 7th avė., New 
York, N. Y.”

Liet. Atst Amerikoje.

TYRINĖS RUSUOS 
PRAMONĘ.

Iš Rygos pranešama, kad 
Suvienyto Valstijų senato
rius France, kuris nuvyko 
Rusijon pasižiūrėt, kaip .te
nai išrodo pramonės padė
tis, šiomis dienomis jau pra
dėsiąs savo tyrinėjimus. Iš 
pradžios jis buvo manęs ty
rinėjimus daryti Petrogra
de, bet dabar savo pieną pa
keitęs ir tyrinėsiąs Jaros- 
lavHuje ir Brianake.

streikierių buvo areštuota, tuo pačiu laiku Baldwin- 
Japonijos sostinėj Tokio Felts detektivų agentūros 

rengiasi streikuoti arsenalo šnipu ir dirbdamas kompa- 
darbininkai, jeigu jų reika- nijų naudai 
lavimai nebus" išpildyti Senatorius McKellar la-

—:—----- bai tuo pasipiktino ir pa-
BANDITAS VTLLA GE- klausė šnipo:

RAS KATALIKAS. ”Ąr tamsta manai, ka< 
Pasirodo, kad pagarsėjęs šitaip elgtis yra teisinga?” 

savo laiku Meksikos razbai- Kuomet šnipas atsakė, 
tinkas Vilią yra labai die- kad jo darbuotė buvo patei- 
vobaimingas katalikas. Da- Įsinama, senatorius jo pa- 
bar jisai pasistatė ant savo klausė, ar angliakasiai butų 
farmos bažnyčią ir kviečia įsileidę jį į savo susirinki- 
kunigą mišias tenai laikyti, mus, jeigu jie butų žinoję, 
Kitai bažnyčiai jis paauka* kas jis per vienas? 
vo $200. „Ar jie butų mane įsilei

dę?” atsakė provokatorius. 
(„Jie butų atidavę mane gn- 
boriul”

Gindamas savo pusę, 
kompanijų advokatas S. D. 
Davis pasakė, kad justicijos 
departamentas taip pat už
laiko savo šnipus darbinin-

Slavų Atstovybe 
- areštuota.

GORKIS VAŽIUOJA VO
KIETIJON PRAŠYT 

PAGALBOS.
Iš Berlino pranešama, 

kad rusų rašytojas Maksim 
Gorkij važiuojąs dabar Ber- 
’inan asmeniškai prašyti 

kiečių pagalbos badau- Ikų organizacijose, kad turė- 
įančiai ir choleros smaugia- jus žinių, kas darosi unijų 

i Rusijai Jis prašysiąs, tarpe.
___  - _ . . kad Vokietija duotų Rusi- „Tas nedaro skirtumo,” 

esąs išsireiškęs, kad jeigu I jai maisto ir vaistų. susuko senatorius McKellar.
Rusija tuos politinius kali-1 Vaistų ir daktarų Vokie-1 „Aš manau, kad taip elgtis 
nius prisiima, tai Amerikos I ti ja galėsianti Rusijai nu-Į yra neteisinga. Toks darbas 
valdžia galinti juos tenai iš-|gi^3ti, bet maisto jai pačiai prieštarauja supratimui 
siųsti stinga. Vokietijos valdžia apie amerikiečių garbę. Ne -

----- ----- .esanti užtikrinta, kad Gor- stebėtina, kad West Virgi- 
HILLQUITAS ANGLDOJ. kis važiuojąs sovietų vai-nijoj jus turit tokių sumiši- 

Amerikos Socialistų Par-Idžios siunčiamas. Imu, jeigu jus šitaip elgia-
tijos vadas, Morris Hillųuit, ------------ tės.”
kuris pastaruoju laiku buvo I RIAUŠĖS ROCHESTERY. Lively pasisakė dirbęs 
Francuzijoj, pereitą sąvaitę Pereitą sąvaitę Rocheste- tarp angliakasių iki anglia- 
atvažiavo Angiijon. Doverolry buvo daug riaušių iš kasių susirėmimo su šnipais 
uoste Anglijos ateivybės vy- priežasties statybos darbi-ties Matevanu, W. Va., ge- 
riausybė buvo jį sulaikius, ninku streiko. Liepos 21 d. gūžės mėnesį 1920 metų, 
pašokindama, kad vidaus įvyko keli susirėmimai su kuomet buvo nušauta 10 
*eika]ų ministerijos yra jai streiklaužiais, o kadangi po- žmonių, tų tarpe 7 Baldwin- 
sakyta Hillųuito Anglijon licija visur ėjo už streudau- Felts detektivai.
eįsileisti. Tečiaus darbie- žius, tai buvo susikirtimų ir Tą dieną, kuomet įvyko tas 

čių atstovams parliamente su policija. Riaušės neapsiė- mušis, Lively buvęs anglia- 
pakėlus prieš vidaus reika-l jo be kraujo. Vienas žmogus kasių unijos* būklėj Charles- 
fų ministerį protestą, buvo sunkiai sumuštas ir tone. Kuomet-atėjo žinių 

peiliu subadytas. (apie tą kruviną bataliją, Li-

Pereitą sąvaitę New Yor
ke tapo apkaltinta Jugo-Sla- 
vijos atstovybė. Konsulio 
pagelbininkas Aka Patro- 
vič areštuotas ir uždarytas 
už geležinių grotų Tombs 
kalėjime. Išleista taipgi va- 
rantai areštuot generalį 
konsulį Vladislavą Savičių 
ir atstovybės narį Stanislo
vą Vukovičių.

Jie kaltinami už grąsini- 
mą „Narodni List„ redak
toriui Zotti išvaryt iš 
biznio jo laikraštį, jeigu 
jis nesiliaus agita
vęs už JugOrSlavijos respu
bliką. Tokių pat grąsinimų 
Tugo-SIavijos atstovybė da
riusi ir kitiems laikraš
čiams. Negana to, ji atsisa
kė vizuoti pasportą „Norod- 
ni List” redaktoriui ir ki- 
iems respublikos šalinin- 
cams. Atstovybės nariai yra 
tikri monarchistai ir jie no
rėjo tuo budu persekioti ki- 

partijų savo tautiečius 
Amerikoje. Bet atsidūrė už 
grotų.

Šitą turėtų gerai įsitėmyt, 
ir lietuvių klerikalai. Į

REIKALAUJA PERŽIŪ
RĖTI SACCO-VENZETTi 

BYLĄ IŠNAUJO.
Sacco-Venzetti advokatai 

reikalauja, kad tų dviejų 
žmonių byla butų peržiūrė
ta išnaujo. Kaip žinia, pri- 
saikintųjų suolas pripažino 
Sacco ir Venzetu kaltais 
pirmo laipsnio žmogžudys
tėj, nors desėtkai žmonių 
liudyjo, kad jiedu buvo visai 
kitur tą dieną, kuomet kal
bamoji žmogžudystė buvo 
papildyta.

LAIVAS UŽĖJO ANT 
MINOS.

Pereitą sąvaitę Anglijos 
garlaivis plaukdamas iš Du
nojaus į Roterdamą užėjo 
ant minos ir nuskendo. Žmo
nės buvo išgelbėti

EKSPLOZIJA-ANT 
LAIVO.

Ant Standard Oil Kompa
nijos laivo šalia New Yorko 
pereitą sąvaitę įvyko eks
plozija, nuo kurios žuvo ke
turi darbininkai.
NELAIMĖ ANT GELE

ŽINKELIO.
Netoli Scrantono pereitą

STREIKLAUŽIAI ATSI
SAKO DIRBTI.

Apie North Walpole, 
New Hampshire valstijoj, 
kur streikuoja Intematio- 
nal Paper Co. darbininkai, 
paskutinėmis dienomis pra
sidėjo smarki kova. Kompa
nijos viršininkai norėjo pa
sistatyt ginkluotus sargus 
prie savo dirbtuvių, bet mie
stelio gyventojų susirinki- 
mas uždraudė tai. Streikie- 
riai tuo padrąsinti ėmė 
smarkiau kovoti. Kaip tik 
atvažiuoja streiklaužių, jie 
tuojaus juos pasitinka ir 
kalbina grįžt atgal. Ir taip S" tu kelios streiklaužių par

jos atsisakė eit dirbt ir su
grįžo namo. Kompanija da
bar reikalauja valstijos ka- 
riumenės.

$943,534,755 VIEN TIK 
PROCENTŲ.

Suvienytų Valstijų iždi
ninko pranešimu, Amerikai 
dabar priklauso nuo Euro
pos valstybių $943,534,755

40 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
ANT KARO.

Pottstovne, Pa., aną ne- subatą sudužo ant uolų Ka- 
dėldienį susikūlė du gatve-‘nados garlaivis „Rapids 
kariai. Nelaimėj 3 žmonės King.” Tarp žmonių, kurių 
likos užmušti ir apie 40 su- buvo 329, kilo didelė pani- 
žeista. ka, bet visi buvo išgelbėti.



=”^1=7=   Į1 j poof, buvęs kavalerijos pul- f Ua... .• vo žygit

O'jt 7 A T A ta |»kiinkas, šveitė žalvarinius ItflSlUVOJ 1101 H" kąja ių i
APŽVALGA D si krautas. ” -

---------------------------------------------------“* “po jo komanda paprastas 
kareivis Mudge, kuris da-UteTUVIV TEISĖS PRIE susideda iš 34 žvdų ir 8 lat- 

VILNIAUS.
Lietuvos delegacija įteikė 

Briuselio konferencijai me
morandumą, kur išdėstomi 
motyvai, kodėl Vilnius turi 
prigulėti Lietuvai, štai 
svarbesni jų:

"Vilniaus miestas buvo Įkur
tas XIV-to šimtmečio pradžioj 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedemino, nuo neatmena
mą laiku lietuviu gyvenamoje 
teritorijoje. I

žygius vertinti ptftktis- 
nauda. Ąrdkugtos 

i” tikitės suaitauk- 
ti? Mums visai aišku, kadį 

_______ jei Lietuvos valdžia ves ko-' 
Klvyr.,t knk«ta.r. i—JS““'

Pramanęs ir ūkio padėtis 
Tarybų Rusuose.

vių; ruso nei vieno.
Vidaus reikalų komisa

riate sėdi 45 žydai, 11 lat
vių, ir vos tik du rusai.

Finansų ministerijoj—26Finansy ministerijoj—26 ant stiklo alaus.
žydai, 1 latvis, 1 rusas. "Vieną vakarą pasažie-

Teisių komisariate —visi riai kalbėjosi apie Europos 
žydai, 18 iš viso. politiką. Į jų kalbą įsikišo

Augsčiausioj ekonominėj | t?rnas-. Tu° ,labai 
taryboj (soviete)—44 žydai, “ j—jj.- x1-

2 latviai, 2 rusai, 5 kitų .tau
tų.

Įt-[ri I Visas sovietų valdžios są-
’Daūgian kaip per puspenk- -Y1? ^,s: žydai,

to šimtmečio Vilnius buvo Di- Kitų tautų lt
džiosios Lietuvos Kunigaikš- vtt . . 
tystės sostinė; tai buvo išimti- Taii_ 

nai Didžiųjų kunigaikščių, tau- JOS valdžioj 
1--- ---------- -- - --------- ----------- MįfMMĮĮ
kūrinys. Būdamas sostinė lo- valdo žydai, 
kios valstybės, kuri be grynai —
lietuvių žemiu, apėmė plačias. SUĖMĖ KOMUNISTŲ 
slavą gudų teritorijas, Vilnius,' —. 
delei autonomijos, kurią ture-, 
jo slavu gudų teritorijos, buvo 
ypačiai centras < 
Lietuvos (Lithuania proprial,; 
susidendančios iš žemaičių ku- ‘ 
nigaikštystės ir dviejų —Vii-' 
niaus ir Trakų vaivadijų (pa- ‘ 
latinatų). Administracija. įs-! 
tatymdavybė ir teisdarybė 
Vilniaus srityj ir visoj kitoj 
grynoj Lietuvoj sudarė nedali
namą vienetą skirtiną nuo Di
džiosios kunigaikštystės slavų > 
sričių. Net ir prijungus prie' 
Rusijos, grynoji Lietuva suda-Į 
rė administracinį vienetą, su- ' 
sidedantį iš trijų Vilniaus, 
Kauno ir Gardino gubernijų, 
pavadintų bendrų "šiaurės va
karų Krašto” vardu, su sosti
ne Vilniuje, kur buvo visos ša
lies eetltralinių įstaigų būstinė 
ir generolo 
zidencija.

"Tarybų 
Lietuvos 
1920 m. liepos 12 d. Maskvos 
sutartimi.

"šios sutarties 11 straipsnis 
nustato sieną tarp abiejų vals
tybių tokiu budu, kad nelieka 
jokio abejojimo dėl Vilniaus ir 
jo teritorijos priskyrimo Lie
tuvai. Maskvos sutarties ties
toji rusų-lietuvių siena baigia
si vakaruose toje vietoje, kur 
sueina upės Gorodnianka ir 
Bobras.”

Toltaus memorandumas 
priduria, kad ir čičerinas 
savo notoje, įteiktoj Lietu
vos atstovui Baltrušaičiui, 
tvirtina, kad Vilniaus mies
tas ir sritis buvę ^Maskvos 
sutarties Lietuvai atiduoti. 
Bet grobikai teisybės nežiū
ri.

ft-si“* «"“* —.[SCffSfil te &»
graudino žiūrėdamas j pa- ''Socialdemokratas” 25-'atsakyti. Ar gi musą įtriks- yliaus su lenkais uoliai ra- 
žeminančią pulkininko vie-liam savo numery rašo: Aunima neaišku, kad Taiy- «jno : darbiftfokus ir vaistą, kad išmetė jam 10 centų Pirmoji uteniškių byla, ’čmvįčaika” savo gud- ^ius pašutinių pastangų 
ant stiklo alaus. kurioj pasmerkta miriop ir .nimu toli prašoko jų zvaį dėti kaJ tik nuvJkC konf£

politiką. Į jų kalbą įsikišo

13 rusų. I
tystės sostinė; tai buvo išimti- -luigi pasirodo, kad Rusi-1 

rusai šiandien! 
tos valdovu genijaus politinis visai neturi balso. Visą šalį Į

vienas juodveidis pasažieris 
ir sušuko: ’Ką tu durniau 
apie tokius dalykus supran
ti!’ Juodveidžiui ir į galvą 
neparėjo, kad tas tarnas bu
vo Anglijos užsienio minis
terijos valdininkas."

Rusą Tarybą valdžia, kai vaizdą, ir visgi jų praneši
mai davė liūdną paveikslą.

”Ukio srity—sako savo 
pranešime Mdiutinas, — 
šiuo momentu tenka paste
bėti didžiausia stoka mais
to, žaliosios medžiagos ir 
kuro. Pramonės padėtis 
sunki. Geriausių fabrikų 
gamyba nedaugiau duoda, 
kaip 30 nuošimčių to, kas 
juose buvo gaminama prieš 
karą. Visoj eilėj pramonės 
šakų gamyba yra dar ma
žesnė.”

Išimtinai blogai veikia 
transportas (geležinkeliai). 
Ne tik daug sugriuvusių 
garvežių, bet ir sveikų nėra 
kuo kūrena.

Bent kiek daugiau anglio 
kasama Maskvos srity. Do
no baseine šiais metais no
rima išimti 400 tūkstančių 
pūdų anglio, tai butų .tik aš
tunta dalis, kiek prieš karą 
buvo kasama.

I^abai bloga metalurgijos 
srity. 1920 metais špižiaus 
pagaminta 6 mil. pūdų; 
prieš karą buvo gaminama 
240 mil. p. Prieš karą vario 
rudos buvo iškasama 40 mil. 
p., tame skaičiuje 1 mil. gry
no vario. Dabar vario rudos 
gaunama apie 100 tukš. pū
dų, vadinasi, du šimtu kartų 
mažiau. Švino gaunama Me
tam ne visi 100 tukst. pūdų; 
prieš karą apie 4 mil. p. 
Aukso iškasta 1920 metais 
100 pūdų; prieš karą prikas- 
davo po 2000 pūdų metam. 
Platinos gauta praeitais me
tais 26 pūdai; prieš karą — 
apie 320 pūdų.

Kiek geriau ėjo darbas

kurioj’pasmerkta miriop ir>unu toli prašoko jų žvaį dėti> k J tik nuveIk£ konj£ 
sušaudyta 3 asmenys, pra- frybą? Argi črezvicaika reVOiiuciją. Karą pabaigus, 
dėjo naują tarpą vidujinėj išmokęs paruošti ir sudaru valdžia žadėjo imtis kuria- vatažios pohtikoj. Valdžia^ Plitimų bylų ir mokėti dafbJ Ruoėfei 
ne tik žodžiais, bet kruvinu dantim už dantį, akim uz pirma atstatyti jr paleisti 
aktu pasisakė, ji kovosianti t akį. Jau yra žinių, kad jau- faĮ)|.įkygt sutvarkyti angį jo 
^žgiauaol?>.--,.Y^rsmių iš-

'__ 2 "jTrrybų priešas. O gal va
Valdžia' laiko savo žodį. Įdžiai ir krikščionim neais- 

Po uteniškių bylos jau buvo' ku, kad Rusu Tarybų val- 
F ederavičiaus ir kupiškėnų‘džia turi tūkstančius 
bylos,—abejuose
muose

valdžios 
aktu’Ustakį’ ji ištart akį? Jauyra žiidų, kad jau- ^^t’varkVti *X“to

J1 vai Ha^ojimą; sutaisyti gelž- 
l Z7^ kelius, padėti ūkininkam ge- 

riau dirbti žemę.
Ir valdžia, ir visa Tarvbų 

muose vėl buvo * mojo darix> pareU latarti-

iiai darbuojasi tėvynės la
bui ir naujos bylos kyla vie- kiekvienos progos 
B A?taMuji kruvini ak- tinius^ aktus. Bet patys jie 
tai? Taip reikia spėti. Sako- aiškiai atsistojo ant to pa- , išliks’ Nrnaiec*i tnrr- 
ma,kad žmogaus kraujas,!lies grubaus, teroristinio £‘ tTXkXk^ 
kaip senas vynas, svaigina., kelio, sekdami "krikščoniš^z,u^a.rb« .*eistl\ . . , 
Svaigina ir tuos, kurie šio-lkos" Vengrijos pavyzdį. Ar. tik. pasibaigė ka
kta ar tokiu budu dedasi j toli nueisit? Mes prie kiek-, an.ks_
prie jo praliejimo, svaigina vienos progos kartojam, J arybų valdžia yiso- 
ir mačiusius, kaip kraujas kad musų krikščionių kova »» savo pajėgomis suame- 
bėga. įsu bolševizmu, tai yra pa-, & «es ūkio reikalais. Buvo

Jau išspręstose bylose iš- matuose kova su klasiniu P®skelytas naujas karas,
kilo viena nauja ypatybė. Lietuvos darbininkų judėji- darbo kova su skurdu ir ba- 
Uieniškių byloj bent žvalgy- mu. Kai socialistinis Euro-(au. Tarybų valdžia pasiru- 
bos pastangomis nuteistieji pus proletariatas padėjo sa- Pmo sudaryti geriausias są- 
buvo apkaltinti ruošę gink- vo delną ant Vengrijos re- Jygas tam naujam respubh- 
iuotą kovą, dirbę Maskvos akcijos peties, ta reakcija kos vvstymos tarpui. Buvo 
Pinigais. Bet FederavičiaUs ’ iškarto pasviro. To paties pasirašyta prekybos sutari 
byla buvo jau grynai politi-1susilauks ir lietuviškoji, ®i-,tta.s® ”u^r'

I griežčiausiomis priemonė- nasis Zubovas < _ 
mis su vidujiniais valdžios smerktas, kaipo "vidujinis 
ir krašto priešais. ~

Valdžia laiko savo žodįjdžiai ir krikščionim n"i_ 
Po uteniškių bylos jau buvo' ku, kad Rusų Tarybų val-

gnitytąi Pntata.
žada ”nusiginkluot.”

Talkininkai priėmė p.
CENTRO KOMITETU
Klerikalų Darbininke”[tais kokiu nors laiku jie ža- 

etnografinės randame šitokią Ida susi važiuot į Washingto-
• ' * žinią iš Kauno: Iną, D. C. ir "nusiginkluot."

"Kaune buvo suimtas ko-1 Aš esu linkęs manyt, kad 
munistu agentas, pas kurį at- P° t® "nusiginklavimo" šios 

' rasta keįesdesimts įvaiHą šalies kariuomenė dvigubai 
i įvairiausiu padirbtu antspeu-ĮPadidės. Aišku, kad Franci- 

dų daugumos musą įstaigą,— |i*)» Anglija ir Japonija jo- 
daugiausia Krašto Apsaugos I kiu budu nesutiks ant tokio 
Ministerijos, ypač Intendantu-1 skaičiaus kariumenės, kokį l 
ros, iš kurios tie paukščiai I dabartiniu laiku turi ši ša-j 
gaudavo .padirbtais dokumeij-|^s- O kadangi tame šuva-1 
tais maistą. Tasai ągentas iš-Į “avime bus kalbama apie 
davęs visa komumstu Centrolljgyl^, tai, l*šį^(mės, pa- -

■ komitetą kuris tataiti suim-pibaigus suvažiavimui p. byla buvo jau grynai politi-.susilauks ir lietuviškoji 
tas” ĮHardingas pasiūlys kongre- !*ė, be ginklų. Varkalys ku-,dama teroro keliu,

sui padidint kariumene, ty. piskenų byloj ir teisėjam į Mes dedame atsakomybę 
Savo komunistus Lietu-1 padaryt ją lygia su Franci- pasirodė, kaipo idėjinis, už vidujinę Lietuvos politi- 

vos klerikalu valdžia moka Įjos, Anglijos ir Japonijos augštos doros ir gražaus ką visų pirma krikščionim, 
persekiot, bet lenku štti- kariumenėmis budo žmogus, prieš kurį ne-į Bet ne išimtinai. Kuomet
pams ji labai švelni:" peo- ---------- puvo neabejojamų prirody-Seime buvo balsuojamas ka
lvia kus, kurie spėka norė- D šiata hlovai ir tata kad jis ruošėsi ginklu ro stovio įvedimas, už karo
jo užgrobti Katinu ji beveik * ’ P kovoti. Ir via gi Federavb'stovį balsavo ir liaudiniu-

Platai-SS Ku’met “nkai ne-12“9.1?. Varkalys j4u ’T.tu, t
nys!

, | mojo darbo pareis dabarti-

akio Maskvai už jos teroris- Siš^'^^g^tau'i

I

gubernatoriaus re-

Rusija pripažino 
nepriklausomybę

RUSIJA SIŪLOSI I PA
KALTUOS SĄJUNGĄ.
Tarp Lietuvos, Latvijos 

ir Estonijos likos sutverta 
taip vadinama Pabaltjurio 
valstybių sąjunga. Vyriau
sia tos sąjungos tikslas, ma
tyt, yra apsigynimas nuo 
priešų.

Kauno "Lietuvos” prane
šimu, į tą Sąjungą siūlosi ir 
Sovietų Rusija. Jos atsto
vas Latvijoj, Ganeckis, pa
reiškęs, kad jeigu Lietuva, 
Latvija ir Estonija yra su
sirūpinusios apsigynimu, 
tai jos turėtų priimti savo 
tarpan ir Sovietų Rusiją, 
kaipo ketvirtą valstybę, o

kilo viena

už vidujinę Lietuvos politi-

If šiaip blogai, ir taip 
negerai.

Kuomet darbininkai ne_| rvvena 
gali išmaitinti savo didelių ’ vadtaaai valdžia nauju 

— Iseunymi u* pareikalauja di- wv0 kursu sako, kad ir po- 
a^al?tos litinės bylos gali būti dabar-

Tituluoti Streik- turite- . IneKaiu, sau jus uirne smogaus krauju. Irdako-
I&U2I&I4 laideles šeimynas. . kiomis sąlygomis tos bylos
______ Darbininkai norėtų apsi-Ludaromo< ir sDrendžia-

Amerikon anądien at- Puo mos? Bylas teismui paruo-
plaukė Anglijos laivas Į patnotis- žvalgyba. Kaip jau iš-

’Aųuitania,” fnt kurio tar-................................
nu vietas buvo užėmę viSeki Pide>® “‘T0? 
”lordai,” ”earlai” ir "sirai,” ^ Kares la!ke
nes Anglijęs jurininkai bi- g* šeimynų gamintojai 
vo išėję streikuok yra vadinami tikrais patn-

Vienas Bostono laikraštis °“į-s* ... . ... ,. _ , . išvadino tuos tituluotus ^3 ?’ ^ai^e paskutinės ka- 
streiklaužius idijotais. Gir-P*8 ™.na v»k'rte motina 
di: ”Tie bepročiai niekuo- K'ft0 . /fCtleriandui’ 
met nedirbtu sau ant pragy- ? aonHs- Sužinojęs apie 
venimo, nes' jiems tat butu »»• ką.,zena. P^innte nelai- 
pažeminimu. Bet jie su pa- !"!"^1 motinai užuojautos 
sididžiavimu eina dirbti pa- laĄ «“ sav» *>tografija> 
prastų tarnų darbų, kad at- kuno? buvo autografi- 
ėmus darbininkams kąsni Įa1?. kaizerio parašas. Nors I 
duonos” sttiutė jau elgetavo, bet lai-1

Idijotai- tai tinkamiau- jkąnešiai surado ją ir įteikė 
- - * užmokesty uz devynių sū

nų galvas.
Panašias "dovanas" gau

na ir kitų valstybių moti
nos.

Laisvės Mylėtojas.

kovoti. Ir vis gi Federavb stovį balsavo ir Raudinta-'

ta įsileisti į Tarybą Rusus 
svetimus kapitalistus, duoti 

i jiem įvairių koncesijų, kad 
i kurtų Rusuose pramonę, 
įstatytų fabrikus.. Komunis
tai dėlto kvietėsi kapitalis
tus, kad patys jautėsi per- 
silpni pramonei atgaivinti ir

sis tiems dženteliftanams 
vardas.

Kiti laikraščiai tuos po
nus tiesiog išjuokia. Vienas 
sako: "Viršininkas užėjo 
devintąjį earlą iš Cheshire, 
Alexandrą Archibaldą Ceri-j 
lių Frothinghamą Aubrey 
Filzmourice’ą, kuris ėjo pa
tarnautojo pareigas, ge
riant konjaką rūkomam 
kambaryje ir aštriai jį už 
tai išbarė. Jo earlybė tarnas) . .
tuojaus įteikė savo rezigna-pfe®* nepamishno, kad jam 
cija ir pareiškė tuojaus ap-pada nors reikės redakto- 
leisiąs laivą, bet kadangi (Jaus „9^^

kad nepadarė

Kartą neptaustbumis 
’’I>aisvės” redaktorius į sa
vo draugus išsitarė: ”Kad 
ir Stipsiu, o betgi Grigaičiui 
nepasiduosiu f*

Vargšas, taip sakydamas

—r_ -------- _ ----- ...r, j laivas buvo vidury jūrių, tai j lp J® dhbar pirštus sau
ne žiūrėti į ją kaipo i prie- viršininkas jo rezignacijosgraužia, kad nepa^-a 
šą. nepriėmė ir atsisakė iš laivo stt bendrove.

Ir Kauniškė "Lietuva” išleisti.

audimo pramonėj. Pirmam 
š. m. pusmečiui buvo pas
kirta išausti 139 mil. arši
nų ; iki balandžio 1 dienos iš
austa 100 mil. aršinų. Bet 
ateity, dėl kuro stokos nu
tarta daug fabrikų visai už
dažyti. t*

Riebalų gandinama tik 
dvidešimta dalis to, kiek 
prieš karą.

Net su druska, kurios Ru
sai turi tiek daug ir kuri 
lengva kasti, labai bloga. 

Dėl menko maisto ir sun
kių gyvenimo sąlygų darbi
ninkai meta fabrikus ir bė
ga į kaimus.

Valdžia turi maža vilties 
pati viena sutvarkyti pra
monę; taigi kvietė suvažia
vimo- narius, kad vietose ža
dintu ir remtų privačią 
smulkiąją pramonę.

Gaminant ir žaliąją me
džiagą, norima tas darbas 
perleisti kiek galima priva
čiai iniciatyvai, sumokant 
už ją rinkos kainomis. _

Svetimi kapitalistai taip- 
pat nesiskubina imti pasiū
lytų koncesijų išnaudoti Ru
sijos turtus. Matomai bijo 
(kliudyt savo kapitalus.

Prekyba su Anglais, kad 
ir sutarta, vyksta labai pa
maži, nes nėra kuo mainais 
vesti.
. Susidaro neapsakomai 
sunki padėtis. Tat antras 
pranešėjų, Ciperovič atvi
rai pasakė suvažiavimui: 
"Visi daviniai rodo, kad mes 
prieiname momentą, kuris 
dėl musų tiek pat rimtas, 
kaip trys metai atgal, kuo
met mezgėsi prieš mus karo 
frontas.**

Jeigu taip sako valdžios 
atstovai, tai tikroji padėtis 
be abėjo yra dar sunkesnė.

Nežiūrint visų priemonių, 
kurių iki šiol stvėrėsi Rusi
jos komunistai, žiaurus gy
venimas kas kart vis skau
džiau prinodo, kad negali
ma vesti socializmo tvancos. 
kw_ gyvenimas nėra jos pa

nos ukif Kvruour suprania-t ‘---- r
ma, kad valdžios atstovai! (žinios paimtos iš Tary-

- * • •'- - ( „Iz- 
geg. 22).

4 ,t i *

•» .«

_____. Tarybų valdžia, jau keline 
pašalinti. Kur gi tus metus ėmusi iš ūkininkų 

____ Intakai demokra-l'ą tik galėdama ir beveik 
tai dabar? Ar jie mano, kad Į nieko jiem neduodama, pas- 
atsistoję tamsiam ”krikščio- i taruoju laiku buvo priversta 
ilių” šešėly jie pasidarė ne-; nusileisti ir ūkininkam. Sa- 
matomi Lietuvos liaudžiai? |vo torijnosi pradžioje ji bu

bą ir panaikinusi privačią 
nuosavybę. Viskas, ką res
publikos piliečiai pagamin
davo, skaitėsi visuomenės, 
teisingiau sakant, valstybės 
nuosavybė. Valstybė viską 
ėmė, savaip dalino, savaip 
sunaudojo.

Po trijų tokios tvarkos 
metų valstiečių ūkis amžinai 
suįro. Galvijų sumažėjo, 
dirbamos žemės plotas su-

i bartinę padėtį, bet nieko ne- 
daro jai pašalinti. -■ 
yra- liai

(Straipsnio pabaiga iš- vo uždraudus liuosą preky- 
braukta cenzūros. "Kel." 
Red.)

spręstos bylos rodo, žvalgy
ba gali pradėti bylas ruošti 
labai anksti, net tuomet kai 
jų dar nėra. Kaip ji kaltina^ 
muosius tardo, apie tai jau 
gana buvo Seime kalbėta, 
rašyta musų laikrašty.

(Čia keliolika eilučių iš- 
I braukta cenzūros. "Kel.” 
Red.).

Kas verčia valdžią ir tas 
I partijas, kurios nustato 
[valdžios politikos krypsnį, 
pasirinkti ir eiti tuo slidu ir 

J klaikiu keliu?
Sakau klaikiu, nes ir di

dieji musų "patriotai,” mu- 
hų "krikščioniškieji’’ veikė
jai, tur būt, sutiks, kad tau
tos istorijos lapei, žmogaus 
krauju pažymėti, nėra gar
bingieji.

Viskas norima pateisinti 
krašto pavojum,—ir žvalgy
bos darbuotę, ir "suprastin
tas" teismas ir visa ta sau- 
valinga, tvirkinanti netvar
ka, kurią ugdiiia pas mus 
karo stovis. Bet grobių ir 
žiaurių priemonių šalinin
kai turėtų suprasti, kad 
toks kovos kelias, net jų aki- 

I mis žiūrint, yra netikęs ke
lias. Varkalio nenugązdino 
mirties sprendimas. Savo 

! įsitikinimų vedinąs, jis atsi
sakė net malonės prašyti ir 
tik pasidavė moraliai prie
vartai. Varkalys, šaudomas, 
mokėjo tiesiai žiūrėti į pla
tųjį dangų per galvas tų, 
kurie jį nusprendė sušaudy
ti. Kai idėjinė kova gauna 
tokių kovotojų, jų nebenu
veiksi kalėjimu, šcmpolais 
ar kulka. Grobtos, iš pama
tų neteisingos karo meto 
priemonės tik stiprins mo
raliai tą "vidujinį* jūsų 
priešą, tik ruoš sąlygas sėk
mingesnei jo darbuotei

Musų reakcija mėgsta sa-
i

t 
i
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Berlino žiniomis, Rusijoj 
šiandien apie 20,000,000 
žmonių sausmečio užgauto
se vietose stačiai badauja;
jie minta samanom, lapais j ma^ėjo. Pati žemė buvo dir- 
ir medžių žieve. Tūkstančiai frama yis blogiau ir tiek te- 
pabėgehU vietų kas duodavo, kiek pačiam ukF
diena ateina į Maski^, Pet- njnkui buvo reikalinga pra- 
rogradą ir kitus didesnius - -
miestus. Sausmetis Rusijos 
vidury esąs toks baisus, kad 
žemė trukstanti ir atsidarą 
didžiausi plyšiai; Upės bai
gia džiūti, augmenįs pegelto 
ir daugely vietų Ugnis nu
šlavusi ištisus kainius. Visi 
gyvuliai bado apimtose vie
tose tapę jau išplauti mais
tui.

Iš Rygos pranešama, kad 
tenai gauta iš Maksvos žF 
rtių, kad prie bado padidini* 
lito prisideda dk skiėriai 
(sąrančiai). Kubanės srity 
ir visu Juodųjų Jūrių pa
kraščiu tie vabzdžiai taip 
apnykę laukus, kad valdžia 
mobilizavusi specialę armi
ją kovai su jais.

Kuomet vienose vietose 
laukai tapo sunaikinti vaba
lų arba išdegė nuo didelių 
katflčfų, tai kitose, kaip an
tai Turkestane, didelis lie
tus sunaikino javus. Vietos

gyventi. Daugiau duonos 
gaminti maža kas rūpinosi, 
—vis tiek bus atimta be at
lyginimo.

Kad paragintų ūkininkus 
geriau žemę dirbti. Tarybų 
valdžia šių metų pradžioje 
nutarė: imti iš valstiečių iš- 
anksto paskirtą mokestį 
ūkio produktais, o visa kita 
palikti pilnoj ūkininko nuo
savybėj ir leisti jam Hiiosai 
pardavinėti.

Tuo budu Tarybų valdžia 
tikėjosi susitaikinti su pasi
šiaušusiu kaitau.

Bet gi patį didyjį gamy
bos darbą turėjo sutvarkyti 
ir vesti pati valstybė.

Praėjo daugiau pusės me
tą, kaip pasibaigė paskuti 
nis karas su Lenkais, šių 
metų gegužės 1^—30 dieną 
buvo Maskvoje sušauktas 
suvažiavimas ūkio organU 
zacijų atstovų, kurios tvar*

T
Jeigu nori užmint kleri- 
lams ant skaudžiausio 

taip pat nuvo nesmagumų,riiortio” tai primink jiems 
! nes reikėjo vienam lenkpa-1 Tautos Fondo atskaitas, 
j laikiui batus nuvalyti. Len- ----------
įkas buvo iš Varšuvos, ko- Dabar tik pradeda paaiš- 
kios ten firmos agentas, irikėti, kad buvęs LSS. orgą- oovo nM lemamr Pu.lh.a gŲVO nUQ lais-

vtačių suokalbio. Kaip tik į 
"Kovos” redaktorius ir į 
administratorius pakliuvo 

>”Lafevl8” šėrininkai, tai | 
ttiokart "Kovos” dienos jau 
buvo suskaitytos.

Antikūnas. !

pripažįsta, kad sveiką ir lo- ' Lordui Fothdrgillui J. J 
jalę Sąjungą tegalima suda-,penktajam Glenbury earlui,kat 
ryti tik Rusijai joje daly- ’ taip pat buvo nesmagumų Jko 
vaujant. “ |nes reikėjo vienam lenkpa- Tai

KAS DABAR VALDO 
RUSIJĄ?

Šveicarijos 1 
"Basler Nachrichten,” kuri 
cituoja Lietuvos ”Elta,” pa
duoda Įdomių skaitlinių, pa
rodančių, kas dabar valdo 
Rusiją. Ir taip:

Karės liaudies komitetas

vadino save pan Ignacy Pu-Inas "Kova 
laikraštis stoglowy. Jis atsilošė kėdėj, viešių suok;

atkišo kreivas savo kojas ir 
pasišaukęs lordą Fothergillį 
tarė: ’Sei, Džim, nušveisk 
man kamašus. še tau užtai 
15 centų.’

"Lordas Claude Whiffen-I

4 J
i
»
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Valdžia atsišaukė į Maksvą J«>ir v«da Tarybų Resnub- 
prtfiydaflla pagalbos. hkoa uį; Suvažiavime daly-
■r. kt—i-iiM.u ii

ttRADO NAUJĄ . 
METALĄ.

Kruppe isrftdėjai Vokieti
joj iftado naują metalą, ši- 
lomą kaipo platinę plieną* 
turį galima vartoti vietoje 

aukso arba sidabro dantims 
lopyt.

A varo arti 570 vietų atstovui 
Suvažiavimo uždavinys bu
vo: pasipažinti su valstybė* 
ūkio padėtim ir aptarti toli
mesnio jo tvarkymo budtrtk

Kaip gi Tarybų reepubib Ja°kos ūkia atrodo? Supranta-)pribrandinęs, 
i - ■ .............. _
stengėsi parodyt suvažiavi- bų valdžios laikraščio 
mui kiek galima geresnį viestija” N r. 110, geg. 1
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laataeei ir
MBLROSB PARK, ILL.

Du metai atgal musų nrie- 
steHa progresyvė visuomenė 
turėjo kuo pasididžiuoti. Ji 
savo veikimu stovėjo ant ly
gios su didžiojom kdleni- 
jeoL Beveik kožną sąvaitę 
matėsi apskelbimai, kad čia 
ir čta rengiamos prakalbo.?, 
čia ir čia rengiamas teatras 
arba balius su prakalbom. 
Draugijų arba kliubų susi
rinkimuose buvo duodami į- 
nešimai paaukaut iš iždo ar
ba parinkt iš narių nors ke
letą dolerių visuomeniš
kiems reikalams. Per pasi
darbavimą veiklesnių ir ap- 
šviestesnių draugų buvo su
tverta L. S. S. 43 kuopa. 
Kuopos nariai, prigulėdami 
prie kitų draugijų, dėjo pas
tangas, kad suvienytomis 
draugijų jėgomis įkurus vie
šą knygyną ir tasai tikslas 
buvo atsiektas.

Taip buvo keli metai at
gal. Dabartiniu gi laiku jau 
visai kas kita; Jokio veiki
me nėra. Viskas apmirę, 
.imi gerokas laikks, kaip 
melrosiečiai neparengia ge
rų prakalbų, nei šiaip pra
mogų. Jeigu kokia šv. Onos 
"susaidė" parengia papras
tą balių—tai ir viskas. Kas 
pirmiaus buvo tveriama, da
bar veik viskas griaunama. 
Socialistų kuopa sugriauta, j t _
draugijų viešas knygynas raščų skaitytoją, 
irgi arti mirties. Nekurtos —Į 
draugijos nenori arba nega- ko nerašai? 
Ii gaut iš savo tarpo tinkamų I —Atsibodo —:

> LIETUVIU JUDĖJIMAS I©
deikio parašyta knygelė. Kaip sau norite, vyručiai,Įntokavime vietą J. Teleišaįdėlius ir žandarus* Nei A-
Aukos skiriamos sužeit- bet šitaip elgtis yra nepado-Į užleistų Dr. E. Klimui, nes merikos klerikalai, nei Lie
tiems Lietuvos kareiviams, ru. Laisvas žmogus visury ’ 
Visa ta paroda lėšavo apie turi elgtis padoriai ir pavyz-*
700 dol., o išviso surinkta dingai, o ne taip kaip,jus.
1,000 dolerių.

V. Buomai.
| Be ką bažnyčioj šposaut 
ir tuomi pykint tikinčius, 
tai verčiau visai į ją neit;

Jonas Kaulas*DENVER, COLO.
Negražus lietuvių darkau
Tarp Denvero lietuvių 

nieko doro nėra veikiama. 
Didžiuma vien tik girtuok
liavimu užsiima. Supranta-’ 
ma, išsigėnisiu tarpe ir pa- Ph‘iUd4phij^L‘L “p.'sto-’ 
steigimai būna prasti, kurie tie8 valdyba (J. Teleiša, Dr. 
tik gedą,daro lietuviams. E G KliniaSi j y Grinius,

Nesenai į Denverį atva- Jos. Ivanauskas, K* Miklas) 
žiavo iš Detroito dvi mote- privačiais laiškais sukvietė 
rįs, viena lenkė, antra lietu- J *iet. Muz. Salėje, Aliegheny 

Avė. ir Tilton St., susirinki
mą. Delei Philadelphijos L. 
L Paskolos stoties valdybos 
praeities netaktiškų darbų, 
įžeidžiančių kunigus ir ka
talikišku visuomenę ir delei 
Dr. Stankaus tą vakara ku-

PHILADELPHIA. PA*
Atsakymas "Ten Buvusiam 

Kukučiui".
Nedėkfienyje, 12 birželio,

E. G Klimas, J. V. Girinius,

vė. Nors jodvi sakosi atva
žiavę į čia sveikatos jieško- 
ti, bet iš visko matosi, kad 
nuo vyrų pabėgo. Jodvi čia 
daugiausia suka apie pavie
nius, bet kadangi pas mus 
pavienių mažai, tai kartais 
prisitraukia prie savęs ir nigus šmeižiančios kalbos, 
vedusį žmogų, sukeldamos susirinkime (12 d. birželio) 
tokiu budu nesusipratimus kilo gana aštrios diskusijos, 
šeimynose. Jeigu jodvi ne-, Buvęs j^^., ko_
pradės gražiau elgtis, tai ve- respondencijoje iš Phiiadel- 
liaus paskelbsiu laikraseiuo- phia> Pa. tilpU8ioje veik vi. 
se jų pravardes,- : suose tautininku (žiur. ”A-

Denvenetis. j menkos Lietuvis” 23 birže-
-----  • T • V '• • 1 w «

'suose tautininkų (žiur. ”A-

STOUGHTON, MASS. *se labai plačiai ir labai ne- 
ViSokių "paukščių” esama, teisingai tą susirinkimą ap- 

Eidams gatve susitikau katalikus
apysenį žmogelį, uolu laik- tame susmnkune dalyvavu-

- Jis sako* sms* Todėl mes, žemiau pa-
-Na, ar i laikraščius ni^ sira^- kurie į t, šnarinki- 

i mą buvome laiškais uzkvies- 
___________r_______ ~ -Atsibodo-sakau U.ir gyvavome, ir dar ku- 

narių į delegatus, kitų drau-nos naujienos, gi naujų geru F* »P-
gijų delegatai nelanko susi-J^ra. ‘šmeižti toje korespondenci-
rinkimų. Yra ir tokių dele-| —Kas čia tau nebus—sa- skalaujame redakei-
gatų, kure turi užėmę sekre- ko jis. —Kibą tu nežinai, Jos’ malonėtumėt šitą
toriaus arba pirmininko vie-’kad pas mus yra gyva bala Buvusiam Ku
tas ir per kokius du ar tris "mo&nshineriu’’ ”gemble-iįuclul. atsakymą patalpmt 
mėnesius nesušaukia susi-’riu” pseudo-socialistu, pote- , USV laikraštyje, nes jame rinkilDU i—I . F « i • hnvnmo *jrwmPi*zTi

gyną jie veda prie žlugimo.1
Matant ta viskį, ateina .«££££ faktus, mes delei teisybės ir

Į galvą, klausimas: nejaugi l-įimes ardytojų ir ,Kltokių » nušvietimo dalvkumes esame ant tiek silpo, plunksnų nanunnj /paukš-i^S^Lm^usSil

rinkimų. Tokiu budu kny- Hųs kalbančių bedieviu, su<bu™r?e aP^S,eižti- v
.......................... rembėjusių senberaių/višt.1. Kadangi -Ten Būvis Ku- 

vagių, vedusių gyvenimo' ^u.*'ls savotiškai iškraipė

kad negalime palaikyt nei 
to, k-as yra visų įsteigta ir 
ir visiems reikalinga?

Šiuo pasaulinio sujudimo 
laiku, kada gyvenimas rei
kalauja iš mus įtempto vei
kimo, mes negalim snausti. 
Turime subrusti, atgaivinti 
LSS. kuopą ir lietuvių dar
bininkų veikimą pastatyti 
ant stiprių pamatų. Tegul: 
apie tai daugiau apsišvietę 
draugai pagalvoja ir^ tuo-, 
jaus savo nuomones išreiš
kia per "Keleivį" ar "Nau
jienas".

O.

a

Cl-Tamsta manai, kad ma,|™ nuotikius, kuriuos ’Ten 
no aprašymo jie pabugs?— ?uypa Kukutis tyeia užtyli

tuvos krikščionys-deinokra- 
tai nenori, kad Lietuvos val
stybė butų laisva kaip iš lau 
ko, tai ir viduje. Jie norėtų, 
kad Lietuva butų sukausty
ta klerikalizmo pančiais ir 
darbo žmonės tenai neštų 
dvarininkų ir kitokių išnau
dotojų jungą. Ar galima 
tad šitokius gaivalus, kaip 
klerikalai arba krikščionys- 
demokratai, vadinti Lietu
vos laisvės draugais?— 
Red.) Susirinkimo vedėjas 
Dr. Stankaus nestabdė, bet 

i leido jam šmeižti kunigus ir 
i katalikišką visuomenę.

Kunigas J. Karalius pra
šė balso, kad duoti atsaky
mą Dr. Stankui. Susirinki- 

i mo vedėjas ilgai kun. J. Ka-
■ raliui balso nedavė. Žmo
nės pradėjo reikalauti, kad 

j kun. J. K. butų duotas bal
das. Kun. J. Karalius, ga
vęs balsą pažymi, kad Dr.

■ Stankus neteisybę kalba, 
nes pabaigoje Phiia. L. L. 

j stoties darbuotes Istorijos, 
po kuria pasirašė J. Teleiša, 

; Dr. Klimas, J. V. Grinius, 
j J. J. Ivanauskas ir K. Mik- 
las, yra pasakyta, kad kun. 
I. Zimblys u ž kelius 
tūkstančius dolerių L. L. B. 
pardavė (žiur. "Amerikos 
Lietuvis" Nr.8). Apart to 
kun. J. Karalius sakė, kad 
jis pats prie kiekvienos pro
gos reikale bonų agitavo. 
Laike T. Fondo prakalbų 
šv. Kazimiero Mokyklos 
svetainėje, kur ir jis kalbė
jęs, buvo parduota už pusše
što šimto dolerių bonų. Eas- 
ton Pa. kalbėdamas kitais 
reikalais agitavo ir už bo
nus, teipogi buvo parduota 
už pora šimtų dolerių L. L. 
bonų. Chester Pa ir kitose 
vietose taip pat daręs.— 
Todėl Dr. Stankaus kalba y- 
ra šmeižtas ir kaipo tokia 
turi būt atšaukta.

Dr. Stankus ant to nieko 
neatsakė. Susirinkimo vedė-

ųžklausiau lyg ąbejodams.
—Beabejonės.1 Kiek man 

žinoma, tai jie nieko taip ne
sibijo, kaip žinių telpančių 
laikraščiuos apie juos,— at
sakė jis.

CMCXXI

RUMFORD, ME. 
Margumynai.

Sreikieriai laikosi tvirtai,
kaip uola, niekas neina dirb-> 
ti. Kaip greit streikas, pasi- 
baigs-nežinia.

/ Į Apie du metai atgal Rum- 
fordo lietuviai ‘ nusipirko 
nuosavas kapines, vienok jų

UTICA, N. Y.
Puiki KetHvių paroda. _____ ____ ____ ______
4*d. liepos vietos ir apie-nenaudoja. Per tą laiką nu- 

linkių kolonijų lietuviai su- mirė apie tuzinas lietuvių, 
rengė puikią parodą pami- jų tarpe keletas neva "lais- 
nėjimui Lietuvos neprikišu- vamanių’ ir visų giminės 
somybės. Buvo pasamdyti rūpinosi gaut jiems vietas 
dh benai, paskui kuriuos —x A ------
margavo virš 1,000 lietuvių. _
Puikiai padabintas trekas omi. Buvo ir tokių atsitiki- 
vežė daugybę vaikučių, pa-e mų, kad kunigas ant mišių 
sipuošusių Lietuvos ir A- pinigus priėmė ir leido nu- 
metrikos vėliavomis. mitelį "šventintose" kapinė-

Miesto gaspadorius kai- se laidoti, bet lavono į baž- 
lėdamas pasakė, jogei jis nyčią nepriėmė. Pas mus 
nežinojęs, kad toks gražus buvo ir tokių užkietėjusių 
lietuvių būrelis gyvena Uti- "bedievių", kad jeigu ką 
ooj. laidojant prisieidavo eiti į

Potam kalbėjo advokatas bažnyčią, tai jokiu budu nei- 
F. J. Bagočius iš Bostono, davo, bet sėdėdavo lauke. 
Jis anglų kalboj puikiai nu- Vienok kuomet iš jų pačių 
piešė Lietuvos praeitį ir da- šeimynos kas nors nurnirda- 
bartį ir pasmerkė lenkus už vo, tai tie "bedieviai" kreip- 
jų grobikiškus tikslus. Susi- davosi prie kunigo, kad pa- 
organizavę lenkų burtai no- laidotų su bažnytinėm cere- 
rėjo išardyt parodu bet dė- manijom, 
dės Šamo sargai juos išvai; ** ’ v ,
kėk Paroduotojai laimingai 
nuvažiavo į pikniką, kur 
smagiai praleido laiką* Ger
biamas Bagočius dar kartą 
pasakė puikią prakalba, ra* 
gindamas kas kuom išgali 
remti savo prigimta šalį* 
Buvo renkamos aukos ir 
pardavinėjama majoro ža-

mirė apie tuzinas lietuvių,

ant "šventų” kapinių ir pa
laidoti su kunigo palaimini-

19 d. liepos buvo laidotu
vės Aukmuntienės, kuri tu
rėjo net šešis žentus. Keturi 
žentai nešė jos grabą į baž
nyčią. Bet bažnyčioj, kad 
pasirodyti "laisvamaniaįs,” 

laike mišių šaipėsi ir alkū
nėmis vieni kitiems kumš
čiojo, tokiu budu tyčia py
kindami tikinčius.

ir tyčia savotiškai iškraipo, 
čion atkartojame.

Susirinkimą atidarė L L. 
P. Stoties pirmin. J. Te
leiša, Tapo perskaitytas 
protokolas, kurį raštininkas 
X Ivanauskas skaitė iš at
skirų lapelių. Protokolą per
skaičius, buvo pirmininko 
užklausta susirinkusiųjų a- 
pie priėmimą protokolo ir 
ar neturi kas kokių prieš 
protokolą pastabų. Buvo 
Kaz. Dryžos pastebėta, kad 
protokole nėra užrašyta a- 
pie priėmimą pereito susi
rinkimo protokolo. Sekreto
rius paaiškino, kad susirin
kime prieš praeitąjį proto
kolas nebuvo skaitytas, jis 
jį žodžiu išdavęs. Tas sukė
lė žmonėse balsus, smerkiau 
ėius raštininką už nerašymą 
protokolų. Buvo daromi 
smerkianti užmetamai rašti
ninkui, kad jis nuo pat L. L. 
P. stoties susitvėrimo iki 
šiol protokolų nerašė, nes vi
sados tik žodžiu paaiškinda
vo. Buvo smerkiančių už- 
metinėjimų ir visai valdy
bai, kad ji per visą laiką nė
ra išdavusi jokių atskaitų* 
Keli pastebėjo, kad buvo 
daug kartų susirinkamose 
renkamos aukos, yra ir 
draugystės davę po $1250 
padengimui ten kokių sto
ties iškaščių, bet valdyba iki 
šiol jokių atskaitų nedavė.

Grinius ir kiti pastebėjo, 
kad dabar galima kalbėti 
tik apie priėmimą, pataisy
mą bei atmetimą perskaity
to- protokolo. Kada ateis 
svarstymai, tuometi galėsi
me svarstyti apie atskaitas 
ir apie neparašytus protoko
lus.

Protokolas tapo priimtas. 1 
Žmonės šiek tiek aprimo. 
Grinius pasiūlė, kad pirmi-

Teleiša silpnai jaučiasi. Mat 
J. Teleiša nuo pat atidary
mo susirinkimo labai silpnai 
ant kojų stovėjo, nes svyra
vo, ir kalboje labai netvar
iais pasirodė.

Pasiulijim&s tapo priim
tas ir Dr. Klimas-užėmė pir
mininko vietą.

Pirmas iš dalykų svarsty
mui buvo patiekta raportas 
iš Washington D. C. suva
žiavimo. Dr. Klimas turėjo 
tąjį raportą išduoti, bet vie
toje raporto, jis skaitė iš 
Washingtono jam prisiųsta; 
protokolą. Skaitė taip ilgai I 
kad jam pačiam ir žmonėms į 
nusibodo. Po to buvo šau
kiami kiti dapildvmui Dr.! 
Klimo raporto.

Viskas ėjo gana gerai ir; 
ramiai, kol Dr. Stankus, ga
vęs balsą, pradėjo koltoti ir į 
smerkti kunigus ir klerika
lus, kad kunigai žmones at
kalbinėja nuo pirkimo bonų,: 
kad jie yra pro-lenkais, Lie
tuvos priešais, išdavikais. į 
1 Delei šitokių d-ro Stankaus 
užmetimų Jums nereikėtų į 
Perdaug pykti, nes visi žino.: 
kad Amerikos lietuviai kle-. 
kalai, su savo kunigais prie- j 
šakyje, vardan Lietuvos rin-! 
ko ir dabar teberenka pini
gus Tautos Fondui, iš kurio ’ 
Lietuvos valstybė ligšiol nė
ra guvusi nei cento. To fon
do pinigai vartojami stipri
nimui krikščionių-demokra- j 
tų partijos Lietuvoj. O krik- į 
šetonių-demokratų partijos 
juodi darbai mums jau yra . 
žinomi. Ji, turėdama vai- : 
džios vairą savo rankose, 
grąžina pabėgusius lenkus 
dvarininkus į Lietuvos dva
rus ir žiauriausiais budais i 
persekioja Lietuvos darbo 
žmones. Ji su mielu noru 
naliuosuoja iš kalėjimų len
kus suokalbininkus ant Lie
tuvos valst., vienok be jokio 
pasigailėjimo šaudo, kanki
na niekuom nenusikaltusius . . ____________ _
darbininkų organizacijii va- jas irgi Dr. Stankui nieko 
dus. Negalėdama pati vie- nesakė, kas reiškia, kad jo 
na nuslopinti Lietuvos dar- kalbai pritarė. Toliau kun. 
bininkų judėjimo, krikščio-iJ. Karalius reikalavo, kad 
nių-demokratų partija pasi-! netik Dr. Stankus, bet ir L. 
kviečia sau į talką caro vai-į L. P. Stoties Komitetas ma- 
džios liekanas—visokius bu- lenėtų atšaukti neteisingus

Vertas &ii#s.

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

KM 6YIIEIHMAS BUTŲ UZBMEDIUMTTS 
REIVA TEISINGAI PRADĖTI

Lietuvė motina iš Clevelando rašo:
O

”Kad ji neturėjo visai pieno nei vienam savo kū
dikiui, bet suiyg patarimo savo gydytojo ji išaugi
no juos visus ant
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The ltorden Company
Borden BtriMing New York

JI teita u patėmija:

"Kad visi keturi jos kūdikiai yra laimėję dovanas.

Iitar*k aį kapo** DABAR — ir prMyaic AIAND1KN- 
ir fmfci DYKAI musy knygy. KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kudikj sveika. Taipgi gausi maitinimo in- 
atrataijae kalboje. HM
Vardae
Adresas

užmetimus ir šmeižimus ant 
Philadelphijos kunigų ir ka
talikų, kurie randasi taip 
vadinamoje "Philadelphijosį „ . . .
Lietuvių Laisvės Paskolos -i<»istoties darbuotės Istorijoje” . B^pdŽK) menesi, 1921, 
kuri tilpo "Amerikos Lietu-Į pmdu 
vyje" ir kituose laikraseiuo- 
se. Toliaus kun. J. K. sakė, kad iki šiol anto ta "fatori- skaitlines nepnskaitoma jV buio tylėti tik“S septynios^lęšimta dvi dėžės 
* i L r • ? i sakarmo arba cukrines, kas
statėme ausčiau už asmenL nesverta- Tas krovimas sių- 
ne £a?be b^kadanirtšto si^ iš An^lij°s- P°Pieros ir 
sirinkimas vi a sukviestai knygGS VokietiJos svėrė 1 SirmKimas yia sukviestas, A. Piphiimai i« kitu kraš- 
kaip užkvietimų laiškuose pažymėta, kad išrinkti ir .^abenta d’ iion ' r RVea 
nauja valdyba, tai pirm, ne_ l«abenta_Kusijon_per Kygą. 
gu, tas bus padalyta, lai se- Darbo padėjimas Kuboje, 
no ji valdyba atšaukia minė- q g. Hurst, Amerikos 
toj istorijoje tilpusius smei- konsulis iš Havanos rapor- 
žtite, nes valdyba po taja is- tuOja, jog birželio 28 d. Ku- 
torija pasirašė. boję numuštos darbinin-

A. Užumeckis pareiškė kams algos ir daugelis dar- 
Dr. Stankui, kad jis būda- bininkų paliuosuota iš dar
nias daktaru ir turėdamas bo. Tūkstančiai privažiavu- 
pretensijų prie inteligentiš- šių žmonių randasi be dar- 
kumo, turėtų pasimokyti bo ir daugumas per biedni 
mandagumo, ir sanžinišku- frįžti namon. Visi laivai, 
mo, nes toks jo pasielgimas .ažiaodami Ispanijon, veža 
nedaro jam garbės ir arde grįžtančius išpaniečius. Jų 
vienybės dai ba. celionės lėšas apmoka mie-

Dr. Klimas bandė teisinti &rb®. į*1'
Dr. Stankų, primodamas ku™s. vietines labdarai^ 
kun Karaliui kad iis atėies >vgamzacijos. Kadangi be- 
suardvti venv’bės darba Pa Jarbės tik taikinos, <Urbi- suaruyti venybes darbą, ra- gauna visokiu pas u-
nasioj prasmėj kalbėjo ir “J*“ Kubo^
Dr. Dambrauskas. Pasu*11 Kuboje.

J. Prarickunas pažymėjo, Latvijos pramonė, 
kad jeigu Dr. Stankus tų Sulyg dabartinių statis- 
šmeižtų neatšaukia ir jeigu ‘takų žinių, Latvijoje yra 
L. I*. P. stoties valdyba, kuri iąbartiniu laiku 979 vel
ta istorija parašė, nenori piančių įstaigų su 11,778 
šmeižtų ,ant kunigų ir krik- larbininkais. Metalų išdir- 
ščionių-demokratų atšaukti,] ^.Vjstė turi 442 dirbtuvių su 
tai toliaus k.-dem. su jumis * ’ ’
bendrai jokio darbo negai 
dirbti.

Kalbėjo dar ir kiti kaip 
tai: K. Dryža, J. Grigaitis, 
Bajuriunas, Stadolninkas ir 
kelios iš moterų, visi reika
lavo valdybos ir dr. Stan
kaus, kad tuos neteisingus! 
apkaltinimus atšauktų.

Gelbėti situaciją Grinius kas mėnesį išleidžia 684,000 
pasiūlė rinkti komisiją, kuri svaru popieros ir kartonų, 
ištirtų ar Dr.Stankaus kai- „ .
boję ir toje istorijoje yra PRAPUOLUSI KASYKLA 
kiek įžeidimo ir šmeižto ku- Tūli tirinėtojai vėl pradė- 
nigams ir katalikams. Ko- jo jieškoti pietvakariuose 
misijos neišrinko, nes pra- prapuolusios Tyopa kasyk- 
dėjus kalbėti apie rinkimą los, kuri randasi arba Sier- 
tos komisijos, stebuklingu ra Madre, kalnuose Chihua- 
budu valdyba nuvažiavo hua, arba Sonora, Meksikoj, 
prie rinkimo aukų dėl pa- netoli Amerikos rubežiaus. 
minklo ant Liutenento Har- Anot pasakos, kasykla 
rison kapo. Taip dalykams prapuolusi per tris šimtus 
einant žmonės pradėjo ap;įmetu. Pasakojama, kad
leisti svetainę ir didžiumai Yaouis indijonai užmušę vi- 
išėjo. sus Tyopos gyventojus, tik

Taigi iš virš minėtų faktų vienas senas kunigas pabė- 
yra aišku, kad Dr. Stankus ir n^° j° pasaka
ir pati L. L. P.stoties valdy1- apie paslėptą auksą. Sako- 
ba buvo taja priežaščia, ku- ma» septynių metų kasi- 
ri sukėlė tąjį triukšmą ir su- m?1 Vraį pasupti kokiame 
ardė, gal ir ant visados, dr- cal tanely. ,
gysčių sanryšį ir bendra t-r,s šimtus metų tin- 
veikimą. Prie to galima pri- plėtojai, spekuliatoriai ir 
dėti, kad p-ios Grinienės pa:|^_tIu”^5J,«sk.°l®„auk- 
sakymas susirinkime, 
"kunigai net iš sakyklos ba
žnyčioje per pamokslus at
kalbinėja žmones nuo pirki
mo L. L. P. bonų yra grynas 
melas!

Kun. J. Karalius,
J. Pranckunas,
S. Baerunas, 
Jonas Grigaitis, • 1^
Juozapas Stadolninkas,
A. Užumeckis, Pasaulyje yra branges-
K. Dryžas. ( |njy prapuolusių kasyklų,

negu Tyopa kasykla. Tos 
NAUGATUCK, CONN. kasyklos randam kiekvieno 
„ . ... . Amerikos piliečio tarpdurv-
Pasikore du katalikai. kasyklos yra taupy-
Musų kolonijoj pasikorė mo ir atsargaus įdėjimo ka- 

du katalikai, vienas airys, o I pi tolo kasyklos, 
antras lietuvys. Sakoma J Daug žmonių noriai stato
kad jiedu iš perdaug didelio i pavojų savo sveikatą arba 
tikėjimo išsikraustė iš pro* ir gyvastį jieškodami pra
to. Mat kunigai kas nedėl-1 puolusio aukso, bet į tą auk- 
dienis įgąsdina savo tam-Įsą, kuris yra mėtomas po 
sius parapijonus visokiomis kojų, jie neatkreipia atydos. 
peklos baisybėmis, taip kad Tuo auksu yra kasdieninis 
tiem pradeda velniukai ro-Į taupymas ir sutaupytų pini- 
dytis akyse. Tūli jų, iš iš-Į gų padėjimas į saugias vie- 

i x I tas, kuriose tie pinigai neš-
Per—-nas. tų pelną. F. L. I. S.

i,403 darbininkais. Yra 157 
audimo dirbtuvės su 2,800 
darbininkų ir kas mėnesį iš- 
eidžia 1,368,000 svarų audi
mų.

Trisdešimts dvi kemiškos 
dirbtuvės turi 900 darbinin
kų. Yra 94 mineralų įstai
gos su 1,750 darbininkų. 
Septynios popieros dirbtu
vės turi 750 darbininkų ir

kadlso. tat dar niekas jo nerado.
Pustynės karštis ir Ya- 

quis indijonų nedraugišku
mas neprileido žmonių prie 
to aukso. Yra tokių kurie 
sako, jog buvę taip arti pri
ėję tos vietos, jog matę seno 
miesto griuvėsius. Bet nei 
vienas nepasiekė vietos, jei
gu tokia yra. Vienok yra 
žmonių, kurie ir dabar dar

gąsčio ir proto netenka, h
Per—nas. tų pelną.



Juodieji bolševikai.
Kaip tik prisiartino savi- sauvalingai slopinti darbo 

valdybių rinkimai, vėl, kaip demokratijos gyvenimą. Jie 
Seimo rinkimų metu, prasi- ruošiasi užgrobti mokyklą, 
dėjo bažnyčiose politinis jo- jie skubinasi prisitverti vi- 
markas. Musų kunigėliai, šokių vienuolynų, aprūpinti 
paliepti iš centro, vėl sukai- juos žemėmis ir kapitalais, 
tę šoko mitinguoti iš bažny- priveisti Lietuvoje kiek tik 
čių sakyklos, vėl be atodai- galima daugiau visokių 
ros plūsti savo priešus ir ža- "Kristaus komunistų" ir su 
dinti žmonėse tamsiausiuo- jų pagalba apimti visą kraš- 
sius jų jausmus. tą, kaip piktas mašalas.

Vėl prasidėjo šlykščiau- Ir jeigu jiem tas pasisek
sią politinė spekuliacija, iš- tų, tuomet Lietuvoje ne tik 
naudojant žmonių tikybi- darbininkų socialistinis ju- 
nius jausmus. Savo partijos dėjimas, bet kiekviena lais- 
reikalams ginti kunigai vėl va mintis, kiekvienas kuni- 
nusitvėrė valkioti Kristaus gam priešingas apsireiški- 

, vardą, baidyti žmones pra- mas butų užsmaugtas. Juo- 
garu, vilioti dangum, pa- dasai pavojus yra didelis. Jį 
vartodami visas šventeny- privalo tinkamai įvertinti 
bes, kad tik laikytų liaudį ne tik Lietuvos darbininkai, 
savo vadovybėj. bet ir visi tie, kas nedvejo-

Kai Seimas pradėjo svar- damas stovi už laisvą musų 
stvti mokyklos klausimą,— krašto vystymosi, už moks- 
kokia ji turi būt, svietiška už pažangą, už šviesesnę 
ar tikybinė,—kunigai kaip Lietuvos liaudies ateitį, 
bematant nusitvėrė tos pa- ("Socialdemokratas.”) 
čios priemonės. Centras tik----------- - - s —■

paspaudė,—ir vietose prasi- n • kK**
dėjo mokytojų plūdimas, JOCĮ UIS llILS Z1UUT611S

į Amerikiečius.
Lietuvoje šiandien vieš

patauja krikščionys-demo- 
kratai ir kompanija, šita, 
nors negraži, bet draugin
ga kompanija moka ir pati 
gerai šelpti dešiniąją moks
leiviją ir gauti jai ganėtinų 
lėšų iš švietimo ministerijos. 

Na, o kaip yra aprūpinti 
musų, t. y. socialistinės pa
kraipos, vargingieji moks
leiviai? — Atsakymas vie
nas: blogai! — O blogai to
dėl, kad "krikščioniškoji"i 
Lietuvos Švietimo Ministe
rija duoda stipendijų "ne
krikščioniškiems” studen
tams ar mokiniams, tik vie- 
nam-antram, kad pasirody
tų—ne vien savuosius šel
pianti! Žinoma, dėl tokios 
pegelbos galima daugumai 
socialistinės moksleivijos ir

Taigi matote, draugai ir 
" ‘ “* i. kad

niekinimas pačios mokyklos 
jei ji ne kunigų rankose. De
šimtimis pasipylė "protes
tai,” surašyti klebonų ir pa
sirašyti dievobaimingųjų 
avelių.

Pastaruoju laiku karin
gieji musų klerikalai pradė
jo ypatingai smarkią ofen- 
svvą Šiauliuose ir Šiaulių 
apskrity. Jie paleido eiti per 
bažnyčias du savo agentu,— 
vienuolius Matulaitį ir An- 
dziulį. Rudinėmis apsivilkę, 
basi, "atsižadėję žemės tur
tų,” tuodu vyru nepaliauda- 
mu sako pamokslus. Jie, 
girdi, atėję gelbėti žmones 
nuo ištvirkimo ir prapul
ties; jie esą vargingųjų už
tarėjai; jie patys esą komu
nistai, tik Kristaus vardu. 
Jie esą p?tsikėlę kovoti su 
pragaro galybėmis. O tos 

.pragaro galybės, tai esą so
cialistai, bedieviai, liaudies 
mokytojai, kurie kunigų ne- badu numirti, 
klauso. Dabartinės mokyk- "■ 
los, kur vaikus veda tokie draugės-amerikiečiai, 
mokytojai,—tai šėtono dar- šiandien Lietuvoj mokslei- 
žas piktžolėm auginti Kas vių šelpimo klausimas yra 
tų pamokslininkų neklauso, 
—pražuvę žmonės: jiem
stovi atlapos pragaro durys.

Ir tuodu vyruku, kryžium 
mojuodamu, meta savo 
priešininkam pikčiausius 
kaltinimus. Kas nėra kuni
ginių sąraše, kas aklai nese
ka ant kunigų pavadžio, tas 
bedievis, paleistuvis, plėši
kas, ištvirkėlis,—vadinasi, 
paskutinis žmogus. Įr tai to darbininkai, 
daroma bažnyčiose, pasi- jaučiančiais ryžosi eiti į šią 
gaunant Kristaus vardo. kovą: eiti į

Ar gi tai ne tas pats žiau- su juodais gaivalais, kad 
rus ir grobus bolševizmas? duoti vargingiems mokslei- 
Ar gi tie "Dievo tarnai” ne
stato prie "stienkos" kiek
vieno, k?ts su jais nesutinka, 
ir ar nešaudo savo prieši
ninkų baisiausiomis savo 
kulkomis? Ar gi jų sprendi
mai be pasiteisinimo ir be J *»***-^ AB.AV* JUUHUV” I
apeliacijos nėra tie patys liai nejaustų šito jus šian- 
karo teismai dvasiniam ti-dien ėdančio skurdo, šito 
kinčio žmogaus gyvenime? 'džiovinančio ir kūną ir pro-

Matulaičiai ir Andziuliai tą prakeikto skurdo!" 
atsikraustė p?is mus iš tam-’ Ir štai dabar mokslei- 
siausių viduramžių, kuomet vĮairJs šelpti draugiją "Žibu- 
kunigija savo priešus degi- rėlis” jau aiškiai pasisakė, 
no ant laužų. Mes nė kiek kad ji šelps vien socialistinę i 
neabejojame, kad jeigu Ma-* moksleiviją, o mažesniuo- ‘

vių šelpimo klausimas yra 
ne paprastas kasdieninio 
šelpimo klausimas, bet jau 
su partine tendencija, bū
tent : šiandien, bešelpiant, 
norima patraukti savo pu
sėn moksleiviai, kad iš jųjų 
padarius veikėjus: juk ir 
priežodis sako: "Su kuo su
tapsi, tokiu ir tapsi."

Lietuvoje socialistinė vi
suomenė, t. y. rankų ir pro- 
......................... , su jais už-

kovą: eiti j varžytines

jviams ne tik pašalpos, bet ir 
švaraus dvasinio bendravi
mo ir kad Įskiepyti jiems:— 
"jus šelpia socialistai, kad 
jus padaugintut kovotojų 
už laisvę ir lygybę- eiles, kad 
jums senstant kiti jaunuo-

bo žmones ir ių tikrus, o ne 
melagingus klasinius reika
lus! Draugai ir draugės 
amerikiečiai! Neleiskit abe
jotiniems, juodiems gaiva
lams kenkti jums ir jūsų 
broliams, seserims ir drau
gams, gyvenantiems Lietu
voj! Siųskit, rinkdami sa
vo tarpe ir užjaučiančių 
tarpe, "Žiburėliui” aukų, ar 
pinigais, ar maistu, ar kny
gomis: už viską jums ačiū 
sakys mažos vargstančių 
moksleivių lupytės, o dides
nieji darbu atsilygins jūsų 
klasės arba net jūsų parti
jos žmonėms: "Žiburėlis" 
šelps visą socialistinę jau
nuomenę.

Taigi jūsų valioje padau
ginti socialistų veikėjų skai
čių ir apsaugoti juos jau
natvėj nuo skurdo mirties! 
Labai daug gali pagelbėti 
"Žiburėliui" įvairios Drau
gijos, skirdamos metinių 
susirinkimų laiku ar kitaip 
mums savo pelno nuošim
čius, parinkdamos savo na
rių tarpe aukų ir tt. ir tt.
Pritaikant "Žiburėlio” vei

kimą naujoms gyvenimo a- 
pystovohis, ir paprastame 
visuotiname 1 d. balandžio 
1921 metų "Žiburėlio” narių 
suvažiavime Kaune ir ne
paprastame visuotiname 23 
d. balandžio 1921 metų Ma- 
riampolėje, dalyvavo per 
savo atstovus visa organi
zuota Lietuvos socialistinė 
jaunuomenė, kuri pilnai 
pritarė naujai formuluo
tiems pagrindiniams "Žibu
rėlio" Įstatų ir veikimo dės
niams:

1) "Žiburėlis" šelpia tik 
socialistinę moksleiviją, o 
mažųjų žiuri ekonominės ir 
visuomeninės padėties;

2) "Žiburėlis"

tų būt ne vien tik dėl ma
dos, kaip daugumas daro, 
bet tikslingas ir daromas su 
atsidėjimu. Visas maisto 
dalis nuo ir iš tarpo dantų 
reikia prašalinti. Šepetuku 
galima nuvalyti viršus ii 
šonai dantų, tarpams gi pri
sieina pavartoti krapštukai 
(tootpick) bei tam tikra? 
šilkinis siūlas (dental floss) 
gaunamas vaitinėse.

Mažiausia sykį į metu?

FILOZOFIJA
Dr. A. J. Karaliui.

htarimi Iną ižlai* 
kyti duris.

Apie dantų šepetuką.
Dantims šveisti šepetukas 

yra būtinai reikalingas 
daiktas užlaikymui burnos 
higienos. Vieno šepetuko 
neužtenka visai šeimynai, 
kiekvienas narys turi turėti 
vieną sau. Turbut, niekur

lėtai vDatu vartoiant ta Da- dantls’ nes» neziurmt kair

kianors liga. Pavyzdžiui, -bel. da
jei tėvas turi skorbutą, su^ nu»..Nu»vęisti jų patei zmo- 
nūs, vartodamasc jo šepetu- f38 įauką, gali Įgauti tų ligų: moti- drus^08 (tartaras) tvirta 
na gali turėti džiovą, ma- -vra. Ppl>P»sios prie danty 
.' .*- ..?-*. • ......... - paviršiaus. Reikia tam tik

’ rų prietaisų nuvalymui jų.

Kuo šveisti dantis.
Žmonės dažnai klausia 

kuo geriau yra šveisti dan •a* i* • .• •• •

jei tėvas turi skorbutą, su-

apsitrauki?

žais. Nušveisti jų pats šmo

žiausias kūdikis trušą ir vy-! 
riausioji duktė dievai žino 
kokią ligą. Visi, šveisdami 
dantis tuo pačiu šepetuku, 
netikėtai gali užkrėsti save 
nuo nesveikojo nario. r ar milteliais (pauderiul 

šepetuką, reikia ar mostim. Rodosi, kad ta 
J*s butų buvęs, me mažaj skirtumo tė 

užlaikytas svariai krautuve- neskaip mostįs, taip mil 
je. įvairiose^ vietose,_.drabu-, tpliai turi maždaug tokiu: 
zių krautuvėse, desimtsto- pat sudėtinius. Skirtumą 
nuos ir prastesnėse aptle; tjk tamei kad mostis> buda 
koše dantų šepetukai dažnai; ma drėgna, geriaus laikos 
yra sudėti ant kontorų, kur j ant šepetuko ir, paleist? 
daug dulkių ir pirkikai ciu-.^^^j^ Jengviaus pasieki? 
pinėja nesvariais pirštais, i Įvairius danties paviršius. 
Nusipirkus tokis įrankis,! Randasi įvairiausių rušiv 
reiktų gerai išvirinti, kitaip; miltelhj ir mosčių ant rin: 
vartoto yra pavojinga. Tu-,Ros. Galima pasiskirti tą 

ral a j kuri geriausia patinka indi
vidualui, nes jų visų sudėti 
niai yra panašaus budo 
"Paudęriai” bei mostįs pa
tinka žmonėms, nes be švei
čiamųjų dėsnių, kaip sodiji- 
nio bikarbonato ir muilo 

(ten randasi cukraus ir pri

pmeja nesvariais pirštais.

rint savo šepetuką, reikia, 
gerai užlaikyti: po kiekvie
no vartojimo jį reikia gerai 
išplauti bėgančiame vande
nyje ir padėti tinkamoj vie
toj, kur nėra dulkių 
Kaip tankiai šveisti dantis.

Geram užlaikymui dantų2 ------------ 7------- te
veikia au- po kiekvieno valgio jie rei-'imno kvapsnio medžiagų, 

i tonomiais Skyriais, suda- ketų šveisti. Valymas ture- ("Gydytojas.”)
rant Centro Valdybą fede- - ■
racijos keliu: po vieną narį 
iš kiekvieno Skyriaus; jau 
šie nariai iš savo tarpo išsi
renka Centro pirmininką, 
sekretorių ir kitus;

3) Socialistinių mokslei- Pramoniečių arba taip 
vių Draugijų atstovai visur, vadinama l.W.W. unija, 
ir suvažiarimuose-susirin- turbut, yra viena iš veik-

Delei pramoniečių agitacijos siekinius ir" kuris galėtų "su-

mainerių tarpe.

(Tąsa.)
Rene Descartes.

Pabaigoj šešiolikto šimt- 
nečio filosofija keitėsi. Ari
stotelio filosofija, kuri šimt- 
necių-šimtmečiais kokiu 
įors budu valdė žmonių pro- 
.us, pradėjo trūnyti. Prasi- 
lėjo jieškojimas naujų ke- 
ių. Didis Descarteso gar-____
nntojas Thomas sako: pradeda.” Gali abejoti apie 
’Nuo Aristotelio iki Descar- viską kita, bet jeigu aš mąs- 

n a 4 • • •** * ~

ančių metų tyrus, kur ori- esu, egzistuoju.
~_ ... . > Vienok jis neturi omeny
taip upė smiltynuose, arba

tai, kas mąsto. Savo rnmtįse 
jis randa vieną skirtingą 
mintį—mintį apie tobulą, 
begalinę esybę. Iš kur toji 

’ mintis ir ką ji reiškia? Ne 
iš jo paties, nes jame nėra 
nieko tai idėjai panašaus ir 
didesnis negali išdygti iš 
mažesnjo, negi kas nors iš 

tikrenybė, kokia nors esybė, 
turinti tas visas tobulybes, 
apie kurias jo paties žemes
nis protas gali nuovokos tu
rėti; kitaip jis negalėtų tu
rėti supratimo apie už save 
tobulesnę esybę. Toji tobula 
ir beribė esybė yra Dievas, 
jis sako.

Tuodu du dalyku nusta
čius, padėjus pamatan jo 
paties dvasinį buvimą, ir eg
zistavimą beribės ir tobulos 
išminties, iš kurios plaukia 
jo dvasinė esybė ir mintiji
mo jėga—galima ant šito 
pamato budavoti žmogaus •_• *•«

* _ 

Sofijoj viskas ant šito pa
statyta. Visa tikrenybė pri
klauso nuo šių dviejų didžių 
pradų: Yra aš; mąstanti, 
jaučianti, spiritualinai ak
tinga (veikli), kitaip sa
kant, sąmoninga esybė; taip 
gi yra esybė, beribė ir tobu
la, kokia aš neesmi,—šalti
nis riša aš, kuri negali būti 
apgaulinga, negi mane ver
čia visuomet būti apgautu. 
Tuo budu randama tikreny
bės musų gabumams ir gali
mybės prieiti prie tikros pa- 
X*__a*___ rn • < * • - ->

...---------------

sakant, garsioji Descarteso 
metodą.

(Toliaus bus.)

pats egzistuoja; jei ir klai
dinga mintis, tai visgi nega
lima užginčyti, kad yra imu- 
tytojas; abejojimas reiškia, 
kad yra abejotojaa. Iš čia iš
eina pirmasai šios filosofi
jos principas: Cogito, ergo 
sum: Aš mąstau, taigi aš 
esu. "Tai pirmutinė ir tik
riausia pažintis kiekvienam, 
kuris tyarkiai filosofuoti 

’ l” Gali abejoti apie 

eso aš matau dviejų tuks- tau, tai jau aišku, kad*aš 
ančių metų tyrus, kur ori- esu, egzistuoju.
Analinė mintis išnyksta, vienok iis neturi omenv

®Pla P? tai. kas masto Savo mintiem
įasirodo uz tūkstančio my- 
ių, naujoj padangėj ir kitoj 
žemėj.” ’
: šioj gadynėj scholastinė 
ilosofija pradėjo vysti, 
įmonės pradėjo jai netikėti, 
bet jos vieton nieko kita da 
teturėjo. Ji stovėjo tarsi se- „
’ovės rūmai apgriuvę, gerb- nieko. Turi būti kokia nors 
mi, bet be energijos, be pa- * 
raukinio. Reikėjo išvalyti 
rietą ir geresni rūmai pa- 
tatyti. Reikėjo teisingų ty
rinėjimo būdų ir teisingos 
iirvos. Abiejais žvilgsniais 
žmonės buvo suklaidinti: 
įejieškojo nei teisingų daik- 
ų, nei teisingų būdų. K<jkė- 

Jo instruktorio. Mokslas bu
vo jau šį-tą padaręs. Koper- 
įikas, Tycho Brahe, Keple
ris ir Galileo—labai daug fi
zikos srytyje nuveikė ir su
gadino žmonių protus. Buvo 
medžiagos, tik nebuvo tvar
kytojo. Kaip Morell pastebi: 
'Reikėjo meistro, kuris bu- DažintiP« rūmai-ir infilo-

Isofiini riclras oni- Lo 
mmindzioti senovės įsigy
venusio autoriteto šventu- 
ųą; drąsuolio, kuris galėtų

*•
eikti naują organą ir taip 

’^kant, iškasti naują kana- 
ą, kuriame pasaulio filoso
fijos dvasia galėtų plaukio
ti.” Tokis protas pasirodė; 
lu tokiu protu: Bacon ir 
Descartes.

Descartes pasižymėjo di
leliu atsidavimu tyrinėji- pa-
mams. Būdamas turtingų žinties. Tai tokia, trumpai 
tėvų sūnūs, jis gyveno nuo- sakant, ffarsioii 
riliai ir vertgė visokių iškil
mių.

Nors trumpai išdėstysiu 
io filosofijoj įneštas nauja- 
lybes. Lai skaitytojas ima 
iomėn jo protavimą. Per
žiūrėkim jo svarbiausius 
veikalus "Metodą” ir "Me
ditacijos.” Pirmiausia , ———
("Metodoj") jis aiškina, Padėjo vesti taip vadina- 
kaip jis pradeda abejoti apie kuškių gyvybės sąskai- 
paprastus daiktus. Jis per- tybų (accounting of infant 
skaito viską, kas verta skai- .. e^- Tapo užvestos dide- 
tvti ir neradęs niekur aiš- huose miestuose tam tikros klos ’tilreny”pradX knygos, kuriose, rtgistruo- 
abejoti beveik apie viską. -»ama kiekvieno distrikto gi- 
Bando jieškoti tiesos, at- ir mirimų skaičius,
skirti tiesą nuo paklaidų. Metų pabaigoje tos knygos 
Jam patinka geometrų me- P?r?^0» djstnktai da-
todos ir jis bando jas kitur 
laikyti. Jis todėl nusistato: 
(1) nieko neimti už teisingą.

Mainerių unija yra oficia
liai pripažinta anglių mag
natų. Ir kuomet keli lokalai 
arba ir visas distriktas atsi
mestų nuo mainerių unijos 
ir prisidėtų prie I.W.W., tai 
anglių magnatai, beabejo- 
nės, pastarosios nepripažin
tų. Kas tada liktų daryti 
naujosios unijos nariams- 
maineriams? Suprantama, 
niekas daugiau, kaip tik su- 
streikuot. Ar streikas butų 
pasekmingas? Kiekvienas 
.protaujantis darbininkas 
pasakys, kad ne. Ir kokis li
kimas patiktų tada I.W.W. 
mainerius — kiekvienam 
aišku.

Taigi, trumpai kalbant 
(be smulkmenų, nors jos ir 
gana svarbios) pramonie- 
čiai su savo agitacija pasi
tarnaus ne darbininkams, 
bet anglių magnatams. To
dėl jie turėtų tą savo klaidą 
tuojaus atitaisyti — sustab
dyti frakcinę propagandą 
organizuotuose maineriuo- 
se. Vieton to, geriau butų

— --------------A C* V ĮVHO 1O V CAIY*

kimuose ir Valdybų posė- liausiu, kuri daugiausia ru
džiuose, dalyvauja spren- pinasi darbininkų likimu, 
džiamuoju balsu. ~ -

Laukiam, draugai ameri
kiečiai, jūsų žodžio ir dar- __ _
bo! Mums, žemiau pasira- žengimas, jeigu ji yra taiso CllICIArMCI — ! I

I Kiek galima spręst iš pra
nešimų laikraščiuose, tai 
pramoniečiai pradėjo vesti 
agitaciją tarpe rytų organi
zuotų mainerių, kad šie ap
leistų mainerių uniją ir. M. 
W. of A. ir prisidėtu prie 
I. W. W.

, # ... ...----- Čia tai jau ir pasirodo di-
laikui,—neprisidėjo Lietu- dėlė pramoniečių klaida. Tą 
vos socialistai-liaudininkai- ju klaidą galima prirodyt 
demokratai ir dalis kitų šiais motyvais.
žmonių, juos tą vakarą 
laikiusių.

Taigi laukiam!
23 Balandžio-1921 m. 

Marijampolė.
"Žiburėlio" vald. nariai: 

Pirm. Al. Bulotienė, 
Iždin. Stasys Totorius 
Sekr. P. L?istienė

M. Ješmantienė. 
"Žiburėlio” nariai: 
Adomas Juodasai-Lastas,

A. Bulota
M. Markauskas 
Just. Baltrušaitis.

Parašai—Aušrininkų or- 
i ganizacijos atstovo Lado

____ > sočia- --------- ________________  
• Jaunimo si, todėl mes organizuojame . -- • • • * « •

Bet ir ji nėra be klaidų, taip 
lygiai kaip ir kitos unijos. 
Tečiaus klaida nėra prasi- 

, j'•'*&*■* J* ktv)*šiušiems, pavedė kreiptis jĮma. 
jus visuotinas nepaprastas 
narių Suvažiavimas Mari
jampolėje, todėl pavedė, 
kad jumyse mato rimtą pa
matą ir jautrią širdį besi
mokinančiai jaunuomenei 
Lietuvoje, todėl pavedė, kad 
prie anų trijų pagrindiniu 
dėsnių, — kol kas, ar visam kiekvienam

VAIKŲ GYVYBES SĄ
SKAITYBA.

Nuo 1915 metų tederate 
Suvienytų Valstijų valdžia 1 — • - - *

I

tulaįėiai įgytų Lietuvoje ga- aitas rems ar globos atsižvel-' Serbent<į. Lietuvos 

mus laužus ir įvestų inkvizi
cijos. T

! šiais motyvais.
Oficialiai yra skaitoma, 

kad ketvirta dalis mainerių 
yra visiškai neorganizuota. 
Tad kodėl pramoniečiai ne
sistengia juos suorganizuot, 
o lenda į organizuotų mai
nerių tarpą ir sėja ten nesu- 
tikinlus?

Pagalios, kodėl pramonie
čiai neorganizuoja plieno 
darbininkų, kurie dar visiš
kai neorganizuoti? Pramo- 
niečiams dirva plati ir be 
lindimo prie organizuotų 
darbininkų.

Galbūt vienas-kitas pra
moniečių man atsakys: 
"Mainerių unija yra netiku-

b 
mainerius į tokią organiza
ciją, kuri yra pasišventusi 

________ 1 2___ t, o ne 
pasi- anglių korporacijoms.”

Kad mainerių. unija yra 
nepažangi, tas tiesa. Bet ką 
gero maineriams duos pra-

»

Mano supratimu, pramo
niečiai nieku budu neužka
riaus visos mainerių unijos. 
O kad ir pavyktų užkariaut 
vieną-kitą lokalą, sub-dist- 

. „ ,riktą arba ir visą aistriktą,
kreiptis šiuo adresu: Mari- tai tas nieko nereiškia ir jo- 1 
ampolė, "Žiburėlio” valdyba,' kių permainų darbininkų 1 
Al. Bulotienė. gerovei jie negalės įvesti.

pa-

vė. "pelno", kokie "nuosto
lių."

Iš tų knygų paaiškėjo,_ ...v.. ..Aliuvi u£< is tų Knygų paaiškėjo,maineriams aiškint organi- jei jis nežino, kad tai neabe- kad didžiausi gyvybės nuos- 
zacijos tikslą ir platint jų jotinąi teisinga; (2) išskir- toliai būna tuose distriktuo- 
tarpe apšvietą—ko taip bijo styt visus painumus i dalis se, kur gyvena susikimšę bė- 
U. M. W. of A. viršininkai, ir atskirai juos tirti; (3). dini darbininkai, kur maža 

nradAt.i mm lnntnninci” --- ------- --

lės. jie ir dabar sukurtų pas giant į jų ekonominę ir
_______ _ Ž______ 1... „ j = f lni° • aarOO .jaunuliu

s’^nioria1 Drau£°” Sąjungos atstovo 

diktatoriai, to luomo atsto- koncertų, paskaitų, renka u.į orranfeaciio^'atstSv? V* s’šv
vai. kuris nepakenčia jokio aukų, šelpia studentus, gim-'tarnaUt darbinlnkaras 
sau. pasipriešinimo, kuris */et
non apžioti ir savo saujoj sutaręs su darbmmkų orga- būti priduoti, neš risi 
laikyti visą musų gyvenimą, nacijomis, pradedambsiost tie atstovai dabar sėdi Kau- gero

Ir musų klerikalai spar- mokyklos vargingųjų tėvų n0 kaiėjime, po tam kaip moniečiai ’ nX ciai ton pusėn eina. Jie siun- vaikučius. t- ____ s Fmonieciai. nueKo.
čia basus, rudiniuotus "Kri- Jus, sąmoningi amerikie-' 
staus komunistus" sakyti čiai ir amerikietės, kurie se-1 
liaudžiai pamokslus ir ra- nai atskyrėte socialistus 
ginti žmones beveik prie po- nuo klerikalų ir įvairių ki-1 j r* • • • . v* * •• • « '

- visuomeninę I
Nes tai yra ‘ juodieji šiandien "Žiburėlis’’ ruošia F. Šaitano ^Visuomrainin

v X A A

į buvo areštuoti ir sumušti 
( valdžios agentų delei 1 d. ge 
gūžio šventės.

"Žib.’’ Valdybos pirm.
Al. Bulotienė.gromy. O patys, Seime jsi- tų, jiems panašių, "darbo” i c„ « a , 5“-. sėdę, tvirtina savo pozicijas, žmonių "geradėjų " ius i .u reikalais u- pinigais

- -..................* kremtis šnin adresu- Mari.1

vieną-kitą lokalą, sub-dist- 
riktą arba ir visą aistriktą, . • . • « • • •

Jie sudarė sau "žvalgyba” šelpiate vien tuos mokslei- 
ir patiekė jai plačių kelių vius, kurie gins pačius dar-

— 7 \ ~ ’

pradėti nuo lengviausių da
lykų, kurie lengviausia duo
dasi suprasti, ir eiti prie 
sunkesnių, šitomis taisyklė
mis pasivaduodamas, jis 
griauja viską, tyrinėja ir 
vėl lipina, jieško tikrenybių. 
Pirmiausia jautimais nega
li pasitikėti; jis nepasitiki 
nei savo supratimais, nei sa-

Mainerių unija turi dido
ką iždą, kurio dalis guli 
bankuose be jokio nuošim
čio. Jeigu unijos viršininkai 
tarnautų darbininkams, jie 
su tais pinigais įsteigtų na
mus. kuriuose galėtų būt 
krautuvės, laikraščių spau
stuvės, skaityklos, vakari
nės mokyklos ir tt. Tas vis- 
kas neštų didelę naudą dar- vo išvadomis; nes ką jis ma- 
bininkams. Vienok unijos no, mato ar jaučia dieną, jis 
viršininkai taip nedaro ir mano, mato, jaučia sapne— 
darbininkai to nesupranta, nors jautimais ir proto įs- 
Pramoniečiai galėtų tuos pudžiais negalima vaduotis, 
dalykus darbininkams išaiš-' vienas daiktas yra neabejo- 
kinti, o jau tuomet darbi* tinai teising?is ir tikra, tai 
ninkai mokės tą negerą uni- kad jis tikrai mano, jog tie —......  o^ipui
įą pataisyti. 'daiktai tokie ar kitokie, ir praneša, kad ji nutarusi su-

Maineriams reikia dvasi- kaip tad jis gali žinoti, kada rinkti iš įvairių žemdirbys*
nio gydvtojaus, o ne frakci- tikrenybė, kada ne? Bet tės organizacijų apie 5,000,-
nio barškalo. jam rodosi, kad taip ar ki- 000 bušelių kviečių ir kornų

Laisvės Mylėtojas. taip yra; ir jis žino, kad jis Syrijai ir Armėnijai šelpti.

šviesos, maža oro, o daug 
durnų ir purvo. Pavyzdžiui, 
Pittsburge 1920 metais tur
čių gyvenamuose distrik- 
tuose iš 1,000 gimusių kūdi
kių mirė 64, o prasčiausiam 
beturčių distrikte iš 1,000. 
gimusių mirė 157.

šitos skaitlinės parodo, 
kokiose sąlygose darbinin
kai yra priversti gyventi.

BANDYS SURINKTI 5,- 
000,000 BUŠELIŲ 

JAVŲ.
Amerikiečių organizacija 

Artimiems Rytams šelpti ____ X_ 1 ’ ••



Mdtams ...................... U-00
P»*si mtų.................... |LM..

Cum4*1 ir Užrakei!****: 
Metam* ......................... 13.00
Puti metu.................. S1A0
Su visokiai* reikalai* atsikrei

piant i Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

“KELEIVIS"
MS Broadway, So. Bortu*. Mm*.

U LIETUVOS
Kaunas. Kauno Komen

dantūros karo teismo spren
dimu kupiškėnų byloj nutei
stas myriop Varkalys, tar
navęs savo laike Lietuvos 
kariumenėj ir kryžiais pa
žymėtas, kaipo narsus ka
reivis. Varkalys atvirai, 
kaip tinka gilaus įsitikini
mo žmogui, pasisakęs esąs 
komunistas ir kuriam darbe 
dalyvavęs. Varkalys griež
tai atmetęs jo kaltinimą, 
kad jis norėjęs ginklu kovo
ti. Nuteistasis iškarto atsi
sakė prašyti ^malonės, bet 
prikalbintas p-ašymą pada
vė. Nežiūrint padarytų pa
stangų ir palankumo malo
nės aktui kai kurių asmenų 
iš atatinkamos valdžios, ei-

trumpai ir aiškiai buvę pa- fgU įimAime
sakyta, kad jų nesą rinkikų v?**

FUUflE.
Skaitytojams pranešame link- 

’ smą žinią: PER BALTIC STA- 
I TĘS BANK4 SIUNČIAMI PI

NIGAI IŠMOKAMI YRA LIE
TUVOJE LAIKE 3 ARBA IL
GIAUSIAI 4 SAVAIČIŲ NUO 
IŠSIUNTIMO DIENOS. Liudiji
mui to gauname nuo priėmėjų 
laiškus tiesiog iš Lietuvos, štai 
ką mums rašo pil. JUZE SAKA- 
LAUSKYTE (Pamituvio kaimo, 
Šimkaičių vals., Raseinių pašta), 
kuriai pinigus siuntė jos brolis, 
pil. KAZ. SAKALAUSKAS (So. 
Windsor, Conn.).

Jos laiško nuorašas:
“Ačiū labai Tamstoms už per

siuntimą man pinigų perlaidomis 
NN. A4571 ir A4577. Aš tuos pini
gus gavau biržeNo 15 d. š. m., Ra
seinių pašte ir dabar birželio 24 d. 
gavau nuo savo brolio (kuris ir 

tuos pinigus siuntė) laišką ir dvi 
Tamstų Banko kvitas. Taigi pini
gai parėjo 9 dienoms anksčiau už 
laišką.

“Su pagarba Juzė Sakalauskytė.” 

Paduodami šį laiškelį (vieną 
iš daugybės tokių laiškų) visuo
menei, pastebėsime dar šį faktą. 
Perlaidos, kurias nurodo laiškas, 
buvo priimtos New Yorke 12 d. 
gegužės ir išsiųstos į Lietuvą 14 
d. gegužės. Musų Koresponden
tas Kaune pinigus priėmė 3 >1. 
birželio ir 6 d. birželio įteikė 
Kauno paštui, kad persiųstų į 
Raseinius. VADINASI, PINI
GAI BUVO KELIONĖJE NUO 
NEW YORKO IKI KAUNO 19 
DIENŲ. Gavėja priėmė pinigus 
9 dienomis greičiau, ne kaip ga
vo laišką nuo brolio, kurs jr tuo 
pat laiku jai rašė ir musų Ban
ko kvitus siuntė.

Jei norite, kad Tamstos pini
gai butų greitai Lietuvon išsiųs-

sąrašuose. Kuomet teąrašus 
darė ir juos tikrino, tuomet 
dvarų darbininkai buvo už
rašyti, dabargi balsuojant, 
dalis pasirodė neįtraukta į 
sąrašus. Reiktų išaiškinti, 
delko taip atsitiko.

Bartininkai (Vilfcv. ap.). 
Musų valsčiuje yra 17 dva
rų ir desėtkai buožynų. Dar
bininkų padėtis tokia, kaip 
ir visur Lietuvoje. Esame 
jau supratę, kad tik organi
zacijoje yra galybė, todėl 
turime savo profesinę są
jungą. Birželio 5 dieną bu
vo jos susirinkimas, tarė
mės organizacijos klausi
niais. Birželio 12 dieną są
junga sušaukė mitingą, kur 
buvo kalbėta ekonominiais 
darbininkų reikalais ir rin
kimų į savivaldybes klausi
mu. Mitinge dalyvavo daug 
žmonių, nors iš šalies • buvo 
pastangų mitingą sutrukdy
ti. Iš kandidatų sąrašo du 
draugu tapo išbrauktu, kai
po "netinkami” asmenys.

Ylakiai (Maž. ap.). Ilgo
kai prieš rinkimus į savival
dybes bažnyčioje buvo pra
dėta rimta rinkimų kompa
nija (tai dėlto krikščionys

nąs Prezidento pareigas tei- buvo taip ramus prieš rin- __ i* _ x •  _ — T’Vi lzo_kimus). Ūkininkai savo ke
liu dirbo išsijuosę. Beveik 
visuose kaimuose seniūnai 
nedavė kairiųjų sąrašų 
tiem, kurie jų nereikalavo. 
Bet buvo vietų, kur ir reika
laujant neduodavo. Rinki- 

______ _ ________ ___  mų dieną kunigėlis už 
nas.* Juozas "čipkuį jonas1 skvernų gaudė davatkas ir ti ir išmokėti, krei^kitėTį BAL- 
Petkevičius, Petras Učių-' tempė balsuoti už savuo-(Tic STATĖS BANK4, 
kas, Jurgis Repšys, Vincas'""’0 « •
Zitikis ir Ruzgas.

smo sprendimą patvirtino ir 
Varkalys tapo sušaudytas.

—Birželio 20 dieną Kau
no Komendantūros karo tei
smas pradėjo nagrinėti an
tros uteniškių grupės bylą. 
Kaltinamųjų tarpe yra: 
Skurkiai, Adomas ir Anta-

Kauno kalėjime neramu. 
Berods iš priežasties Varka
lio sušaudymo politiniai ka
liniai pakėlė kalėjime riau
šes ir paskelbė protestui ke-

*iau laišką kad išvažiuoju iš St. PąjtaikM brolio Liudviko Mačio, Pajieškau Mpsivedim n lietuvaite PRANEŠIMAS DETROITO
- . ............. LIETUVIAMS.

,Darbininkų ir kapitalistų Sovietą 
Rusijos ir Bolševikų kratomi paveik*- .< 

‘ J teatre 4031 •. 
Theatre ant W**t į 

. . Side, Detroit, Mich. 5 «. RogoMo. į
September, Labor Day. Pirmas rody
mas prasidės 1 vai. po pietų; antras 
lodymas 3:30 vai.; trečias—6 vai.; 
ketvirtas—8:30 vai. Įžanga 10 ir 20c. 
Meldžiu pribūti. . * . i

Aš, rodau geriausiu* krutumus pa- ' 
veikslus kožną dieną nuo 6:30 vaka
re, nedėliom nuo 1:30 iki 11 vai. nak- . 
ties.

GERA PROGA pirkti arba investy. 
ti. Aš reikalauju pusininko (partne
rio), gero lietuvio, kuris turi. Ma
žiausia nors $10,000 pinigų irt norėtų - 
į s tot į moving picture biznį.' Mano 
teatras yra geriausioj vietoj, kur ga- 
Įima padaryt gerai pinigų. Aš teatrą 
galiu parduot bile kada ir gaut genu 
uždarbio, bet aš žinau, kad kitą tok) 
sunku rasti. Todėl aš noriu pušų par- 
duoti, nes man reikia pagal koptrąk- > 
to 1 d. spalių išmokėti $4,000, oai^ 
daug pinigų išleidau ant pataisymo t 
teatro ir kitų didelių bilų. Teatro kai
na, namas ir visi įtaisymai $40.0Qį). 
O gal kas norėtų man paskolinti 
$4,000, aš mokėčiau 6 nuoš. ir iaduo-f. 
čiau savo notą pasižadėdamas pasko-- 
lą atmokėti į vieną metą laiko arba; 
greičiau. Šita proga tik lietuviam*. 
Žydų ir kitokių tautų meldžiu nera
šyt. Šita proga yra gera iki 1 d. Rug- 
sčjo-Septembcr. (35) lį

Su pagarba •
ANT. W. BUTONAVIČE 

4031-4035 Dix ave^ Dix Theatre 
Detroit. Mich.

_ __ __ ________ _ ___ . *■__________ -__ ____ J_ «M|ZO* VCUHl 1 -AI lK,U»»ariA»>
Pirmiau gyveno Mancherter, Anglį- mergino*, nuo-19 iki 30 metų senumo., LharlOS, Micn. | Detroit IT Kad Taipgi pajieškau'. pažįstamų Mylėčiau, kad butų susipažinusi noi« i

nupirkau MOV^DR Picture Teat- Juozo Senkaus, Antano Tatavinckolr kiek su anglų kalba. Aš esu 36 m. sd-1nupirkau Movįng Picture Teat
rą. Būdamas Detroite atnaujin- ______  „
tiu brangy laikraštį "Keleivį.’, 139 Perth Av*„ Toronto Ont.

- - o r

Ūismo Senkaus, 
pusbrolio Jono Pačėsos. Meldžiu at
sišaukti. W. Mačys (

Su guodone A. W. Buton.

Pajieškojimai
PRANAS 2EBARAUSKAS, Dra

gūnų kaimo, Sintautų vaisė, šakių ap. 
j ieško brolių Juozo ŽeBarausko, gyve
nusio Chicagoj ir Jono Žebarausko, 
gyvenusio Bridgeport, ($>nn. Jiems 
yra laiškas "Keleivio” Red. Prano 
Žebarausko sekantis adresas; (30) 
Žemės Ūkio ir Valst. Turtų Minist 

Vilkaviškis. Lithuania

Pajieškau brolių Kazimiero, Juoza
po ir Mykolo Bariceviėių. Girdėjau, 
Kazimieras pirmiau gyveno Boston, 
Mass., o kitų dviejų nežinau kur jie 
randasi. Paeina iš Suvalkų rėdybos, 
Punsko parapijos, Mergotrakiu sodos. 
Meldžiu atsišaukti, turiu svarbų rei
kalą. (32)

Antanas Bariseviče
Box 15, Winding Golf, W. Va.

Pajieškau brolio Kazimiero Sama-1 
lio, kuris pirmiau gyveno Rumford, 
Me„ o iš ten išvažiavo į St. Ix>uis, 
Mo. Taipgi dr-go Juozapo Mockau*. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: (31) 

Jonas Samalius
27 Lane st„ Middleboro, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Sutkaus, po patėviu Miliausko, iš 
Lietuvos paeina Pajekališkės sodžiaus, 
Airiogalos parapijos, Kauno pavieto. 
Jis gyveno apie Boston, Mass. ir Wor- 
cester. Mass. Jeigu kas žinot meldžiu 
pranešti arba jis pats lai atsišaukia.

Aleksandra Ulinckis (31) 
300 Front st., Hartford, Conn.

Paješkau sesers Karai inos, tėvų 
vardu Gezukevičiutės, Suvalkų rėd., 
Alytaus apskričio, Liškevos parapi
jos, Liepiškių kaimo. Malonėkit at
sišaukt ant šio adreso: (31)

Mateušas Gezukevičia i
Box 68, Lav.rence, Mass, Į

Pajieškau Andriaus Namaičio, pir
miau* gyveno So. Bostone, 1901 išva
žiavo į Los Angeles, Calif. Kas apie ji 
žino malonėkite man pranešti. (30) 

Steven Bendoraitis 
35 Bowen st, Providence, R. I.

Canada.

i at- namo ir turiū biznį. Su pirmu laiški:(30)4 uų-ldžiu prisiųsti paveikslą, kuris bcįt 1 403^MDix^e^ D?x Theatre ant 
grąžinamas ir kiekvienai duosiu at-’ o*1

la. sakymą. C. Raila (31)

Pajieškau savo švogerio Juozo Ba- 
gušaucko, paeinančio iš Vilkaviškio 
apskričio ir Onos Gutauskiutės, pa
einančio iš kaimo Pavištaičių. Višty
čio valsčiaus, Vilkaviškio apskričio. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
juos žinot,- malonėkite man praneštų 
nes turiu svarbių reikalų Aš paeinu 
iš kaimo Totorkiemio, Vištyčio vals
čiaus. (31)

Antanas Gutauskas
Kalnų gatvė No 2, Kaunas, Lithuania

Pajieškau giminės, Povilo Kučins
ko, Kauno gub., Biržų parap., Gei
džiūnų kaimo. Seniau gyveno New 
Yorke, dabar nežinau kur. Malonėki
te atsišaukti, arba kas apie jį žino 
malonėkit pranešti, nes turiu labai 
svarbų reikalą.

Valerijonas Kučinskas
237 L St., So. Boston, Mass.

259 So. Grand avė.,
Los Angeles, Calif.
C^ljiTON. INO. J Į.

Pereitą metą gruodžio ,15 d. tanb; 
užmuštas traukinio ANTANAS RU
BINAS. Kiek teko girdėti vtelionts 
paėjo. Kalvarijos parapijos, ,Telšių 
ąpskrtlįp, Kauno gub. Yra svarbių 
reikalu? todėl jo brolis arba kiti ar-1 
timi giminės lai atsišaukia tuojaus.

JONAS SKINDERIS (31) 
534 No. Tth sL, Clinton, Ind.

Pajieškau dėdės Vincento Juknevi- 
čiaus, paeina iš Cigelnės kaimo. Gau
rės vaisė., Tauragės apskr. Malonė: 
atsišaukti. (32)

Wm. Shimkus
116 Cherry st., Cambridge, Mass.

Pajieškau brolio Adomo Polekevi- 
čio, Kauno rėdybos, Papilės parapi 
jos. Pirmiaus gyveno New Ht>ven 

■ Conn. Meldžiu atsišaukti arba ka 
apie jį žino man pranešti. Turiu jan 
laišką iš Lietuvos.

Domininkas Polekevičia 
Box 134, Oglesby, Iii.

APSIVEDIMAI

PRANEŠIMAS. '
International Mereantile Marine 

C-ompany New Yorke šiuomi prane- 
•*, kad White Star Linija gavo lei- 

iimą daryti biznį parvėzant pasažie— 
ius iš Latvių respublikoj. *

, Delei tos priežasties agentūros, 
ikosi įsteigtos po' visų Latviją ir' 

oasažieriai bus paimami iš Liepo. 
‘aus. White Star Linijos reprezen- 
antai yra įgalioti parduoti šioj ša- 

įy laivakortes latviams, kurias drau
gai gali siųst i J.atviją. Pagal naiž- 
as immigraciios tiesas laivakorčių 

bus parduota tik tiek, kad nepervir- 
šinus kvotos. I

PRANEŠIMAS.
! Aš, Juozas Kartonas, ketinu va
liuoti Lietuvon greitu laiku su. mer- 
Saite vienuolikės mėtiesių. Taigi no- 
iu, kad atsišauktų žmotjės, kurie p-4- 

;-ina nuo Birštono krašto ir' kurie be 
nažų vaikų važiuoja į Lietuvą. Apie 
itlyginimą susitaikyšim laiškais Aš 
utinku atlygint geriausia. Atsišaukit 

uuo adresu: ' i
Juozas Kartonas

• 31 Warner st., Hudson, Mass.

IEIKALING1 Lietuviai, ar Lietuvai-- 
šs, norinti dirbt Studijoj prie pa- 

' eikslų, turinti gerų praktikų ir mer- 
*inos mokančios amatėųr darbų. Tu-. 
. i mokėti anglų kalba. Darbas ant Vl
ados. Norinti platesnių žinių kreip- 
itės laiškais, duosiu atsakymų kiek- 
ienai ypatai. (31) š

Kirtiklis Studio ? I
103 N. VVyoming st, Hazleton, Pa.- j

Lietuj htilon lytai
Jei manote atidaryti krautuvę. pirmiau* 
atsišaukit į musų Bendrovę, gausite in- 
formacijas.

W*t*rbury Mali Corparatioa
502 Wilson St. JVaterbury, Conn.

©

PARDAVIMAI.

Kur seniausia, 
Tau geriausia.

z g ©I SENIAUSIA

AosnturA
VIENYBE

j Pajieškau apsivedimui mergino:
■ tarp 18 ir 25 metų amžiaus. Aš esi 
29 metų vaikinas. Mylinčios gyvent 
linksmai atsišaukite ir savo paveiks 
lūs prisiųskite. Platesnių žinių su 
teiksiu laiškais. (30)

W. P. W.
VVhipple Barracks, Prescott. Arizon.

Pajieškau apsivedimui mergino: 
arba našlės be vaikų, nuo 24 iki 3 
metų amžiaus. Mylėčiau, kad būt’ 
ruo Jurbarko arba iš Stukių. Aš esu 
34 metų vaikinas. Katra mylėtų gy 
vent sveikam klimate ir puikiam'ro

i žiu mieste, tai malonėkite atsišaukt 
______ 1 prisiųsdamos savo peveikslą. Atsa 

Pajieškau pusbrolio Ipolito Šidlaus- kyn1’ duosiu kiekvienai ir paveiksi;
ko, jis save vadina John Šidlauskas, pareikalavus gražinsiu atgal. (32' 
Kas apie jj žino meldžiu pranešti ar- •• c. Mitchell
ba jis pats lai atsišaukia šiuo adresu: 11-th St., Portland, Oregon

Kastantas Šidlauskas (31) 7 ? 7“
: 699 Seventh sL, So. Boston. Mass. PaJ,.es.^u„. apsivedimui mergino; 
_____x__________________________ nuo 24 iki 34 metŲ. As esu vaikina 

’ Pajieškau draugo Juozapo Pava- prisilaikantis prie turte
rotniko, Kauno gub.. Rokiškio vals., pe*ftlna« ^ad ir mergina turėtų kie 
Kamajų parapijos, Kuosių sodos. tut-to- Butų malonu su pirmu laidei I 
Amerikoje gyvena apie 9 metai, la- Pave,‘ęs‘^-
bai norėčiau susirašyti laiškais; ma
lonėkite pats atsišaukti arba kas jį 
žinote praneškite šiuo adresu: (31) į

Juozapas Mainelis
1011 So. 6th St., Cedar Rį^pids, Iowa 

Aš, Kazimieras Kibartas, pajieš
kau savo brolio Franciškaus Kibarto, 
3 metai atgal jis gyveno North Man- 
-hester. Conn., dn^ar nežinau kur jis 
randasi. Meldžiu ą€si; 1_
apie jį žinot man praneškit, už ką

NAUDOKITĖS BALTIC STA- b“~“ '
132 Macdougal st., New York City.

Pajieškau Stanislovo Tintiro, pa
eina iš Pasvalio miestelio; 1910 me
tais atvažiavom Amerikon.' Girdėjau 
kad jis gyveno Norwood, Mass.. bet 
neturiu tikro adreso. Kas žinote, 
malonėkite pranešti arba jis pats lai 
atsišaukia. (31)

John Sadauskas i 
305 Prospect St., Binghamton, K. Y.

Pajieškau brolių Jurgio ir And
riaus šneiderių, kiek laiko atgal jie 
gyveno So. Bostone; paskui jie per
sikėlė į Chelsea ir nuo to laiko nieko 
nežinau. Jie patįs lai atsišaukia arba 
kas apie iuos žino malonėkite praneš
ti. (32)

Jonas Šneideris 
Cosmopolitan Hotel, Paterson, N. J.

PARSIDUODA MOKSLIŠKOS ■ 
KNYGOS i

'.abai pigiai. Platesnių žinių suteik
iu laišku.
r G. Yatskevich
• 3120 W. 41 place, Chicago, 111.

(•)

--------------- ------------------ , 291 
sius, sakydamas: jei kairie-tEighih avė., New York, N. Y. 
ii laimės—bus uždarytos Mes, garsindami savo įstaigą, 
bažnyčios. Rinkimų aglta-. kitų bepeikiame ir savęs negi- 
cija buvo visiškai suvaržyta, riame. tiktai faktais parodome, 
net ir vakarėlių neleisdavo (kaip musų darbas yra atlieka- 
iš tos priežasties. Prie viso mas. Tokio greitumo išmokėji- 
to pridėjus da milicijos UO-'me mes atsiekėme dėlto, kad 
lumą, bus aišku, kokiose są-J vien vai rūpinamės tinkamai pa- 1____ __________± __  >
rint to viso, valsčiaus tary-Į žinome, kaip jie trokšta greitai 

paduoti pagalbos ranką saviš- 
kiems Lietuvoje.

1111 dienu badavima. Už pa-1 Lygose ėjo rinkimai. Neziu-( tarnaut musų Viengenčiams ir _ *1 . .. . . - -r1 • I viaA tmloAiol.c XI1 — :  2- i , -j   .keltąjį kalėjime triukšmą 
kelios dešimtys žmonių nu
bausta karcerio padėtim iki 
liepos 1 dienos. Jiem neduo
dama pasimatymų ir nepri
imama valgio iš šalies. Ka
liniam artimieji žmonės 
skundžiasi, kad kalėjimo. 
viršenybė yra neprieinama, 
ir nesukalbama, — apseina 
su atėjusiais žmonėmis, 
kaio su kaliniais. Ar nebūtų 
galima mažiau rodyti "sra- 
gumo”? v

Žeimelis. Žeimelyje gegu
žės pradžioje suimtas J. la
melis. Suimtąjį atgabeno 
Panevėžio kalėjiman ir kal
tina už priderėjimą prie ko
munistų. Tardant, žvalgy
bos agentų buvo klausinė
tas. ar jisai skaito "Social- 
demakratą” ir ar girdėjęs 
apie Utenos "įvykius. Kai J. 
Šamelis atsakė: taip, pradė
ta jis mušti.

Kuo remiantis minėtas pi
lietis kaltinamas komunistu 
esąs, vargiai mokėtų pasa
kyti ir pati žvalgyba.

Birželio 3 d. Joniškin atsi
beldė iš Žeimelio keletas 
žvalgybininkų. Padaryta 
krata pas P. Bijūną, pernai 
grįžusį iš Amerikos. Kra
tant nieko nerasta, bet Bi
jūnas vis tik kaž kur išga
benta. Bijūnas, — susipra
tęs kultūringas žmogus, ne- 
preklausąs jokiai partijai.

■Tai vis p. Lipčiaus agen
tai dirba, gindami "aukš
tuosius demokratijos" idea
lus ir "darbo žmonių reika
lus”. Kad jie tokie uolus 
prieš pat savivaldybių rin
kimus, tai visai įmini su
prantama. Krikščionys de
mokratai remia p. Lipčių, o 
p. Lipčius krikščionis. Taip 
ir eina sukibę prie "aukštų 
idealų".

’ - Kybartai. Musų valsčiuje 
žymi darbininkų dalis nega
lėjo dalyvauti rinkimuose į 
savivaldybes, nes jiems

boj laimėta 9 vietos iš 28.
Neklerikalas. <.

Joniškėlis (Pasvalio ap.).ĮTES BANKO PATOGUMAIS,- 
Musų kunigėlis uoliai varo t NEPASIGAILĖSITE.

ADRESAS:
BALTIC STATĖS BANK

agitaciją bažnyčioje prieš 
cicilikus ir laisvamanius.
Perša į savivaldybes gerus;294 Eighth Av„New York, N.Y. 
žmones, kurie negriauna ti-Į-—=^—" "■ —
kėjimo ir bažnyčios. Saky
damas pats verkia,— pigios 
kungėlio ašaros. Visa tšir 
darosi todėl, kad eina rinki
mai j savivaldybes. Kaip tik 
rinkimai, tai tuojau prasi
deda bažnyčių ir tikėjimo 
griovimas. V. |

ATVIRAS LAIŠKAS
Mr. J. G. Gegužis, 

So. Boston, Mass.
Mielas Drauge:

Gavau laišką iš Lietuvos, kad 
pinigus jau priėmė. Ačiū jums ir 
Baltic Statės Fin. Co. už gerą ir 
greitą patarnavimą. Aš jums ra-

.. Atsišaukit ant ši 
adreso P. S.

1020 Statė St., Youngstown, Ohio

Pajieškau apsivedimui mergino 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku, ta 
nėra paisyta, senumo tarpe 37 ir 3 
m. Aš esu 39 m. našlys, turiu vieną 
vaiką. Kuri mylėtų gražų šeimyniši. 
gyvenimą, meldžiu atsišaukti per lai 
šką, o platesnes žinias suteiksiu. Gei- 

arba* kas ųStina kad butų Pta»Kyvenusi ir kai ųtsisauKti arba buĮų lietuvaitė. Meldžiu su pirm 
laišku prisiųsti paveikslą. (31) ...

. B. B. | į
j 1701 E. Matheny avė, Springfield, III Box 68,

i PARSIDUODA AUTOMOBILIUS.
’ 5 sėdynių, mažai važinėtas, parsi- & 
)uoda pigiai. Kam reikalingas gali g 
-irkt pigiai. A. K. (31)
27 Colton St., VVorcester, Mass.

VISOKIU GYDUOLIŲ naudingų 
.įerginoms ir moterims. Platesnių J 
:inių klauskite.

S. SAUCHOSKAS
;88 Ward Street, < H’orcester. Mass

Radviliškis. Musų klebo
nas kun. Sarapas, birželio 
12 d. iš sakyklos aiškinda
mas savo "avinam ir ave
lėm" (taip jis vadina sodie
čius) apie rinkimus į vals
čiaus savivaldybę, į padan
ges kėlė ūkininkų ir katali
kų sąrašus, šmeiždamas be
žemių, mažažemių ir gelž- 
keliečių socialdemokratų są
rašą 6 Nr. Pastaruosius vi
saip išvadino, — bedieviais,| saip išvadino, — bedieviais, 
plėšikais, boševikais, iškal- 
r.o prakeikė tuos, kurie bal
suos už 6 Nr. ir atskyrė nuo 
bažnyčios. Nesuprantame, 
kokių ryšių turi bažnyčia 
su valsčiumi ir protestuoja
me prieš daromas šlykščias 
Sarapų provokacijas.

Katalikiškiem ūkininkam 
ir Sarapam pravarčiau butų 
galvoti apie grįžtančiųjų iš 
Rusijos katalikų tremtiniu 
šelpimą. Nesekite vėjo, kad 
nepiautumėt audros.

Pilietis.

šilava. Būrelis darbinin
kų pasitarę pastatė savo są
rašą rinkimam į savivaldy
bę. Už tai per devintinį bu
vome visi kunigėlio iškeikti 
bedieviais, plėšikais išpra- 
vardžiuoti. Nemalonus jam 
musų sąrašas.

Silavietis.
("S.-d.”)
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JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
l
, Lietuvos Respublikos
ISTORIJA

>
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NUO 1905 METŲ REVOLIUCIJOS IKI 
ŠIŲ DIENŲ. SU SPALVUOTU 

ŽEMLAPIU.
šitoj knygoj telpa visi faktai ir doku

mentai, kurie parodo, kas ir kaip kovojo 
už Lietuvos paliuosavimą iš po caro val
džios, kas tą valdžią sugriovė, kas paskui 
rorėjo prijungti Lietuvą prie Vokietijos, 
kas norėjo uždėti ant Lietuvos vokiškąjį 
karalių, ir kodėl visi tie pienai nenusisekė.Į

kToliaus veikalas parodo, kaip buvo ap
skelbta Lietuvos Respublika, kaip buvo 

- šaukiamas Steigiamas’ Seimas, kaip Lietu
va kariavo su bolševikais, kaip ji su jais 
susitaikė; paskui, kaip ant Lietuvos ui- 
įpuolė lenkai ir karė su jais.
1 GRAŽUS SPALVUOTAS ŽEMLAPIS, 
kuris parodo šiandieninius Lietuvos Ru- 
bežius sutartimi su Rusais, Latviais ir 
kitais kaimynais. Vienas tik žemlapis, 
perkant atskirai, vertas dolerio.

Kaina >1.00.
Jeigu norėtumėt gaut tą knygą 

apdarytą audimu, kaina....................$1.50.
'Pinigus galite siųsti popierinį dolerį 

laiške. Tik aiškiai užrašyk savo adresą 
atgal.

■/d C1V71C BROADWAY,KELXi V lo SO. BOSTON, MASS.
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P“ arduoda laivakor

tes ant visų pa- 
■ rankiausių Lini- 

M jų į Lietuvą ir iš Lie- 
J tuvos arba ir visur ki- 
n tur per Antverpą, 
■ Rotterdamą, Breme- 
J .ną, Hamburgą, Liepo- 

jų, Karaliaučių ir ki- 
J tus portus į Eidkū- 
i nūs ir . į patį Kauną, 
■ taip pat ir iš Lietuvos.
! S ■

Pinigus siunčia | Lietuvą 
I ir visur pigiausiu kursu;

už juos garantuoja, kad — 
' ypač Lietuvoj* — pinigai 
. bus greitai ir parankiai U- 
1 mokami artimiausioj* vto- 
J toj* nuo priėmėjo gyro- 
1 nimo.

N Pinigus i Lietuvą 
J siunčia telegramų.
| Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

S ■ %
"VIENYBftS" 
SPAUSTUVt 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai. •
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitine* kortel**, 
baliam* tikietus ir tt.

S ■ S
"VIENYBė” 

EINA DU KART 
SAVAITfiJE 

Spausdina 4*riau*iiis raS- 
tus, vėliausiai žiniai iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių . . 
"TAĘKA” 

AMERIKOJE 33.50 MET. 
LIETUVOJE ............. 4J5O

’■ ■ S
Pirkite *’’Vienvbės” Ben
drovės šėrus. Dividendai 
mokami.. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas šėras |10.
• S ■ •

Užlaiko didelj knygyną, T 
▼i- P

-

NAUJI LAIŠKAMS PCPiratfAI.
i Išspausdinom naujų, gražių laiš- 
ams poperių su pasveikinimais pas 

įėvus, brolius seseris; vyrams pas 
>ačią ir kitokių. Tuzinas tik 25c. 
b-isiųsk adresą ir markę, mes pri
busime savo kataliogus. Adresuok.

J. YERUSEV1CIUS
, Lawrence, Mass.
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BRANGI DOVANA
K I E K V I E N A M

I
I

PO gražią puikią dovaną gaus kiekvie
nas, kas užsisakys didžiausią lietuvių 
dienraštį NAUJIENAS yieifiems metams ir už

simokės nustatytą prenumeratą. Mažesnės bet 
taipjau geros dovanos bus duodamos tiems, ku
rie užsisakys Naujienas pusei metų arba trims 
mėnesiams.
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Naujienų Dovana No. 2 yrh gražus nikelinis šveicariškas*
.j.k. . .. gu vyriškai arb3

rtuvėse toks laikrodėlis yra
— Ši dovana yra duo- 

-- -------rJię Naujienų prenumeratą — 
dovarių yra auksinė rašomoji plunk- 
perkoįatorius kavai virti ir tt. Visos 
jeros.;

— Reikalaukite dovanų sąrašo —

- -------- ----- —laikrodėlis nešiojamas ant ranki 
moteriškas. Auksinių daiktų ky--------
parduodamas ne mažiau kaip už $5.50. 
dama tiems, kurie užsimoka mr^'— 
>7.00. Tarp kitų Naujieną dovai 
sna, sidabrinis laikrodėlis, perku 
dovanos yra neabejotinai geros.

>

Naujienų dovanos bus duodamos 
tiktai iki rugpjūčio 1 dienos, 1921 m.

PASISKUBINKITE PASINAUDOTI!
Siųskite tuojaus reikalavimą dovanų sąrašo, kad 

pampėtumėte pasinaudoti Jums patinkamesnėmis dova
nomis, kol jų yra. Savo užklousimtts adresuokite šiaip:

1739 So. Str.,

o

©
(•■(• I

«

Chicago, IN.

kur galima gauti 
•birių knygą.

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kalaulciite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalai* 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflN 
VI&NyBtPUBLGo, 
193 GrandM.^ 

Brooklun, N. y.
Kur vlsnyM, 
T«n galyM.
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Svarbi priežastis.
Maža Marytė nepribuvo 

vieną diena mokyklon. Ka
da ji ant rytojaus nuėjo, 
mokytoja liepė pasiteisinti:

—Kodėl vakar ne atėjai? 
—Kad svečiu buvo.
—Tai kas kad svečių bu

vo!
—Mama liepė ant karpeto 

sėdėt.
—Kad svečiu buvo, tai 

mama liepė ant karpeto sė
dėt? Kodėl?

—Todėl, kad karpėte 
skylė.

Pranešimai.
NAUJA KNYGA 

RECEPTAI IR SEKRETAI.'

ŠVEDUOS AMElUKOS tnU- PARMOUODA FAKMA.
JOS LAIVAI POPl L1AR1SKI. Rytinėj daly Conimčtieut planinė

Švedijos Amerikos Linijos 
laivai labiausiai populiariški pp.- 
sažieriains, važiuojantiems iš 
New Yorko j Lenkiją, Lietuvą, 
Ukrainn Latviją arba Rusiją. 
Populiariškumas Šios linijos yra 
tame, kad keleiviams duodama 
geras maistas ir gVras patarna
vimas.

Keleiviai galfpasickti Danci
gą arba Liepojų, važiuodami iš
tisai vandeniu per Gothenburg, 
lediją, kur pesažieriai bus per
kelti nuo laivų atėjusių iš New 
Yorke ant greitų laivų plaukian
čių i Dancigą ir Liepojų.

Sekanti laivai išplauks S. S. 
Stoekholm Rugpiučio 20 ir S. S. 
Drottningholm Rugsėjo 3.

Rytinėj daly Conbečtieirt planinė

apvalytos nuo akmenų, likusioji ga-

*

nykia ir miškas. DaugyM visokio.*
lųsies vaismių medžių, 13 rauną. , ?*
stuba su dubeitavais porčais ir •» rui- f*1** knyga padidinta, turi 410 
mų skiepu. Barnė 40xS4 sn užtvaro- 1 ° k“*.** n|W,1U »«» 3
mis dd 27 karvių ir 5 arldią. v« J
dėl 75 toną šieno; vištininkai ir le- ■ 2BK>niU darbo,-o karia ir
Jaunė, iš kurios vanduo bėga j jardą, j dirba. tai nopadaro iš to darbo pra
tisi bildingai yra pirmos klesos sto- b®ygoje yra gar—ai an-
vyje. Yra 13 gehfjų, 4 arkliai, 4 ‘ ?.**Jte**’| v„V
kiaulės, l kuilys ir apre 50 vištų. J *?»»* /*• AĮcoao^Pasti-
Visa rrikahng. masmerija ir ukėu l,»»: •»»„ formai kendtaų-saldąinių
padargai, vežimai, išrietos, pakinkai a*J»«urojwiĮM nuo įkvėptų ir jval- 
it tt. šita Arnia yra užsėta avišotiiis, gytų bikteri,H). Skuro* ligos. 
kornais, bulvėmis ir daržovėmis. 1^-1 
bar šienaujam*. Randasi tik apie vie- " —
ną mylią nuo gclžkelio stoties ir 
dviejų mylių atstume nuo trijų pra
moningų miestelių. Iš priežasties se
natvės savininkas parduos ją tik už*|‘ 
$7,800. Gali pirkti partneriai, nes 
stubą galima lengvai perdirbti ant 
2 šeimynų. _ 2‘
šia puikia proga, tai tuojaus atsilan
kyki t pOtiurėt, o persi tik rinsit, klui> 
tai yra stebėtinas pigumas. Ant san- 
lygų bus galima susitaikyt. ( ’)

RAClNE*S FARM AGENCY
Danielson, Conn.

arba DAVĖ LEW1S,
1600 Broadvay. Ne* York, N. Y.

% Aeihre Suppiy C u.

ne*
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yra
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P. o.

GERAI ĮTAISYTA FARMA.

i YORK J* Y\

■

traukinį

vakacija

kiek ji

..

Liepa* 30
Rugpi 13
R*«J». 27

F AR M AGENCY. 
Danielson, Conn.

Krentami 
Zeetamt
Lapland 
FhlMMt

Tiesiai j
Dancigą

“KANKLES”

/Rara. 1
j Liepos 31

iš 
New York

Į
Antwerpą'

Gali pirkti partneriai.
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Kas užims Paukščio vietą?
—Jonai, ar tu žinai, Rad 

iš „Laisvės” pastogės PauR- 
štys jau išlėRė?

—Girdėjau, tik nežinau, 
kas jo vietą užims.

—Ko čia nežinoti! Kada 
varnukai apleidžia savo liz
dą, tai tenai visuomet apsi
gyvena musės. "Laisvėj” 
taip pat Paukščio vietą už
ims koks nors Vabalas.

Paprasta klaida.
Viena mergina apskundė 

restorano savininką, kad 
jis iai skaudžiai užgavo no
sį. Teisėjas liepė apskusta
jam pasiaiškinti, kodėl jis 
taip pasielgė.

” Ponas teisėjau”, sako ap
skustasis, "aš visai nenorė
jau tą merginą užgauti. Tai 
atsitiko per klaidą. Aš ma
niau, kad tai mano pati.”

Kad meluot, tai meluot.
Susiėjo anądien So. Bos

tono pletkininkas Balkus su 
Worcesterio ilgaliežuviu 
Cvirka, ir pradėjo viens ki
tam meluot.

—Žinai —sako worceste- 
rietis—kokie dabar pas mus 
buvo karščiai? Bulvės sto
ruose iškepė.

—E, tas tai niekis! — sa
ko southbostonietis. — Ot, 
pas mus, tai buvo karšta! 
Taip karšta, kad ledą iš ry
to nuperki, tai vakare būna 
jau toks karštas, kaip iš pe
čiaus išimtas.

—Ledas tai niekis,—sako 
worcesterietis, — ale ar tu 
žinai, koks pas mus yra Ru
das žmogus! Taip Rudas, 
taio sudžiūvęs, Rad Raip 
Į neina stubon, tai visai jo 
nesimato.

—Tai, didelio čia daiRto! 
—saRo So. Bostono pletRi- 
ninkas. — Ot, Rad pas jus 
butų toRs nigeris, Raip pas

Ar visi riebus žmones 
nelaimimai?

Sakoma, Rad riebus žmo
nės yra gero budo, bet už
tai jie nelaimingu Ir man 
rodos, kad tai yra tiesa. 
Kiek aš atsimenu iš istori
jos, tai Neronas, Cezaras, 
Napoleonas ir Liudvikas 
XVI buvo gana riebus vy
rai, o koks jų buvo galas, 
tai aš nei savo uošvei nelin-

, kėčiau.
Buvęs Amerikos prezi

dentas gerbiamas Taftas 
taip pat riebus žmogus, o 
kokių nesmagumų jis yra 
turėjęs, tai jau visi žino. 
Kada jis nuvažiavo anais! 
metais Peterburgan aplan
kyti Mikalojų Paskutinijį, 
tai lipant i karietą truko 
jam kelinės, ir truko tokioj 
vietoj, kad visos ponios, ku
rios jį lydėjo, neturėjo kur. 
akių dėti. Į —, -—

Musų pačių tautos vadas mus, J;ai butų kas kita, 
"daktaras” Martinas Yčas! • 
yra turbut riebiausias bam- ris? 
biza visoj Lietuvoj, i 
jis negalėjo nei į Steigiama- j 
jį Seimą patekti, nors to no-i juodas,

—Tai kas ^au tas do nige- 
? — pradėjo teirautis

ir štai į Worcesterio ilgaliežuvis.
i —Tas nigeris yra taip 

_______ __________________ w__ „7 taip juodas,—sako 
įėjo kaip senmergė ženytis. southbostonietis,—kad kaip 

Kunigas Bukavockas bu- tik Įneina stubon, tai pasi- 
vo labai riebus kunigas, bet daro tamsu kaip naktį, 
kiek jis turėjo su lietuvių j ai® na=
laikraščiais bylų, visas pra- i tokių gudrių vagių, 
laimėjo, ant galo ir pats už- pas mus—et: 
vertė kojas.

Kunigas Tarnas Žilinskas 
yra riebus kai penėtinis, ir, ’ rų melagių
kiek man žinoma, savo gy
venime nėra turėjęs laimin
gos valandėlės. Būdamas 
Amerikoje negalėjo susitai
kyt su Kemešium dėl gas- 
padinės, o išvažiavęs Lietu
von dabar turėjo persiskir
ti su $10, kada paliokai Įrė
mė jam revolveri pilvan.

Kaip sau norit, riebus 
žmonės neturi laimės.

Užrašas ant grabo.
Lietuviai maineriai Penn- 

sylvanijoj pastatę ant vieno 
kapo paminklą su šitokiu 
užrašu: "Čia guli musų pa
rapijos klebonas, kuri už
mušė asilas. Už toki pasi- 
tarnavimą musų parapijai, 
jis turėtu gyventi šimtą me
tų.”

Vakaciją katekizmas. ,
Klausimas: Kur yra gra

žiausi reginiai vaRacijoms 
praleisti ?

AtsaRymas: Geležinkelio 
kompanijų knygutėse, ku
rias jos dykai dalyja.

Kl.: Kur yra geriausia 
vieta žuvauti? [

At.: Namie, ant žuvų rin
kos.

Kl. Kada prasideda tikras 
vakacijų laikas?

A. Kada paimi 
namo.

Kl. Kiek gera 
kaštuoja?

A. Dusyk tiek, 
verta.

Įrintas. Viskas tari būt gerai išviri*- 
| ,a ir iškepta, pienas turi būt užkari- 
rimtas pečiuje arba atvirlutas. Skaros 
Ligos visokiose formose. Nepasigy- 
>iysi niežėjimo ir . visokią spuogų, jei 

neplausi čeverykų- su sali arijom. Ri
jimą lengvai perdirbti antį/?8 skuT ‘^s-paekia nao taHett- 
t. Jeigu esat užinteresuotas v>du»M _ Jf ^Į*«m uiJępmo-

.Spuogus iMtegyt yrą- tam tikri aci- 
•dai. Taipgi kornams ir Karpoms tikri 
-vaistai. Dabar' moterims ir tuergi. 
:noms yra keli tuzinai geriausių anti- 
'septikų apsisaugejimui nuo visokių 
* užkrečiamų ligų. Knygos kaina $1.00. 
^Paimkit šį adresą sykį aut visados. 
Adresuokit: (30)

Wm. L. MATULIONIS
West Frankfort, 111.. U.S.A.

—Ale užtai pas jus nėra
* , kaip 

•atrėžė worceste-
rietis.

—Ale užtai mes turim ge- 
‘ i — prisipažino 

southbostonietis.

Redtkcijes Atsakyto.
Padubysiui. Jūsų eilutės 

silpnokos. Netilps.
A. G. Jatužienei. 

prisiųstos eilės silpnos, 
tilps.

Visiems, kurių raštai 
tilpo šiame "Keleivio” 
mery, tilps sekančiuose.

.Jūsų 
Ne-

ne- 
nu- 
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MOTINOS PRIVALO SAUGOT SA. 
VO KUDIKIl’S NUO VASAROS

LIGŲ.
Kaip reikta prižiūrėt savo mažučius.

Visi gydytojai sutinka su ta nuo- 
none, kad švg’ urnas, sveikata, geras 
maistas yra geriausi kūdikių apsau- 
Totojai nuo vasaros ligų. Aštrios žar
nų ligos nuvaro daugelį kūdikių į ka
pus ir tas priverčia visuomenę susi
rūpinti apsaugojimui kūdikių gyvas
ties. Užduotis kiekvienos motinos 
oradėt daryt visa, kas galima, kad 
apsaugojus savo kūdikius nuo ligų.

Tos motinos, kurios turi prigimto 
maisto savo kūdikiams, yra laimin
gos, nes motinos krūties pienas yra 
geriausias kūdikiui maistas. Bet dau
gelis motinų, nepaisydamos valgio, 
sugadina savo pieną ir kūdikio vidu
jai nuo to sugenda. Todėl motinos, 
kurios žindo kūdikius, turi būt atsar
gios su maistu. O tos motinos, kurios 
peni kūdikius iš bonkų. turi parinkti 
tokį maistą, kuris suteiktų kūdikiui 
stiprumą.

Vėmimas ir viduriavimas kūdikių, 
jaunesnių kai 18 mėnesių, laike karš
čių turi būt skaitoma kaipo seYioziš- 
kas dalykas.

Penint kūdiki iš bonkos didžiausias 
pavojus yra pieno nešvarume ir ne
paisyme prirengiant maistą. Pienas, 
kuriuo penimas kūdikis, turi būt šva
rus ir užlaikomas švariai. Bonkos, 
šaukštukai, speniukai ir visi kiti daik
tai, kurie yra vartojami prie kūdikio 
maisto, turi būt sterilizuoti verdan
čiam vandeny. Vanduo, kuris varto
jamas prie maisto kaipo priemaiša 
arba gėrimui, turi būt išvirtas ir pa
skui atšaldytas.

Laike karščių kūdikis turi birt ap
rengtas lengviausia kaip galima ir 
turi būt maudomas du arba tris kar
tus į dieną drungnam (apyšilčiam) 
vandeny. Vaktuot kūdiki nuo saulės. 
Neprileisk prie jo nei prie jo maisto 
vuodų nei musių.

Kūdikio maistas neturi būt maino
mas laike vasaros karščių. Laike 
karščio vidurdieny geriau duot kūdi
kiui truputį mažiau maisto, negu pa
prastai jis reikajauja. Neduok nieko 
Jaugiau, kaip tik išvirinto ir atšaldy
to tik ne nuo ledo vandenio ir kasdie
ninio maisto. Kitokio maisto, kaip tai 
riebumai, laike karščių kūdikiui negu 
Įima duot. 3 ar 4 mėnesių kūdikiui ga
lima duoti apart pieno šaukštuką iš
spausto orandžių skystimo, atskiesto 
virintu bet atšaldytu vandeniu. Tą 
orandžio skystimą galima duoti visa
da prieš valgį.

Labai tankiai yra sunku gaut vi
suomet šviežią pieną arba kartais ne
būna ledų, kad tą pieną šaltai laikyt. 
Ta^ia reikia žinoti, kad Condensed 
Menas yra lygiai geras kūdikių mai
tinimui. Jis yra sutaisytas švariai ir 
gerai augina kūdikio muskulus ir kau
lus. Bordens F.alge Brąnd Condensed 
Pienas yra padarytas iš Smetonos ir 
švaraus sveikų karvių pieno. Tas pie
nas yra lygus motinos pienui. Jį ga- 
'ima lengvai atskiest virintu vande
niu. švarus cukrus padaro jį saldžiu 
ir per ilgą laiką po atidarymui keru- 
ko negendančiu. Atidarytą kenuką 
visuomet gerai uždengk ir laikyk šva
rioj ir vėsioj vietoj. Atmink, kad šva
rus maistas, švarus vanduo, švarus 
maisto sutsisymas ir užlaikymas yra 
geriausia apsauga priešais vasaros 
karščių ligas.

Nelauk rytdienos, pradėk saugot 
Savo kūdikį šiandien. Jeigu tavo kū
dikis pradeda viduriuot arba vemti, 
šauk gydytoją.

Reikalauk nurodymų lietuviu kal
boj apie kūdikio sveikatos užlaiky
mą. Rašyk Baby Welfare Depart- 
ment, The Borden Building, 350 Ma- 
dison Avė., New York.

FARMA
Parsiduoda lietuvių kolonijoj.

Turėdamas 2 farmas, 150 akerių ir 
80 akerių su gerais budinkais, palei 
geležinkelio stot} ir daug vasarna
mių, kliubų ir negalėdamas apdirbti 
abiejų farmų vieną bile kurią- parduo
du labai pigiai, arba mainau ant mie
sto namų.

TONY LESKY (81)
P. O. Box 4, Peaeock, Mieh.

VAR1NLU VIRINIMO 
PUODAI.

i

V ist>kio didumo ir formos. Taipgi 
. . . „ ,. . ... varinės ir blėkinės triubelės visokio

83 akrai žemes, 25 dirbamos, liku- didumo, sujungimai, speneliai, hvdro- 
•“b— ■'•-J-'-’ >netrai ir apsaugos puodai. Užsaky

mai laiškais tuojaus išpildomi. (31)
SKL4R A I.EHRMAN CO.

36 Portland SU Btetao. Maaa.

šioji gera ganykla ir miškas, didelis 
sodnas, puiki 10 ruimų stuba, didelė 
barnė, 3 vištininkai: 2 arkliai, 4 kar
vės, 100 vištų, visoki ūkio padargai ir 
vežimai, gezolino inžinas, apsėti ja
vai. Kaina $4,900, įnešt $2,000. Ra
šykit angliškai. (30)

Mrs. Minnie M. Miliigan 
Danielson, Conn.

FARMOS! FAHMO&!
Parsiduoda 40 akru farma, pirmos 

rūšies žemė, puikiausi budinkai, dide
lis sodas. Viena iš pelningiausių far
mų lietuvių kolonijoj. Kuriems jau 
atsibodo vergauti kitiems, nelaukite 
kol praleisite paskutinius pinigus lai
ke bedarbės, bet tuojaus atvažiuokite 
ir pirkite farma, ant kurios turėsi 
linksmą gyvenimą, nereikės.rūpintis 
apie bedarbes. Pirkdamas tiesiog nuo 
savininko sucėdysi kelis šimtus dole
rių. Naudokis proga. (31)

Joe Driza
R. 1, Fourttain, Mfch.

PARSIDUODA FARMA
18 akrų apvalytos lygios žemės, 

palei stotją didėli miesteliai, šaltinio, 
vanduo, daugybė įvairių vaisinių me
džių ir gero miške, 6 ruimų akmeni
nė stuba. didelė barnė, vežimams pa
šiūrė, vištininkas, kornams aruodai. 
Delei greitešr.io pardavimo senas ‘ 
savininkas prideda arklį, 2 karves, I 
75 vištas, vežimus, pakinkua ir visus j 
javus. Už visk* tik $2,800; iš ku
rių $900 gali pasilikt ant mortgi- 
ėiaus. (32)

GEORGE PLEP1S 
Pennaburg. Montgonery Coonty, P*.

K Prisiųskite man savo braizi- J
> nius išradimo išegzamikavimui.V 
L Reikalaukite išradimų knygm-Az 
f tės "Patarimai Išradėjams,” ^' 
9 kuri duodama dykai.
* Rašykite lietuviškai savo ad- 
L vokatui.
t MARTIN LAHINER 
P Reg. Patart Atty.
K 15 P ARK ROW, NEW- YORK

r
į

aMNGIGĄirV ARAA VĄ
Naujam laivai*

Iš HAMBURGO
tiekiai j

ORDVNA*
ORBITA
OROPESA- __ _____
Uždaryti kambariai moterims 
i F ŠtiM VTIttMS»
THE RDYAL M Ali. 

STEAM PACKET CO.
26 &vad#ay, Nw York. 
arba pas vietos agento*.

Į LIETUV.A
Geras susisiekimas su visomis Lie
tuvos vietomis. Geras valgis ir už
tektinai jo duodama. Visoki paran
kamai, didele viete ant įteko. Vi
sokį moderniški įrengimai, koki tik 
gali būt ant laivo.

laivai išplaukia kas sąvaitę nuo 
Piero 58—62 No. River, New York.

tomtortU
Gotland J

Mongolui j ■ i ( Rūgs. t
dinnekahda I Hamburgą į Ragą. 11

: INTERNATIGNAL MER- 
CANTfLE MARINE CO,

116 laivu — 1,250,000 toną, 
Boston nffiee: 84 Statė Street. 

arba pas vietifrius agentus.

Kiekvienas, kuris tijc prisius 2 dol.. 
aš siunčiu ant išbandymo 4 dol. ver
tės barberišką britvą. Naudokite per 
2 nedėlias ir jeigu tinka, tuomet'pri- 
siuskite likusius 2 dol.. o jeigu ne
tinka, tai prisiųskit atgal britvą, o aš 
prisiųsiu jums jūsų įmokėtus pinigus.

Adresuokit taip: (31)
LITHUANIAN R\RBHR SHOP 

102 MILLBURY ST,
WORCE.STE1». MASS.

PARSIDUODA FARMA.
75 akrai derlingos žemės, 30 akrų 

dirbamos ir apsėtos, likusioji ganyk
la, miškas ir sodnai, 5 ruimų gera 
stuba, beveik nauja barnė* pilta 
prikrauta šieno, vežimams pašiūrė, 
malkinyčia, 2 vištirrinkai ir visoki 
farmos padargai. 4 karvės, 2 ver
šiai, 1 geras arklys, 120 vištų 2 an
tys ir labai geras šuo. Randasi vie
nos mylios atstume nuo vieškelio, 2’A 
mylių nuo miestelio, krautuvių ir 

Geriausia pasiūlymas, 
Turi būt tuojaus 

tik $2,750. J nešt 
ant lengvo išmo-

bažnyčios, 
koks ligšiol baro, 
parduota. Kaina 
32,000. Likusieji 
kesčio.
NEW ENGLAND 
P. 0. Box 135,

Ilgai lauktos "KANKLĖS” vėl 
pradeda kankliuoti. Ši meta komų. 
,MIKAS’PETRAUSKAS leidžia ne
tik šių metų "kankles”, bet ir visų 
keturių praeitų metų bus naujai 
peržiūrėtos ir viena knyga-sąsiųvi- 
niu išleista. Dabar jų kaina 3 dol., 

o Kaip tik apleis spauda (už trijų 
sąvaičių)' bus "KANKLIŲ” 

kaina 6 dol. Siųsk tuojaus TRIS 
dol. šiuo antrašu:

MIKAS PETRAUSKAS
7W Broadvay, S®. Bastau, Maža.

PARSIDUODA FARMA
60 akrų farma turi būt parduota 

ne vėliau, kaip 2 d. Rorgpiučio-AuguSt 
1921. 30 akro geros dirbamos žemės, 
likusioji ganyklos ir miškas. Laba! 
paiki 7 ruimų stuba, barnė, vištimn- 
kai, sodnas, 2 karvės, 1 arklys, visi 
farmos padargai. Ši farma yra užsė
ta, šienas jau bamčj. Randasi 3 my
lių atstume nuo pramoningo mieste
lio, kuriame yra fabriko*, krautuvės, 
mokyklos, katalikų bažnyčia ir geri 
marketai. Kaita už viską tik $2,7*0. 
Jmokėt $1,5W. Jeigu nori pasinau
dot šia puikia proga, atsiltenk tuo
jaus. Rašyk laiško* tik angliškai. (80 
' MRIMjBTS FARM* AtlBNCY

S Sehool it., Daniško*, Conn.

PIRUI!)
Lietuvių Icelėivią mčgiamas laivą gerai Buomas dėl savo itt- 

damo, patogumą, švaros ir apsčiai teikiamo gero maisto.
flsbanita BftaMaar 9 Mew Torto to MgpMto.

Kaip paprastai ant Jo-keliaus daug lietuvių, kurie nori keliauti 
Red Star Linija. TtostanBai keleivių WMte Stat Linijos buvo 
nugabenti j Lietioji ir iš Lietuves. Red Star Linijos laivai iiptau- 
kią ii Nevr Yortosek»&ai:

I PLYMOUTH4, CH*»BOUltO< IK ANTWXRPA 
FINLAND'............. . ................................ Rugp. 27, Spalh
ZEELAND ..................   Rugjfc 6, Rūgs.
KROONLAND • e eo •• ąą •« • • •• ą e eo.ąą Rtagą. 13, Ragą. 
lkpland Rugp. 20, Rūgs.

: / I HAMBURGĄ, LIBPOJV IR DANHGĄ:
GOTHLAlfD. ........      Liepos 30, Rūgs.
SĄMLAHD .• • • ..«•'••• • ••••••••.•• •«,• Rūgs. 1, Spaliu
Žemos- 4htoaą psdtipdama i visas Lietuvos vietas- 

savo. tovtoortąs

Bostono dfioto: 84 Stote Sti, 
arta prie vtetlfifa musų agentų.

KAS MANO KELIAUT LIETUVON, ir nori turėti gerą 
kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant 
bdvo ir Lietuvoje, LAI KREIPIASI Į BALTIC STATĖS 
BANKĄ.

KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimi
nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bisniai, pirkimui 
įritės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kari pini
gai butų teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti, BŪTI
NAI LAI KREIPIASI Į BALTIC STATEI BANK, kurs 
persiunčia Lietuvon pinigus greitai ir teisingai.

KAS NORU PASIDĖT PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir gs»* 
ti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas 
mėnuo, LAI SIUNČIA DEPOZITUS J BALTIC STATĖS 
BANKA per paštą, Money Orderiais arba banko čekiais.

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ, MES GRBL
Tai ir mielai atsakome i laiškus.

PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS

!
L
f-

Į 
!
t 
f
• BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS, 

r- BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHTH AVĖ.,

’OS AMEQ!K03 UNIJA,
TIESI Kdioaė Be- Persėdimo Iš NEW YORKO 
Per LIBAVA Arta HAMBURGA-E1TKUNUS 

t LIETUVA
Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplūks:— 

R S* bATVIAr Rugpiučio 5 S. S. POLONI A RagpMHą 2U
S. S. ESTONIA Rnąpiučio 17 S. S. LITUANIA'Raa^M 7 

Viki laivai turi puikius kambarius trečios Mėsos katabrianMi 
Taipgi nauja tiesi kelionė tarpe LIEPOJAUS-DANCIGO IR 

HALIFAK. CANADA

Trumpiausiu soafidekiiau sa Centraštae Earaąiaa 
S. S. ’*Maurt Clay” Rugiriaan 4
A S. ”Mouot CamlT (naujas) RagpMta 1* 
S. S. ”Mcant Clinlnn” (naajta) Rnsw«j« 1

- Ruimai su 2, 4, ir 6 lovom ant šią visą garlaivių.' ^ąm- 
i daliai valgomieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimai 

ruimai ir pasivaikščiojimui deniai, visas ta« patvarlčjr 
’ mos trečios Mėsos pasafferiams.

Specialiai traukiniai laukia Curhaven su liežuvių 
■ perkalbėtojum.

276 svarus bagažo veža dykai iki rubežlui.
i Naujosios AttgMjos Generalis Pfcaažierinis A«eirtas 

JULIUS ROTTENBKKG, INC.
I 260 Hanomer SU Bastau. Mass.

IMtKKGMHIMMK
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BANKIERIUS t

Dr. David W. Ratai
Tel.: Richmond

—“—- ------------ ----

Dr. A- Christian
' SPECIALISTAS

kaip tietvria kviava
(Tąsa).

Vyriausias kariuomenės vadas vienok 
nusprendė, kad tiktai Šeiny be kovos len
kams atidavimas galėtų išsaukti aštry vi- 
sUomenės pasmerktiną, it dėlto yra neleis
tinas. >

Tada musų lenkų fronto vadas pasiūlė, 
kaipo vienatinį būdą neišvengiamai mums 
katastrofai sulaikyt, lenkų antpuoliui pra
sidėjus, tuojaus patraukti Suvalkijon iš de
šinio Nemuno kranto 2-3 pulkus, kurie čia 
sudarytų rezerią. Be tokios gi režeriros 
negalima buvo ir manyti paraližuoti lenkų 
antpuolį. Ir toksai kariuomenės patrauki
mas boto visai galimas, nes: (1) vidujinę 
tvarką Vilniuje palaikyti galima buvo pa
vesti komendantūrai (apie 500 žmonių), 
karo mokyklai ir 2-3 polkų mokomosioms 
komandoms. (2) Bolševikų tuo metu padė
tis buvo tokia, kad jie tiesiog gerinosi prie 
musų ir laukti iš jy pusės kokių nors agre
syvių veiksmų nebuvo pamato. Musų gi 
teritorijos apsaugojimui nuo rusu banditiz
mo pilnai butų užtekę pasienio pulko ir 
šaulių organizacijų.

Karo dalyko pamatinis principas reika
lauja svarbiausioje vietoje sukoncentruoti 
visas turimas pajėgas. Nei pasyvaus fron- ( 
to, esančio į rytus nuo Nemuno, bei respub- ' 
likos sostinės negalima buvo skaityti tuo 
metu svarbiausia vieta. Tokia vieta buvo 
Suvalkų frontas. Visų kitų frontų likimas 
prigulėjo nuo čionykščių dalykų išsprendi
mo. Mes gi tame svarbiausiame fronte te
kėjome išviso (daugiausia) pusę musų jėgų. 
Kiti gi musų armijos polkai buvo laikomi 
be darbo antraeiliame pasyviame fronte.

Išklausęs tą pranešimą, vyriausis kariuo
menės vadas nusprendė Suvalkų frontų su
stiprinti. Bet, dėja, tas nusprendimas nebu
vo išpildytas, prasidėję 22 *rugsėjo liūdni 
įvykiai aiškiai parodė, kad toks sustiprini
mas buvo labai ir labai reikalingas.

Tokiu budu prieš žygiuosiant lenkams 
^per Seinus ir Druskininkus į užpakalį ru
sams, musų vyriausioji vadovybė netik ne
atmetė lenkų ir neužsitvirtino ant linijos 
Gardinas-Lipskas-Augustavas, bet nesu
grupavo net kariuomenės, neužėmė gynimo- 

. si reikalingų punktų. Visą kariuomenė po 
pelkes ir miškus buvo išmėtyta bare Visty- 
tis-Eglaitė. Vaisiai buvo aiškus ir visuo
menė kėlė triukšmą, kaltininkų jieškojo 
vien tik dalių^ vadų tarpe, bet vyriausios va
dovybės kaltės nematė;

Įvykiai ties Seinais if DrUJ*kininkais mu
sų vyriausios vadovybės neišmokino. Ir po 
tam ji nedavė jokio sugrupavimo kariuome
nės. Armijos vadas matydamas, kad vy
riausioji vadovybe neturi griežto nusistaty
mo, pasišalino nuo užimamos vietos, norė
damas tuom parodyti vadovybės nenuosa- 
kumą kariuomenės vadovavime. Armijos 
vado tuomet niekas nenorėjo klausyti (mat 
atsirado žmonių, kurie ant jo suvertė kaltę 
visų negeistinų įvykių fronte). Armijos va
das, kad nedruinsti vyriausybei ramybės, 
su visais pareiškimais buvo atiduotas į karo 
muzėjų. Ir taip kariuomenė buvo vadovau
jama toliaus.

Kada kilo Vilniaus gynimo klaustoms, 
vyriausioji vadovybė buvo nusistačius su
traukti prieš Vilnių daugiaus kariuomenės. 
Kariuomenė buvo permetama, bet tik ne 
prieš Vilnių, o pakeliui išsklaidyta. Galų- 
gale, Vilnių gynė, galima sakyt, tik vienas 
batalionas, nors buvo pakankamai laiko pa
traukti daugiau dalių.

Toksai svarbus klausimas, kaip Vilniaus 
gynimas, buvo j^teas bataltono vado, o 
vyriausios vadovybės lyg ir nebuvo... Taip 
ėjo ir toliaus; pav., prie Giedraičių, širvin- 
tųir kas buvo daroma ar padaryta, tai tik 
batalionų vadų ir tiek, kiek leido aplinky
bės. ... .. ;;
; Tat turim vaisių vadovavimo kelių asme
nų, Mr taip vadinamos ^kariškos tarybos.'’ 
Gal ne kitaip butų įvykę ir prie geriausios 
ir ideališkiausios vadovybes. Bet arčiaus 
pažiūrėkim, ar nebuvo geresnės išeities?

Pažiūrėkime, ar gi ištikrujų negalima bu
vo sulaikyt lenkų veržimosi Gardino-Augu- 
stavobare? Musų vyriausioji vadovybė 
jau iš anksto turėjo tikrų žinių apie lenkų 
užmanymus!

Duokim, jeigu aš norėsiu užmušti blogų 
pasikėsinimų žmogų, tai vartodamas kumš- 
mMbdMMBMMtaPOsMto*3Mtto>muu«uuuMm«l

tį ar pagalį, žiebsiu ne per pilvą ar užpaka
lį, bet tiesiog į pakaušį, jautriausią žmo
gaus gyvybės vietą.

Ar musų vyriausioji vadovybė mušė len
kus jautriausiem jiems vieton? Jeigu ir 
mušė, tai, kaip tam pavyzdžiui, išskėstais 
pirštais. Ir rezultatas buvo toks, kad prieš 
lenkus niekur tinkamai nebuvo pasipriešin
ta ir musų kariuomenės dalis nukentėjo.

Jęigu butų buvę pas mus noro sulaikyti 
lenkų veržimąsf i Vilnių, tai tą galėjome pa
daryti sulaikydami juos ties Augustavu ir 
Gardinu.

Galų-gale lenkai gal butų vistiek mus iš
viję ir atėmę Vilnių, bet vis tik mes butume 
turėję daugiau progos savo pozicijoms su
stiprinti, negu dabar turim.

Žinome, kad Gardino-Baltstogės pozicijo
se ir toliaus į pietus lenkai atakavo rusus 2 
sąvaiti be pertraukų, bet nieko jiems nepa
darė. Lenkų kariuomenė buvo pradėjusi 
jąu demoralizuotis, nepasekmiu lydima. 
(Kaip sakiau augščiaus, rusai dešiniajam 
savo sparne turėjo gerų punktų, o kairia
jam — žymių savo jėgų.)

Mums, lietuviams, iš anksto jau buvo ži
noma, kad lenkai neturėdami pasisekimo 
antpuoliuose prieš rusus iš fronto ir neno
rėdami laikytis pasyviai, kad nesusilaukti 
rusų puolimo, nusprendė užeiti į užpakalį 
rusams per Augustavą-Seinus. Tą žinoda
mi, mes būtinai turėjom visas savo jėgas 
sutraukti prieš lenkus, nustumti jų prasi
veržusias dalis ir užimti tvirtai pozicijas: 
Gardinas-Lipskas-Augustavas.

Kai kurie gal pasakys, kad musų kariuo
menė, kaip ji nebūtų įsitvirtinus, vistiek ne- 
Ritų sulaikius rimta lenkų puolimą su arti- 
erija (jeigu lenkai tinka rimtiems mū

šiams, ypač einant iš fronto). Lenkai, kaip 
žinom iš praeities, niekur iš fronto rimto 
mūšio nėra laimėję, o tik savo užėjimais ir 
lindimais tarpekliuose turėdavo pasisekimų.

Mdšų k&riuomenė yra tikus rimtiems mū
šiams, liudija mūšiai prie Salaku, Kaltinė
nų ir Radviliškio. Atsižvelgiant į tai, ji be 
abejonės butu sulaikiusi lenkus. Lenkai į šį 
batą turėjo tik vieną kelią (plentą) nuo L 
Grajevo-Lomžos. Gelžkelio arčiausioji Ii-1 j 
nija — Lomža. Turėdami vieną kelią, len
kai galėjo tik 1-2 dienas be pertraukos vesti 
rimtą mūšį.

Na, sakysim, kad lenkai vis tiek butų pa
siekę savo tikslo. Sakysim, rusus butų nu- 
mušę nuo fronto (viskas yra galima), bet 
kol tai butų įvykę, tai nei vienas Želigovskis 
nebūtų atgijęs Su dideliais apetitais-* Vil
nius, Kaunas. ,

Užpakalin rusams mes praleidom lenkus, - 
o ne rusai. Lenkai, užeidami per Seinus, H 
paėmė Lydą ir užstojo kelius rusams. Len-1

I 
I 
I
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Jei norite smagiai ir geriausiais laivais parkeliauti Lietu
von, kurie parveš jumis tiesiog į Lietuvos žemėje esančias 
prieplaukas, kaip tai į Pilto u, Karaliaučių ir Liepojų, apsi
lenkiant Dancigo arba lenkų juostos ir išvengiant daugelio 
nemalonumų ir išlaidų, tai kreipkitės pas mus ypatiškai ar
ba laiškais užsisakydami sau vietas ant geriausių ir grei
čiausių laivų išplaukiančių iš New Yorko į viršminėtus 
portus.

Laivakortes Parduodame Kom
panijų Nustatytomis Kainomis.

Padarome pasportus trumpame laike ir žemiausiomis kai
nomis. Užlaikome du viešbučiu parankamo delei iškeliau
jančių ir atkeliaujančių.

Kadangi esame didžiausiame pasaulio porte, kurio beveik 
nei vienas atkeliaujantis arba iškeliaujantis neapsilenkia; 
ir kadangi čionai yra visoki parankumai ant vietos, k. t. 
Įvairios valdiškos įstaigos, o fiet ir patys laivai po pat musų 
durimis, suteiks jums daugelį parankumų ir sutaupys ne
mažai žygių ir pinigų.-

Jei nori siųsti pinigų saviems^ietuvoje ar pasidėt juos į 
Lietuvos Valdiškas Bankas ant gerų nuošimčių ir tuomi pa
stūmėti savo tėvynę prie gerovės, tai be atidėliojimo kreip
kis pas mus, o mes greitai, teisingai ir pigiausiai darbą at
liksime ir jumis reikalingus laidymus pristatysime be laiko 
gaišinimo. Reikalaukite musų dieninio Lietuvos auksinų 
kurso, surašo išplaukiančių laivų ir pasažieriams reikalingų 
informacijų, prisiųsdami laiške 2c. štampą.

ATVAŽIAVĘ NEW YORKAN, PAŠAUKITE MUS ANT 
TELEFONO, O MES, REIKALUI ESANT, PRIBUSIME 
SAVAIS AUTOMOBILIAIS JUMIS IR JŪSŲ BAGAŽUS 
PARSIVEŽTI.

George J. Btftaths birigrut Service Cor
498 WaBhūigtoft St., (Cor. SpTint St.) New York, N. Y. 

Telephone: Spring 9537.

605 So. 3rd Street ir 1146 No. 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.
PINIGUS persiunčiant į Lietuvą greitai, saugiai. 
LAIVAKORTES parduodame ant visų linijų. 
PASPORTUS parūpiname j Lietuvą. 
NOTARIJUŠAS užreg. konsulato Washingtone. 

šita agentūra yra viena iš seniausių Philadelphijoj. (31)
——............................. ■ '■ ■ »

paėmė i^yaą ir užstojo Kelius rusams. Len-R ,X1 - a .. «
kams jau esaht Lydoj, rusai dar vis laikėsi ; mSHIOBKB Aptiekti

i • • • . «i • • a-ą 3 • ->-3 3 . I •savo pozicijose ant linijos Gaidinas-Balt- ;
i:

!<
j' tingų ligų ir geriausius patarimus i 

dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos

stoge ir tolįaus į pietus. (Iš to matyt, kad 
rusai minėtose pozicijose jautėsi tvirtai)

Po rusų atsitraukimo nuo Gardino-Balt
stogės pozicijos, kada lenkai paplūdo po vi
są pietų Lietuvos dalį, ką mes darėm, kad 
sulaikyti lenku veri&rtąsį į šiaurę? — Nieko 
nedarėm. Tikėjom, kad tetikai į šiaurę Lie
tuvos neis. Vyriausias kariuomenės vadas 
aiškino fronto dalių vadams, kad lenkai vi
sam pasauliui paskelbę, jog jie šiaurėn Lie
tuvos neisią.

Tokių budu musų vyriausioji vadovybė 
besvajodama, besitardama, be rimto mūšio 
apleido Vilnių ir atsitraukė prie Focho lini
jos. Tad matome daug nepasisekimų iš 
priežasties netinkamo vadovavimo kariuo
mene.

Gal visa tai butą niekas, jei pati tarybos 
galva butų buvusi savo vietoje. Juk galų-į 
gale viskas nuo jos prigulėjo. Armijos va
das buvo vienos nuomonės su generolu 
kvartirmeisteriu, generalinio štabo virši- 
ntokas—kitos. Vyriausias karo vadas gi 
sutikdavo su nuomone vienų ir kitų. Kada 
vyriausias karo vadas buvo fronte prie ar
mijos vado, tai parėdymus davė taip, kaip! 
norėjo armijos vadas. Vyriausiam karo va-1 
du! grįfius į generalį štabą, štabo virsinin-į 
kui prirodinėjant priešingai buvo duodami Į 
parėdymai priešingi armijos vado norams. Į 
Daugiausia tokiame svyravime buvo kaltas! 
pats vyriausias karo vadas, kuris karo ope*Į 
racijose savo tvirtos nuomonės neturėjo. |

Iš vyriausio karo vado pusės gal nebuvo 
blogų norų, bet vistik gaila, kad ne vado Va-1 
VurfME muštuose nei kuopa, prisiėjo vado-Į 
vauti armiją, remiantis vien ^sveiku protu.” 

(Pabaiga.) *»«*.

Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 
ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokiu ligų, kaip tai; nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo vėlimui, nuo uždefimo 
plaučiu, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 

7 “ ’; T^-’~ * ----------- ir įvairių šaknų ir žolių.
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite j APTIEKĄ po numeriu

L 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

f Kalba Lieturiškai, Lenkiškai if 
f Rusiškai.
| GYDO CHRONIŠKAS IR 
S SLAPTAS LIGAS, 
f VALANDOS:

IX Nuo 8 iki 10 ryto. ‘
• Nao 2 iki 3 dienų.
S Nuo 7 iki 8 vakare. *
| 321 HANOVEk 8T.,
f BOSTON, MASS.

NE8MAGUMAFGAL1 
BŪT PRAŠALINTI.

Ar jus kenčiate nuo nesmagumų 
Raudonosios Gyslos? Bereikalingas 
ItentšjfmuB, nes jfe guii Imt pfuš»- 
lBiti sa Pixine Pfle Gyduutem. Tki 
yta receptas ganaus rtrdrtoio. Be 

I skausmų, be operacijos, be daktaro 
išlaidų, bet namie besigydant. Tai 

lyra gydymas, kurį kiekvienas guli 
vartok. Tšpildjrk apačioj nutildyt* ku
poną ir prisiųsk |1.00 per pašte, o 
apMkvsite didelį siuntinį Pisine File 
Gyduolių. Jeigu tos gyduolės jums 
Intfllbėtų, pinigai bus sugrąžinti. | i ■■■■■■ ■ ! i
The Fizine Co, Ine. (5777 D)

Pa* Ave„ Trey, N. T.
Frižiunčiu >1.00. Prisiųskit man di

delį siuntini Plaine Pilė Gyduolių. 
JeiRu man negelbės, aš sugrąžy
siu jas atgal ir privalau gaut atgal 
•aro pinigus.
Vardu

>l| siuntinj ______
Jeigu tos gyduolės jums

» • • •

Kuris specializuoja gydymą 
ir abelnų ligų lan- 

ąyuis Norwoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir

PETNYčIOMIS
nu® 5:30 iki 8 yal. rakai*.
BRŪZGOS APTIEKOJH 

ant Antrų lubų.
Ja ligoninė ir didisis ofisas: 

491 MARLBOROUGH ST, 
BOSTON, MASS.

Jl.

Kepta vista - gražiai ir 
lygiai rusva aplinkui.

LABAI LENGVA yra kepti su Nauju 
Perfection Pečium. Iškepa greitai ir gra
žiai. Pasuk knatą ant tiek, ko! liepsna tu
rės baltus liežuvėlius—jie duos didelį kar
šti. Ir ih?as mėlynas kaminas trauks visą 
karštį į pečių—nuo to virtuvėj nebus šilta.
Nėra jokio nesmagumo kepti su Nauju Per- 
iection. Nereikia malku nešti nei kapoti, nerei
kia anglių pilti, nereikia pelenų nei dulkiu išnešt. 
Suvirš trįs milionai šeimininkių jau vartoja Nau
jų Perfection Kerosininį Kepimo Pečių.
Naujas Perfection Vandens Šildytojas suteiks 
jums šilto vandens, kiek tik stuloje reikalinga. 
Gerai padarytas, ilgai laiko.
Padarytas dviejų, trijų ir keturių degimo šaižu, 
su šildymo kabinetu ir be jo. Parsiduoda visose 
didesnėse krautuvėse.

NEW PERFECTION
Oil Coak Stovės and Water Hetters 
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

For bett rtzulii u« 
Soconį Keršiene

Sustok! Temyk ir Klausyk!
ŠIO PATRAUKIANČIO PASIŪLYMO

Šeši daiktai tik už >6.00

Reikalauk šiandien ant šio paveikslo parodytų daiktų ir kuomet 
Kausi, parodyk savo kaimynams, draugams ir kitiems, tegul jie sprendžia 
apie jųjų vertę. 3 .

Jeigu nori įsivaizdint didelę vertybę šių daiktų, buk pirmutinis it nau
dokis proga iš šio puikaus pasiūlymo, o tada tu.busi musų reprepentpntis.

Šis pasiūlymas taip aiškus, kad jums nereikia jokio abejojimo. Tik. Iš
kirpk šit* paveikslėlį, parašyk aiškiai savo vardų ir adresą, įdėk 35e. stain- 
pomis delei persiuntimo lėšų ir mes pasiųsime jums tuos daiktus, kurie ha 
ant paveikslėlio parodyti. , ' •

1. Ahgštos vertės Gegutės Laikrodis, padarytas iš brangaus tnedžio, pai
kus rankų darbo išpiltu uty mai. Viskas geriausio darbo ir užlipintas, laki 
laiką ,rody> teisingai įą tAipjrrą,-ųes laikas nustatomas pagal, vogas. Gta- 
rantuojariuM," kad-'TMRys viSį ' jūsų gyvenimą. <■

2. Automatiškas "pitęukų kirpėjas. Nusikirpsit sau plaukus, taip kaip jie 
yra šukuojanti.

3. Gelžkelio mados laikrodėlis pasidabruotuose nikelio lukštuose, gra
žiai išpiaustytas. Užtikrintas jogei teisingai rodys laikų ir gvarantuotaa 
ant daugelio metu.

4. Paauksuotas žiedas su jūsų vardo pirmomis raidėmis.
5. Barometras, naujausio išradimo, kuris parodo atmainas oro, koks Aus 

ryt ar už kelių dienų. Jis panašus j nameli, kuriame gyvena vyras ii jKott- 
ris; kada gražus oras, tai išeina laukan lėlė moteris, jeigu bus lietas, tai 
moteris pasislepia namelin, o išeina vyras su lietsargiu. Argi nebūtų įdė
mu turėti savo name toki nepaprasta daiktų ?

6. Puiki Užrašams Knygelė, skuros apdarais, su veidrodžiu ant viršelių. 
Kiekvienam naudinga turėti.

Nei vienas iš šių šešių daiktų neparsiduoda atskirai, nes tik sykiu pė
duodami mes galime atiduoti juos taip pigiai. Kuomet aplaikysi tuos daik
tus, jeigu nerasi, kad jie yra du sykiu tiek verti, mes sugrųžinsim jums pi
nigus. šis setas tikrai užinteresuoa jūsų draugus ir’ jie norės gauti juos, 
o galbūt ir jus patys norėsite gauti kitų setų. Todėl užsisakyk tuoj. (30)

UNION SALES CO.
873 W. MmKmhi St- Degt. 450. CHICAGO, IIL.

umm

Kodėl žmones
Kaip mašina be elektros negali judėt, taip žmogaus kūnas be kraujo butų be gyvasties. Jeigu kraujas 
yra pettirštas - ar perskystas, žmogus yra išgeltęs ir daugiausia išbertas spuogais-votimis.
Tu yra teisybė, ypatingai vasaros metu, nes kraujas yra pilims netystybės, kuria surinko laike žiemos. 
Tuomet žmogus yra silpnas, neturi ambicijos ir pajiegos, pageltęs ir paprastai silpnas. Tas labai ken
kta sveikatai r žmogus išrodo negražus. Tų visą blogumą prašalins Salutaras Riteris. Kaina $1.25. 
Tūkstančiai moterų mums dėkuoja už sugrąžinimą sveikatos, todėl mes rekomenduojam moterims, ku
rios daug kenčia nuo lyties ligų, kad vartotu Reguliatorių dėl moterų. Kaina >1.00.
O kas yra labai svarbu, taikraujo valytojas, kuris yra taip rei-kalingas, kai alyva mašinai. Kaina $1 

| Galima gauti Gumbo Lašų,širdies Lašų, ir daug kitokią gyduo-hų, kurios čia negalima suminėt. 
i Reikalauk iftusų gyduolių pas savo Aptiekorių, o jeigti negali gaat,krVipkis pas mus.

Mes išpintom receptus iš Ame-rikos ir Europos su didžiausia atyda. Reikalauk musų vaistų ir žolių sura. 
šo. — Shmčiaffi dykai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
17S7 S. HALSTED STR., Dept. 107. * \ CHICAGO, ILL.

MM
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Vietinės Žinios

X.

Užmušė Juozą Miliauską.
Pereitos pėtnyčios naktį 

pareinant iš darbo ant Wa- 
shingtono gatvės tapo už
muštas Juozas Miliauskas, 
kuris gyveno So. Bostone 
ant 8-tos gatvės.

Juozas Kulponas, kuris 
ėjo kartu su Miliausku, ta
po mirtinai sužeistas.

Abudu buvo jauni lietu
viai, Miliauskas apie 28 me
tų amžiaus, o Kulponas apie 
22, abudu nevedę. Jiedu dir
bo vienam hotelyje, ir apie 
12 valandą naktį grįžo na
mo. Einant jiems skersai 
Washingtono gatvę, netikė
tai ant jų užvažiavo vienas 
automobilius, nedavęs jokio 
signalo. Miliauskas su Kul- 
ponu šoko urnai į vidurį gat
vės, kad pabėgus nuo auto- 
mobiliaus, bet jiedu nepatė- 
mijo, kad iš užpakalio gat- 
vekaris atbėga, ir abudu ta
po suvažinėti. Kulponą nu
vežė miesto ligonbutin dar 
gyvą, o Miliauskas vežamas 
mirė. Rašant mums šitą ži
nią, Kulponas tebėra da gy
vas, bet daktarai sako, kad 
pasveikti jam nėra vilties. 
Jis turi suskaldytą galvą ir 
sulaužytus kitus kaulus.

Kulponas, rodos, prigulė
jo prie katalikų, bet Miliau- 
skds buvo laisvų pažiūri) 
vaikinas, skaitė „Keleivį” ir 
kitus pirmeiviškus laikraš
čius. Išgirdęs, kad socialis
tai rengia išvažiavimą ant 
jūrių, jis buvo jau ir tikietą 
nusipirkęs — nežinojo, kad 
nėlaboji giltinė tyko ant jo 
galvos-----

i.' ■ i. '
?' ' 1 ’♦ ■’ 5 • ’

■Socialistų išvažiavimas 
nusisekė.

Pereitą nedėldienį buvo 
lietuvių socialistų išvažiavi
mas ant jūrių. Žmonių susi
rinko daugiau negu tikėta
si, todėl laivas turėjo vežti 
per du kartu. Kurie vėliaus 
pribuvo, turėjo laukti antro 
"tripo,” todėl tarp tų buvo 
užviešpatavus lyg ir nusi
minimo dvasia, nes manė, 
kad gal jau nebegalės nuva
žiuoti.

Nuvažiavus ant salos 
taipgi kai kurie nusiminė, 
kad medžių nėra. Tūli jau 
buvo pradėję reikalauti, 
kad botmanas vežtų ant ki
tos salos.

Bet vėliaus pasirodė, kad 
nors medžių nėra, bet šiaio 
sala yra labai daili, prižė- 
lus labai gražios žolės, ir 
piknikas visiems patiko. 
Jaunimas maudėsi, žaidė ir 
dainavo ligi visiškai sutemo. 
Nors diena buvo nemielašir- 
dingai karsta, bet rengėjai 
buvo gerokai nusivežę ledo, 
taip kad valgiai ir gėrimai 
išlaikyta ligi pat galo šaltai, 
kas teikė nemaža palengvi
nimo.

Kada laivas sugrįžo su 
paskutine partija, buvo jau 
po 11-tai vakaro. Plaukiant 
namo jūrės buvo ramios ir 
visu keliu jaunimas links
mai dainavo. Prieplaukoj 
atsisveikino vieni su kitais 
ir būreliais išsiskirstė, lin
kėdami vieni kitiems sma
gaus miego.

Pikniko rengėjai sako, 
kad rengdami kitą tokį iš
važiavimą, jie jau pasirinks 
salą su medžiais, ir jeigu ki
taip negalima bus tenai iš
lipt. tai išgaus leidimą iš 
valdžios.

Viena sala yra netoli Bos
tono labai daili ir seniaus 
socialistai darydavo tenai 
išvažiavimus. Bet paskui so
cialistus vėliau pradėjo va
žiuoti tenai ir kun. .Žilinsko 
parapijonys. Prisigėrę jie

RELEI \ 1S

G AR ADŽIUS
ANT PARDAVIMO patogioje vie

toje. ’Pelno galima darvti nemažiau, 
kaip $10.000 į metus, Prekė ir išly
gos labai lengvos. Savininkas yia 
senas žmogus ir gyvena toli nuo savo 
biznio, ir todėl parduos labai pigiai. 
Apie tai klauskite pas A. IVAŠKE
VIČIŲ.

Lietuvaitė kaltinama 
žmogžudystėj.

Į Juzė Barauskaitė, 23 me
tų lietuvaitė, kuri gyveno 
po N r. 23 Causeway st. pas 
J. Savickienę, buvo areštuo
ta anądien už nužudymą 
savo kūdikio. Savickienė 
taipgi suimta ir kaltinama 
už prisidėjimą prie to. Ba- CAMBRIDGE
rauskaitė, kuri yra labai 27 šeimynų naujas mūrinis ramas 
dievobaiminga katalikė, pri- ĖTneša -i
sipažino policijai, kad jos| 
kūdikis gimęs aną sukatą,1 
kuomet buvo užėjus baisi 
perkūnija. Ji įkišusi tą kū
dikį krepšin ir pakišusi jį 
po lova, . ‘2
į parką ir įkišusi krepšį i 
krumus. r,”--------- __2-
krepšį 
Kūdikis buvo jau negyvas. 
Barauskaitė laikoma be 
kaucijos, o Savickienė pa
statyta po $5,000 kaucijos.

Šita žinia paimta iš ’’Bos
ton Globė.”

i

l

o panedėlį išvežusi

Policmanas rado 
panedėlio vakare.

išmokėjus visus iškaščius lieka čystu 
pelno $6,504) per metus. Kaina $68,- 
(H)0, ir labai lengvos išlygos. Klaus
kite apie ta: pas A. IVAŠKEVIČIŲ-

Ant Commonweatlth A ve
Geriausioje vietoje Bostone, n.ilio- 

nierių apgyventa vieta. 20 šeimynų 
su visomis vigadomis, neša rendos 
suvirs $15,000 per metus. Kaina ir 
išlygos labai pigios. Savininkas pri
ims mažą namą arba morgičius kaipo 
dalį įmokė’imo. Klauskite pas A. 
IVAŠKEVIČIŲ.

DORCII ESTERY 
šeimynų, 17 kambarių, su viso- 
vigadomis, piazai, 3 gariniai pe- 
skleoe, muro namas. Rendos ne- 

.. Kaina $7,300. 
Klauskite pas A.

PARSIDUODA N AMAS.
6 šeimynų narnai, 30 kambarių su 

visais įtaisymais. Sutikčiau mainyt ir 
i ant farmos netoli Bostono. Platesnių 
1 žinių klauskit per laišką arba ypa- 
' tiškai. (30)

• St. Shapman,
949 River st., Mattapan, Mass.

ANT RENDOS 2 kambariai ir virtu
vė. Gera vieta, maža remia. Kreipki
tės prie J. Perrv (32)

101 Silver st., So. Boston, Mass.

PORDUODl NAUJUTĖLIUS 
FORMČIUS. PIGIAI.

Galima matyt nuo 6 vakarais. 
JONAS BAKAS1NSKAS 

40 Cross St, Boston, Mass.

PARSIDUODA 1919 R. S. Motor- 
Syclt 
do kaip naujas, 
kaina.

274 Elm St,

2 cylinderių. ir
Parsiduoda 

M. B.
Cambridge,

atro- 
maža
M a

I
»■
♦
1

LIETUVIS BEMISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą.
SO. BOSTON Tel. So. Boston 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9

Pinigu Kursas 
Nupuolė

Policmaną nubaudė ant $50.
Brightono teismas nubau

dė policmaną Neški ant $50 
už sumušimą tūlo Collinso 
iš Newtono. Policmanas tei
sinosi, kad Collins buvęs 
girtas ir ant strytkario atsi
mušęs į ji, o paskui davęs 
jam į žandą. Bet Collinso 
liudininkai sakė, kad tai ne
tiesa. Collinsas atsimušęs į 
policmaną dėlto, kad stryt- 
karis smarkiai truktelėjo; 
policmanas tuomet pagrie
bęs Collinsą parmušęs ant 
žemės, o kada karas sustojo, 
išvilkęs Colinsą už plaukų 
laukan ir sumušęs jam gal
vą revolverio kotu. Už toki 
žiaurumą teisėjas uždėjo 
policmanui $50 pabaudos. 
Policmanas apeliavo.
Muštynės klerikalų piknike.

Mattapane lietuvių kleri
kalai turėjo pikniką pereitą 
nedėldienį. Privažiavo da
vatkų ir vyčių iš So. Bosto
no, Hvde Parko ir kitur. 
Prisigėrę ”munšaino,” vy
čiai pakėlė tikrą ”vainą” 
tarp savęs. Svetimtaučiai 
pradėjo rinktis ir žiūrėti 
kaip ant kokių dyvų: vieni 
piknikieriai guli be žado 
nuo ”munšaino,” o kiti griū
va nuo bonkų smūgių. Paga
lios svetimtaučiai davė ži
nią policijai, kuri pribuvus 
išklausinėjo, kas čia per 
žmonės tą pikniką surengė, 
ir surašė protokolą.
Bostono siuvėjų streiko bus 

pasekminga pabaiga.
Bostono siuvėjų streikas 

da nepasibaigė, vienok ma
tosi, kad streikas vedamas 
nrie pasekmingos pabaigos. 
Panedėlyje, 25 liepos, susi
rinkime lietuvių 149 sky
riaus, streiko komisija sa
vo raporte priparodė, kad. 
ant sekančio susirinkimo 
bus daugiau naujo, nes jau 
didieji kriaučių priešai, ku
rie taip ilgai mus kankino, 
pradeda tartis su mumis ir 
manoma,' kad bėgyje šitos 
savaitės susitars su dauge
liu firmų. Sako, kad ir Tal
boto firmos susitars. Karš
tis jau eina mažyn, nes su 
skebais pasekmės blogos. 
Visiems išrodo, kad pabaiga 
kriaučių streiko bus gera.

Spaudos komisija: 
J. Patrick, 
A. Yuodgudis, 
J. M. Peldžius.

3 
mis 
čiai__ ._ , ------ ----
ša $87.00 per mėnesį. 
$1,300 imokėt.
IVAŠKEVIČIŲ.

2 storai, -zaradzius ir tfrocernes 
biznis su visais taborais. Kaina $8,-
9v ir lengvos išlygos. Klauskite pas 
k. IVAŠKEVIČIŲ.

12 kambarių, samdžius ir sodas 
arti prie So. Bostono. Savininkas la
bai nori parduoti. Namas va su vi
somis vigadomis ir elektrikos šviesa. 
Kaina ir išlygos pusdykiai. Klauski
te apie tai pas A. IVAŠKEVIČIŲ.

M ATT APAN
3 šeimynų 1. kambarių .namas su 

elektros šviesomis ir 3 šiite vandenio 
(3 hot water featers) pečiai salepe, 
■u piazais iš užpakalio ir iš priekio 
zražus daržas. Rendos neša »130 
nėr mėnesį. Kaina ir išlygos labai pi
gios, nes savininkas turi išvažiuot: 
i kitą miestą. Klauskite apie tai pas 
A. IVAŠKEVIČIŲ.,

RONBURY
4 namai po 6 šeimynas, kožnas yra 

-.u visomis vigodomis ir šiluma. Ren- 
los neša $240 per mėnesį. Kožno na- 
no prekė po 7.500 dolerių už kožnas 
auris ir po $1.000 imokėt. Klausk I 
apie tai pas A. IVAŠKEVIČIŲ-

SO BOSTON E
3 šeimynų 12 kambarių, gasai, toi- 

’etai, skalbynės, kieto medžio padla- 
rės, cementuotas skiepas gražus, ap
tvertas daržas* prie Sixth st.. arti E
t. Kaina $4.500 ir $i,5w įmokėti. 

Savininkui yra labai reikalingi pini
gai dėl biznio. Klauskite apie tai 
pas A. IVAŠKEVIČIŲ.

6 šeimynos, 24 kambariai su Vailio
nis, šiluma, elektros šviesa ir pia
nai de! kožnos šeimynos, kampinis • 
namas ant K st., arti maudvnių. Į 
Kaina ir išlygos labai pigios. Klaus
kite apie tai pas A. IVAŠKEVIČIŲ. į

2 šeimvnų. 12 kambarių, arti Dor-■ 
■hester St Kaina $800 ir $200 imo- j 

‘sėti. Klauskite apie tai pas A., 
VAŠKEVIČIŲ.

4 šeimynų. 2" kambarių ant Bol- 
on st. R ados nesą $28 per mėnesį. 

Kaina $65'' ir $156 imokėt. Klauskite 
tpie tai pas A. IVAŠKEVIČIŲ.

FARMOS.
77 akeriai žemės, 7 karvės, 1 ark- 

’ys, 19 kiaulių. .8 kambarių stuba, 
■;utės, vištininkai. visoki įrankiai, pa
kinkai ir vežimai. 45 fruktavi me
džiai, daugybe miško ir geros pievos 
:r apie 40 akerių dirbamos žemės. 
Fewksbury. Mass.. tik 18 mylių iš 
Sostono. Kone su visais užsėtais lau- 
.ais, daržovėmis 
i'armos tik $7,0O<» 
Klauskite apie tai pa;

101 akerių žemės, 2 
tis, kelios telyčios, 
iių, 8o vištų. 150 viščiukų, visi laukai 
užsėti bulvėmis, kornais, binzais; 310 
Truktavų medžių. II kambarių stuba, 
lideiė kūtė, sailo (šilo) ael kornų, 
pastogė dei padėlio vežimų ir mašinų, 
vištinyčios. Visi budinkai geriausiame 
padėjime ir išrodo kaipo lietuviškas 
dvaras. Mašinos dėl malkų ir kornų 
plovimo, vežimai, plūgai, drapokai,' 
geležinis inžinas dėl numpavimo va n- ; 
denio į stuba ir į kūtę. Žemė prie 
Statė Road. Apie 70 akerių dirbamos, | 
15 akerių didelio miško ir 16 akerių ; 
ganyklos. Visa žemė ba akmenų prie I 
molio ir juodžemio. Biznį daro dau- i 
giausia iš pieno ir obolių. Vieta yra 
labai linksma ir tiktai 44 mylios iš 
Bostono. Tris metai atgal mes turė
jom kostumerj, kuris siūlė už ta far- 
mą $13,000. 
parduoti.
no kaina 
Klauskite 
VIČ1Ų.

Norint pirkti namus, farmas gara- 
džius, ar biznius nepamirškite matyt 
pirmiausiai A. IVAŠKEVIČIŲ, nes 
jojo pirmiausioji Bostone Namų ir 
Ūkių pardavimo agentūra. Galima 
gauti pigiausiai ir atsakanėiausiai 
pirkti namus ir ukes visose vietose 
Naujoje Anglijoje. (30)
LITHUAN1AN AGENCY

A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAS.
361 BROADH AY. SO. BOSTON. 

TELEFONAI: 603. 1337, 31.

PARSIDUODA Al TO.MOBIL1US. 
į "Buick”. 5 sėdynių, pilnai geras, par
duodu pigiai. Noriu parduot greitai.
43 Tilston St., Mattapan, Mass.

REIKALINGI AGENTAI
Pardavimui ant commission Flo-' 

rida Market Garden Farmų. 20 akrų 
žemės, steibelis, nauja penkių tuimų 

, stuha. žemė prirengta dirbiniui, nuo 
$3,500 ir augščiau. atsižvelgiant į 
skaičių akrų ir daugumą stubos rui- 

■ mų. Jnešt tik penkta dalis, likusius 
išmokėt i 5 metus. Gera proga pra
sigyventi. Žemės vertė pasidvigubi- 

, na ir pasitrigubina.
Chamherlaine & Burnharr.. Ine. 

294 IVashington Si.. Boston, Mass.

Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIEDMM
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IK MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 VVASHINGTON ST.

BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 506-W

DAKTARAS
A.L. KAPOČIUS

LIETUVYS DENT1STAS.
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Į

i

į

ir kas tik yra ant 
ir $2.500 į mokėt. 

is A. Ivaškevičių. 
20 karvių, 1 jau- 

3 arkliai, 16 kiau-

bet savininkas nenorėjo 
Dabar ant greito nardavi- 

yra numušta iki 10,500 dol. 
apie tai pas A. IVAŠKE-

Kurie norite siųsti pinigus Lietuvon, siųskite tuojaus, nes 
dabar yra gera proga.

Parsiunčiame iki artymiausios Lietuvoje puštos

Ji $18.00—1000 Auksinų
Mums galite prisiųst Money Orderiu arba čekiu, arba 

kreipkitės ypatiškai.

Norintiems keliaut
Lietuvon

ANGLIS PABRANGS!
Pirkite anglis dabar, nes į 

trumpą laiką bus daug branges
nės, o vėliaus gal bus labai sun
ku gauti. Musų anglys yra ge
riausios ir pigiausios, todėl pir
kite pas (33)

LITHUANIAN AGENCY

* 
».

Nuo 2 iki 9 vak.
NENEL1O.M1S 

iki 1 ▼. po pietų.

Seredonris iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name 

251 Broadwav, tarpe C ir D st.
SO. BOSTON, MASS.

MES REKOMENDUOJAME ČIONAI PADUOTUS LAI
VUS, NES TAI YRA DIDŽIAUSI LAIVAI PASAULYJE.

Išplaukia iš New Yorko sekančiose dienose:

t
I

»

61 Broadway, So. Boston. Mass j
Tel. So. Boston 605.

LDLI). CENTRO VALDYBOS
ADRESAI:

J. S. Prusalaitis. pirmininkas
943 Bank St, IVaterbury. Conn.

J. M. Buchinsky. sekretorius
52 Glenvood avė, 

Binghamton, N.
K. Liutkus, iždininkas 

Great Neck L. I, N. Y.

Y.

Severos Gyduoles užlaiko 1 
šeimynos sveikatą. ’J

Pranešimas
Dėl Moterių.

Ne niekniekiaukit su savą sveikatą 
nesirūpinant ape tą neregularisku- 
mus netvarką, kurias būna prežaš- 
čiu daugumo jusu kentejimu. Gau
kite pas savą Aptiekoriaus

Severas
Regulator

(Severo Regulatoriu). Kuris yra 
ypatingas vaistas, priducdąs sti
prumo. Rekomenduotas yra dėl 
pataisymo tu ypatingu silpnumu, 
netvarkų ir neregulanskumu, kan
kinančiu mcteres.

Prekė S 1 25. 
Pardavinėtas Aptiekose visur.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEOAR RAPIDS, IOWA

» » » 
I 
t 
t 
♦ 
t 
I «

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas ir 
kriminališkas.
66—67 Journal Building

262 IVASHINGTON STREET,
BOSTON, MASS.
Tel. Main 3334

£ Tel. S. B. 2488. |
| Dr. J. C. Landžius Seymoiir !
$ LIETUVYS
3 Gydytojas ir Chirurgą*. ’ė
£ 506 Broadway & G st. S

SO. BOSTON,‘MASS. |

Tel. Haymarket 4151
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DR. AL HDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

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

81 GAN A L ST.. BOSTON.
Room 215 ir 216.

f

I

Į

"ar JŪSŲ STOGAS l 
PATAISYTAS? jį 

Apskaitliavimą duodu 
visokių stogų (rufų) 1 
symų.

JOHN MARTIN &
63 GATĖS ST.. 

SO. BOSTON. M ASS.
Tel. 184-M. Uždėta 1886.

ant 
patai- 
(33) 

CO.
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MASS. AVĖ. GARAGE, Ine.
J. MATHUS. TREAS.

PIRMUTINIS LIETUVIŲ
G A RĄŽIUS.

Parsamrfome automobilius 
uždengtus ir atvirus ant va
landų, dienų ir ant ilgesnio 
laiko, labai pigia kaina.
Parduodame naujus ir pertai
sytus automobilius.

2353 MASS. AVĖ,
NO. CAMBRIDGE. MASS. 

Telephone: Camb. 2593.

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IB 
MOTERŲ LIGAS. 

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

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

69 CHAMBER ST, BOSTON.

HOME SAVINGS BANKAS 
pradėjo savo biznį mažam kam
barėly ant kampo Boylston ir 
Tremont gatvių, Kovo 17, 1869 
metais, tai yra keturiais metais 
vėliaus po civilės karės. Ir jis bu 
vo toj vietoj kol Tremont Build
ing buvo pastatytas apie dvide
šimts metų atgal, čia ji pradėjo 
augti ir po šiai dienai auga. Ho- 
me Savings Bankas yra ketvir
tas didžiausis bankas Bostone ir 
penktas visoj valstijoj. Kad už
ganėdini darbo žmones, bankas

Lenai pradėjo kelti triukš-|yra atdaras subatom po piet nuo 
O ant galo salą, 4 iki 7, išskiriant Liepos ir Rug- 

’ ” pjučio mėnesius, per kuriuos
bankai užsidaro kasdien nuo 2 
vaL po piet.

iiią, muštis, < _
uždegė. Nuo to laiko valdžia 
uždraudė tenai piknikus lai
kyti. ___ ___  .

RUSAS DAKTARAS

N. GLEB0W 
fiJO MOKSLUS EUROPOS 

UNIVERSITETUOSE
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

IR KRAUJO LIGŲ.
884 M AI N STREET 

CAMBRIDGE. MASS.
Priėmimo valandos: nuo 1 iki 

2 po pietų ir nuo 5 iki 7 vak. 
Neri ėldieniais ir šventadieniais 

tik nuo 1 iki 2 po pietų.
Kitas ofisas:

428 CENTRE STREET 
JAM \ICA PLA1N, MASS.

9Pri< ■mimo valandos: nuo
10 vai. ryte.

Telefonai: 
Jamaica 3150 
Cambridge 8175-J

iki

Rugpiučio
Rugpiučio 
Rugpiučio 
Rugpiučio
Rugpiučio _ _
Rugpiučio 31, ADRIATIC 7 d. 
Rugsėjo 3, ROTTERDA.M S d. 
Rugsėjo 3, OLYMPIC 6 dienas 
Rugsėjo 13, AQLTTANIA 6 d.
Rugsėjo 17, NEVV AMSTERDAM 8 d. tiesiog į Rotterdamą$121.50 
Rugsėjo 24, LAPLAND 8 dienas tiesiog į Antwerpą $121.50
Rugsėjo 29, MAURETANIA 6 d. pro Southampton į Liepojų $145.

Pasiskirkite bile dieną kada parankiausia yra Jums išvažiuotTr 
praneškite BALTIC STATĖS FINANCE CO, prisiųsdami rankpi
nigių .$25.00, o mes pasistengsime,’ kad Jums ar Jūsų šeimynai butų 
užtikrinti geriausi kamoariai.

Kreipkitės laišku arba ypatiškai.

Baltic Statės Finance Co.

3, ADRIATIC 7 d. pro Southampton į Antwerp
9, NEM AMSTERDAM r d. tiesiog į Rotterdamą
11, MAURETANIA 6 d. pro Southampton į Ant.
13, OLYMPIC 6 dienas pro Southampton į Antw. $121.50 
20, LAPLAND 8 d.

8121.50
8121.50
8121.50

tiesiog j Antwerpą 8121.50
pro Southampton j Liepojų $lla?00 
tiesiog į Rotterdamą $121.50
pro Southampton į Antwerp 8121.50 
pro Southampton į Liepojų $145.

LIETUVIŲ BANKINĖ ĮSTAIGA

357 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
Telephone So. Boston 1061.

•r

Ar turi liuosų dolerių?
Neduokit jusu doleriams būt be darbo. Priverskit 
juos dirbt! Kodėl vieton jus nedirba jūsų pinigai?
Mes padėsime jūsų pinigus prie darbo, kurie bus 
pilnai apsaugoti ir atneš jums mažiausia $8.00 an 
metų 
mus.

u

nuo kiekvieno $100.00, kuriuos padėsit pas

Jeigu 
musų

neturit užtektinai pinigų, jus galit pirkti 
Šerus ant išmokesčio. Jeigu negalit ateit 

pas mus ypatiškai, tai išpildykit šį kuponą apačioj 
Mes parodysim ir pertikrinsim Jumis.

HENRY L. DOHERTY AND COMPANY 
Foreign Ianguage Investor Department 

HANS RIEG, Manager.
12 Pearl Street, New York.

Iškirpk ir pasiųsk šiandien:

(Keleivis)MiestasGatvė

LONGINAS BUINIS

DRAUGAI, platinkite ”Keleiv’f tarpe savo draugų,
kaipo tikrą darbininkų laikraštį, kaina metams $2.00.

Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentų greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius muzi- 
kališkus darbus atsakančiai. 
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.
26 SCHOOL ST, 

CAMBRIDGE. MASS.
Tel. Cambridge 7322

Foreign Languąge Investor Dept. 
Henry K Doherty & Cotnpany 

12 Beari Street. New York.
Meldžiu prisiųsti, be jokių man iškaščių, jūsų {dėlių pro

poziciją.
Vardas

4

Ji Telephone: Haymarket 3390

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ

Laivakorte i Lietuvą
LAIVO SYRIA Iš BOSTONO I HAVREANT
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Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra Amerikos 
ar Europos daktarų, išpildomi teisingai.

Per daugeli metų praktikos, gerai susipažinome su lietuvių visuome
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip 
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms.

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime' ką prisiųsti. 
Vaistai Kraujo Valymui, už bonką 
Lietuviška Trejanka, pakelis ..........
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų .. 
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo ........
Perfumai ................................................................. $5., $4., $3, $2, $1.
Muilai ..................................................................... 50c, 25c, 15c, 10c.
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiatne pareikalavus. 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” 

ir užlaikome visus jų preparatus.
Klausiant ko nors, pridėkite pastos ženklelį atsakymui.

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS

373 BR0ADWAY, Kampas E st, SO. BOSTON, MASS

U 
si

$90
SU PALYDOVU IKI KAUNO.

Klauskite visų informacijų pas: 
BALTIC STATĖS FINANCE CO. 

357 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

.. $1.50. 
... 50c. 
.. $1.25. 
...50c.
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