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True translation filed with the post-master at Boston, Mass. on Aprii 
28, 1920, as required bj the Act of October 6, 1917.

Komunistų partija priguli 
valdžiai, sako teisėjas.

FRAINA ESĄS SLAPTOS "nedovanotinai 
POLICIJOS AGENTAS.

Provokatoriai rengė komu-'kad jis nežinąs 
nistų mitingus ir platino . iu?tiriinS d™

iškraipo

"revoliucinę” literatūrą
Federalės valdžios teisė

jas Anderson dabar nagri
nėja komunistų bylą Bos
tone. Tardomi komunistai 
buvo areštuoti per sausio 
mėnesio ablavas.

Pereitą sąvaitę šitas tei
sėjas nustebino visą teismo 
salę, užreikšdamas, jog jam 
rodosi, kad "komunistų par
tija, jei nevisa, tai bent da
lis jos priklauso valdžiai ir 
valdžia ją valdo.” Toliaus 
teisėjas Andersonas pa
sakė, jog labai gali būti,

faktus.”
Kuomet Hoover užreiškė, 

i nei vieno 
justicijos depari. agento, 
kuris loštų provokatoriau^ 
rolę, Hale pakišo konfiden
ciali laišką, rašytą justici
jos departamento 27 gruo
džio, 1919 metais, vienam 
agentui Bostone. Po laišku 
buvo pasirašęs justicijos de
partamento 1 
Frank E. Burke.

True tra islation filed with the post- 
master at Boston. Mass. on Aprii 
28, 1920, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

REIKALAUJA AMNESTI
JOS POLITINIAMS KALI

MAMS.
Šiomis dienomis Į Bal

tuosius Rumus Washingto- 
ne buvo atsilankiusi nuo 
Chicagos, New Yorko, Bos
tono ir kitų miestų amnesti
jos komitetų delegacija ir 
paliko tenai memorialą, ku
ris reikalauja paliuosavimo 
visų politinių kalinių, kurie 
laike karės karščio buvo su
imti ir iki šiol dar laikomi 
kalėjimuose.

Delegaciją priėmė Baltų
jų Rūmų plldomasai sekre-

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Aprii 
28. 1920, as reųuired by the Act oi 
October G, 1917.

Latviai stato didelius ITAL.,-'0L^!4įiSTAI

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Aprii 
28, 1920, asreęuited by the Act of 
October 6, 1917.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass. on Aprii 
28, 1920, as reęuired by the Act ofOctober 6, 1917.

tardytojas t orius Foster, ir pasakė, kad 
_ ' jos peticiją jis paduosiąs pa-

Laiške pranešama, kad 2 čiam prezidentui. Tarp kitų, 
sausio paskirta komunistų delegacijoj buvo Basil Man- 
areštams ir sakoma: "tam-ibj, buvęs karės darbų komi- 
sta turėtum su slaptais sa-!sįj°s pirmininkas; senato- 
vo padėjėjais pasirūpinti,• riaus La Follett’o žmona; 
kad tą vakarą butų kuo-1 Chicagos universiteto pro- 
daugiausia komunistų mi- Į iesorius R. M. Lovett, ir ke- 

kad pati valdžia ir re volių- tingų parengta, 
cine literatūrą platina.
. Tas klausimas kilo, kuo
met prokuroras Goldberg 
Įnešė komunistų knygutę ir 
pareikalavo, kad ji butų Įt
raukta Į rekordus, kaipo 
faktas prieš komunistus. 
Komunistų adv. Katzev 
(Rušijos žydelis) pasiprie
šino tam, remdamasis tuo, 
kad prokuroras neturi pri
rodymų, jog šita knygutė 
buvo komunistų partijos iš
leista. Jis užreiškė, kad ii 
galėjo būt tyčia sutaisyta. 
Teisėjas Anderson su šita 
Katzevo nuomone sutiko ir 
kreipėsi Į prokurorą paaiš
kindamas, kad net ir komu
nistų partijos antspauda, 
kuri buvo ant tos knygutės 
prispausta,- galėjo būti ty
čia sufabrikuota.

Katzevas pridūrė, kad 
slapti justicijos departa
mento agentai, kurie veikia 
komunistų partijoje kaipo 
jos nariai, galėjo patįs tokią 
knygutę išleisti.

Prokuroras Goldberg pa
šoko ant kojų ir sušuko: 
"Tai insinuacija I Advoka
tas šitam teisme neturėtų 
tokių kvailysčių kalbėti!”

Teisėjas Andersonas ant 
to padarė prokurorui šito
kią pastabą:

"Valdžios atstovas čia 
jau yra prisipažinęs, jog 
slapti justicijos departa
mento agentai rengė komu
nistų mitingus, kad leng
viau .butų areštus daryti. 
Tas jau duoda pamatui vi
sokiam kaltinimui. Mano 
protui yra labai aišku, kad 
komunistų partija, jei ne , 
visa, tai bent jos dalis pri- -y 
guli valdžiai, ir kad pati reikalaudamas kuogrei- 
valdzia ją valdo.”......... I

.^reiškimas ^jems vaikams ant Krymo 
sukėlė didelį triukšmą vva- kur Denįkjnas buvo pasis- 
shingtone, kur dabar svar- j^pęs nuo bolševikų. Skur- 
stoma, ar prigulėjimo prie das įr badas tenai esąs toks 
komunistų partijos užtenka. baisus, kad daugelis vaiku 
kad ateivį butų galima de- velija mirti Mat maistą su_ 
portuoti, ar ne. Teisėjo An- ėdė r>enikino kareiviai, 
dersono nuomone, to neuz-( 
tenka, nes pačios valdžios 
agentai prikalbinėja žmo-l 
nes rašytis prie komunistų1

Kai kurie 
biuro viršininkai man rašė, 
kad tokių parengimų bus. 
Tas, žinoma, palengvins 
juos areštuoti.”

Darbo departamento sek
retorius pertraukė to laiš
ko skaitymą, užreikšdamas, 
kad posėdis sušauktas 
ne justicijos departamento 
taktikai kritikuoti.

Bet po kelių minutų tarp 
Hoovero ir Hale vėl Įvyko 
susirėmimas. Hoover pra
dėjo aiškinti, kad komunis
tai ragina prievarta griauti 
šios šalies valdžią, ir kad 
prirodžius, jog tai tiesa, ji
sai norėjo perskaityt komu
nistų vado ir buvusio "Re- 
volutionarv Age” redakto
riaus Frainos straipsni.

Hale pertraukė Hooverui 
kalbą, užreikšdamas, kad 
Louiš C. Fraina taipgi buvo 
Justicijos Departamento 
agentas.

Kilo didelis triukšmas.

DIEVAS DAVĖ KARŲ, O 
VELNIAS DARO TAIKĄ.

Buvęs valstybės iždo sek
retorius McAdoo (Wilsono 
žentas), sakydamas aną va
karą Brooklyne prakalbą 
bažnytiniam judėjimui stip
rinti, pasakė, kad karę da
vęs Dievas, bet taiką darąs 
velnias.

Kodėl Dievas negali pada
ryti taikos, tai pono Wilso- 
no žentas nepasakė.

ŠAUKIA PAŠALPOS 
KRYMO VAIKAMS.

Amerikos laivyno Juodo
se Jūrėse admirolas McCul- 
ly mušė Paryžiun telegra-

■čušūsia siųsti pašalpos ma- 
sukėlė didelį triukšmą \Va- kur Denikinas buvo pasis-

daugelis vaikų

$50,000.000 BLAIVYBĖS 
JVYKINIMUI.

partijos. Swinbume Hale iš Senatorius Warren aps- 
New Yrorko teisėjui Ander- kaito, kad Įvykinimas ir pa
šoliui pritaria, o justicijos laikymas blaivybės įstaty- 
departamento atstovas J. E. mo atsieis Suvienytų Valst. 
Hoover tam griežtai prie- valdžiai nemažiau kaip 
šingas ir sako, kad teisėjas $50,000,000 metams.

liatas kitų žymių asmenų.
Paduodamas peticiją, 

Manly pasakė: "YVashingto- 
nas dovanojo Anglijos ka
raliaus šalininkams (to
rams), o Lincolnas dovano
jo maištininkams. Mes tiki
mės, kad prezidentas Wilso- 
nas neatsisakys paliuosuoti 
paasulio karės politinius be
laisvius.”

ŠAUDO DARBININKUS.
Buttėj sustreikavo varia- 

kasiai. Svarbiausi jų reika
lavimai — Įvesti 6 valandų 
darbo dieną, pakelti algą iki 
$7 dienai, ir paliuosuoti vi
sus politinius kalinius.

Kad neileidus Į kasyklas 
streiklaužių, streikieriai pa
statė prie kasyklų savo sar
gus (pikietus). Kapitalistai 
tuojaus pasišaukė į pagalbą 
paklusnią sau valdžią. At
vykęs su savo "depučiais” 
šerifas pradėjo darbininkų 
sargus vaikyti. Kuomet dar
bininkai pasipriešino, kapi
talistų bernai pradėjo šau
dyti. Ir pasipylė darbininkų 
kraujas. Keturiolika žmo
nių krito nuo budelių kulip- 
kų. Sarmatvdamas save 
darbo, šerifas paskui pas
kelbė kapitalistų spaudoj, 
buk jis su savo žmonėmis 
nešaudęs; šaudę "patįs pi- 
kietai Į policiją." Į policiją 
šaudė, bet nei vienas polic- 
manas neperšautas, o darbi
ninkų net 14. Perdaug jau 
žioplas melas.

Paskui Į Buttę pribuvę 
kariumenė. Streiką norima 
sulaužyti ginklo spėka.

PI^ŠIKAI UŽPUOLĖ 
POLICIJĄ.

Penki gikluoti plėšikai 
New Yorke užpuolė du poli
cijos detektyvu ir 14 kazir- 
uinkų, kuriuos jiedu buve 
areštavę prie kortų. Detek
tyvai pradėjo šaudyt, tai 
plėšikai nusigandę pabėgo 
Besišaudant buvo mirtinai 
peršautas juodveidis eleva
toriaus darbininkas. Jis tuo- 
Įaus mirė. Detektyvai sako, 
kad jam pataikę plėšikai.
TELEFONŲ KOMPANI- 
JOS PELNĖ $69,998,9^1. 
Suvestos statistikos paro

dė, kad pereitais metais te
lefonų komanijos Ameriko
je uždirbo $69,998,964.

. . l ž tarybas.
reikalavimus Rusijai. Ita!?j> ^^stų tarybos ______J suvažiavimas, kuns dabar 

Nori 2,000.000,000 rublių at- atsidarė -Milano mieste, nu
lyginamo už kare. tarė, kad visuose dideliuose1 

. Italijos miestuose, kur pro-
h aunas. Latvių atsto- letariatas vra gerai organi- 

vybė čia paskelbė taikos są- zuotas, ’ ‘ ‘ 
lygas, kuriomis Latvijos tarvbų 
valdžia sutiktų daryti su sistema. 
Rusijos sovietais taiką. Lai- paduota 
viai reikalauja ištisos eilės prieš_
karinių gvarantijų, 2.000,- rytas įnešimas, kad tarvbas 
000,000 rublių auksu atlygi- vykinti po visą Italija. ~ 
nimo už karę, r---- -------------- ----------------------
visos ų 
gos ir kitokių dalykų, 1 
riuos bolševikai išsivežė Ru
sijon, o jeigu to sugrąžinti 
jau negalima, tai užmokėti 
už tuos dalykus 1,000,000,- 
900 rublių pinigais.

Toliaus Latvija reikak- 
iauja dalies Rusijos aukso Torentos apskrityje, 
atsargos, kukri siekianti pirma prigulėjo Vengrijai, 
27,000,000,000 rublių, kaip o dabar atiduotas serbams, 
Rusijos, valstybės iždas sto- gyventojai pakėlė revoliu-

Generalis streikas ir valstie
čių sukilimas Italijoje.

TURINO DARBININKAI .kaip pavyzžiui Turine, tai 
REIKALAI’JA SOVIETŲ- prie. .^‘bo streikuoja. Todėl

turi būt bandoma 
(sovietų) valdžios 
l'ž šitą sumanymą 

94,000 balsai, o 
21,000. Buvo paaa-

ne- 
sugrąžinimo žiūrint kaip kur darbininkai 

geležinkelių medžią- organizuoti, bet tas buvo 
’ _ ku-atmesta 88,000 balsu prieš

" 5.000.

SUKIL0 PAVERGTI. 
VENGRAI.

Iš Belgrado (Serbijoj) 
pranešama, kad Subotitsoj, 

, kuris

Italijoj dabar nevaikščioja 
nei laiškai, nei telegramos.

Šitoks pusiau streikas 
—kaip francuzai jį vadina, 
"greve perlee” — kur darbi
ninkai tikrai darbo nepame
ta, bet susirnkę nieko nedir
ba, Italijoj biaisiai išsiplėto
jo, ypač valdžios Įstaigose ir 
kitose vietose, kur valdžia 
sėkmingai gali vartoti ka- 
riumenę. Tokią pasyvią ko
vą sunkiau yra sulaužyti, 
negu 10 atvirų streikų.

šiaurės Italijoj buržua
zija reikalauja, kad valdžia 
panaudotų aštrių priemo
nių, bet kol kas valdžia la
bai griežtų žingsnių daryti 
nesiskubina, pakol streikuo
jantis darbininkai fizinės 
spėkos nevartoja. Valdžios 
bailumas, žinoma, priduoda 
darbininkams daugiau drą
sos ir jie stato fabrikantams 
vis didesnių ir didesnių rei
kalavimų.

Priedmonto apskrityje 
streikuoja 700,000 žmonių.

Iš šiaurės Italijos ateina 
labai rimtų žinių. Tenai sus
treikavo miestų darbininkai 
ir sukilo valstiečiai, nors 
oficialės žinios skelbia, kad 
Novaroje neužilgo galima 
tikėtis valstiečių streiko pa
baigos. Šitas streikas kilo 
mėnuo atgal. Valstiečiai 
metė darbą dėl užuojautos 
miesto darbininkams ir dėl 
savo locnų skriaudų.

Tiesa pasakius, tai yra 
valstiečių sukilimas, nes jis 
eina su kraujo praliejimu ir 
taikomas prieš valdžią. To
dėl Italijos valdžia yra dau
giau juo susirupinus, negu 
visais pramonės keblumais 
paėmus sykiu.

Visų pirma šitas sukili
mas valdžiai parodė, kad ji 
negali remtis sodžiaus ele
mentais, kaip, pavyzdžiui, 
Francuzijoj, kur ūkininkai 
sudaro didžiausią konserva- 
lizmo spėką. Toliaus, sukilę 
Italijos valstiečiai pradėjo 
daug gyvulių. Jeigu šitas ju- 
iavus. To pasekmėje išstipo 
vartoti sabotažą ir naikinti 
dėjimas ir toliaus plėtosis, 
tai maisto situacija,' kuri ir 
be to jau Italijoj labai sun
ki, pasidarys tiesiog pra
gaištinga.

Tuo pačiu laiku plėtojasi 1 
ir pramonės darbininkų 
streikas. Jis apėmė jau visą 
Piedmonto apskritį, kur, 
vėliausiomis žiniomis, strei- •

vėjo prieš bolševikams užei- ciją ir norėjo savo pavergė- 
siant. Beto da latvių vai- jus išvyti laukan. Keli šim- 
džia reikalauja daug gele- tai vengru užpuolė ant ser- 
žinkelių ir miškų. bų policijos ir du miestsar-

----- ;------ giu užmušė, o trečią sužei- 
LENKŲ LINIJA AMERI- dė. Mušis ėio per visą nakti 

KON.------------- ir tik apie 3 valandą ryto
Iš Danzigo pranešama,! buvo nuslopintas. Gyvento- 

kad lenkų valdžia pada- jai nenori būt atskirti nuo 
rius su Amerikos laivų kom-i Vengrijos, 
panijomis sutarti atidaryti 
garlaivių liniją tarp Lenki
jos ir . Amerikos. 20,000 
Amerikos lenkų, kurie buvo 
luvežti iš Francuzijos Len-'’oanjjoj ^ėmė Tiranos mies- 
kijon kariauti prieš kitu ir nuvertė albanų valdžią 
tautų žmones, dabar vėl tenai, sako gautos Londone 
grįžta Amerikon. Laivai. žinios. Telegramos pridu-
olaukdami Amerikon, ga- :aa> kad nuverstoji valdžia 
bens čionai tuos lenku ka- Įjkos išvaikyta. Valdžios 
-eivius, o grįždami iš Ame- kariumenė buvo priversta 

t , „ veg viso-‘palikti visą savo amuniciją
ir ginklus. Paliktus karabi
nus paėmė italu kareiviai.

_ v r , « • V UllG'v'OlVllllO £4X111 VlllZOa 011C1”

kuojančių skaičius siekia 
700 ^00 žmonių. Bruz

dėjimas skečiasi Į Lombar- 
_• Generalis 

streikas apskelbta jau Alek
sandrijoj, Novijoj ir Pizoj. 
Pizoj ir Livornoj geležinke
lio darbininkai sustabdė vi
sus traukinius su kariume- 
ne, kuri buvo siunčiama 
prieš valstiečius Į Novaros

•ikos Lenkijon, 
kias prekes. Lenkų valdžiai 
jau užsakė čia 150 garvežių 
?avo geležinkeliams.

KRYMAS DA LAIKOSI 
PRIEŠ SOVIETUS.

Gautos Londone iš Mask
vos žinios rodo, kad susis- 
oietę Kryme kontr-revoliu- 
donieriai vis da laikosi 
iries sovietų kariumenę. 
Oficialė bolševikų telegra- 

na sako: "Eidama Krymo 
iriptin, musų kariumenė 
susitiko ties Perekopu stip-
’aus pasipriešinimo. Kau-i 
kazo fronte musų reguliarėi 
karkiumenė užėmė Derben 
ą prie Kaspijos jūrių.”

ITALIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ JAPONUS.

Italijos socialistų orga
nas "Avanti” Romoj iš
spausdino socialistų parti-

TURKAI IŠVIJO ALBA
NŲ VALDŽIĄ.

Turkų nacionalistai Al-

nalistai sumušė albanų ka-
l riumenę Durazzo vakaruo
se ir užėmė Kroia miestą. įr Liguriją.

SĄJUNGININKAI KLAU- 
SINĖSIĄ SOVIETŲ 

ATSTOVUS.
Sulyg Londono Exchange 

Telegraph Co. žinių, sąjun- 
gininkų konferencija San 
Remoje nutarusi, kad rei
kia priimti ir išklausyti Ru
sijos bolševikų pramonės 
delegaciją. Šitos delegacijos 
galva yra Litvinovas, te- 
čiaus Anglija Litvinovui 
esanti priešinga, nes būda
mas Anglijoj ir pasinaudo
damas diplomato privilegi
jomis jisai andai išleido Į 
Anglijos darbininkus agita
cinį atsišaukimą.

Mūšyje krito 200 žmonių.

1

JAPONAI DERASI SU 
RUSAIS.

Vladivostokas. — Japonų 
kariumenės vadas čia pas
tatė rusams keliatą reika- 
vimų, tarp kitko, kad rusų 
kariumenė pasitrauktų nuo 
japonų už 30 kilometrų. At
sakydami Į tuos reikalavi
mus, rusai pastatė japo
nams iš savo pusės reikala
vimą tuojaus pertraukti ka
rę.

Japonų reikalavimai buvo 
Įduoti rusų zemstvų val
džiai. Jie reikalą" ’ " '
zemstvų valdžia 
jiems laivus, amim;',,",>s ir 
ginklų babrikus "i‘~"s gink
lus, visą amunicr’ ir kad 
zemstvos tnoia ’S ;'teigtu 
transnortaciją.

Rusai savo pasiūlymuose 
pasakė, kad jie gal i atit
raukti savo kari”r'enę ik’ 
Amūro ir Chab^rov^ko aps
kričio, bet atrisakė atiduoti 
iaponams dirbtuves, laivus 
ir karinę medžiagą.

FRANCUZAI NETEKO 
500 KAREIVIŲ MEZO- 

POTAMIJOJ.
Paryžiuje gauta žinių, 

kad traukianties iš Urfos 
(Mezopotomijni), buvo iš-

AIRIAI VĖL BADAUJA 
ANGLIJOS KALĖJI

MUOSE.
Iš Londono pranešama, 

kad Wormwood Scrubs ka
lėjime, kur sėdi 150 airių, apskriti ir Turinio įmestą, 
didžiuma jų apskelbė bado kur eina generalis streikas, 
streiką, kaipo protestą už Turino mieste arbinin- 
laikymą ju kalėjime be teis- kai reikalauja pripažinimo 

darbininkų tarybų. Kon
fliktas tarp arbininkų ir 
fabrikantų eina jau senai 
ir nei viena pusė nenusilei
džia. ~ 
savo pareiškimą, jog rinki
mą.?;
t. y. ----------- , ------ , .
kiekvieną fabrikos departa
mentą, kaip lygiai ir gale, 
kurios tiems atstovams rei- 
___ d___ , vra priešinga 

DĄ. andai padarytai sutarčiai.
Klonročo mieste, Airijoj, Fabrikantai užreiškia, kad 

300 sinn feinų pereitą pane- rinkti darbininkakms savo 
dėl j užpuolė policijos nuova- komitetus fabrikuose jie ne- 
dą. Per dvi valandas tarp leisią. Darbininkai gi laiko- 
užpuolikų ir užpultųjų ėjo si savo rekalavimų, kad so- 
šaudymasis. Nuovadoj neii- vietų sistema fabrikuose bu
ko sveiko lango. Penki tų pripažinta. Padėtis virto 
policmanai, kurie buvo nuo- neatmezgamuoju mazgu, 
vadoj užsidarę, užpuolimą Prie to viso, valstybės 
atrėmė.’ Revoliucionieriai tarnautojai taipgi apskelbė 
turėję su savim daug bom-streiką. Pašto ir telegrafo 
bu, bet negalėjo prie nuova- darbininkai nedirba beveik mušta 500 francuzų karei- 
dos tiek prisiartinti, kad visoj Italijoj. Jeigu kur ir vių. Smulkesnių žinių truk- 
galėtų jas vartoti. sutiko neva grįžti darban, sta.

I

mo ir be jokio apkaltinimo. 
Vienas kalinių pereito j pėt- 
nyčioj jau apalpo, tai buvo 
paliuosuotas. Londono ai
riai Įtaisė ties kalėjimu di
delę demonstraciją, kurioj 
dalyvavo tūkstančiai žmo
nių. Minia giedojo patrio
tiškas airiu giesmes.

Fabrikantai paskelbė

I 
’os paraginimą, kad Italijos! 
iarbininkai organizuotų į 
orotestus prieš japonus, kū
ne veda prieš Rusiją karę. 
Socialistų manifestas kalti- 
la sąjungininkus, buk tai 
ie siundą Japoniją prieš, 
Rusijos darbininkus.

"fabrikų komisarų,” 
darbininkų atstovų Į

300 SINNFEINŲ UŽPUO-_________
LĖ POLICIJOS NUO VA- kalaujama,

KRITO 2.000 JAPONŲ.
Londone aguta žinių, kad 

kibire japonai atėmė jš rusų 
1u miestu: Nikolską ir Cha- 
barovską. Maišiuose dėl šitų 
miestų krito 2,000 japonų. 
Kai kurie rusų kareivių pa
bėgo Į kalnus, kitus japonai 
suėmė ir nuginklavo.
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S KELEIVIS

D APŽVALGA D
' (Mes juos cituojame i 
mer. Liet." N r. 16. )

Taigi išsirodo, kad kuo
met Lietuvos Delegacija 

(Paryžiuje stengėsi išgauti 
; Lietuvos pripažinimą, tai 

,J Amerikos klerikalu "dijlo- 
laisvę. [matai’’ stengėsi įtikinu tai- 

tkos konferenciją, kad Lietu- 
į vos' valdžia yra vokiečių 
{įrankis ir todėl pripažinti 
jos negalima. Kad da dau
giau Lietuvos reikalus su
painiojus, klerikalų "diplo
matai” sudarė antrą "I.ie- 
tuvos Valstybės Tarybą” ir 

stovi dabar prieš Į apskelbė Gabri "preziden- 
1 • Y_1-1., .. N 1 •

KAIP AMERIKOS KLERI
KALAI "PASITARNAVO”

LIETUVAI.
Amerikos lietuvių kleri

kalai rinko pinigus ir siuntė 
Europon savo "diplomatus’’ 
kovoti už L ietuvos ’l ”....
Taip bent jie aiškino žmo-[ uos konferenciją, 
nėms. rinkdami aukas.

Tamsus žmonės klerika
lams tikėjo ir klojo šimtinė
mis. Ir kur čia netikėsi, ka
da kunigėlis taip graudžiai 
nupasakoja apie Lietuvą. 
"Lietuva, brangiausia musų 
motina, ! ... .
pasaulio teismą!" šaukdavo i tu.” pasekmės buvo tokios, 
storas prabaščius užsimes kad Lietuvos ii- šiandien 
ant pagrindu. "Ginkime jąr 
Kas neduos šimto dolerių, 
tas ne Lietuvos sūnūs, tas 
išgama! Gelbėkim savo mo
tiną, ji šaukiasi pagalbos! 
Nuimkime nuo jos rankų 
vergijos retežius, nušluos- 
tykim ašaras! Tegul bus lais 
va ir laiminga musu Lietu
va!"

Taip ir panašiai šaukė vi
si kunigai.

Ir jie šienavo pinigus! 
darbininkai ir 

> atiduodavo 
centus 

išpirki- 
sudėjo! 
nuėjo?

kunigai 
jie pas-

■Į 9

____________ ___ są- 
jungininkai nenori pripa- 

j žinti, kuomet Estonija, Gru
zija. Armėnija ir kitos ša- 

Įlįs, daug mažesnės negu Lie
tuva, senai jau pripažintos 
ir remiamos.

Tai ve, kaiu "pasitarna
vo” Lietuvai klerikalai!

(mokyklą uždaryti. I]___ _ ___ _ <____
Dėl šitos laukinės kunigo ninkai,” kurie’"nuo 

agitacijos prieš mokslą ir 
apšvietą, mokiniai išnešė 
ir pasiuntė jam šitokį pro
testą :

"Vasario 15 d. Tamsta Žal
pių bažnyčioje iš sakyklos iš- 
keikei: Mažučių mokyklą, mo
kytoja. jos lankvtojus ir pir
miau dar bavusį šioj apielinkė- 
je nik K. R. ir tt. įžeidžiančiais 

i žodžiais, 
i skaitymą

ir < rganizavimąsL Be te,
■ pat buvo įsakyta .anot tamstos 
! žodžių, "uždengti minėtąją mo- 
I kyklų..” Kadangi pirmieji žo-

■ džiai be reikalo įžeidžia visų 
kuršininku, vedėjo ir pirmiau 
čia buvusio dirbusio draugo 
asmenybę o antrieji — tiesiai 
rodo iuodą agitaciją prieš tau
tės švietimąsi.

"Tatai mes, kuršininkai, ve- 
ir kt. susirinkę vasario 
š. m. nutarėme protes- 
prieš minėtąjį T. pareis
iu reikalauianie. kad atei- 
sekinadienį viską T. at-

už mus ?vietimąsi. 
lietuvišku laikraščiu 

len

1

!

loz ir jiems panašus dvari- NE PATRIOTIZMAS, BET

"Naujienos” pastebi, kad 
Lietuvos Atstatymo Bend
rovės šėrininkai, taikydami 
anądien New Yorke mitin-į 
gą, nutarė užprotestuoti i 
prieš Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banką, kam šitas 
bankas daro, ar mano’ dary
ti biznį su New Yorko Ir- 
ving Banku, o ne su Lietu
vos Atstatymo Bendrove. 
’ Naujienos" stebisi. kad 
tautininkai drįso protestuot 
prieš Lietuvos banką, kuris 
vra ne tik tautiška, o ir pu
riau valdiška įstaiga. Jos sa
ko:

"Prieš Lietuvos valdžią ar
ba prieš bent kokį josios vei
kimą tie žmonės iki šio! įiic- 
kuomet neprotestuodavo. Val
džia persekiojo darbininkiškas 
organizacijas — jie tylėjo; ji 
naikino spaudos laisvę ir kitas 
Lietuvos piliečių teises — jie 
tylėjo; ji skykre Lietuvos at
stovais užsieniuose dvarinin
kus ir lenkų ponijos sėbrus — 
jie vis tylėjo.

"Bet kaip tik tos valdžios 
kontroliuojamoji įstaiga pada
rė žingsnį, priešingą tų žmonių 
bizniui, tai jie tuojaus sušuko: , 
Protestuojame!’ ” 
Tas reiškia, kad mūsiš

kiam? patriotams visų pir
ma rupi biznis, o ne patrio
tizmas. Ir tai naturališkas 
dalykas! Juk patriotizmu 
sotus nebusi!

mažens 
jau pripratę pinigus saujo
mis žarstyt, patekę dabar 
Lietuvos ambasadoriais, juk 
negalėjo išmokti taupumo!

Reikia atsimnti, kad ne 
vienas tu ponų, gyvendami 
Paryžiuje, didžiausius savo 
dvarus prašvilpė. Ar galima 
tad stebėtis, kad tie latrai, 
patapę dabar valstybės at
stovais, stengiasi kelti tuš
čią savo garbę, ima gražiau
sius butus ir perkasi vasar
namius?

Steigiamasis Seimas turė
tų kuogreičiausia visą šitą 
kamarilę iššliuoti laukan, o 
ios vieton pastatyti tikrus 
demokratijos atstovus! Ki
taip dvarponiai pragers Lie
tuvos valstybę, kaip nevie
nas jų pragėrė savo dvarus.

lietuvių komunistų žiniai.
Tūli lietuviškų komunistų kumščią irgi buvo galima 

nekurie pasielgimai verčia vengti: męs tikime į nuomo- 
mane pratarti viešai keletą nių skirtumų rišimą argu- 
žodžiu i visus musų komu- mentu, o ne kumščia. 
nistus.
Komunistų atsinešim ii lin

kui socialistų.
Musų komunistai nuo pat 

išstojimo iš LSS. be paliovos 
šmeižė socialistus. Tam tiks
lui jie nesigailėjo nešvariati
riu įmonių: iškraipymas so
cialistų išsitarimų, primeti
mas socialistams Įvairių jų. 
tepadarytų ir net nemany
tų dalykų, skleidimas netei- 
ringų žinių apie socialistus 
ir daug kitų jezujitinių prie- 
•nonių, vartojamų žmonių 
garbės nuplėšimui, buvo __ _
komunistų vieninteliais bu- begalima 

giau užtylėti nei tas faktas, 
kad laiks nuo laiko nekurie 
socialistų gauna grasinimų

sočia- KJla klausomas: kas da
ryti? Nuo pat musų persis
kyrimo, komunistų kovos 
"įrankiais” buvo tiktai ko- 
liojimas ir šmeižimas socia
listų ir pasikėsinimai ant jų 
kumščia. Mes kartais bandė 
me argumentuot su jais, bet 
ant jų šmeižtų daugiausia 
tylėjome; skaitėme per že
ma atsiliepti. Bet dabar, 
kuomet vieni pradėjo infor
muoti valdžiai, o kiti grąsin- 
ti nužudymu, tai tylėjimui 
jau nebėra vietos. Neatsi
liepti į tokius nekuriu ko
munistų darbus reikštų bai
lumą, o bijotis save apginti 
nuo aiškiai permatomo pa
vojaus, butų prasižengimas 
prieš save ir prieš gamtą.

ir organai užsiima Pareiškimas,
socialistų, jų ”te-: Prisieina komunistų ži-

Bet delei komunistų in
formavimo valdžias, kuo- 

■ met ios agentai ir be to per
sekioja laisvai mąstančius 
žmones, jau nebegalima ty
lėti. Jeigu sufanatizuotas 
parapijonas informuoja val
džiai apie socialistus, tai da 
šiaip-taip galima savo atlei
dimo jausmus ištęsti ir už
miršti apie tai, nes jis neži
no ką jis daro — tai auka 
nežinystės. Bet kuomet in
formavimu valdžios užsiima 
komunistų "teoretikas," as
muo vardu Juozas Baltru
šaitis.- tuomet tylėti jau ne- 

- . . . , Nebegalima il-
iais paminėjimui socialistų. g;au ^Mėti nei tas faktas, 
Tų organų, "Laisvės j 
Moterų Balso,” "I 

darbininkų klesą" susidėjo 
zien tik iš šmeižimo r*~-* ’
istų.

Nekurie komunistų, suk- 
aidinti savo vadovų melais 
apie socialistus, pradėjo 
Kėsintis pavartojimu fizines 
spėkos prieš socialistas. 
Tai pasekmė musu komunis
tų organų ir "vadovų’’ siun- 
lymo savo sufanatizuotų 
pasekėjų ant socialistų.

Socialistų šmeižimu ir 
grasinimais fizine spėka ko
munistai da nepasitenkino 
Vienas jų — neva jų teore- 
ikas—da ėmė ir painforma

vo valdžią apie tūlą socia
listą. Musų komunistai pė
da pėdon seka jėzuitų devi
zą: "tikslas išteisina iran- 
kius.

Kuomet komunistų "va
dovai" ir organai užsiima 
šmeižimą ______ ............................................ .
oretikas’’ informavimu vai- niai pareikšti štai kas: 
Ižios apie socialistus, kiti Nuomonių skirtumas bus 
<esinimuosi "duoti" (kumš- visuomet, bet esantieji teo- 
::ia ) socialistams, tai da ki- retiniai ir taktikos skirtu- 
:i komunistai, savo "vado- mai tarpe komunistų ir šo
vų" ir organų galutinai su- cialistų negalima sulvgnti 
•fanatizuoti, pradėjo grąsin- šmeižimu, kumščia, infor- 
i nužudymu nekuriu sočia- mavirnu valdžiai, neigi grą- 
istų veikėjų. Tokių grasini- sinimu nužudyti, kaip kad 
nu (nužudyti) yra gavę jau nekurie komunistai ban- 
<eliatas socialistų. Tūluose do daryti. Tokias įmones 
atsitikimuose net tokių gru- prieš kitaip manančius nau- 
notojų vardai žinomi. idoja tiktai protiškai nesvei-

K is komunistus privedė 
prie to?

Visi tie komunistų atsine- 
šimai linkui socialistų, tai 
darbas žmonių įpuolusių Į 
didžiausią desperaciją. Ko
munistų "vadovai" savo ne
apsvarstyta ir kūdikiška 
taktika suklaidinę ir sunai
kinę dalį Amerikos lietuvių 
darbininkų judėjimo, o ta
us žmones net įstūmę Į ne-1 
•aimę, dabar bando savo kai-! 
ii gelbėti. Kad nariai-komu-! ____________  _______
.ristai neturėtų progos pa- komunistai patis
matyti savo vadovų" neti- --- - - -
kusią taktiką ir jos apgailė- j 
tinas pasekmes, tai tie "va-: 
dovai" nukreinimui nuo sa-H 
vęs atydos užsiima žemiau-,šmeižiku ir 
uos rųsies šmeižimu sočia- žmogžudžiu*

Y,^rt0J?.n1^ populia-j Krikščioniška kantrybė, 
, z0“ i atsakinėjimas mandagumu 

dziai, oile tik ziaidziant ant gn^ komunistų šmeižtų, išsi- 
zmogaus grubijoniskia.usių į - antro žando neatsuk-

;ausmų palaikius jojo atydąisime 
nukreiptą nuo savo never-{ 
tingų darbų.

Neišvengtina pasekmė to-; 
kio siundymo ant socialistų, [ 
tai nekuriu sufanatizuotų -:- 
komunistų kėsinimasis var
toti fizinę spėką ir grasini
mai užmušimu.

Socialistų pozicija.
Dalyki] stovis tarp komu

nistų ir socialistų gana blo
gas. Šmeižtai, nežiūrint kaip 
neteisingi ir juodinanti, bu- 

i vo galima ignoruoti: šmeiži
kais, kuriems apart jų aklų 
i^asekėjų niekas daugiau ne
tiki, nėra ko užsiimti. Sako
ma, jeigu ant melų pradėsi

__ \ i atsakynėti, tai ne-įbūti toli nuo srutų ir tvar- 
Seno Vinco, kuriam laikas kurie gali pamanyti, kad tų.

l
i

IšPILDĖ PRAŠYMĄ.
"Naujienos" pastebėjo 

"Tėvynei," kad ji, kaipo pa
laipinės organizacijos laik
raštis, neturėtų tarnauti 
tautininkų partijai. "Tėvy- 
įė” atsakė, kad ji sutinkanti 
oasitaisyti, jeigu ’ Naujie
ms" jai prirodvs, kad ji tik
rai laikosi tautininkų politi
kos. "Naujienos" todėl pri- 
jarodo kad—

” Tėvynė’ visuose Lietuvos 
politikos klausimuose užima 
tokią poziciją, kokios laikosi 
tautininku partija. Ji netiktai 
kartais agituoia už Lietuvos 
valdžios paskolą, o ir smerkia 
žmones, kurie tos paskolos ne
remia. Apie Smetonos-Galva- 
nausko valdžią, kuri žiauriai 
persekioja darbininku spaudą 
ir organizacijas, ji tik truputį 
išsireiškė abejojančiu ton-i; 
jos atžagareiviškus darbus ji 

' niekuomet neparodė tinkamo
je šviesoje. Daugiaus net; ka
da socialistai kritikavo neti
kusią Lietuvos valdžios politi
ką, tai Tėvynės’ redakcija šo-j 
ko smarkiai juos barti už tai.
” Tėvynė’ ne kartą sakė pa-- 

mokslus tai socialistams, tai' 
klerikalams, bet ji nuolatos už-i 
taria tutiniakus. Ju partijos 
pranešimams visuomet yra 
plačiai atidarytos špaltcs SLA. 
organe. Ji talpina kone kiek
viename numeryj ilgus straip-i 
snhis, prisiųstus iš ’A. L. Tau-į 
tinės Tarybos;’ bet kada jri 
pasiuntė savo rezoliucijas Cni- 
cagos Lietuvių Darbininkų Ta 
rybos konferencija, tai ji jų 
neišspausdino. Tuo-gi tarpu to
je Ch. L. D. T. konferencijoje 
dalyvavo 
dešimčių 
viškų ir

Taigi, 
ras išpildytas. Jos partiviš- 
uimas aiškiai prirodytas. 
Pažiūrėsime, kiek ji pasitai- 
•vs.

•>

dejas
19 d. 
tuoti 
k imą 
nantį
šauktumoi, nes priešingai , bu
sime priversti už tai T. pat
raukti atsakomybėn. O jei bus 
bažnyčioje, vietoj pamokslo 
t. y. dėstymo Kristaus žodžių 
vedamas mitingas, tai ir mes 
ten pat pareikalavę balso atsi
liepsime ”
Jeigu mokyklos butų pa

verstos tokio kunigo globai 
tai taip ir žinokit, kad jis 
lieptų užkalti jas lentomis.

NEPATENKINTI JONU 
VILEIŠIUM.

Amerikos lietuvių atžaga
reiviai 'labai nepatenkinti, 

ikad Lietuvos atstovybės pir
mininku čia yra paskirtas 
Jonas Vileišis, kurį jie vadi
na "socialistu."

Adv. Jonas Vileišis yra ne 
j musų srovės žmogus, te-į 
čiaus mes turime pripažinti, 
kad jis yra džęntelmanas ir 
savo pareigas, kaipo valsty
bės atstovas, pildo gerai. Iki 
šiol mes da nesam pastebėję,: 
’kad jis vartotų savo autori
tetą katros nors partijos 
politikai remti. Pirma tau-1 
tininkų-klerikalų "Egzku- 
tvvis Komitetas" atsisaky-' 
davo žmonėms net parpor-į 
rus vizuoti, jeigu kas netu-' 
rėjo tautininkų ar klerika
lu fondų paliudymo. Vilei-: 
šis šitą madą panaikino. Ji-' 
sai paskelbė, kad pasportus 
vizuojant jokių fondų paliu
dymų nereikia.

Murziniems politikie
riams tas nepatiko ir jie 
pradėjo pieš Vileišį pakam
pėmis niurnėti. Mums teko 
girdėti,, jog tie murziai ta
riasi jau reikalauti, kad Lie
tuvos valdžia p. Vileišį at
šauktų. Jiems nepakanka to. 
kad Lietuvos misijoje yra 
kun. Žilius, kuris daugiau 
dirba klerikalų partijai, ne
gu Lietuvos valstybei: jie 
norėtų, kad Lietuvos atsto
vybės pirmininkas irgi bucų 
ių šersties politikierius. 
Kaip rodos, p. Vileišio vie
ton jie norėtų įsukti kunigą 
Mironą, kuris dabar atvyko 
iš Lietuvos. Šitas klerikalas 
da nespėjo čia kojų sušildyt, 
o jau pradėjo šmeižti pažan
gesnes Lietuvos partijas ir 
veikėjus.

Klerikalams toks žniogus 
patinka. Tapęs Lietuvos at
stovybės vedėju, jisai butų 
tuo arkliu, kuriuo galėtų va
žiuoti visa klerikalų politi
ka. Bet Amerikos lietuvių 
visuomenė su pasipiktinimu 
tokį Lietuvos atstovą atems-

Skurdžiai < 
darbininknės 
paskutinius savo 
"Ijetųvos laisv ės 
mui." Tūkstančius

O kur tie pinigai 
Kokiems reikalams 
juos sunaudojo? Ar 
kelbė apyskaitą? Ar jie pa
sakė, kiek surinko ir kiek 
išleido? Ne, to niekas neži
no.

Tik tiek yra žinoma, kad 
kunigai siuntinėjo Europon 
savo "diplomatus.’’ Važinėjo 
tenai jų "daktaras” Biels
kis, baladojosi kunigas Bar
tu ška, kunigas Dobužis, 
Pakštas. Mastauskas ir išti
sa eilė kitų.

O ką jie tenai nuveikė? 
Kiek jie Lietuvai "laisvės” 
iškovojo ?

žmonės, kurie aukavo jų 
kelionėms pinigus, nieko 
apie tai nežino. Taigi pasi- 
klausykit, ką apie poną 
Mastauską, Pakštą ir kutus 
Amerikos klerikalų "diplo
matus" rašo dabar buvęs 
Lietuvos Delegacijos Pary
žiuje narys inžinierius T. 
Naruševičius. Jisai praneša, 
kad šitie klerikalų "diplo
matai," susibūrę su kunigu 
Steponavičių, Gabriu ir ki
tais politikieriais, pridarė 
daug nesmagumų Lietuvos 
Delegacijai Paryžiuje ir bu
vo jau sudarę atskirą Lie
tuvos Tarybą. Štai Naruše
vičiaus žodžiai:

"Visiems gerai yra ižnomas 
lapkričio m. 1918 m. Šveicari
jos Lietuvos Delegacijos pa- 
siskelbimas suverenine Lietu
vos Taryba, kuri susidėjo iš vi
siems žinomu: J. Gabrio, kuni
go P. Bartuškos, kunigo Ste
ponaičio ir Amerikos Lietuvių 
Katalikų 
ko (slapyvardė Jonas Markū
nas). kunigo DoLužio ir Pakš
to. Kas labiausiai gręsė paken
kti musų jainai diplomatijai, 
tai tos, pseudo Tarybos moty
vavimas Santarvei pripažinti j tų. Ir kiek jis butų naudin- 

ją atstovybe, o ne Lietuvos 
atstovybę, kad Lietuvos Tary
bos atstovai yra. buk vokiš
kos orentatės.

"Kiek vėliau Mostauskas su 
Gabriu perkelia savo darbuotę 
i Paryžių ir tveria naują Komi
tetą (Gabrys, Mostauskas, ku-l 
nigas Vilimavičius, Galvanaus-; 
kas, Pautienius ir p-lė Pouv- 
reau).

"Prieš pat Lietuvos Taikos j 
Delegacijos pirmininko p. Vai-! 
demafo atvažiavimą j Paryžių, 
p. Gabrys, Mostausko palaiko-Į J 
mąs. net pasiskelbia save 
Prancūzų laikraščiuose suvere
ninės Lietuvos Tarybos prezi
dentu.”

J?

atstovu — Mastaus-

i

I
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KLERIKALŲ LIOGIKA.
Klerikalas Mironas (jis 

kunigas!, kuris nesenai at
vyko Amerikon kaipo "Lie
tuvos atstovas,” suteikė 
"Darbininkui" (Nr. 36) ši
tokių informacijų apie Lie
tuvos partijas:

"Lietuvos raudonieji — so
cialistai liaudininkai demokra
tai ir santariečiai padarė blo 
ką ir išvien vare* priešrinkimi
nę agitaciją, žymios incakos Į 
liaudį neturi. Pavyzdžiui, bu- 
vusis premjeras sieževičiu- 
kalbėjo Mažeikiuose! Išrodė 
turėjo pritarimą, žmonės plo
jo. Bet po prakalbų atsirado 
prieš publiką žmogelis ir sako 
girdi norėtu žinoti, kas tas kai
šioja s yra ir iš kur. Atsako
ma, jog tai buvusis ministeris 
pirm,, iš Kauno.

"Ministeris pirmininkas?; Ii 
kalba, kaip grynas bolševikas! 
čia pat yra žydelių, kurie pa
silipę ant silkių statinės dro
žia lygiai taip, kaip tasai bu
vusis ministerių pirmininkas."

Taip neva pasakęs tasai 
žmogelis. Ir kunigas Miro
nas paduoda šitą atsitikimą 

o gal ir prasimanymą) kai
po "faktą," kad soicalistai 
neturi žmonėse pritarimo.

Tai ve, kokia klerikalų lio- 
gika. Socialistai įtakos žmo
nėse neturį, nes vienas špi- 
tolninkas Šleževičiui pasi
priešino. O kad visa publika 
kalbėtojui plojo, tai tas nie
ko nereiškia. Ir tokį absur
dą pasakoja ne koks zakris
tijonas, bet kunigas, Tautos 
Tarybos narys ir klerikalų 
Pramonės ir Prekybos Ban
ko atstovas!

•f

atstovai nuo keleto 
draugiją, ir party- 

nepartyviškų.” 

"Tėvynės” prašy-

Kiek Adomas tarėjo pačiu;
Gerbiama "Keleivio” Re

dakcija! Malonėkit man pa
aiškinti, kiek Adomas turė
jo pačių. Biblija ir kiti šven
ti raštai, rodos, sako, kad 
tik vieną, bet Adomo gies
mėje aš randu daugiau. Te
nai pasakyta, kad kuomet 

• Dievas varė Adomą iš ro- 
■ jaus laukan, tai Adoma 
i verkdamas :keikęs žaltį ii 
i baręs savo pačią, sakyda
mas, kad pirmoji ' moteris- 
i apgavusį šėtoną. Taigi iš
eina, kad Jieva buvo jau ne- 
bępirma jo moteris, bet ant
ra, ar trečia. O gal jis buvo 
apsigyvenęs rojuje su kito 

į pačia, kaip ir dabar pas 
/uis labai tankiai pasitaiko.

Aš klausiau apie tai vie 
no puskunigio. bet jis man 
atsakė, kad Dievo galybės 
negalima esą žinoti ir pata
rė man kreiptis pas seną ku
nigą arba pas vyskupą. Bet 
kadangi seno kunigo ar
ti nėra, o pas vyskupą aš 
nemoku lotiniškai rašyti, ta’ 
kreipiuosi i "Keleivio" re
dakcija. kukri apie tokius 
dalvkuks turi teisingesnių 
žinių, negu visi kunigai ir 
vyskupai sudėti krūvon.

Jūsų R. P. Kentra.
Atsakymas:— Jeigu rem

tis senovės žydų raštais, ku
riuos katalikų kunigai laiko 
"šventais raštais," tai Ade
nas turėjo tiktai vieną Jie
va. Bet tikrenybėje ir tos 
vienos Jie vos nebuvo, kaip 

’-ygiai nebuvo ir Adomo, 
žmogaus praeities tyrinėji
mai parodė, kad jis ne nuo 
Adomo ir Jievos paeina, bet 
išsivystė iš tokios gyvūnų 
veislės, kuri buvo gimininga 
beždžionei.

"Kel." Redakcija.

ki žmones arba provokato
riai Įsiskverbę i darbininkų 
judėjimą. Žmonės, kurie 
griebiasi tokių priemonių 
pergalėjimui sau nepagei
daujamų persitikrinimų 
žmonių, yra skaudžiausis 
šašas musų darbininkiška
me judėjime. Tą šašą iš mu
sų darbininkų judėjimo 

- -lengvai gali išlupti patįs ko- 
Tmunistai, prašalinant iš sa- 

įVO tarpo veidmainingai va
dovaujančius ir darbininkus 
(provokuojančius asmenis.BULOTA LIETUVOS 

PREZIDENTU...
Yčo-Voldemaro partijos 

)rgano ’Tautos” 5-tam nu- 
neryje tūlas Sebastų Jonas 
oripasakoja apie Kauno ka- 
•iumenės sukilimą įdomių 
ialvkų. Anot jo, kariumenės 
sukilimą suorganizavę so
cialistai, norėdami nuversti 
Smetonos valdžią. (Palygin
kit šitą užreiškimą su brook 
yniškės "Laisvės” pliauški
nu, buk Lietuvos socialistai 
Smetonos valdžiai tarnau
ją!) "Tautos” rašytojas sa
ko. kad buvę jau paskirti ir 
žmonės dabartinės valdžios 
vieton. Lietuvos prezidento 
vieton buvęs paskirtas Bu- 
ota, ministerių pirmininku 
mitų likęs Šleževičius, o dik 
tatorium — Glovackis. Le
ono Santara naujoj valdžioj 
butų buvusi dešiniausia par
tija. Krikščionjs demokra
tai ir "pažangiečiai” butų

; neapsidirbs su jais, tuomet 
i mums reikės pasišaukti pa- 
igelbon tas Įstaigas, kurios 
(vartojamos apsigynimui nu

EIKVOJA PINIGUS.
I sietuvos užsienio atsto

vybė baisiai eikvoja pinigus. 
Taip pasakė XV-toj Tary
bos sesijoj Kaune valstybės 
kontrolės valdytojas J. Žub- 
rickas. Anot kauniškės "Lie
tuvos,” apie užsienio minis
teriją Zubrickas pasakęs, 
kad—

"Ši ministerija nedavė jokių 
apyskaitų. Netvarka joj did
žiausia. Užsienių pasiuntiny
bės stengiasi palaikyti sau gx-,r- 
bę prieš kitų Valstybių pasiun
tinybes, turi paėmę gražiau
sius butus. perka vasarna
mius.”
Bet ar galima tuo stebė

tis? Juk atsiminkime, ko
kius žmones Lietuvos val
džia savo atstovais i užsie-

I
gas klerikalu partijai, tiek 
jis kenktų Lietuvos reika
lams. Lietuvos valdžia turė
tų apie tai žinoti.

C. H. Herman.
April 18. 1920.

Marble Hill, New York

KUNIGAI KEIKIA 
MOKYKLAS.

"Lietuvos Ukininkaks" 
Nr. 12 praneša, kad Žalpių 
(Raseinių apskričio) bažny
čios klebonas, supykęs ant 

į mokinių, kam jie skaito "L. 
J Ūkininką" ir rašinėja ko- 

I respondencijas, iškeikė savo 
‘ i bažnyčioje mokinius, mo-' 
ikyklą ir mokytoją. Girdi, iš-į 
Icvirkęs jaunimas ir gana:' 
; nieku daugiau neužsiimąs, 
kaip tik skaitymu. Todėl;

Šituos faktus Naruševi-."dvasiškas tėvelis” patarė nius skiria. Grafas Tyszkiė- 
čius paskelbė dabar Lietu- tėvams vaikų į mokyklą ne- ’vicz’ius, kunigaikštis Rad- 
vos laikraštyje "Santaroj.” leisti, i ’ ~ *

Broklvnškės paleistbur- 
nės liežuviavimais paska
tintas net ir senas jos prie
šas R. Merkis prisidėjo prie 
liežuviavimo apie "Keleivio" 
tarnavimą smetoninei val
džiai. Sarmatykis, broli Mer 
ki, liežuvauti pirma negu 
patyrei teisybę, kiek "Ke-f 
leivio’’ redaktariai bonų yra 
nupirkę ir kiek Smetonos 
valdžia iš "Keleivio” redaK-

iš valdžios . prašalinti kaipo torių centu yra gavusi. 
’ ’...... J. B. S.

laikas viską naikina. Nie-i

kontr-revoliuciniai elemen
tai.

Kiek tame yra tiesos, sun
ku pasakyti.

SVEIKATOS NURODY
MAI.

(A mer. Raud. Kryžiaus teikiami)
Dulkės gimdo daug ligų.
Palaistykite savo gatves, 

ir šluostydami dulkes na
muose vartokite drėgną 
skuduri.

Šviežias oras ir saulės 
šviesa reikalingi sveikatai.

Papraskit gerti šviežią 
vandeni.

Šlatiniai ir šuliniai turėtų

Kasdien pereiti vieną 
mylią, ‘reiškia apsisaugoti 

mokytoją išvyti ir zwilla, Oskar Lubicz de Mi- nuo gydytojaus ir vaistų.

įeinąs visKą naiKina. iNie-;
; ko man taip negaila, kaip ką-nors
Seno Vinco, kūnam lamoa,*—— — >-------- '.-'i -----1"*”
netik plunksną iš rankos iš- ,tuose meluose yra kiek-norsj Vanduo, kuris išrodo čvs- 
mušė, bet ir protą vaikišku teisybės. Komunistų kėsini- tas, nevisuomet yra eystas. 
pavertė. Slapukas, mosi pavartoti prieš mus Išvirinkit jį.



KELEIVIS

i

i

neturėtu
Jukeliai

viešiems 
butų sarmata, 
kalbama, kad 
bus nors kiek 

uato! komu-

aiuktelėjo i sprandą. 
Gavęs

SCRANTON, PA.
Kunigai susimušė bažnyčioj

Kovo 12 d. per mišparus

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

, . - , J^e.T. kės už kreivą pri
Ruv?.,Iau, šunes išpirktas ii pję-p, tikslu išpirktą

Kas nieko neveikia
To niekas nepeikia

• su tokiu kunigu. Atsinešė 
jie anądien plakatu pas baž-

■ r y čia ir pradėjo juos žmo
nėms dalyti, einantiems iš 
bažnyči. ■? namo. Davatkų 
paštas tuo jaus nubėgo pas 
kunigą ir pranešė, buk pas 
bažnyčią "bedieviai” daliją 
katalikams savo raštus ir 
nori "buntavoti" žmones 
prieš Dievą. Kunigas tuo- 
jaus nuo altoriaus ir nuėjo 
šauktis policijos. Pribuvus 
ploicija kelis katalikus suė
mė ir nugabeno i aklėjimą. 
Tuomi pirma "revoliucijos” 
diena ir pasibaigė. Tai buvo 
11 balandžio.

Balandžio 15 vėl prasidėjo 
parapijonų demonstracijos. 
Sušaukė susirinkimą ir pri
sivedė savo šalininkų, kad 
turėjus daugiau balsų prieš 
kunigą. Kunigo pasekėjai 
irgi bėgiojo gatvėmis ir šau- 
d:ė visus: bėgkime i bažny
čia. nes bedieviai nori kuni
gą išvaryti, o jo vieton "ne- 
zaležniką” pastatyti.

Kunigas vėl Įskundė susi
rinkimą policijai, buk tai 
esąs "bolševikų" susirinki
mas, ir reikalavo, kad poli
cija neduotų leidimo. Vie
nok leidimą policija davė 
pik tasiuntė prie svetainės 
Įpu?ę tuzino guzikuočių. 
į Susirinkimui atsidarius, 

. . {kilo tikras jomarkas. Triuk-
• .c?a. dvasiški t^ve7ikšmui kiek aprimus, praša-

■ jliai. Kunigas K—as g^rąijdnti iždo globėjai pradėjo 
apšventino kunigą K—Jį-L-siškinti kunigo sauvalę ir 

. Buvo taip. Kunigas K—hs>jkaip jis gyvena. Girdi, mes 
j_ apsivilkęs bažnytiniai, ru-j pasninkavome ir meldėmė- 
- bais, ėjo mišparų laikyti, ku-i >er vįgą gavėnią, o musų 

nigas K—-as ji pasivijo, nup-|dvasiškas tėvelis per tą Iai- 
lėšė nuo jo kapą ir numetėtą po hotelius lėbavo, ir da 
ją Į kampą, o kunigui K-liui ne vienas. bet su merginom.

. “1 R- Į Antras globėjas nusiskundė
i kuprą, kunigas kiek jie turėjo kentėti be- 

K-lis metė viską ir atsisėdęs:tarnaudami. Girdi, klebonas 
ant gatvėkario išvažiavo, omo stalu palandinęs mus lai- . 
kunigas K-as. pasiėmęs iaz- kė ir kaip šuneliams liepda
ma, nuėjo gil ios link. Per ke-jvo loti, o kaip mudu biski . 
iias dienas nebuvo n si vieno masipriešinova, tai kriukiu 
uknigo namie. Parapijc-nis šonkaulius apdaužė ir nuo 
nežinojo nei Ką daryti. Vie- tarnystės prašalino, 
ni vaikščiojo nusiminę, kiti Paskui visiems buvo su- 
džiaugėsi, manydami, kad teiktas balsas: kad ir ne pa
jau nereikės kunigams algų vapi.jonas, bile tik kunigo 
mokėti. Tečiaus kunigas K- priešą?, tai aglėjo kalbėti, 
as po kelių dienų sugrįžo. Balsavimo- pasekmės šito- , 
Kur jis buvo ir ką darė, nie- kios: 127 balsai, kad prašo
kas nežino. linti dabartini kunigą, o 14

Parapijoms išrinko komi- balsu, kad palikti. Išrinkta 
siją ir nusiuntė ją pas vys- 5 delegatai melsti pas vys
kupą reikalauti, kad su.grą- kūpą, kad jisai prašalintu 
žintų kunigą K-1Į. Bet kuni-lšitą kleboną, o duotų geres- 
gas K-a? pasakė, kad jis jo nį. Jeigu, vyskupas neiškiau- 
nepriimsiąs ant ”burdo.";sytų jų meldimo, ne praša- 
Girdi, mano gaspadinė se-pintų dabartini kleboną, tai 
na ir burdingierių nereika-'tsda patįs griebsiąsi už dar- 
lauja. įbo — neleisią visai nei prie

Parapi joj kila tikra revo-į altoriaus mišių giedoti, 
■iiucija prieš kunigą K-ąd 
Vyskupas pranešė parapijo-' 
nams, kad atsiusiąs jiemsj 
smarkiausi kunigą visoj 1 
Amerikoj ir pažiūrėsiąs, kas’ 
tada busią.

Eržvilkietis.

ROCHESTER, N. Y. 
LMPS. komunisčių byla.
"Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kad čionai buvo atva
žiavus iš Philadelphijos L. 
M. P. S. komunisčių "admi- 
n ist x atorka " Bene-Šukienė 
(čia ją vadina "šuke") ir 
areštavo savo organizaci
jos (LMPS.i iždininkę E. 
Žilinskiutę. Areštavo komu
nistės ją dėlto, kad joms pa
sirodė, jog ji ne jų plauko, 
ne snarcho-kcmunislė bei 
socialisiė. žinoma, tuo pasi
remdamos jos negalėtų ją 
areštuoti, bet jos sugalvojo 
šlykštų ”skvmą." -Jos prisie
kė, kad ji "pabėgo su orga
nizacijos pinigais." Ištiesi]' 
E. Žilinkime tuo laiku ir bu-j 
vo iš Rcehe?lėiro išvažia-' 
vus. bet anaų tol ne pa be- ju^i 
gus.” Ji buvo išvažiavus sa- - 
vais reikalais ir po kelių die-įejg’ ________
nu vėl sugrįžo ir nuėjo tuo-1 advokatams galės išeikvoti 
jaus i vietos progresyscių' 
suisrinkirna.

..imą "Moterų Balse” šmeiž
tą. Šukienė buvo sutikus vi
sa tai padaryti. Bet dabar 
girdėjau, kad ji turėjo su 
k itomis “kom unistėm U' ’
slaptą “mitingą“ ir kad ta
me "mitinge” buvę nutarta 
"socialbiaurybėms" nepasi
duoti. nes kitaip viešiems 
komunistams 
Taigi dabar 
pakol ižde 
narių pinigų, 
nistės varysiančios bylą iš 
vieno teismo i kita, kad tik 
jų "viršus" butų. “Kad ir vi
są progresysčių susivieniji
mą subankrutysim, bet so
či albi a u i y bėms n epą si duo- 
sim," pasakė viena komunis
čių.

žinoma, jos taip kalba 
i prie žmonių, bet savo tarpe 

i nusiminusios, nes ži-
, kad tuo keliu toli nenu

leis. Organizacijos . pinigus!
. . .. ..

bet paskui juk vistiek rei- 
; už kreivą prisieką ir 

ą varan
tą atsakyti. Išrodo, kad tai 
nedorai komunizmo sėklai 
jau artinasi galas.

žvalgas.

E. žilinskiutė likos areštuo
ta. Negana to. šukė apšmei
žė šitą merginą ir per savo 
organą “Moterų Baisą.” žo
džiu, skriaudos ir nesmagu
mo šitai merginai komunis
tės pridarė gana daug, ir 
.vien dėl to. kad joms pasiro
dė, jog ji nepritaria jų anar- 
chistiškam "komunizmui.”

Nuėjus i teismą pasirodė, i 
kad E. žilinskiutė buvo 
areštuota visai be reikalo.! 
Pasirodė, kad ji organizaci
jos pinigų nėra išeikvojusi, 
tiktai kaikurių čekių ir mo-į 
ney orderių už mėnesines 
mokestis da nebuvo išmai
nius, tai gatavų pinigų ban- 
koj da nebuvo kiek reikėjo. 
Bet tai nėra joks prasižengi
mas nė prieš šalies Įstatus, 
nei prieš organizaciją. Iždi
ninkė išmaino čekius kada 
jai parankiau. O išvažiuot ji 
irgi gali kur tik jai reikia 
ir kada tik reikia, nesiklau
sius jokių Benes-Šukienių. 
Taigi šita mergina nėra nie
kuo prasikaltus ir Šukienei 
dabar gali prisieiti atsakyt 
uš neteisingą "waranto" iš
pirkimą ir kriminališką ap
šmeižimą nekaltos ypatos.

Reikia pasakyti, kad tuo- 
jaus po to, kaip žilinskiutė 
buvo areštuota, bet ant pa
rankos paleista, Šukienė vėl 
atbildėjo iš Philadelphijos Į 
Rochesieri ir atlašėjus su 
dviem kitom komunistėm 
pas žilinskiutė pradėjo kal
binti ją taikytis geruoju, 
gąsdindama, kad jeigu ge
ruoju nesilaikysią, tai busią 
blogiau, nes ji, Bene-Šukie- 
nė. tuimti daug organizaci
jos pinigų ir galėsianti "pro- 
vą" varyti iki a.ugščiausio 
teismo, o jeigu kasoj pinigų 
pritruktų, tai komunistės 
aukų sudėsiančios, ir daug 
kitokių niekų pripliauškė. 
.Bet Žilinskiutė tų gąsdini
mų nenusigando ir organi
zacijos čekių Benes-Šukie- 
nei neatidavė. Vietoj to, ji 
atidarė savo kambario duris Į 
ir paėmus šliuotą išprašė'mas §avo davatkas 
komunistes laukan. Tas bai-p ■ ........
šiai užgavo Benes-Šukienės ■ 
"činarą," ir ji prisiekė Žiliu-! 
skiutei užtai "pafiksyt,”

Bet komunisčių "adminis-p^do gtobėj 
tratorka" nežinojo, kad čia,^*^ 
jai pačiai gali prisieiti ries- ’ 
lai. Ir kada paaiškėjo, jog 
Žilinskiutė be reikalo buvo 
areštuota, j . . . 
advokatas pradėjo telefo- 
nuoti Žilinskiutei ir jos ad
vokatui; kad Šukienė nori 
jau kaikvtis ir bylą panai
kinti. žilinskiutė sutiko tai
kytis, bet pareikalavo, kad 
Šukienė jai atlygintų už vi
sas skriaudas, 
tuo nenorėjo iš pradžių krikščioniškai elgtis, kad 
sutikti, bet jos advokatas jam daugiau rupi kasa su 
patarė jai išpildyti visus Ži- žmonių pinigais, negu jų du- 
’inskiutės reikalavimus ir šių išganymas, pradėjo or- 
prie to da atšaukti išspaus- ganizuotis ir ruoštis i kovą

i

BRIDGEPORT. CONN. 
Triukšmas parapijoj.

Parapijonai čia pradėjo 
kelti "revoliuciją” prieš sa
vo "dūšių ganytoją." Šis ir
gi mobilizuoja visas ištiki- 
----- —_ ----------- ; ir lau- 

ikiama didelio susirėmimo.
’ Priežastis šito triukšmo, 
i tai prašalinimas parapijos 

’ ’ “jų. Sakoma, kad 
jai reikalavę, kad ku

nigas negalėtų vienas išmo
kėti didesnės sumos, kaip 
£25. "Dvasiškam tėveliui" 

Bene-Šukienės :labai nepatiko, kad ji nori 
prie pinigų kontroliuoti. 
Jau ką-ką, bet ant pinigų 
kun. turi būt duota pilna va
lia. Todėl jisai baisiai supy
ko ant kasos globėjų ir pra
šalino juos niro tarnystės.

Parapijonai pamatę, kad 
Šukienė su kunigas pradeda .taip ne
iš pradžių krikščioniškai elgtis,

CHICAGO, ILL. 
Komunistų "prakalbos."
Balandžio 14 d. vietos ko

munistai, pasislėpę po L. D. 
L. D. vardu, buvo surengę 
Liuosybės salėje savo "pra
kalbas.“ Reikia pasakyti, 
kad pastaruoju laiku tie 
gaivalai nuolatos pradėjo 

k arboli LDLD. vardą, kaipo 
kamufliažą savo "komuniz-

i mo” pridengimui. Prisiden
gė kitos organizacijos var
du. jie varo biauriausį de
moralizacijos darbą: piudo 
darbininkus, griauja jų 
draugijas, šmeižia socialis- 
t ų paitiją, niekina jos veikė
jus ir laikraščius. Ir visą ši
lą provokaciją, visą darbi
ninkų ardymo ir demorali
zavimo darbą jie varo L. D. 
L. D. vardu.

Taigi šias "prakalbas" jie 
irgi surengė prisidengę L. 
D. L. D'., kurios konstituciją 
ie senai jau sulaužė ir ant 

visos draugijos nuspiovė. 
lie pasiliko jos vardą tik 
tam. kad po jo firma galėtų 
įžlaikyti anarcho-komunis- 
išką savo kromeli ir viso

kiais nešvariais budais da- 
yti bizni slaptai savo "par
ijai.” Kalbėti ši kartą jie 
^asikvietė visiems jau žmo
na barškalą Jukelį, šitas : 
nuogutis labai mažai išsi- 
avines ir nieko pamokinau- ’ 
•io negali pasakyti, tiktai 
įuri dau drąsos kalbėti apie , 
ai. ko pats nežino, visai ne- 
askaito su savo žodžiais, ' 
meluoja ir melo paslėpti ne- 
noka. Pavyzdžiui, jis net 
oaraudęs rėkė, buk socialus- ' 
ai juos (suprask komunis- 
us) “išduodą," "parduoda” 
r taip toliaus.

Tuo tarpu visi gerai pa- 
nena tas komunistų prakal
bas, per kurias jie skelbda
vo.. kad “už dviejų ‘mėnesiu 
’r čia bus taip kaip Rusijoj." 
.ietoj dabartinės valdžios, 
iia busią sovietai. Tose kra- 
kalbose visuomet būdavo 
•aidžios šnipų, kurių ne vie
la I patįs komunistai pa
ėsta. Tai kam gi čia juos 
šdavinėti. kad jie savo 
kvailais šukavimais, tokiais 
kaip Jukelio, patįs save val
džiai Įdavė- Juk visiems ži- 
loma. kad už tokius skelbi
mus valdžia persekioja. Ji 
iati viešai skelbia, kad vi- 
’US, kurie nori ją griauti,
ii areštuos ir baus arba de- 
oartuos. Taigi kiek Jukelio 
melas yra nedoras, tiek jis 
era ir žioplas. Kad socialis- 
:ai juos skundė, jis neturi 
įei vieno prirodymo: tuo 
varpu kad komunistai patįs 
•avė "valdžios griovėjais" 
reklamavosi, tai visiems ži- 
oomas faktas.

Tečiaus iš to da neišeina, 
kad komunistai yra tikri re
voliucionieriai, kurie kovoja 
už darbininkų reikalus. Jie 
ne organizuoja darbinink-us. 
bet skaldo juos Į frakcijas, 
ir paskui tarpe tų frakcijų 
kursto neapykantą. O kuo
met darbininkai suskila Į 
mažas grupeles ir pradeda 
tarp savęs peštis,, tuomet iš
nyksta tarp jų vienybė ir ka 
nitalistams iš to išeina di
džiausia nauda.

Kaip tik tokį darbą varo 
ir komunistų "agitatorius" 
Jukelis. Jisai pasmerkė vi
sas darbininkų unijas. Anot 
jo, unijos jau atgyveno sa
vo laiką; darbininkų jos ne- 
paiiuosavo ir kaipo nenau
dingas daiktas, jos turi bū
ti atmestos.

Ar tai ne ardymas darbi
ninkų vienybės?

Visi susipratę darbinin
kai žino, kad iki šiol unijos 
buvo vienatinis proletariato 
Įrankis kovoje su darbda
viais. Su pagalba unijų dar
bininkai iškovojo jau trum- 

jiesnes darbo valandas, ge- 
šiltinių gydy-Jresnes darbo sąlygas, ge-----

resnę užmokestį ir daug ki- gauna tiktai po 800 rublių į

Gelgaudiškis.

BENLD. ILL.
Moteris statė "Karės Nuo-

• takas."
Balandžio 10 dieną L. M. 

P. S. 71 kuopa čia statė sce
noje "Karės Nuotakas." 
Veikalas atvaizdina karės 
laikų tragediją, ir gerai ji 
sulošus butų labai Įspūdin
gas, bet čia jis išėjo nekaip, 
mat visas roles, moteriškas 
ir vyriškas, lošė vienos mo
teris. Todėl kapitono ir leu- 
tenanto rolės išėjo silpno
kai. Mat. moteris tai mote
ris — drąsos ir smarkumo 
nėra. (Vyrai irgi ne visuo
met gerai lošia. — Red.)

Be to da buvo ir kitokių 
pamarkinimų, o ant pat ga
lo — šokiai. Abelnai imant, 
vakarėlis buvo neprašciau- 
sis ir turbūt da pelno biskis 
liks.

Šiomis dienomis čia apsi
vedė Antanas Maksteiis su 
Antanina Katuckiene. Ge
ros kloties ir laimingo gy
venimo jaunai porai’

Jaunas Vaikas.
i

žmonės, kurie mėgsta šil
tus kambarius, už tą smagu
mą dažnai turi užmokėti 
slogų ir net 
mais.

lokių palengvinimų. Kas pa
žįsta klesų kovos istoriją, 
tas žino, kiek kapitalistai 
visokių pasikėsinimų darė, 
kad suardžius darbininkę 
unijas, Socialistų Partiją ir 
kitokias darbininkų organi
zacijas. Tam tikslui jie sky
rė ir skiria dideles pinigų 
sumas, samdė ir samdo pro- 
vokotorius. Ir jiems i pagal
ba dabar ateina "revoliucio
nieriais’’ apsimetę visokį Ju
keliai. Ir jie varo agitaciją 
prieš unijas, prieš Socialistų 
Partiją ir prieš socialistų 
laikraščius. Ar tik tie "re
voliucionieriai" netarnauja 
kapitalistams?

Jukelis viską niekina ii 
sako, kad darbininkams ne
reikalingi nei parliamentai. 
nei seimai, nei unijos, nei so
cialistų partijos. Žinoma, jis 
labai gyrė komunistų kro- 
meli ir liepė imti pavyzdi iš 
Rusijos bolševikų, kurie Įs
teigę "tikrą socializmą." ne- 
toki, kaip Grigaitis ir Mi- 
uhelsonas nori, o ■‘komunis
tišką."

Bet visi darbininkai, ku
rie skaito laikraščius, žino, 
kad iš Rusijos mes da jokių 
pavyzdžių imti negalime 
nes* tikrenybėje tenai jokio 
socializmo da nėra. Mes ži
nome. kad tenai daromi tik
tai eksperimentai, tai yra 
tiktai bandoma socializmas 
vykinti. Bet kadangi beša
liškų žinių iš Rusijos dabai 
negalimą gauti, tai nežinia 
da ir kaip tie bandymai vyk
ta. Kas Rusijos viduje de 

dasi, sovietų cenzūra žinių 
anie tai i užsieni neišleidžia 
Tik kada nekada aplinki
niais keliais pasiekia mus 
vieno-kito korespondente 
pranešimas, bet tie praneši
mai visuomet vienas kitam 
□įnešta rau ja. visuomet hu
ną agitacinio pobūdžio: tai 
už bolševikus, tai prieš bol
ševikus.' Tokiomis žiniomis 
iuk remtis negalima. Nes 
jeigu mes koki nors pavyzdį 
iš bolševikų dabar paimtu
me, o paskui pasirodvtų. 
kad jų bandymas nepraktiš
kas ir jie patįs Rusijoj ji at
metė. tai ką tuomet Ameri
kos darbininkai turėtų da
ryti? Vėl sekti bolševikų pa
vyzdžiu ir Įvykintą gyveni
mai) ferormą atmesti? štai. 
Rusijoj bolševikai buvo pra
dėję steigti fabrikuose dar
bininkų komitetus, kurie 
nustatydavo darbininkų al
gą ir tvarkydavo išdirbvstę. 
Komunistai čia gėrėjosi tais 
komitetais ir sakydavę, kad 
’r Amerikoje reikia Įvesti 
šitą bolševikų išradimą. Bet 
dabar pasirodo, kad tų ko
mitetų Rusijos fabrikuose 
jau nėra. Bolševikai pama
tė. kad jie nepraktiški, ir pa
naikino juos. Taigi, ar mes 
galėtume spėti Rusijos bol
ševikus pamėgdžioti ?

Tai ko gi mes galėtume iš 
balševikų pasimokini? Dar
bininkų tarybas tverti? Bet 
tai juk ne bolševikų išradi
mas. Darbininkų tarybas 
pradėjo steigti socialdemok
ratai, ne Lenino frakcija. 
Carą nuvertė taipgi ne bol
ševikai, bet visos revoliuci
nės partijos: socialdemok
ratai, socialrevoliucionieriai 
ir kariumenė; dalis buržua
zijos taipgi padėjo caro val
džią griauti. Bolševikų tuo
met Rusijoj nei nesigirdėjo; 
ių Leninas gyveno Šveicari
joj, o Trockis Amerikoj. Tai 
kame gi bolševikų nuopel
nas? Gal tame, kad jie da
bar kontr-revoliuciją nuvei
kė? Bet ne ju gabumais ir 
tas padaryta. Ne Trockis 
sumušė Judeničą ir Deniki- 
ną, bet buvusieji caro gene
rolai. kaip Brusilovas, ku
riems sovietai moka po 
12,000 rublių Į mėnesį, kuo
met fabrikų darbininkai

i PITTSBURG, PA.
"Keleivis" sumušė "Laisvę." 

i Visiems yra žinoma, kai 
. vietos L. M. Draugija pre

numeruoja savo nariams 
laikrašti. Kokį laikraštį už- 
įašyti, tai taria palis Drau
gijos nariai. Kuris laikraš
tis gauna daugiau balsų, tas 
lieka Draugijos organu. 
' Keleivis” yra L. AL D. or
ganu jau nuo kelių metų. 
Bet komunistai šįmet užsi
manė savo "Laisvę” Drau
gijos organu Įpiršti. Jie rė
kė prieš "Keleivi" kiek tik 
galėdami. Bet matydami, 
kad susipratę darbininkai 
’ Laisvės” nenori, nes ji 
biauriai šmeižia pirmeivius, 
komunistai pradėjo šaukti: 
jei nenorite "Laisvės," tai 
balsuokite už "Draugą" ar
ba "Darbininką.” (Šitie du' 
laikraščiai yra klerikalų or
ganai.)

Bet atžagareiviškos ko
munistų agitacijos susipra
tę L. M. Draugijos nariai 
nepaisė. "Keleivis” gavo 116 
balsų, tautininkų "Lietuva” 
67, o komunistų "Laisvė” 
vos tik 33, ir tai per sukty
bę.

Re to, komunistas sekreto
rius turėjo rezignuoti, nes 
nemokėjo atskaitos išduoti 
už tris mėnesius. Mat, jam 
rodėsi, jeigu moki garsiai 
rėkti, tai ir sekretorium ga
li būti. Bet apsiriko naba
gas ir dabar su didžiausia 
gėda turėjo apleisti savo 
vietą.

Soho Lietuvių Kooperaty-

■ nėnesį. .
, t Jukelis šitų dalykų nepa- 
i šakojo. Jis jų turbūt, ir ne-

•ino, nes jeigu jis žinotu, tai 
irgi jisai galėti] raginti mus 
ekti Rusijos bolševikų pa

vyzdžiu? Juk aiškus daly
tas, kad ir norėdami čia ne
galėtume Rusiją kopijuoti, 
ues čia nėra tokių sąlygų. 
Caip. pavyzdžiui, mes galė

tume čia prisiramdyti bvvu- 
•ių caro generolų, kuomet 
’-ia nebuvo nei caro, nei to
lių generolų čia yra?

Ar supranta dabar komu- 
oistų barškalas Jukelis, ku
lias jis nesąmones pliauš
kia? Ar supranja komiai-s- 
ai, kaip jie savo "prakalbo
ms’’ klaudina darbininkus?

Aišku, kad dėl Rusijos 
eikalų mus čia 

uešdinti tokie 
krikštai. Geležėlės ir jiems 
)anašųs kurstytojai. Jie no 
organizuoja darbininkus, 
>et skaldo ir siundo vienus 
vrieš kitus. Tai yra ne švie- 
imas, bet demoralizacija.

Po tų "prakalbų," Juke-
•ui buvo statomi klausimai. 

: kuriuos jis ne at-akinėjo, 
•et juokus darė. Ir daugiau- 
ia tų klausimų statė patįs 

komunistai, kad paerzinus 
ocialistus ir jų veikėjus, 

kurie ne vieną dabartinių 
tomunistų ir skaityt yra iš
nokinę.

Taigi šitos komunistų 
prakalbos" buvo suren

gtos ne pamokinimui 
larbininkų, bet didės-
liam jų supiudvmui. Publi
kai skirtanties, vienas žmo
gus ir sako: "Maniau, kad-viška Draugija per tris mė- 
as Jukelis jau šiek tiek ap-' nesiūs padarė $800 pelno, 
itrinęs. Bet koks jis buvo Matote, kaip gerai biznis 
šernai, toks ir dabar: tik sekasi, kuomet draugija at
budo be reikalo žmones, sikratė nuo komunistų 
;meižia ir tiek. Ir klerikalų "diktatūros!” 
Jaliauckas socialistų da Soho Bedievis,
aip neišdergia, kaiu komu- -----------------
listai per savo prakalbas. KLAIDOS PATAISYMAS 
Tai kam da čia ir sakyti, 
kad jie kovoja už darbinin
kų reikalus."

šapos Darbininkas. 
SCRANTON, PA.

Permainos Tautiškoj 
bažnyčioj.

Korespondencijoj iš Pit- 
tsburgo. Pa., isiskverbė aną- 
svk klaida. Tenai pasakyta: 
L. M. D. susirinkime už
klausta, kodėl savo pažadė
jimo neišpildė.

O turėjo būti pasakyta ve
Vietos lietuvių tautiškoj kaip: J. K. užklausė L. M. D. 

bažnyčioj Įvyko permainų, valdybos, kodėl ji neatlieka 
Kunigas Jasinskis rezigna- savo darbo ir nepataiso sce- 
•o. Priežastis nežinoma. Bu-‘nerijų, už tuos pinigus, ku
ro geras žmogus ir gerai sa-į 
o pareigas pildydavo. Kur, 

;is išvažiuoja, niekas neži
no.

Jo vieton dabar atvyko 
naujas klebonas, kun. Jonas 
Gritėnas.

Kooperacijos krautuvė, 
puolusi per du mėnesiu, bu
vojau visai užsidarius, bet 
oo ilgų tąsynių vėl atidary
ta. Juozas Živatkauskas iš
rinktas biznio vedėju. Geros 
kloties I

Bačių Juccs'’

'C

Iriuos jis, J. K., buvo auka
vęs. Tada komunistai prieš 
tą "buržujų” sikilo.

Soho Bedievis.

SUSIEKIMO NETVARKA 
LIETUVOJE.

Plentai (šašėjai) jau ge
rokai pairę — duobti, tiltai 
skylėti, nori griūti, telefon- 
no-telegrafo stulpai supuvę, 
laukia tik gero vėjo, kad vi
sai pagriutų. Bet ar matė 
kas kur nors krūvą akmenų, 
pi ie musų ministerijos plen
to sukrauta, ar pastebėjo 
kas nors vieną akmenų mu
šiką, ar užtiko kur medžia
gos tiltui padaryti? Ne, to
kių daiktų musų plentuose 
negirdėti.

Kas gi bus toliaus, kai til
tai sugrius? Na, tai minis- 
terių dalykas. Ir gal nepa
doru keliauninkui j tai kiš
tis. Vis dėlto neiškenčiu sa
vo sumanymą ne padavęs. 
Taigi, ar nevertėtų jau iš 
anksto visus plentų tiltus 
atiduot muitininkams, kurie

PALMER, MASS. 
Mirtis nuo cigarete.

Čia buvo toks atsitikimas. 
Mikolas Milenkevičius, 27 
metų amžiaus vyras, pabai
gęs su bato je darbą, n įva
žiavo Į kitą miesteli ir gavo 
degtinės. Namo parvažiavo 
jau gerai išsigėręs ir užsi
rūkęs cigaretą nuėjo gulti. 
Rūkyti lovoje, tai jau buvo 
jo papratimas, bet blaivas 
vis da apsisaugodavo. Išsi
gėręs gi su degančiu ciga- 
retų užmigo, cigaretas iši:- ___ ,___
dantų išpuolė ir užsidegė į įtaisę buomus prie kiekvie- 
patalai. Menketevičius talpino tilto taisytų juos. O gal 
kietai miegojo, kad nejuto, — •
jog dega. Kada nuo skaus- 
no pabudo, tai buvo jau la

bai apdegęs. Šoko rėkdamas 
vandens jieškoti, puolėsi Į 
maudynę, bet buvo jau per 
vėlu. Jis buvo taip apdegęs, 
<ad reikėjo vežti Spring- 
“įeldo ligonbutin, kur tuo- 

tau-s ir numirė. Tai ve, ką 
parado neatsargumas!

. M K.

• •»

I

naudingiausia butų visus 
plentus muitininkams pave
dus? O gal ir visą Lietuvą 
o.Įima butų išmuitininkau- 
ti!

O gal kas ankščiau už ma
ne toki projektą sugalvojęs 
jau tai padarė?

Gal Lietuva jau muitinin
ku rankose?
A?? Keleivis.

"Darbas."

4.
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Pasikalbėjimas 

Maikio su Tėvu

—Ar tu užmiršai jau ka- —As to nežinau, vaike, 
teki’mus, kad nežinai, kas] —Jeigu tu nežinai, 
yra dangus? Dangus, tai.iš kur tavo dūšia atėjo. 
Dievo karalystė, kur gyvena 
visi šventieji, kur nereikia 
pirkt nei gert, nei valgyt, 
kur burdas visiems už dyką, 
kur aniuolai ant armoninkų 
grajina ir gieda.

—Šitokio dangaus, tėve, 
niekur nėra ir tu apie jį ne
sapnuok.

—Tai koks dangus yra, 
jeigu sakai, kad tokio nėra ?

—Yra, tėve, begalinė pa
saulio tuštuma, kurioj plau
kioja % žvaigždės ir saulės. 
Ta tuštuma, arba erdvė, ir
gi vadinasi dangumi. Bet ši
tame danguje mes ir dabar 
gyvename. Jisai apsupa mu
sų žemę iš višų pusių. Jo nė
ra niekur nei galo, nei kraš
to.

—Na, gerai, vaike, o kur 
aš eisiu, kaip numirsiu?

—Į žemę.
—O mano dusia? Juk as 

turiu dūšią, vaike. Kur gi ji 
eis?

—O iš kur ji atėjo? Ar 
tu žinai, tėve, iš kur tave 
dūšia atėjo? Ar tu žinai, 
kur ji buvo pakol tavęs ant 
šio svieto nebuvo?

tėve. , 
tai i 

kaip tu žinai, kad tu ją tu
ri?

—Aš, vaike, esu gyvas, aš 
turiu protą...

—Ir vabalas yra gyvas, ir 
jis turi protą. Paimk, tėve, 
bitę, o pamatysi, kad ii dau
giau turi proto, negu tu. 
Prisižiūrėk i avilį. o pama
tysi, kad tenai daug geresnė 
tvarka, negu jūsų parapijoj. 
Tai kaipgi tuomet su bite: 
ar ji turi dusią, ar ne?

—Vaike, tu man tokiais 
klausimais galvos nesuk. AŠ 
noriu, kad tu man išvirozy- 
tum tiktai vieną daiktai 
aš po smerties gyvensiu. 
r.e?

—Kodėl tu, tėve, taip už
sispyrei tą žinoti?

—Vaike, aš turiu gerą ar
moniką, ir jeigu žinočiau, 
kad po smerties yra kitas 
gyvenimas, tai nenorėčiau 
:ą čia palikti.

—Jeigu taip, tai aš gaiiu 
tave užtikrinti, tėve, kad ar
monikos tenai tau nereikės. 
Tali palikti ją vyčiams ant 
atminties.

ar 
ar

“M

j Gegužinė Nauji Raštai. "Kėlėm#” Bendrovė
■■------- • ; "The Ameiican Press on AUGA

Jau neužilgo prašvis dienelė. I č;_i-iau neužilgo prašvis dienelė, l.ithuania's Freedom." Ši-
Isauš malonus Gegužės rytas. lokiu antga!viu, kas lietuviu! 
gilute iMtkbs, rasas nudžiovins, kalboj reiški> "Amerikiečių!

!spauda apie Lietuvos Iais- 
ivę," Tautos Fondas išleido 
96 puslapių brošiūrą, kur 
iyra surankioti ir atspaus

Graži padangė nusiblaivius. 
Saulė uatekės, gėlės pražydės.

Pirmoji Gegužės, tai viso 
pasaulio susipratusių dar- . .. ..... . ..
bininku šventė 1889 metais d.mtl “ ?merikteci>i laikras- 
Parvžiuje snsivažiavę orga- ’R £. įžabos
nizuotu darbininku Atstovai “fe Lietuvą bei lietuvius, 
nutarė pirma Geįužės die-»veme su Uknyrele ir 
ną s\ęsti ir paskelbė ją vibO ,^ . .. ,, į.....
pasaulio organizuotų darbi-,KomislJ°s iaisk4’ kul als 
ninku šventė.

Tą malūnų pranešimą nu
vargę darbininkai sutiko su 
dideliu džiaugsmu. Jų vei
dai nusiblaivė ir —- ,, - , T. . .
veidu nudžiūvo.. Nudžiugo'^au-omy^f- ,visaf, Pas'

:■ praakitą liedami dell)iae^ank^ Iaetuvos neprik- 
godumo per iš- 'lausomybei pasaulio opiniją, 

tisą metą, bent vieną diena 'Nors tas darbas nemažai 
atsikvėpti ir Jam atsiejo, bet pilnai apsi-

kinania, jog—
"Tautos Fondo ^stango

mis visos Amerikos laikraš- 
:čiuose buvo varoma plati 

šaros ant agitacija už Lietuvos nepri- 

darbininkai, kad ir jie, dirb-Jangas, dėjo, kad išdirbus 
darni ir , 
kapitalizmo gi

jalės laisvai 
savo spėkas demonstruoti. mokėjo, nes Lietuvos vardą 

plačiai išgarsino, pasaulio

Frue translation filed with the post-master at Boston, 
28, 1S2C, as required by the Act of Octcber 6, 1917.

—Sustok, Maike, aš noriu’ —Vai tu vaikeli mano, 
su tavim biski pasirokuoti. kad jis pašoko nuo krėslo, 

—Gerai, tėve, sakyk kame kad suriko: "Von iš čia, 
aalykaks. jšliuptarni! Tu čia tyčiotis

—Aš noriu, kad tu, vaike, iš manęs atėjai’, 
pasakytum man, kur yra rė.
pekla. ...

—Tai yra tikėjimo daly- kunigas ant tavęs taip supy- 
kas, tėve, ir aš tau patariu ko?

—Kas čia dvasišką asabą 
i gali suprasti, vaike, gal už
tai, kad ant mišių nenune
šiau.

—Ne. tėve, ne dėlto, kac 
ant mišių nenunešei, o dėlto, 
kad paklausei jo tokio klau
simo, kurio jis atsakyti ne
gali.

—Tai kas jam uždraudė?
—Niekas neuždraudė, bet 

jis nežino ką atsakyt.
—Tai kur jau nežinos 

tiek klesų išėjęs!
—Bet tose klesose, tėve 

jis nieko neišmoko. Jam te
mai prikalė galvon tokių da- 

ir pabučiavęs tyku, kuriu pasaulyje visai 
arjislnėra.

—Tai tu sakai, kad peklos 
nėra ?

—Žinoma, kad ne.
—Tai ir velnio nėra?
—Nėra ir velnio.
—Aš tam netikiu, vaike 

ba aš pats savo akimis 
"Kas tu nią esu matęs.

—Gal per sapną?
—Nausa, gyvą.
—Kaip jis išrodė?
—Lygiai taip, kaip juo-

’ Ir išva-

—Ar tu žinai, tėve, kode!

kreiptis su tuo klausimu pas 
kokį nors kunigą.

—Aš, vaike, buvau pas 
kunigą.

—O ką jis tau pasakė?
—Jis išvijo mane.
—Turbut nemokėjai daly

ką perstatyk
—Rodos, nebe pirmas 

kartas... Kaip nueinu vely
kinės kortelės pirkti,’ ar 
šiaip doleri ant mišių nune
šu, tai visuomet susikalbam,’ 
ale dabar...

—Tai kaip tu jo klausei?
—Pasakiau "tegul bus pa

garbintas” f 
rankon paklausiau, 
turi čėso išvirogyt man vie
ną daiktą. Kunigas liepė 
man atsisėsti ir klausia kas 
tai do daiktas. Tuomet aš iri 
pasakiau, kad noriu, kad 
kunigas man pasakytų, kur 
yra pekla. Jis išvertė ant 
manęs akis ir sako: x-‘
toks esi?” Sakau, esu toks; 
ir toks, ilgus metus šiuži jau 
pas ruski vaiske, buvau ant 
turkų vainos, o dabar esu _ .o_
Lietuvos vyčių generolas, das katinas. 
"Tai kam nori žinot, kur yra —Tai nebuvo velnias, tė- 
pekla?" sušuko jis ant ma- ve. Velnią kunigai piešia 
nes. Tai kaip atrasi kelią, ant dviejų kojų, panašiai Į 
sakau, jei nežinosi! Juk, sa- žmogų, tik su ragais. Bet 
kau, pats kunigas per pa- gyvo tokio sutvėrimo niekas 
rnoks’ą aną dien aiškinai, nėra matęs.
kad Į dangų nei vienas žmo-' —Tu, vaike, nežinai vel- 
gus negalės Įneiti, ba svie-'nio gudrybės. Jis niekad 
tas perdaug jau ištvirkęs, toks nepasirodo, koks yra. 
O aš irgi ne vieną vištą far- ba tuomet visi ji pažintų 
rneriui esu pavogęs ir ne Todėl jis pavirsta i juodą 
vieną langą cicilistams išdu- katiną arba šunį ir tokiam 

. navidale gali zbitkus daryt.
, velnias tikrai 

is, o ką cicilistams langą yra, ir aš žinau, kad joekla 
:.:i. tai nėra joks grie- taipgi yra.

—jeigd p vra tai kur? 
—Aš to nežinau, vaike. 
—Tai kas žino?
—Aš noriu, kad tu, vaike, 

man pasakytum, ba tu dau- 
O ką kunigas ant to pa- giau knygų skaitai, tai dau- 

sakė? 'giau turi žinot. Juk moks-
—.Jis jiažiurėjo i mane ir las pasako, kas yra ant že- 

sako, ar tu katalikas? Šiur, mės ir po žemės, 
sakau, kad katalikas; jei ne- —Ant žemės, tėve, gyve-
bučiau katalikas, tai -peklos na žmonės, po žeme taip pat 
neiieškočiau. Kunigas sako, gyvena žmonės, o kur nėr? 
katalikas turi dangaus jieš- žmonių, tenai vanduo. Pek- 
koti, o ne peklos. Orait, sa- los. tėve, nėra nei ant žemės, 
kau, tėve dvasiškaks, išklu- nei no žeme.
močyk man, katroj pusėj —Na, tai kaip tu sakai, vai 
yra dangus, kad jier mistei- ke, apie dangų? Ar dangaus 
ką kartais nenueit 
kraštą.

—Ar pasakė?

ręs. Kunigaš sako, melskis, j
tai už vištų vogimą Dievas Jes, vaike. 
at:£]
išdurei. 1
kas ir i peklą už tai neisi. 
Ale aš, sakau, vistiek no
riu žinot, kur toks pleisas 
yra. ką iš smalos blynus ke-,
pa.'

vėl-

į kitą irgi nėra?
| —Aš nežinau, tėve, kaip
i tu dangų supranti.

z I

" Keleivio’’ Bendrovei se
kasi. Nespėjome pieno pas
kelbti, o jau jMisipylė pasvei
kinimai ir linkėjimai. Pasi
rodo, kad musų snmanymas 
navesti "Keleivį” patiems 
skaitytojams rado visuome
nėj karšto pritarimo.

Daugelis draugų iš arti
mesnių vietų buvo asmeniš
kai "Keleivio" redakcijon 
atvažiavę platesnių žinių 
teirautis. Apžiudėję "Kelei
vio" namus ir spaustuvę, jie 
tuojaus prisirašė prie Bend
rovės.

Štai keliūtas draugi], ku
rie paėmė nemažiau, kaip 
po 5 šėrus:

Franas Gudinąs, iš New- 
ton Upper Falls, 40 šėrų.

P. Brazdžionis, iš Camb
ridge, 10 šėrų.

P. Mankus, iš Bostono, 10 
šėrų.

J. Peldžius, iš Bostono. 5 
šėrus.

V. Anesta, iš Cambridge, 
5 šėrus.

N. Pavilonis, iš Chicagos, 
užsisakė 25 šėrus.

P. Juozunas rašo iš Broo- 
klyno, kad jis imsiąs J00 šė
rų.

J. Sarmauski 
burgo rašo: ’T 
leivio’ Bendrovę ir linkiu 
iai kuogražiausios ateities. 
Dirbkime, draugai, kad kuo- 
daugiausia šėrųTišpardavus. 
Juo daugiau bus šėrininkų, 
tuo didesnė bus Bpėka. Man 
labai patinka justa sumany
mas Įsteigti toki \ pat laik
rašti Lietuvoje, kąip "Kelei
vis.’ Aš pats man 
rų už joorą šimtų, 
pakol procentas• M eis.

K. Survila iš Clevelando 
rašo- "Galit priskafltyt ir 
mane prie 'Keleivio’ armi
jos. Lai gyvuoja ’Keleivio* 
leidėjai, lai gyvuoja Bendro
vė per tūkstančius metų: te
gul musų 'Keleivis’ skleidžia 
tarp darbininkų šviesą, te
gul trupina vergijos rete
žius ir griauja tamsybės 
mums netik čia, išeivijoj, 
bet ir tenai, anapus jūrių, 
kur gyvena musų broliai ir 
tėvai!’’

Šitokie karšti draugų at
siliepimai parodo, kad vil
tie.' ir energijos musų tarpe 
netrūksta. Pradžia labai ge
ra, o gerą pradžia yra pusė 
darbo.

Drauge skaitytojau, da
bar tavo eilė! Juk neatsilik- 
si nuo "Keleivio" Bendro
vės! Visi "Keleivio” skaity
tojų šeimyna turi susidėti 
Bendrovėm Taigi nuspręsk, 
kiek imsi šėlti? Šeras — $5.

Įdėti "Keleivio" Bendro- 
vėn pinigai neprapuls. Kas 
perka šėrą, tas perka dali 
"Keleivio" spaustuvės, ma
šinų. namo, knygyno, biznio 
ir viso turto. Viskas išmo
kėta, skolų jokių nėra. Įdėti 
pinigai gali užaugti daugiau 
negu banko j. Kelia tas metų 
atgal "Keleivio” biznis tūk
stančio dolerių nebuvo ver
ta?. Šiandien jo turtas vir
šija $50,000.00.

Labai galimas daiktas, 
<ad dabar Įdėtas jūsų šim
tas dolerių užaugs da dau
giau, negu 50 kartų!

Peto, idėti i laikraštį jū
sų pinigai platins apšvietą. 
Kiekvienas šėrininkas bus 
"Keleivio” savininkas.

Taigi, rašykitės tuojaus!

N
niu demostracijų balsas su
žadino milionus darbininkų! 
ir parodė jiems, kokią jie 
galę turi pasaulio gyvenime.

Ta garbinga ir kilta dar
bininkų šventė pripuola, 
gražiausiame laike: oras at-j 
šilą, paukšteliai gieda, gi-j 
•ios žaliuoja, gėlės žydi ir__
kvepia, visa gamta kupina j g ys pamatai, kad sudėti te- 
grožvbių. Gegužės mėnuo rai straipsneliai yra surink- 
ra pats pavasario vidurys, [ti ne iš "pasaulio spaudos," 

Dieno? būva ilgesnės, oras,bet iš Amerikos laikraščių, 
malonus. Gegužės mėnesyje j Tai gi tų Tautos Fondo nuo- 
oabunda po sunkaus žiemos pelnų — "prielankios Lietu- 
■niego visi gyvybės diegai.[vos nepriklausomybei pa- 
<odžiu. visa gamta pakįla iš šaulio opinijos" — visai ne
balto ledų grabo. Bet mi’io-'simato. Amerikiečių spau
dai darbo žmonių, kurie saidos irgi tik labai mažas nuo- 
vo spėkomis ir protu puošiaJimtis tuos straipsnius tal- 
lasaulĮ, negali naudotis to-,pino. O jeigu mes atsiminsi- 

____ __ ...... ....... ! ’ pavasario grožybėmis, Į me, kad šitai agitacijai, ku- 
negavo, bet ji girdėjusi, kadi jiems neleidžia sunkus j-jgg direktorium buvo pas-

Skardus ir kiltas geguži- ‘^.7’palankią

Mass. on April

Maskva ir San Rėmo.
Šiandien Europoje pra su

sirinkusios dvi taikos konfe
rencijos: viena Maskvoje, 
antra San Renioje. Kuomet 
sąjungininkų premjerai su- 
irnikę i San Renio svarsto, 

ką daryti su Versaliaus tai
kos sutartimi, kurios nepri
ima nei Turkija, nei Vengri
ja, o Vokietija ir priėmus 
■legali išpildyti, tai Maskvo
je tuo pačiu laiku susirinkęs 
Kremliuj Sovietų Respubli
kom Vykdomasai Centro Ko
mitetą- tariasi apie taiką su 
Entanta, Amerika ir Rusi
jos uakraščių valstybėmis: 
Lenkija, Latvija, Lietuva. 
Čeko-Slovakija ir Rumuni- 
:a.

Tiesioginio susisiekimo 
arp šitų dviejų konferenci
ją nėra, bet abidvi yra bud
riai tėmijamos. Sąjunginin
kai turi savo šnipų pristatę 
įplink visą Rusiją, o Sovie- 
ų valdžia turi savo agentų 
Copenhagoje, Milane ir ki- 
ose vietose. Be šitų žinių, 
kurių aibdvi pusės gauna, 
am Anglijos ir Maskvos 
■aidžių eina da tiesioginės 
lervbos de?ei Denikino ar
mijos likimo. Mat Anglijos 
•aidžia kreipėsi anądien 
Sovietų valdžią su prašymu 
kad pastaroji susimylėtų 
int buvusių Denikino* !ka- 
eivių. kurie dabar yra pak- 
ikdvti po-pietų Rusiją ir 
iriguli nuo Raudonosios 
Armijos malonės, ir kad vai
notų juos kaipo karės be- 
aisvius, o ne kairio šalie.- 
šdavikus. Atsakydama i ši- 
ą prašymą, Sovietu valdžia 
oranešė Anglijai, kad Mas
kva labai brangina Angli- 
os atsišaukimą į bolševikų 
nielaširdystę ir žmonišku
mą, tečiaus ji norinti pri
minti Anglijai, kad be "pie
tų Rusijos yra da ir kitos 
ietis, kur taika būtinai 
eikalinga," ir nurodo, kad 

Sovietų valdžia jau vedanti 
aikc: derybas su Latvija. 
Rumunija ir Čeko-Slovaki- 
:a.

Iš šito bolševikų praneši
mo reikia suprasti, kad pir
ma ųe non padaryti taiką 
u kitomis valstybėmis, o 
aipgi ir su pačia Anglija, o 
Ikusi saujalė kontr-revo- 
iucionieriu, tai nesvarbus 
•alyka-. Tečiaus Anglijos 
•žsjenio ministerija pasiun- 
ė jiems nota joereitą nedėl- 
lieni, prašydama duoti aiš
kų atsakymą į pirmutini 
raštą, nekalbant apie kitus 
reikalus.

Tautu Lyga taipgi pradė- 
io susirašinėti su Rusija. 
Po Paryžiaus konferencijos 
andai ji pasiuntė Maskvon 
bevieliu telegrafu užklausi
mą, ar Sovietų valdžia Įsi
leis ir apsaugos sąjunginin
kų komisiją, kurią Tautų 
Lyga paskirs Rusijos padė
jimo tyrinėti. J šitą paklau
simą Tautų Lyg? atsakymo i

į Lietuvos judėjimui ir abel- 
, nai nepriklausomybės rei
kalus pastūmėjo pirmyn."

Ir kiek to prielankumo 
"nausaulio spaudoje" buvo 
"Lietuvos judėjimui" išdirb
ta, visa parodo šita knygelė. 
Bet peržiūrėjęs tą veikalėli 
nuo pradžios iki galo, žmo- s iš Pitts- 

veikinu ’Ke-

e'

Keledinas (gal Kalininas ? | var?as ir žiauri kapitalizmo girtas žydas Bojer, iš sudė- 
Rd.) ba-vo tuo tarpu išva-| var^a- Tuo tarpu kaj)italis-|tų musų žmonelių aukų bu- 
žiavęs.iš Maskvos, ir kad jos 
telegrama busianti priduo
ta jam vėliau. Tečiaus LitvL 
įovas Kojrenhaguje rya pa
sakęs, kad Kale linas lauk
iąs vykdomojo komiteto 
susirinkimo Maskvoje. Tas 
su irinkimas jau atsidarė, 
todėl reikia manyti, kad šio
mis dienomis ’oolševikai 
duos Tautų Lygai atsaky
mą, ar jie pi rims jos tyrinė
jimų komisiją, ar ne.

- Taigi sąjungininkų santi- 
kiai su Rusija šiandien stovi 
šitaip: Anglija prašo sovie
tų valdžios ypatingos malo
nės ir susimylėjimo likusiai 
Denikino kariumenei, kuria 
Anglija rėmė ir kurstė prieš 
-ovietų respubliką, o sąjun
gininkai prašo sovietų val
džios, kad leistų nuvykti Ru
sijon Tautų Lygos komisi
ni. Čia jau sąjungininkai 
priklauso nuo Rusijos ma
lonės.

Iš kitos vėl pusės sovietų 
valdžia trokšta, kad sąjun
gininkų konferencija San 
Remoje pripažintų sovietus 
tikrąją Rusijos valdžia. Čia 
Įc;j sovietai priklauso nue 
sąjungininkų malonės.

Kadangi šitų lenktiniuo- 
Įančių konferencijų nutari
mai ture- daug Įtakos Į Eu
ropos taiką, tai nėra abejo
nės. kad iš abiejų pusių bus 
'adaryta žymių nusileidimų 
(kompromisų). Sakom?;, 
kad jeigu sąjungininkų kon
ferencija San Remoje pri
žadės pripažinti sovietų val
džia, tai pastaroji isileisian- 
i jų komisiją Rusijos padė
jimo pasižiūrėti; net iš kito? 
nusės sakoma, kad pirma 
?ovietai turėtų Įsileisti są- 
ungininkų komisiją, o tik 

tuofnet Tautų Lyga galėtų , 
spręsti apie sovietų valdžios 
pripažinimą.

Taigi ateities santikiai 
tarp Rusijos ir sąjunginin
kų dabar priguli nuo San J 
Remos ir Maskvos konfe- 1 
rencijų.

tų klesa visą savo gyvenimą vo išleista $60,000.00, ir jei- 
praleidžia švęsdama. Todėl gų nežiūrint visa to Wa- 
•usipratę darbininkai, ma-jshingtonas nenori pripažin- 
tydami tą neteisybe, pasky- fj nei Lietuvos atstovybės, 
'ė au nors pirmą diena Ge-įtai kaipgi galima sakykti, 
rąžės, ir kas metai ia šven-(kad visos tos aukos ir dar
na vis didenis ir didesnis has "pilnai apsimokėjo?" 
iarbininku skaičius. !

I Pagalios,
Sulaukę pirmos 

Gegužės .darbininkai 
šasi < 
uis. peržvelgia visas _____ r____~
skriaudas, kurių jiejms daro '$20,000, nes Tautos Fondas 

Jvra davęs $40,000, o iš viso 
‘ P-oieris reikalavo šitai agi- 
■ tacijai $60,000.00. 
1 O visa to rezultatas 
1 puslapių knygutė apie tai, 
kas tūluose amerikiečių 

, laikraščiuose buvo parašy- 
. ta apie Lietuvą !...

Lietuviškos Dainos, III Są- 
siuvinvs, antra ir pataisyta 
alida, mišriems balsams 
(kvartetams ir chorams), 
sutaisė Petrauskų Mikas, iš
leido Lietuvių Muzikos Kon 
cervatorija, kaina 25 centai, 
šiame 
dainos: 
tur,” " 
tė,” 
liai duotų. 
"Dega ugnį."

Musų Tikėjimas, parašė 
tun Berthier, vertė Jonas M 
Širvintas, išleido "Darbinin
kas," kaina 50 centų. Auto
rius, matomai, taikė šitą 
knygą katalikų vaikams, 
nes suaugusiam net ir tikin
čiam žmogui ji perdaug nai- 
viška.

Naujos Gadynės Prieauš- 
rvje. narašė Uosis, išleido 
"Darbininkas,” kaina 15 
centu. Knygutė potilinio po
būdžio, parašyta krikščio
nių demokratų dvasioje. '

, _ ___ , kiek mums ži-
dienos noma, šitą darbą varė ne 

vienas tik klerikalų Tautos 
savo jausmais ir minti- Fondas, bet 'ir tautininkų 
. _ . . ’ sav° j Fondas prisidėjo bene su

labartinė sistema. Ta dieną! 
susipratę darbininkai ir 
larbininkė?. susirinkę Į. su
eigas aptaria savo reikalus 
’r spausdami viens kitam 
•anka išsiskirsto.

Pirmoji Gegužės yra visd 
)asauli.o darbininkų švientė 
’r kiekvieno darbininko pa
reiga yra ją švęsti. Juk mi- 
lionai pasaulio darbininkų 
geidžia iš-iliuosuoti iš ka
pitalistinės vergijos. Taigi, 
draugai ir draugės, kol dar 
mus Gegužės mabni saulu
tę švenčia, kol pavasario 
grožybės priduoda gyvybės 
ir energijos, stokime Į darbi
ninkų eiles, stokime i darbi
ninkų organizaciją, i LSS., 
:r kovokime kartu su kitų 
lautų darbininkais už savo 
teises, už darbo žmonių lais
ve. už šviesesnę ateiti, už so
cializmą ir darbininkų soli
darumą visame paasulvje. 
Šių metų pirmąją Gegužės 
ištieskime viens kitam savo 
brolišką ranką per jūres ir 
rūgštūs kalnus — apjuos
kime visą pasauli. Organi
zuoki mės ir siekime, o tik
rai atsieksime savo tikslo.

šių metų pirmojoj Gegu
žės lai nesiranda nęi vieno 
musu tarpe lietuvio darbi
ninko, kuris nepriklausytų 
pie LSS. šių metų pirmoj 
Gegužės visi sušukime •’ Lai 
gyvuoja. LSS! Lai gyvuoja 
socializmas! Lai gyvuoja 
viso pasaulio darbininkų 
vienvbė! Šalin darbininkų 
siurbėlės ir visokie anarcho- ' 
komunistiški apgavikai.

Petras Kelmelis.

96

sąsiuvinvje telpa 6 
; "Gaudeamus Igi- 
Darbininku Marsalie- 

"Suktinis,” ”Kad dievu- 
’’ "Bijūnėlis” ir 
• »

imti šė- 
laukiu, 

dpkoj su-

AFRIKOJ PABRANGO 
MOTERJS.

Sugrįžęs iš Afrikos Izm- 
donan lordą? Dewar sako, 
kad Afrikoj irgi viskas pa
brango. Pavyzdžiui, prieš 
kakrę puikiausia moteris 
kainavo 5 vilsnas (vilyčias), 
o dabar afrikietis už gražią

Brooklvno komunistų or
ganas sakosi gavęs žinių, 
kad K. Pilėnas, buvęs Ang
lijos, o pankui Amerikos val
džios šnipu, dabar esąs pas-, 
kirtas Lietuvos slaptosios j 
policijos (šnipų) vyriausia(moterį turi duoti jau 8 vils 
galva. nas.



KELEIVIS”
GERIAUSIA DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA 

AMritoje:
Metams .......................... $2.00
Pusei metų ...................... $1.25..

Kanadoj ir Užrnbežiuose: 
Metams .......................... $3.00
Pusei metų ...................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei

'piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresu:

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

M L.S.S. REIKALAI
Įnešimas referendumui.
LSS. 33-čia kuopa savo su

sirinkime, laikytame balan
džio 4 dieną, 1920 m., nuta
rė paduoti LSS. referendu
mui įnešimą, kad Lietuvių 
Socialistų Sąjunga imtųsi 
tuojaus išleisti mėnesinį 
žurnalą. Žurnalas turi būt 
Įvedamas socializmo dvasioj, 
turi aiškinti socializmo teo
rijas ir principus.

I | žurnalas LSS. nariams 
ZCfflCS Sl^HdlIlS* turi būt duodamas dykai, 

kaipo organas, pakol vėl ne- 
Į pradės eiti ”Kova.”

LSS. 33 kuopos valdyba: 
Org. P. Adomaitis, 

Nut, rast. B. Songaila, 
Tur. rast. Ant. Chorno, 

Ižd. B. Pučeta.
Binghampton, N. Y.

Marsas neatsiliepė i

BANDYMAI BUVO DA
ROMI PER TRIS PARAS.
Dr. Milliner betgi tikisi vė

liaus su maltiečiais 
susižinoti.

Dr. F. H. Milliner, bevie- 
lio telegrafo' inžinierius,' 
bandė pereitą sąvitę susiži
noti su Marso planeta. Per 
tris paras jisai siuntė elek
triškas bangas iš milžiniš
kos savo stoties netoli Oma- 
hos, Nebraskoj, bet jokio at
sakymo nuo 'farso gyvento
jų negavo.
Prie šitų bandymų Miliine- 

rį pastūmėjo kai kai kurių 
mokslininkų spėjimai, kad 
Marso gyventojai bando su 
žeme susižinoti. Mat bevie-Į 
lio telegrafo išradėjas Mar
koni andai paskelbė, kad 
kaikuriose jo stotįse pasta
ruoju laiku pradėta gauti 
visai nesuprantamų ženklų, 
kurie peina veikiausai ne • 
nuo žemės. JYili mokslinin
kai tuojaus padarė išvedi
mą, kad tai busią signalai 
nuo Marso.

Gerai, pasakė amerikonas sitiki gauti atgal, 
Milliner, jeigu Marso gyven 
tojai ištikrujų bundo su mu
mis susižinoti, tai mes pa
siųsime jiems oru tokią stip
rią elektros griovę, kad jų 
bevielio telegrafo aparatai 

tikrai galės ją užrekorduo- 
ti. Jeigu jie gaus nuo mus 
'žinią,” tai be abejonės jie 
mums ir atsakys.

Taigi jis suruošė milžiniš
ką bevielio telegrafo stoti ir 
per tris naktis kalbėjo į 
Marsą. Užbaigęs savo ban
dymus jis išleido šitokį pra
nešimą •

”Per tris naktis aš jieško- 
jau erdvėj signalų nuo Mar
so. Aš neradau jokių ženklų. 
Per tris naktis musų bevie
lio telegrafo prietaisos bu
vo nustatytos taip, kad jos 
galėjo pagauti signalą pa
leistą už milionų ir milionų 
myliu nuo žemės.

Šis įnešimas reikalauja 
bent !0 kuopų parėmimo, 
kad galėtų būti paleistas re
ferendumui. Parėmimai tu
ri būti prisiųsti bėgiu 3 mė
nesių po jo pasirodymo 
skaudoje.

Už Sekr.-Vertėją
Marė Jurgelionis,

3133 So. Emerald avė., 
Chicago, III.

KELEIVIS

muiloNauja forma 
grūdeliuose —

smulkiuose
pagamina nauįą būdą 

skalbti drabužius

6
■■ ■■ ■ ____
• ’m \m.ej: bhiladelphuos 

LIETUVIAI: Kas žino apie velioni 
Joną Augai t), jis mirė apie 20 metų. 
Paėjo iš Pagirių kaimo, Eržvilko pa- 
n pij&s, Kauno apskričio. Kurie žino
te kur jis palaidotas malonėkite pra
nešti. (18)

V. NORKUS
806 Collins st., Joliet, Jtl.

---------------------------------------- ------  ------- ---------- ą

Pajieškau švogerio Juozapo Mila
šium'. gyveno VVaterbury, Conn. Ste- 
hulninkų kaimo, Kauno gub. Gavau 
laišką nuo jo žmonos iš Lietuvos ir 
prašo kad jis atsišauktų. Todėl kas 
apie jį žino malonėkit pranešti. (17) 

Kazimieras Supranaviėius
108 Bremen St., E. Boston, Mass.

Pajieškau dėdžių Adomo ir Jurgio 
Džiugelių. Vilniaus gub.. Nemajūnų 
para|>., Zirgeliškės kaimo. Gyveno 
Scranton. Pa. Meldžiu atsišaukti.

Marta Džirviutė (19)
291 E. St., So. Boston. Mass.

Pajieškau brolio Domininko Motę- 
jaicio ir pusseserės Onos Ivanaus- 
kiutčs po vyro Juškienės, Kauno rė- 
dybos, Kražių niieste’io. Meldžiu at- 
sišaukti. (17>

Jonas Motėjaitis
707 Strong st., Kenosha. VVis.

APSIV ĖDIMAI.
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 

nuo 18 iki 24 metu. Aš esu 24 metu. 
Geistina, kad atsišauktu laisvų pažiu- 

, prisiunčiant paveikslėli. (18) 
Ant. Valaitis

593 Main st.. Bridgeport, Conh.

AIRIAI PARDAVĖ Už 
$1600,000 BONŲ.

Airių respublikos šalinin
kai pardavinėjo Amerikoje 
bonus, kad surinkus pinigų 
kovai su • Anglijos valdžia. 
Jštikrujų tai nebuvo pasko
los bonai, bet tik paliudymai 
už aukas, nes sumokėtų už 
tuos bonus pinigų niekas ne- 

kadangi 
nežinia, ar airiai iškovos 
nepriklausomą ręspubliką, 
ar ne. Bet nežiūrint to, kad 
pinigams atgauti nėra vil
ties, airiai gausiai tuos bo
nus pirko. Vienoj tik Massa- 
chusetts valstijoj jie tuo bu- 
du sudėjo $1,600,000.

ATEINANTĮ Panedėij—Jums nereikia 
sutrinti brusą muilo ant jūsų drabu
žių. Jums nereikalingas pigus muilas. 

Arba soda. Arba aštrus ”skaibiujo milte
liai,” kurie suėda audeklus.

Jums nereikia sunešioti jūsų drabuži.) 
trinant smarkiai ant metalinės .-kai' 
lentos.

Jus galite tik pamerkti savo drabužius 
per naktį (arba per tris valandas) su ti.-- 
stebėtinu nuju muilu, Rinso.

Rinso susidaro iš grūdelių—iš geriu 
sios rūšies sudėtinių, kokie bent kada pir
miau buvo vartojami šeimynų skalbiniams.

Jus tik išgręžkit — purvai išbėgti, 
labai inešiotas vietas, kahiieriu, rankogalius 
< te., reikia biski patrinti tarp ranku.

Jus nusistebėsit. Jums nereikės stovėt 
pi it. skalbyklos ir visą dieną trinti. Jūsų dra
bužiai bus čvsti, ir net nereikės jums jų vi
rini — jei bent progai atsitikus, norėtumėt 
steralizuoti.

Pabandyk tą stebėtiną būdą sekanti Pa- 
nedėii. Pasek tą lengv 
ii<). Gauk Ri

Eros. Co. Cambiidge, 
Lux’o.)

Pajieškau apsivedimui merginos.
Malonėkit atsišaukti. (17)

Joseph Apulsky
Gen. Dėl. Jersey City, N. J.

i SUSIKŪLĖ GATVEKA- 
RIAI.

Northamptone, netoli Bos
tono, susukulė anądien du 
gatvektriai. Nelaimė atsiti
ko ant Pleasant gatvės apie 
5 valandą po pietų. Vienas 
paprastas karas ėjo iš Ho- 
lvoke’o, o kitas specialis bė- 
go nuo Mt. Tomo su Smith 
koegijos studentėmis. Abu
du karu susikūlė prieša
kiais.' Motormanai abiejų 
karų likos užmušti ir sužeis
ta daug pasažierių.

si«kiUGiHkbutreknad VIS*
Marso gyventojai, jeigu te- SEiMilN^.
nai tokių yra, bando susimi- Netoli Bismarcko, North 
noti su žeme kitokiais bu- Makotoje, kaimynai rado 
dais, bet per tas tris naktis išžudytą visą farmerio Wol- 
bevielio telegrafo jis nevar- į’o šeimyną: vyrą, pačią ir 
tojo. keturis vaikas. Apie farmą

"Jeigu jie butų bevielę te- atrasta primėtyta daug tuš- 
legramą pasiuntę, mes bu- čių patronų, kas liudyja, jog 
tume tikrai ją gavę. Męs da- tenai butą didelio šaudymo 
rėme savo eksperimentus si. Visa tragedija apsupta 
pakankamai toli nuo miesto, didžiausia slaptybe. Valdžia 
kad vietos elektros įtaka ne- daro tyrinėjimą, 
galėtų musų instrumentų 
drumsti. Viskas buvo su
ruošta specialiai tuo tikslu. 
Stoties stulpai užėmė apie 
25 keturkampius arkus že
mės. Jeigu Marsas butų ban
dęs su žeme susižinoti, mu
sų mašinos butų jo singna- 
lus priėmusios. Dabar mums 
aišku, kad mar-iečiai bevie
lio telegrafo nevartoja. Te- 
čiaus dėl to nėra ko nusi
minti. Jeigu ant Marso gy
vena protingi žmonės ar ki
tokie sutvėrimai, tai 
da galėsime su jais 
nors susižinoti.”

mes 
kada

Vžz nrr>
visiškai neaštrus 
bet turtingi muile 

pilni tvirtumo.

era "skalbimo-milteliai”
iciiai išrodo labai panašiais kaip

Bet išbandyk. Paimk vienodą 
’/ejų i stiklą verdančio vandens, 
rsiukzir.k kas atsitiko.

Mass.

nurodymą ant pake- 
o pas jusu grocerį. Vieno 8c. 

akelio užteks savaites skalbiniams. Lever 
(Išdirbėjai

AMERIKA SIUNČIA 
SKRAIDUOLI VLADI- 

VOSTOKAN.
Suvienytų Valstijų kariš

kas laivas, skraidolis ”New 
Orleans,7 gavo įsakymą tuo- 
iaus plaukti Vladivostokan. 
To Įsakymo priežastis neži
noma.

25S.897.000 BUŠELIŲ 
KUKURUZŲ.

Iš Buenos Aires praneša
ma, kad šiais metais Argen
tinoj užderėję 258,897,000 
bušelių kukuruzų (kornų).

NUSIŠOVĖ VICE-ADMI’ 
ROLAS.

Pereitą sąvaitę nusišovė 
Suivenytų Valstijų laivyno 
vice-admirolas Brittain. Jis 
nusižudė eidamas savo pa
reigas ant Kubos vandenų. 
Saužudystės priežastis ne
žinoma. Jo kūnas bus par- negerai su ja apsieinanti, 
vežtas namo.

MOKINIŲ 'STREIKAS.”
Needham augštesnės mo

kyklos mokiniai nutarė ap
skelbti "streiką,” jeigu vie
na jų mokytojų rezignuos. 
O ji sakosi tikrai rezignuo
sianti, nes mokyklų valdyba

9
9

"Skalbimo Milteliai
—turtinai aštr. chcm. 
—-bet mažai muilo

jie išgaruoja.

PHILADELPHIA, PA.

KONCERTAS
ir Balius.

L. M. P. S. 80 kp. rengia labai gra
žų pasilinksminimą

1 GEGUŽĖS-MAY, SUKATOJE 
Prasidės nuo 7:30 vakare.

LIETUVIŲ TAUTIŠKOJ SALĖJ
923 E. Mayomensing avė.
Koncerte dalyvaus geriausi daino- 

iai ir muzikantai. Dainuos Lietuvių 
c^aras'. vadovaujamas J. Jur- 

cikonio; Latvių choras po vadovyste 
A. Slure ir Rusų choras. Dalyvaus 
latvių orchestra vadovaujamu J. Lei- 
mano ir bus stygų ber.as. Dainuos 
pagarsėjusi solistė p-lė R. Kailits ir 
bus įvairių pamarginiinų. Po- Koncer
to Pus ŠOKIAI, grajins J. Jurčikonio 
orchestra. Malonėkit atsilankyti vi- 
st. Kviečia KOMITETAS

Pajieskojimai
Pajieškau savo moters Marės Buš- 

mamenes po tėvais Svetakiutės Vii- 
maus gub.. Tratoj pav.. Kalių p’arao., 
šnipelių kaimo. 9 vasario ji prasišali
no nuo manęs su Kazimieru Stankū
nų Anykščių valsčiaus, Utenos apsk. 
Juodu issrvezė 3 metų mergaitę Bro
nę ir paėmė mano $450. čia jų ir pa
veikslai. v

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 28 iki 38 metu, kuri mylėtų gra
žu gyvenimą. Atsišaukite šiuo adre
su: * U”)

K. S. V aikinas
607 Mantague st.. Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 21 metu. Aš esu 21 metų 
vaikinas. Atsišaukdamos prisiuskite 
paveikslėli Atsakysiu kiekvienai.

joe Milcavage (17)
South Windsor, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 27 metų. Aš esu 29 metų, 
nevartoju svaigalų nei tabako; mer
gina mylinti šeimynišką gyvenimą 
atsišaukite. Su pirmu laišku prisius- 
kitę paveikslą. Paveikslus ant parei
kalavimo grąžinsiu. Vaikinų mel
džiu nerasinėti. (I* >

A. Nevcrauskas J.
7711 Lockyear avė., Clcveland, Oiiio.

Pajieškau apsivemimui merginos, 
nuo 18 iki 25 motu. Aš esu 26 metų 
vaikinas. Merginos, kurios myli gra
fų šeimynišką gyvenimą atsišaukite, 
p ri siųsdamos paveiksią.

Jack Sugar
91 Manchestcr avė., Box 67, 

Highland Park, Mich.

Papieškau apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 28 metų, be skirtumo ti- 

: kojinio; esu 30 metų vaikinas. No- 
; linčios arčiau su manim merginos
■ susipažinti, malonėkite atsikreipti
■ per laišką ir prisiųsti savo paveiks- 
! lą. Atsakymą duosiu kiekvienai ir
nareikalavus paveiksią sugrąžinsiu. 
Vyrų meldžiu nerašyti.. (22)

Domininkas Krasnovskis
1532 — 9-th st. Rockford, III.

j Pajieškau brolio Jono Bendzit. gy
veno San Francisco, CaL, Kaunu gub.

; Jurbarko valsčiaus, Gedzėjų kaimo. 
Atsišaukite arba kas ji žinote pra
neškite. <1S) i

Antanas Bendziat
715 W. 19-th pi., Ciiicago, III. , 
----------------------------------------------------------------- ----------------------------i

Pajieškati brolio Simono Norkaus. 
Jis gyveno Chicagoje. Norėčiau su 
jjomi susirašyti. Meldžiu atsišaukti 
arba kas ji žino pranešti.

Een. Butkus
■ 249 Millbury st., Vv'orcester, Mass.

Aš Oom. česi 
j Mikailos, Vi: 
' skrieto; 1 
‘ Aš ką ti

• lėčiau

:oniutc pajieškau Jono
i’niaus rėdybos. Trakų ap- ' rūtų apsivesti

Paltaroko,' ko: 
įlaabr gir- 

Turiu

Pajieškau draugo -Toro 
gyveno Indianapoiis, Iud., 
dėjau gyvenąs Clevelande. 
svarbtj reikalą. Atsišaukite.

George Šeputis
102 Homes avė., jnJianapolis, lnd.

* Pajieškau pusseserės Anelės 
. alausaiutės. Viiniaus gub., 
apskričio, Kruonio miestelio, 
kit atsišaukti arba ją žinantis 
nešti. Turiu svaibų reikalą.

Frank Kopūstas
33 Mercer st., So. Boston, Vi

Mi-
T raku 

Malorri- 
pi-a-

Pajieškau Juozo Kvietkauckio. gy
veno Hartford. Conn.. dabar nežinau 
Meldžiu greit atsišaukti. Ą ra svar
bus reikalas. (^1

Magd. Letviciu«.5
Bok 90, Broad Brook, Con.n.

Pajieškau brolio Juozo Gzkmo, SU
VALKŲ gub.. Jankių sodžiaus, R i
jos parapijos. Naumiesčio apskričio. 

Meldžiu atsišaukti arba kas žinome 
praneškite. . C8)

Antanas Ožainas

Box 53, Tilleston sUu, Gary. I™!-

t5rls.-taTs,a“s yeido, nosis aug-
styn riesta, dideli plaukai; wro reli 
plaukai, svresus veidas, nemoka nė 

"e 'labai blogai kaiba
anghskąi. Kas juos patemytų ir pra
neštų tikras žinias, gaus S50 atlvgi- 
mmo. Keleivio _ skaitytojų meldžiu, 
kad praneštų apie tai vietiniai poliei- 

«FRiNK bushman <1') 
213 Pine St., Cardner, Mass.

jai.

ir Ag- 
Užvci-
Turiu 

kas ži-
(18

Pajieškau Kaimyno Antano 
ieškos Sukilo. Sunik.ų sodos, 
tęs parap., Šiaulių apskričio, 
svarbų reikalą. Jie patis arba 
■to praneškite.

Or.a Putciaitč
Miilbury si., VVoicestcr. Mass

Pajieškau Zofijos Budvaitės. Telšių 
apskričio, Gnudikatčių kaun i, g;. ve i> 
Fort Piai” N. J. Turiu svarbų re ka- r v *. . ■. i o 11sa, atsibūtoje. t-1'

*• Frank Vertei
2202 Lakeside avė., Clevcland, Ohio.

Pajiešlau dėdės Kazimiero Lubun 
kio ir Vincento Dagclos, abu iš i rj 
ių parapijų - ..'iems yra atėję Iai_ 

kai is lyictuvos. Atsišaukite
Mrs. Kast. Liikošaitė-Gaškicnė 

706 Maliison avė., Akron, Obio.

Pajieškau dėdės Kazimiero Lubaus- 
i-io ir Vincento Dageles, abu is r ryš
kių parapijos. Jiems yra atėję ais- 
kai iš IJetiivos. Atsišaukite^ ’x 1 * 

Mrs. Kast. Lukošaitė-Gaškiene
706 Madison avė.. Akron. Oh o.

183

613
Pajieškau draugo Marcelino Vėlic-
>s, Kaimo apskrkičic, Velic.nos pa- • Pajieškau t 

lapijos. Antokalnio kaimo. Atsišuu- kos, Suvalkų gub., 
kitę arba kas žinote ji praneškite.

STANKUS•
139 Union st., Latvrence.

lipgi tėvo Jokūbo česonio. 
atvažiavau Amerikon, 

. ■•sirnšyi i. Adresuokite:
K. Skripkunas 

Oak St., Scranton, Pa.

no-

Ii

švagerio Petro Rindei- 
. —, Panepiunės mies

telio, gyveno R imfo.-d, Me., paskui 
išvažiavo į Berlin, N. H. Jo moteris 
su vaikais prisiuntė laišką iš Lietu- 

. .. ;vos- Atsišaukite arba žinantis pr;
o Kalniečio; jis vadi-1 neškite.

Meldžiu jo paties ar kas 
pranešti. Turiu svarbų reika-

Pajieškau J 
naši Maye; 
žino 
lą.

Mass.

(20)
515,

Jurgis Eanis
Rumford, Me.

merginos,
25 metų. 

,urios no- 
p risiu sda-

Pajieškau apsivedimui 
arba našlės, ne jaunesnės 
Aš esu 32 metu. Merginos 

atsišaukite, 
mos paveikslą.

F. Šarkauskas
158 linion st., Knnkakee, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 20 iki 29 

_ metų. Aš esu 27 metų vaikinas. Pla- 
. tesnes žinias suteiksiu per laišką. At- 
j i sišaukdamos prisiuskite paveikslą.

F. Shimkus
546 W. Michigan avė., Detroit, Mieli, 

merginos, 
pinigu. Aš 
pirmu laiš- 

(18)

I Pajieškau Juozo Milkaičio, Aškinių 
Į kaimo. Lukšių parapijos; žinanūęji 
i apie ji, ar jis gyvas, ar mųęs, malo
nėkit pranešti. * (19)

J. Pakarklis
23 Oean St.. Noruood, Mass.

Aą Pranciškus Imbrosas iš Bara
vykų kaimo, Taujienų valse., Ukmer
gės ap.-krisio; tik ką atvažiavau iš 
Sšoiio (Rusijos), pajieškau Juozapa 
Starkuno. J.ydokių parap., Stanuliš- 
kio vienkiemio, gyveno Siox City. 
Iowa. Atsišaukite. (igj

Frank Imbras
319 Gardner st., McKees Rock, Pa.

Pajieškau ąpsiveeiinv.ii 
Geistina kad kiek turėtų 
esu 33 metų vaikinas. Su 
ku prisiuskite paveiksią 

J. L. S.
315 Walnut st, Nebark, N. J.

Paiieškau apsivedimui merginos, 
kuo 18 iki 26 motų. Aš esu 25 metu. 
Platesnes žinias suteiksiu per laišką. 
Atsišaukdamos prisiuskite paveiksią. 

M m. Norick
108 Brondon st., Dctroit, Mich.

Pajieškau brolio Antano Juodulio, 
miestelio, 

(17/
Telšių apskričio, Alsėdžių 
gyveno Chicogoj. Atsišaukite.

Joseph Žukauskas
80 Merrimack St

N. Vv'oburn, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
mylinčios dorąi nuo 1R iki 28 metų,

; šeimynišką gyvenimą. Aš esu 28 me- 
S! tų. mašinistas, sukalbu gerai anglis-

Pajieškau brolio Ignaco Carkaus- 
kio, Kauno gub.. Telšių apskričio. 
Varnių valsč., Kaiaiškiu sodžiaus. 
metai atgal gyveno Chicagoj. Atsi- i *ai ,r ’c,c*< pamokytas. Merginos, ply
šaukite. (jyjilinčios apsivesti lai atsišaukia, pri-

Kaz. Carkauskas i siųsdamos paveikslą. Atsakymą sa
lios 52. Riiey. Me.

0 ATLYGINIMO kas pirmas 
apie STAM.EY N. SEDICK, 

apie 25 metų i; MERY Kl'N- 
. 14 metų, čia yra ir jų pa- 
i. 2i) kovo Sedick išviliojo nia-

I

nuo tos dienos 
apt: 
tas

!:>> dukterį į teatrą
mergaitė prapąi.įC. Kas pirmas 
tai praneš peticijai ir mūras, 
-aus atlvginitnft.

ANNA KLNCHUS
327 VVoid avc., Hydv Bark, Mass.

Pajieškau Domicėlės Liškevstoenes 
tris metai atgal gyveno Luvvrence. 
Mass. Atsišaukite. _ l19'

Juzefą Raceviciene
3542 Magno’.ia st.. Oakland, Cal.

Aš Petras Varnas pajieškau brolio 
Artam Varno, Kauno gub., Panevė
žio apskričio, Remyg: > >s valsčiaus, 
Jodž.iu sd. Atsišau". i te arba kas j; 
žinote praneškite.

Petras Varnas
8 Cayton st., N. Terrytovn, N. Y.į.

Įi
, niškin kaimo. Ji pui arba kas ją ži

note praneškite. Yra svarbus reika- 
(18) ias-

Pajieškau Bronės Urbitės, Kauno 
apskričio. Veliones parapijos. Arnie-Paiieškau Antano Bakučonio,. Kai

no gubernijos. Ukmergės ąpsKncio, 
Paba:sko parapijos. Valkūnų kaimo. 
Malonėkite it-isaukti. < Skr;d!a

Kaz - m Y i 50 Huds»n sL, Ilarttord, Conn.669 Grand st, Brootoyn, I.

f

Pajieškau Emilijos Pilipavičiukės,: 
Kauno gub., Aleksandravos apskričio,! 
Kvetkų parapijos, Aiškudžiu kaimo, i 
Atsišaukite. (17)

Petras Užubalis
Box 631, Nokomis, III.

(17); linčios apsivesti lai atsišaukia, 
; siųsdamos paveikslą. A*—— 
| teiksiu kiekvienai.

J. Vasys
3316 Wallace st., Cliicago, III.

Aš Jonas Stasiukaitis, Tlie Robi 
Gąge Coal Co., Mine 7. Bay City. 
Michigan, dirbant patiko mane nelai
mė; karas pagavo ir labai sužeidė 
Draugai. giminės i. ,_ .____ _____
nekit atsišaukti ir susirašyti su ma
nim. _ (17)

John Stasiukaitis
13<»5 So. Chilson, Bay City, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
I tarp 18-27 metų. Merginos norėdamos 
! plačiau su manim susirašyti atsišau- 
: kitę. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
'Vaikinai tegu nerašinėja. (1$)

A. F. Whitmont 
P. O. Cosmopolis, Wash.

Pajieškau apsivedimui merginos 
.... Aš 

į esu 32 metų vaikinas, mylintis dailu 
■ gyvenimą. Atsišaukite, atsakymą 
i-luošiu kiekvienai. (17)

John Donat
Box 85. Glcen White. VV. Va.

ir pažįstami malo-j ar’*a nur>. g* iki 35 metų.

Pajieškau giminių: Juozapo ir Kot-|
rinos Palionių iš Dičiunų kaimo, An- 
’ano ir Jono Kleveckiu. Dragonių 
kaimo, Adomo, Antano ir Povilo 
Dabkeviėių. Aimuliškio kaimo; viri 
Pušalotos parapijos. Norėčiau susi
rašyti. ' _ (17)

John Kurnickas
208 E. 5-th st.. Wilmington. Dėl.

Pajicškau Martino ir Silvestro ši- 
puliauskių; abu Vilniaus gub., Trakų 
apskričio, Varėnos parapijos, 
svarbus reikalas. Atsišaukite.

J. A. Vitkauskas
730 W. Baltimore St..

Baltimore. Md.

Yra
< 1S>>

Pajieškau apsivedimui geros mer
ginos, kuri norėtų gražų gyvenimą; 
mergina turi būt ne senesnė kaip 2'» 
metų; aš esu 21 metų ir moku gera 
amata ir gerai uždirbu. Malonėkit ar
čiau susipažinti per laišką šiuo adi-o- 
so: (17)

ST. P-CE.
255 Broadtvay, Su. Boston. Mass.

I
1I

Pajieškau apsiverimui (merginos’ 
nuo 18 iki 27 metų, be skirtumo tikė
jimo. Su pirmu laišku prisiųskit pa
veikslą. kurį reikalaujant gražinsiu.

A. Kkunis 117)
1807 — 16-th avė.. Rockford. Iii.

Pajieškau pusbrolio Ambroz.ėjaus 
Milėškos, Naikiu sodžiaus, Mažeikių 
parapijos, 
atsišaukti, 
neškite.

Šiaulių apskričio. Meldžiu 
ar kas apie jį žinote pra- 

(10)

P. O.
August Silver 

Winchcster. Vis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
! arba našlės, be skirtumo tikėjimo ir 
! tautos, nuo 26 iki 32 metų. Aš esu 
{rusas. Aatsišaukite. (17)

D. Sakovich
101 Oak st-, Box 519,

I-uvrence. Mass.

. ..
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Ūpas ar Nuosakumas.
imasi kitus kritikuoti, ' 
turi ir pats atlaikyti kriti
ką. Kitaip darbas bus be
1

(Pabaiga)

Aiškus dalykas, kad žmo
nijos protas turi tik dvi pa
matines puses. Kuri pusė 
ima viršenybę, pagal tos pri
klauso ir užvardijimas. Stu
dijuojant ariamo prigimimo 
ir išauklėjimo žmogaus pro
tavimo, mes matome, kad 
kiek jis laikosi pastovumo ir 
nuodugnumo, tiek jis yra 
nuoseklus; o kiek jis užsi- 
karščiuoja ir nustoja proto 
lygsvaros, tiek jis ir palie
ka ūpo auka.

Diena dienon mes mato
me laikraščiuose aprašymus 
ivairių-ivairiausius atsitiki
mus, nelaimes, užmušystes 
ir suirutes, kurios Įvyksta 
tik dėl užsikarščiavimo ir 
neapgalvotų žingsnių, kaip 
vėliaus išsiaiškina.

Yra šimtai pavyzdžių pri
rodymui, kur pasiklausimas 
”common sense” — sveiko 
■proto, butų pagelbėjęs iš
vengti nemalonių pasekmių. 
Todėl nedarant jokių pla
tesnių išvardžiojimų, pažiu-Į 
rėkime Į savitarpinę veik
mę.

X. Rastenis. —1
j
nežiūrint kas tie trukdyto
jai butų ir kaip jie sadintų- 
si. Socialistai sako, kad visi 
kovos budai butų paremti ; 
ant aiškaus dalykų perma- 
tymo, kad neužtenka uždeg
ti minių ūpą ir vesti i kovą 
beginklius; bet pirma ap
ginkluoti mokslu ir Žinija, 
o tuomet jokie priešai netik 
kad negalės atsilaikyti prieš 

bet negalės 
štai, kaip 
i kovą už 

vergijos

I

milžiną-darbą, 
ir pasipriešinti, 
socialistai žiuri 
pasiliuosavimą 
retežių ’

Kad ivykdinti 
tokia tvarką, j 
butų visi lygus, laisvi ir lai
mingi; kad vienas kitą skai
tytų draugu, o ne priešu: 

, kad tvirtesnis neskriaustų 
silpnesnio;, kad nebūtų 
žmogžudysčių, plėšimų ir 
apgavysčių: kad vienas ki
to nuomones galėtų tole
ruoti: kad nereiktų buožės 
tvarkos darymui, tai visų 
pirma turime būti nuosek
lus ir visapusiškai žiūrėti i 
gyvenimą. Nes jeigu žmo
nės neturės pasto’.mmo ir 
draugiško atsinešimo linkui 
kitų, kaip tai su komunistais

1S

pasaulyje
kur žmonės

.nu* PraXdištingų pa-

Nė vienam žmogui pereik 
būt Biednam.

GUMOS LANKŲ (Tire) indust- 
rija sianaien yra gana svarbi ir ga
na pehiinga dėlto, kad tai yra vie
na iš reikalingiausių dalių auto
mobilių išdirbystėje. Gumos lan
kai kaip debatai, nešiojasi greitai 
ir tumbut panaujinti. Reikalavi
mas gumos lankų yra dide is ir 
pelningas, nes vartotojas išleidžia, 

daugiau ant ratu negu ant 
paties automobiliai®.

IKOR MAŽI INVESTINIMAI16ŪMAS SUCRAžfflO 
B®EL| TURTĄ

$500 indėli i Republic Rubber Co. 
$500 indėti Į Fiske Rubber Co..................

| $500 indėti i B. F. Goodrich Rubber Co. 
£ $500 indėti i Dunlop Rubber Co..................

| $500 indėti i Akron Rubber Co............. '. \

į The Gibraltar Rubber Co. iš New Yorfc ČitUpa- 
nln nnhliL'ui rl-iL" ___1___. i ... l

sėkmių ?Ar-gi. tiems komu- 2 
iiistų vadovams ir jų pase-!f 
vėjams buvo draudžiama

. .. ;e.^^ Partijoj, pakol jie;X
co -*1.’ iuv,fal skelbia, kad laikėsi jos taisyklių? 'Arli 
darbininku pasiiiuosavimas'darbininkų padėjimas šian

jei 
komunistai nebūtų išardė 
Socialistų Partiją? Atsaky
mas aiškus kaip diena. Net 
patis komunistai jau pama
lė savo darbo vaisius, be 
iš gėdos tyli. Mat. jau per 
vėlu! Juk visi ”susikompro 

nariai buvo iš Par
tijos Išbraukti, ir jei butų 
reikėję, tai ir ateityje tas 
.galima buvo daryti, o Par
tija palikti čielą. Bet tie va- 

... neturėdami užtektinai
Paris netik nenuėjoįnetik mokslo, bet ir sveiko 
bet daugelyje at’vė-lproto, norėjo atlikti dau- 

..mū ziag^ii atgal. K'.-!giaus negu galima. Jie norė- 
'' . ........ Į jo veikti savotiškai ir su nie

kuo nesitarę. Dabar ir patis 
pamatę, kad blogai pasiel
gė. bet prie klaidos vis da 
nenori prisipažinti, ant so
cialistų bėdą meta, buk tai 
socialistai kalti. Niekas taip

Kitaip darbas 
a-ekniiu.
Socialistai aiškiai pernia-

r atvuai skelbia, kad laikėsi jos taisyklių?

i

Šiandien mes esame Lie-i
tuvių Socialistų Sąjungos į yra. tai nekaip jie sug’.p ens 
susirinkime, šita kuopa yra i ir tarpe savęs.
dalis milžiniško judėjimo,! Apart to, komunistai yra 
kuris apsupa visą civilizuo-i pasirengę didžiumą privers
tą pasauli. Pats judėjimas i ti varu jų klausyti. Mat. jie 
yra parenmtas ;
liaus Markso paskelbtos te-!kol žmonės bus 
orijos, išsiliuosavimui kle-< 
sos iš politinio ir ekonomi
nio jungo organizuojant! 
darbininkiška organizaciją j 
—Socialistų Partiją.

Reakcijai tas labai išėjo!
ant naudos. Karinė našta 
darbininkams išėdė iki kau
lų. Nuolatini? brangimas 
pragyvenimo taipgi auklėja 
nepasitenkinimą dabartį-! 
niais šeimininkais. Republi- 
konų ir Demokratų parti
jos baigė smukti nuo koto. 
Socialistų Partija ateinan
čiais prezidento ir naujos 
administracijos rinkimais 
turėjo užtikrintą dideli lai
mėjimą, gal dar didesni, 
kaip šimet Belgijoj ir Itali
joj. Bet ačiū komunistams. 
Socialistų Partija likos sus- i 
kaldvta.

Socialistai rėmė ir rems 
kiekvieną revoliucini judė
jimą. Ne todėl, kad jie revo
liuciją ”myli,’’ bet todėl, kad 
kartais pats gyvenimas re
voliucijos reikalauja. Te- 
čiaus istorija parodo, kad 
laimėjimai Įgauti per revo
liuciją, su revoliucinės dva
sios atvėsimu, pradeda siau
rėti. Tą parodė franeuzų ir 
rusų revoliucijos. Gi laimė
jimai Įgyti balsavimais ir 
evoliucijos keliu, visuomet 
būna laiko pribrendimo vai
siai todėl ir pasilieka ant 
visados.

Rodos, turint jx> akių j gijos nariai už darbo; pasi- 
tukstančių metų žmonijos! rodo, kad nei vienas tų žmc- 
darbus, tokių dalykų priekiių netik nemoka, bet neži-j 
gerų norų galima buvo iš-! no kaip ir šepetuką J rankas 
vengti. Vienok ūpas paėmė! paimti, žodžiu, kad jvykin- 
viršų, ir dar syki pragaiš- ti piešėjų tvarką, tai reikia 
tingą nuotiki gyvenimo pradėti darbą nuo raidės A. j 
plunksna užrašė i laiko! Taip pat yra ir su musų 
knygą. _ j komunistais. Vienas ar keli!____ 1C1-

_ Apgailestavimai čia jau jų savotiškai ką nors sugal- kalinga organizatvvė spėka 
avJuag ^-2'VOjo, ir mano, kad čia jaust-; - - - -

ir, taip viskas turi ir būti. Pir- listii Partiją! ...... ..
. ‘ i iniaus, negu ką nors pradėti, ” “ 

neistengs. reikia pasiklausti proto, ar

*’*»'• t 
l

I
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I 
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112 .MliJOAV 
vartojo pereitais

metai*, ked 
PRAŠALINT ŠALTĮ.

HIU’S

€ASCARAį^QUINI

priklauso nuo ju pačių su-jdien nebūtų* pagulėjęs 
sipratimo. Kad mokslas, tai-’— • ■ • - '
yra vienatinis raktas i ge
resnę ateiti. Todėl socialis
tai ima dar smarkiau nuo 
Šio taiko veikti tarpe plačių
jų darbo minių, kad perser- 
I gėjas nuo gręsiančio pavo
jaus.

Komunistai išbėgo iš So
cialistų Partijos. Sumynė 
principus i-- Įstatymus. Sut
vėrė ”komunistų” partiją, 
bet darbininkams iš to tik 
Blėdis, 
pirmyn, 
jų pad 
ti jų skaudžiai nukentėjo. 
Sočia Ii-tai nesidžiaugia iš to 
atsitikimo, bet nemato ir 
reikalo i jų dūdą pusti, — 
tai ju pačių kaltė, kad va- 
duojosi vien tik upu.

Socialistai pasiliko ištiki- 
rni savo principams. Jie lai
kos savo idealų. Jų aštriau
si? ginklas yra mokslas. O 
pamatas — nuoseklumas.

Aišku, kad socialistų ke
lias yra sunkus, kalnuotas 
ir erškėčiuotas, bet tikslas 
šviesus, kaip diena. Todėl, 
Socializmui ir priklauso 
ateitis. Ne ŪPAS, bet NUO
SEKLUMAS!

Tas judėjimą
ki. koki ?;
me. tiktai 
liuosybės 
skleidė ta 
pas, brošiūrėlėm, 
laikraščiais ir susirinkimose 
Socializmas, kurio tikslas 
yra taip aiškus, kaip veidro
dis. plėtojasi tarpe prispau
stų rankpelnį 
kaimuose, 
kužėse. 
dvasia 
raukė pi 
minias i S 
ir
S3. 
priverseta 
skaitytis.

Šita Lietuvių Socialistų 
Sąjungos ir Socialistu Par-I .

■ ■ • ■ — ■ • lelzkeliu važiuojantiems žmonėms.

viliugingai nepasielgtų, kaip 
komunistai.

t
1‘avyzdlngcs šalčiui gyduolės 

per 20 įnori — pilių formo- 
— saugios, tikros — 

prašalina šalti i 24 va
landas — gripą į 3 

dienas. Geras biik- 
'■sukas turi raudo

ną viršų su Mr. Hill’s peveikslu.
Visuose A pliekose.

(DABAR VERTI
............$40,000

. 60,000
348.000
250,000
75.000

?ATAR.MĖS MERGINOMS APIE 
LYTIES DALYKUS JAU 

SPAUDOJE.
Minėtą knygą parašė M. F. San- 

ger, vertė J. Stropus iš anglų kalbos. 
Antroj laidoj bus prirengta naudin
gų, naujų patarimų, kokių 
pirmoj laidoj, šiuose patarimuose bus 
įrodyta, ką < ' ' ' ‘
ir laiminga. Taigimoierį . 
neužsisakėt laukiamos knygos, 

ii- i- .. Rašykit aiškiai 
^.jjuodyla (ne paišiuku), išpirkit nioney 
^l?r^?ri’ ar popierinį doierj įdėkit i 

užraše kam ir nuo ko siun-

PASAIT.IV Ratas.
Astronomiškas aprašymas musų 

saulines sistemos. Moksliška knyga 
su paveikslais. Vertė iš rusiško J. 
Stropus. Ją galima tuojaus apturėti 
tik už 25c.

2. Kovotojas Už Tsisybę. šioji 
knygelė parodo kiek prisiėjo nukentė
ti už teisybę, kada nurodę tų veid-

. . —i----- žmones
a, aL ^‘j'šio. Minėta knygelė išleista 
F. Milošauskio

3. Keršti
c * J
Parašė .. ______

E j piesėnė.. V A._
A1 lošti, tik 4 knygelių reikalinga, 
y Į preke tik JOc. 
f! T’ .-d- 
Atgauti; laukt nereikės 
V i žymėtas ’.nygas 
Žjiiais siv :;i po 2 
g-'do: 
ii F-j

S L,f:ng st^ 
Ii--------------:------------

| i Parsiduoda puiki farma. 
-i. m j^niės su tricbc-mis, visai

- ------- --t, barnė ir
iidinkai. Žems, juodžemė su 

Er?e didelio teiio, tarpe mies- 
.C-',2.A Platesniu 

te: (10)
A. GIRDŽIUS

Scotiviile, Mich.

►S.

nebuvo

daryti, kad Luti sveika
‘ kurios dar

.. • tai
•į | užsisakykite tuoj. Rašykit aiškiai 
*>ijuody!a (r.e paišiuku). Išpirkit nioney 
ž Į orderį, ar popierinį doleri įdėkit i 
y j laišku, už-' -- !..... ' ‘ '
T t eiaina.Į iIi

1

siūlo publikai dali neišparduoto kapitalo. ' ’ ' 
GIBRALTAR TIRE & Rl BBER CORPORATION 

kuri stato savo dirbtuves guminiams lankams ant 
13 gat. ir liudson Boulevard, W. New York, N J 

Pasaulio Reikalavimas. Tikras piiigtĮ dirbėjas.
The Gibraltar Tire & Rubber Korporacija tapo 

inkorporuota Gegužės 15, 1919, su]Vg Delaware 
vaktijos tiesų. Išpijančioji valdyba ir nardavinė- 
jimo ruimai randasi 234— 4-th avė., New Yorke. 
Nuo pradėjimo biznio vos keli mėnesiai atgal, toji 
kompanija dabar turi jau apie 500 šėrininku val- 

Nevv. ž orr.o, New -Jersey ir Alassachusetts 
visi pirkėjai, kurie paėmė tikrame laike pasiuivta 
jiems progą.

The Gibraitar Tire & Rubber Corporatioh taip- 
gi turi atidarius daug patarnavimo stočių parda- 

| vimui savo išdirbystės gumračių ir dūdų, ir dabar 
v bando išplatint per visą sali taip greit, kaip gsvas 
| bizniškas išrokavimas tai leis. 
| LIETUVIAI PARDAVĖJAI REIKALINGI 
| PASIŲSK ŠĮ KUPONĄ ŠIANDIEN 

| GIBRALTAR RUBBER SALES CO.
| 391 Massachusetts avė., Boston, Mass. 
į- Bnsfukit man, nepadarant man jokiu iškaščiu

iI
i

Katras argumentas 
geresnis?

Jis. — Tamsta sakai, kad 
išmintingi žmonės nesiženi- 
ia. Bet ar tamsta žinai, 
kad Selemonas, išmintin- ! 
giausis žmogus visam pa
saulyje, turėjo net 2.000 pa
čių?

Ji- — Bet ar tamsta žinai, 
kad Minerva, pati būdama 
meilės dievaitė, netekėjo už 
jokio vyro?

Diplomatai-skymininkai,
Klerikalaptautininkai, ! 
Skelbia šaukia: bonai. !

[bonail... i 
Supelėjusiai Smetonai... !

s. ;

I

I

inainiii niekšystę. kuriems

Jos prekė 25c.
Meilė Trijuose aktuo

se tragedija, ;s šeimyniško gyveninio. 
, F. Juškauskienė-F. J. Stro- 

-; pienėr.ė.. Minėtas veikalas lengvas 
j lošti, tik 4 knygelių reikalinga. Jos 

g j prekė tik J^c.
j: Virs paduotas knygas galima tuoj 
a Ismnti- jr UJ Ja pa_

galima pašto ženkle- 
ar 3 centus ant var-

STROPUS
So. Boston, Mass.

į

išaugo Į to
nos šiandien mato- 

per pastangas 
mylėtoju, kurie 

idėją iš lupų i lu- 
knygom,

judėjimas !ti varu jų klausyti. Mat, j 
ant Karo-!vis da nesupranta, kad pa

; varomi va
?u. tai nežiūrint kas 
varytų, vis tiek jie : 
užganėdinti. Ž n i o n i j a 
pirmyn, o ne atgal; jau 
varta atgyveno savo laikus. 
Jeigu ir pasisektų didžiumą 
priversti prie ne aiškiai sup- 

. rantamo tikslo, tai \ isgi ank 
hčiau ar vėliau pasimatys 
i apsivilimas. 
j Štai pavyzdi?:

Artistas-piešėjas ateina _ Į 
savo draugų susirinkimą ir 
nadaro sumanymą, kad rei
kia organizuoti piešėjus i 
vieną organizaciją, paimti 
apskričio valdžią Į savo ran
kas ir prikalbinti bei pri
versti didžiumą, kad pasi
duotų po tepliorių valdžia, 
ką reiškia, palikti visiems 
piešėjais. S umanyta-pada-
•yta. Piešėjams pavyksta 
paimti valdžią i savo ran
kas; dabar ateina tas gabus: 
ir garsus piešėjas ir ima | 
piešti paveiksią, aiškinda- 
mas. kad ir visi draugijos.atbalsiu, 
namai taip turi padarytu į ... ..................
Jo ranka ir mintis veikia i 
sutarti, kiekvienas brukšnis 
tinka i vietą, kožnas šeuetu-i 
ko patraukimas veikia su- 
Ivg minties noro. Iš šalies

juos 
nebus

eina 
prie- GIS

į dirbtuvėse, 
ulužusiuose ba- 

Savo prakaiinia 
jis pasiekė ir pat
yčias darbininkų 
Soicalistų Partiją, 

.iandien valdančioji kle- 
5 nenoroms yra jau! 

su darbininkais!

A' AO akeriu .-u uiuvemi
į naujos, siūba iš 6 kambariu, į 
§ kiti brJ- - -
£ smėliu.
a ių. rarsic
® žinių klae:

R. 1,

tų. Parsiduoda už $2,2(10.

” Ant 21 
akmens

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

1-,.____ _ , į ;eizseiiu važiuojantiems žmonėms,
t-jOS kl;.-i.ci. via \ .en<> is tu| mriems reikia visuomet tikras lai- 

iarterijų, per kurią plaukia 
apšvieta ir i 
buvo stipri, švari, ir nuo-, . .
col-h'-G T-; ti’- ain didu astus, su teise jums viską peržiūrėt...ekĄc.,1 Nei've. -JI .l-.»e_]O eilele. Į lel įasį neužganėdintas, nemokėk nė 
lės Įtekmės aoielinkės dar- -ent0- Atsiminkite, jus užmoketu- 
lGrknU-! BŽ toki Pat laikrodėli ašie $25.00Jinin.-U pe , DU\O \ iena I jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo- 
gvviausill ktiopu VI Ra jo-1 lenciūgais ir kabutis dykai su

' " " Į kiekvienų laikrodėliu,
k . , - , , ... . EXCELSIOR WATCH CO.Bet dejai ūpo vadovėliai,! >06 Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL. 

nugirdę šiaurinės Europos

lĮ :as žinoti. G varant uotas ant 20 mc- 
ci-.ci-n-otiTOiic :i ? Ypat^^s pasiufijimas. Mes iš- t J I .'jųsirne ši laikrodėli ant kiekvieno ad- 
švai i. ir nuo-I es« už$»,75 c. o. d. ir persiuntimo

apsvaigo jais. Užmiršo jie 
•savo principus, savo parei
gas. taisykles ir perversmų 
c balsius, o puolėsi prie ne
aiškaus tikslo, bandydami 

v:------ - , pr čia eiti tokiais keliais, ko-
S?1- W ki*>* Pagal egzfe..kažin, kad pabandžius? 
Pagaliaus, artistas nupiešia, 
savo paveikslą. Atrodo la-

tuojančių aplinkybių.
Kiek tie buvę LSS. ir kitų 

i Rusijos išeivių federaciju 
b?.i .visiems patm-vadovėliai per pastaruosius
ka. Dabar imasi visi draa- (]vejus metus buvo nukrypę 

nuo tikrojo kelio, kiek ne
taktiškai jie elgėsi susirin
kimuose ir spaudoj, tai jau 
parodė nesėkmės. Kiek nuo
stolių, kiek blėdies jie prida
rė socialistiškam judėjimui’] 
Kuomet darbininkams rei
kalinga didžiausia vienybė 
koumet darbininkams rei-

nieko negali gelbėti. Tai yra 
faktai Įvykę praeityje, i 
praeities klaudų pataisyti 
komunistai jau
Bet kadangi žmonija turi galimas dalykas ivykdinti, 
sekti istoriją, tai čia mes ir ar ne. 
gvildename šitą klausimą! Ansišaukimas kairumu 
vien tik dėlto, kad pana-:dar nieko nereiškia; tai ga- 
šiems atsitikimams ateityje Ji nadaryti bile vaikėzas, 
nebūtų vietos. Kad nebūtų Bet ar daug iš komunistų 
pavojaus iš vidaus organiza-’supranta, kad juo žmogus, 
ei jos, kad nereiktų aukauti yra daugiau radikaiiškas, | 
ant vėjų sunkiai uždirbtų tuo labiau jis pats turi būti 
darbininko skatikų ir be ir gabus, ir apsišvietęs, nuo- 
reikalo statyti i pavojų dar- seklus? Jeigu kas paskelbia 
bininkų gy-vasti. Socialistai kokia nors idėją, tai jis ir! 
visuomet kovojo ir kovos turi jos prisilaikyti; jei nori 
prieš viską, kas tik trukdo vvkdint kokias nors taisyk- ....... ....
darbininkų pasiliuosavimą, les, tai turi jas ir sekti; o jei ti tų visų netik

tai jie ėmė ir išardė Sočia-

Kalbame apie musų buvu
sius draugus, dabartinius 
”komunistus.” Tai jie atliko 
ta pragaištingą darbą. Pa
berto jie iš Socialistų Parti- 

įios ir. nei iš šio. nei iš to, 
pradėjo skelbti savotiškos! 
rūšie? "revoliucijas.” .Jų pa
čiu nelaimei, tuomi jie išsis
tatė save i nereikalingą pa- 

jvojų, prasidėjo areštai ir 
'deportavimas, kas neša dar
bininkams neapsakoma su
varžymą, ir tai vis už vado
vėlių klaidas.

Ar negalima buvo išveng-| 
nereikalin-

pil
nas informaeijas apie Gi braltar Tire & Rabber Copora- 
cijos investinimą.

Vardas .........................................................
Adresas ................... .. ................................

Miestas ....................................

|j
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FARMOS! FARMOS!
, Formas didžiausioj lietuvių
kolonijoj; čia jau yra nusipirkę far- 
mas suvirs 400 lietuvi?, dėlto kad čia 
yrsgeriausios žemės, molis su juod
žemiu. Niekur nėra taip tirštai lietu
viais apgyventa kaip Fcuntain mies
to apicimkė. Aš pardavinėju žemes 

$ po visas lietuvių apgyventas koloni- -t- jas. Taipgi turiu daug Farmų ant f pardavimo apie Scotiviile, Mich. Tas 
S- farmas parduodu labai pigiai. Reika- 

laukit farmų kataliogo.I4
(17) 

J. A. ŽEMAITIS 
R. 1. FOUNTAIN, MICH.

■ ■ - .____ _
-- _------------------------------------------ - --------- ^. | BARGENAS! 200 AKER1Ų F AR-

Naujiena! Rašoma Mašinėlė! sfe'S
’lirb^s. Kitkas yra ganyklos ir giria, 
t perukas bėga per farma ir yra

z.uv:ų, 2 mylios (.Uo miestelio. Augš- 
tos mokykis ir bažnyčia, 3 berisi
mai mylios nuo apskričio mokyklos. 
.8 skėrių užsėta kviečiais. Gera ženi'- 
Unon p uiaYi5a-. Kaina farmos 
■>»(,(, I. t usę reikia įmokėti, kitką Dri- 

išmokėjimo. Gali pirkti'su 
oan :a. arklais ir mašinomis. Jeigu 
iV-Y»-:^ss.-ranki¥is •■ovaliais kaina 
rlk? L \-s-no:lu variuoti tą farma 
voo^l, kad išvaduoju į Europą. Už
jausti galite lenkiškai, angliškai ar- 

D ei VOKIskai. /T 71
FRA NK CHOJNACKI

BOX 236, LUTHER. MICH.

Kam rašyt su plunks
na, kadangi už mažus oi- 
mgvs galima nusipirkti 
”Ia^)nt,kę drukavimui.
T' PEWRITER.f kuri 

parašys geriau ir aiškiau 
negu su plunksna. Ane 
tos mtšinukės kiekvienas 
gali rašyt teisingai ir 
gretai laiškus ir dokume
ntus ir tam nereikia jokio 
mokslo, nes kiekvienas 
gali operuot tą mašinėlę. 
Labai naudinga kiekvie
nam. o ypatingai tiems, 
kurie negali gražiai rašyt 
su plunksna. Padaryta 

neužsikerta. Rašo švariai, aiškiai, taipkaip ir brangi m’ašiiiaGTuri didžfa- 
IPa.zaslas raides numerius ir ženklas. Tokia mašinukę turėtu isi- 

nri^Lkieky,eTS’ Res, <^1*5 parankamas. Kaina tik $5.75. Prie mašinukės 
priaeaam ir atramento dykai ir visus nurodymus kaip ja operuoti Je^u -'o- 
nte gaut tą mašinukę pakol ji nepabrango, tad prisiąsk tik $1.00 rankpinigių 
o kitką užmokėsi kada jums prisius mašinukę. Rašykit tuojaus tokiu adre- 
sn: U'ŠI

_ _____ PRAKTICAL SALES COMPANY
1210 NORTH IRVING AVĖ., Dept 121, CHICAGO, ILL.

INFLUENZOS BAKTERIJOS YRA 
j VISUR.
| Jeigu jus nesi jaučiat visai gerai, 
j ad turite saugotis, kad nepaagutu 

net Infuenzos. Toji liga pagauna sil- 
Į mesnius žmones pirmiausiai. Užlai- 
Į yk savo vidurius gerai, kad nepa- 
[ .autu uždegimą ir jus jausitės ge- 
I Sausiai.

GARFILAX
Yra malonus paliusuotojas pavida- 

-> peppermint saldainių. Jis apsau- 
os uždegimo ir palaikys jūsų vidu
ms švariais. Gardus vartoti ir veikia 
reitai be skausmo. Geras jauniems 

r seniems. Pabandykite GARFILAX 
Į vakarą ir jauskis smagiu ryte, 
lauk Garfi’ax pabandymui dykai. 

I <ESIŲSKIT PINIGŲ, tik išpildyk 
uponą, kuris yra apačioje, priauo- 

lamas vardą ir adresą:
Išbandymui kuponas dykai 

Frank Garfinkel
Mfg. Chemist, Dept L.-16;

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

f ”Garfilax
'Came .
Street .

I
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......... Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trjTiinto: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskana', o savaitės laike jų jau nei žymės neliks f Paskui tik retk.nr- ’ 
caiS suvilgant gaivą bus užtektino, kad pleiskanos neatshiaujintii ( I 

J -yusTPĮrkte smnakt RUFFLES houkittę aptiekoje. Kaštuos tik j 
■ cj- • ,<a,-v.'ITe- ka<i j°s vertos daug daugiau. Paaiškinimai į

pridėti prie kiekvienos bonkutės. “'Jei negausite ju.-ų aptiekoje. tai • 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar monev order šiokiu adresu • į 
"“——F. AO. JHCHTER O CO.. 326-330 Broadvay, New York o

JJ.&iDE. “£k. k^ip nniH niršti yni- 
tšbanrižiati rrxf,kiu.'t mazgoji mu*. 

trinkimus, inuttari/nas — ir ri.d.ax tas 
'• ••ko tbįjo tu bjauria pttijc-
kana... Man gčdo uet darosi E' < 

“A'*. tai kom tai kfs! br- 
Tf;kalingai! Ž>t:riky ko L ir /utno pla
kai gražu*. irefnvs i- cuxti. O tai 
lod."!, kad ei vartoju HUFFLES Ef

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gydti. iė? Nei! Ar kve
piantys vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis.• ... ir cMiob Misų primoji s.kuns prrgcFbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 

būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukas? Kas gal b-:» 
smagesnio uz vysta neniežmčia galvos odą1

>e u JR f X, e; «
panaiKtr.a pleiskanas! ~ '

Paaiškinimai

City ..

r Parsiduoda puiki farma

4 mylios nuo Brocktono, kur di- 
dz^susia yra čeveryki; išdirbystė, r.e- 
dide.e upe, JO rninutų nuo karo, 5 mi- 
rutes u<i trau.-iimc; 10 ruimu na
mas, didele barr.ė, gyvulių, vištų vi
sos farmos mašinos, pakinkvmai ve
žimas, gražus sodas. 36 skėriai’ že
mes, žemė lygi, maišyta juodžemiu, 
veik visa išdirbta. Ant tos farmos 
yra visai naujai pastatytas namas, 
galima pirkt abu sykiu arba po vieną. 
I nezastis pardavimo yra ta, kad sa
vininkas išvažiuoja j'Lietuvą. Kas 
tik yra ant ios farmos parsiduoda 
labai pigiai. Pasinaudokite proga. 
Norint platesniu žinių klauskite: (18) 

J. BUKAS
E. Center st, W. Brid?ewater. Mass.

NUSIPIRK IOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! išdirba 

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

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

VIENATINIS LAVRENCE

Kri alkius
kuris pabaigęs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La 
bai gražiai siova visokius RŪBUS* 
VYRAMS h- MOTERIMS iš ger 
audeklų ir pigesne kaina negu k i 
tur. Todėl reikale užeikite ir per 
sitikrinkit. o visuomet busit užga 
nedinti. Adresas sekantis: (?

P. Va Nulis
42*4 HAVERHIU ST.

LAWRENfE. MASS.



Petras Kelmelis Brookly- 
ne gavo iš Kapčiamiesčio 
valsčiaus, Seinų apskričio, 
šitokį laišką:

laikraščius nuo tavęs ga
vau: "Naujienas,” "kelei
vį” ir "Vienybės Lietuvnin
kų.” Jau vieną numerį ga
vau iš redakcijos, matyt, 
kad užprenumeravai. Visgi 
"Vien. Liet.” man rodos, ir 
dabar tokia, kaip kad aš ją 
skaičiau dar Amerikoje bū
damas. Taipgi gavau vieną 
numerį ”Garso." Tai jau 
katalikų dvasioj vedamas 
laikraštis; fanatiškas kaip 
ir Amerikos "Laisvė,” tik iš 
kitos pusės. Ačiū tau, kad 
neužmiršti manęs sušelpti 
žinionfis. Pirmeiviški raštai 
—tai man patinkamiausi. 
Kraštutinimas 
tinka, koks 
—klerikališkas 
tiškas. Mano
bar laikosi daugiau vidurio, 
su pakraipa, žinoma, į kairę.

Kapčiamiesty] 16 d. vasa
rio mėnesio šventėm tautos 
nepriklausomybės dviejų 
metų šventę. Prasidėjo baž-i 
nvtinėmis pamaldomis: at
giedojus ”Te Deum Landa-! 
mus,” kunigas pasakė baž
nyčioj tai dienai pritaikintą 
pamokslą. Ant rinkos kari
ninkas išrikiavo Lri 1—2 
ninku, du kalbėtojai pasa
kė po praaklbą; taipgi kari
ninkas vyresnis I_______

man nepa- 
jis nebūtų 

ar komunis- 
nuomonė da-

Į Dabar-gi vėl ,
i musų milicijos viršininku ir j 
: nepaisant žmonių neapy- i 
ikantos ir protestų vis dar j 
i pasilieka musų asmens ir 
! turto neliečiamybės "dabo- 
i toju-globėju.”

Kratos, pabaudos, suėmi
mai, tai paprastas čia regi
nys. Ir žmogus ix> to viso 
neretai svajoji, ar tikrai esi 
Lietuvos Demokratinės Res
publikos piliečiu, ar atsidū
rei Kolčako, Denikino vieš
patijoj... . ■’

O kaip trošku, begalo 
trošku Kupiškio atm'osfe- 
i oje.

ir 
gal

I 
i

kc-

Kluoną, dabar labai apgai
lestauja, nes už tokį savo 
pasielgimą neteko vietos, 
dabar jo vietoj yra kitas. 
Reikia žinoti, kad mums 
balsuojant Sukackas gavo: 
<> bakus, o Jarašius 5; jeigu 
aš bučiau palaikęs Jara
šių, tai jis butų lįkęs tikrai, 
ką jis jau žinojo rinkimų 
dieną, nes pradėjo persipra- 
sinėti ir siūlė "fundą.” Da
bar, matot, yra taip, kad 
visas valsčius išrenka val- 
.čiaus Tarybą, o viršaitį 

•< anka vien Tarybos nariai, 
tai valsčius čia jau neturi 
balso.

Kaip rašei, kad išsiuntei 
anglišką laikraštį ”Nev.- 
York Call,v tai. aš jo dar 
negavau; turbut dingsta 
kur nors paštuose; mat pas 
mus baisi betvarkė. Neužil
go bus pašto skyrius 
Kapčiamiestyje, tada 
bus patogiau..

"Kleivyje radau, kad
munistai išbraukė Z. Kelme
li iš Sąjungos — ar tai tave ? 
Su tokiais pramuštgalviais 
fanatikais neverta nieko 
bendra turėti!

Tuom syk baigiu laišką 
rašyt ir su tavim kalbėtis. 
Taigi, spaudžiu tau ranką, 
dėkavodamas labai gražiai 

150 kari- už laikraščius ir laiškus, ve
liju tau sveikatos ir gero 
nasisekimo tavo gyvenime, 

lieutanan- Pasilieku viso labo tau vė
tąs pasakė trumpą prakal- -ijantis. 
bą. Dainininkai sugiedojo 
Lietuvos hymną, kurį žmo
nės išklausė kepurės nusi- , 
ėmę. Paskui viskas pavirto ' 
į demonstraciją. Vėliavas ' 
nešė pirmiausia, o paskui : 
maršavo kareiviai giedoda
mi maršui pritaikintas gies
mes; paskui kareivius ėjo 
jaunuomenė ir vaikščioda
mi taipgi dainavo tautiškas 
giesmes. Tą viską regint, . 
nevienam nenorint ašaros 
bvrėjo iš akių, mat, begalo 
didelio džiaugsmo sulau
kėm, kad niekas mums ne
kenkia apvaikščioti mums 
taip brangiąs sukaktuves 
tokiame tamsiame Kapčia
miestyje. Tokiam karštuo
liui, lietuvystę mylinčiam 
patriotui, kaip aš, tai be 
galo didelis džiaugsmas!

Dabar pas mus valsčius 
sutvarkytas visai kitaip, ----- -------- 
negu buvo prie rusų. Dabar prispirsianti. 
.yra išrinkta valsčiaus Ta- O mums, darbininkams, 
rvba iš 13 žmonių. Tarybon žinoma, kad valdžia dvari- 
patekau ir aš. Šitie 13 aprin- cinkus palaiko.’ Taigi mes 
ko viršaitį, jo padėjėją ir iž- dvarininkui pranešėm, kad 
dininką.. šitie tris žmonės mes patys uždarbi pasiim- 
vadinasi: valsčiaus valdyba, sim, o lai ponai mus teisman 
Valsčiaus valdybai visokius užtai atiduoda. Tuomet sa- 
naliepimus duoda Taryba: vininkas sakė, kad dėlto ne
be Tarybos valdyba negali norįs algų mokėti, kad dai- 
darvti nieko. Viršaičiu bu- irininkri žiemos metu tik 6 
čiau likęs aš; bot kad esu ^.landas dirbo. Darbininkai 
vienas ir iš namų pasitrauk-‘ ponui paaiškino, kad tai yra

‘ išrinkom An-darbininkų nutarimas, beta

nust 
rinkimus 100 rublių 

bet gal 'reikės

I

V. Kelmelis.
P. S. Skaitydamas, "Gar

se” atradau, kad yra išėjusi 
anglų kalboj knyga "Histo- 
rv of the Lithuanian 
tion” — gal tu ją turi? Je 
jau perskaitei, tai gal pr 
siųstu m ir man? Bet jei 
siųstum. tai reikėtų užregis
truoti ; 
draustą 
tvarkos

Na-
.1

.siunčiant neap- 
prie dabartinės 

gali dingti.
V. K.

Ziniosjš Lietuvos
•t----- T----žaliosios valsčius.— Poce- 

viečio dvaran sausio 23. d. 
atsilankius savininkui, dar
bininkai, kreipėsi į jį klau
siant, kuomet jis atiduos 
praėjusių metų uždarbį. Sa
vininkas atsakė, kad tik tuo
met atiduosiąs,

I

kai valdžia

ti negelia, tai 
taną Sukacką iš 
Viršaičiui algą 
prieš i...—____
mėnesiui, i 
duoti dvigubai tiek, nes ris 
kas baisiai brangsta.

Beje, pamiršau parašyti Į 
tau, kad aš musų kaime tu
riu daug priešų; visi, kurie 
buvo mums priešais pir- 
rniaus, dabar susibūrė vėl 
prieš mane. Iš viso kaimo 
tai tik turiu draugą Radze
vičių ir dar Juozas Tamošie- 
r.is nieko sau. O iš visų ar
šiausi: tai Varniukas ir Te- 
nas. Dabar jie pradėjo jieš- 
koti prie manęs visokių 
priekabių šitame gale so- 
dižaus, kaip kad darė mums 
gyvenant aname gale so
džiaus; tenai jie norėjo nu
versti mums triobas, o čia 
vėl užsimanė man nuversti 
kluoną; jie sako, kad mano 
kluonas stovi jiems ant va
ryklų. Bet jie mane neori- 
veikė ir aš jų nebijau. Vir
šaitis Jarašius, kuris laikė! 
jų pusę ir grąsino, kad jis I 
turįs galę nuversti man prasmėje.

7
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NUSIUNČIAME 
PIGIAUSIAI, 

SAUGIAUSIAI, 
GREIČIAUSIAI

* rv-jd

KBEEfVflI

u
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BALTIC STATĖS
r

FINANCE CORPORATION
(Inkorporuota Mass. Valstijoje.)

CAPITAL STOCK $100,000.00 ■

3

1707
Šitą

kiekvienas, iškirpt ir pasiiikt-

»

-i,—
Br. K. liko NEPALIAUJAMA KOVA. 

Garsus Amerikos rašėjas 
Robertt Louis Stevenson 
parašė: "Per keturio’ik
metų aš neturėjau nė vieno 
dienos geros sveikatos. A 
buvau visados pailsęs ir tan
kiai reikėdavo atgulti i la
vą; negalėdavau padaryti 
savo darbo be pertraukos.” 
Ir tai yra labai daug kin
tančių, kurie kovoja pana
šiai, bet daugelyje atsitiki
mą jų padėjimas butų gali
ma tuojaus pagerinti, jeigu 
jie tikrai žinotų apie Trine- 
rio Amerikoniška Elirira 
Karčiojo Vyno. Tos gyduo
lės visiškai prašalina (Įaugs 
Ii nesmagumų, išvalydami; 
perdėm visus vidurius, pa 
liuosuodamos juos nuo ne
gerumų ir priduodamo- svei 
ką norą valgyti. Jusu aptic-

Derž'-morda.

FARMžt, 97 akeriai žemės
35 a’itriai ijlirbtos, <>fci'os ganyk-
s, oiJelis miškas, yra senojų. dvi
-i-vės, 1 tslvėia, 1 arklys, pakmky-
ii, vežimai, visokių medžių soda^. 
kambarių ramus, barsies, yištirv-^

os. netoli išdhbystės miesto ir ra“-; ■ IrniHna »rh*i' nanlivžvi v- i •i i. r-.K-l lr s krautuvės. Ypatinga’- 5 KOnUS 31Dd P?rad\ ejd> \dl 
iiJĄ ^arsid’ioča už Sl.SuO. I^nok-t lcįy UZiaiKO 1 BinenO Vai? 
;.2oO. Atvažiuokit pažiūrėti. (2’1) — -

NATHAN WEISLER
S Srhoo! st.. ! Ja r. i eis-> n. Cona.

IR TVIRTU
Kūdikio tarpimas ir vystymąsi dikeias priklauso 
nio užlaikymo tr vartojimo maisto. Ju.su kūdi
kis turi būti kasdiea maudomai ir reguliariai pa- 
ftutitinanias. .jei itcgalii žindvt kūdikio. > .t rinkit

EAGLE BRAND
(CUK’DENSk'l) AiILK)

PINIGUS Į 
LIETUVĄ IR

LENKIJĄ

People s Exchange
INCORPORATED

BANKIERIAI

78 SALĖM STREET § 
BOSTON, MASS. |

O, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

Pabandykite Ongeliua 
Įter Tonic, ypatingai 
veikstant. arba turini 
r_\. *: ' ‘ >u=
‘nerio Cough Sedative! 
esate girdėję apie Trinerio. 

; Antiputriną, kuriai nėra 
itygaus gurguliavinui gerk
lės, burnos plovimui ir ni3z- 
gojimui žaizdų? -Josenb Tri- 
ner Company, 1333-34 So. 
Ashland avė., Chicr.go, III.

\ FARMA. j. . ,. , . •
Parsiduoda Isbai pigiai. SO akerių. j lf KOSUlr Vartok tUOJl 

5 akeriai isdiibios .-j naujais budin- ' 
a;s 7 karvės, 7 telyčias. 3 arkliai; 
našiuos su visais įrankiais, žeme gc- 
a. Savininkas deiei nesveikatos ne-

Dei p’atescių žinių raši -

JONAS KASPARAS
1, Jrons. Mich.

'ai.' dirbti, 
titės.

p

Iš R MOS! FARMOS!
Geriausis pirkimas farmų pilei 

ausų miestą, Bart, Mich., kuris yra 
ygc.-noj tarp puikią farmų. Čia lietu- 
;;; gan tirštai apgyventa, arti gele- 

linkeiio, ant derlingų žemių. dar 
'au'• randasi Trapirkt gerų farmę su 
•adargais. guvuliais ir viskuo. Mu- 
•ų ūkininkai yra visokių pakraipą, 
?et visi sueikime gyvena vienas kitą 
elpia kuom gali, labiausia naujai pri
buvusi, jam parodo kaip ir kur pra
sėti darbas, veik visi skaito gerus 
aikraščius. daugumas skaito ”Kele;- 

• į,” taip pat iš musų kaimo išeina ir 
ikininkiškas laikraštukas "Amerikos 
ūkininkas,” iš kurio daug ko gali pa- 
irrošinti. Jis kainuoja Amerikoj 81 
netams, o i Lietuvą S1.25, jo niekur 
teužlaiko ant rubežiu. Pasiųsk savo 
■nminėms, o gausi padėką. Su pagan
ia. (1 • )

M. VALENČIUS
P. O. Box 9(5, H art, Michigan.

JEIGU JUS MANOTE 
| NUSIPIRKTI ŪKE TEISINGAI be 
I apgavybės, mes duosime <re: iausi oa- 
tarr.avimą, ne;?u kas kh-.s. Mss tu
rim daug: ūkių visokio diJumo ir pre
kės. Turim su gyvuliais, e.;.;: : .-.i . 
sodnais, užsėtais javais ir tt. Mts par 

į duodam ant labai lensrvo i 
nes mes patis esam faune 

i farmų gyvenam. Užcad m 
Į tuojam žemę ir popierių 
i rauti geresni patarnavi 
• rašykit mums pirma liet
■ kiu adresu:

AMERICAN FARM LAND CO 
SCOTTVILLE. MICH.

PARSIDUODA FARMA.
22 akeriai. graži stuba, 5 rūmai su 

Kirčiais, didelis stebelis, 2 barnės, 
•••ištinyčios, visi budinkai nauji; šuli
nis prie stubos, sodas visokiu vaisin
ių medžių, žeme iš 
10 akerių užkrėsta 
aptvertos, upelis dėl 
kų ir visi padargai;
•>2.590. Taipgi parduodu 4 lotus že
mės AVaterbury ir Autamobilių visai 
pigiai. Atsišaukite. (18)

KRANK ADOMAITIS
83 S. Main St., Naugatuck, Ct.

rudenio aparta, 
mėšiu, ganyklos 
žąsų, daug mal- 
parsiduoda už

DOVANA
Didelę, SI vertes, 
artistiškų paveiks
lu knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILĘ 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meilės, Šei
mynos, Dailės, .Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius Si-25

Pinigus siuskite money orderiu arba popierinį 
dclerj ir 25c štampų.

3 MEHJE ir ŠEIMYNA
•2923 St. Avė. Chicado, III.KARMOS! FARMOS!

Pranešu visiems, kad turit? daug 
farmų pardavimui Seotvilie, Mieli, 
apielinkėj. Tas faimas parduodu vi
sai pigiai. Rašykite klausdami tei
singų informacijų, Įdedami krasos 
ženkleli. (18)

.MIKE YOUNS
R- 1. Fountain, Mich.

TIK VARAMS.- Turime labai dailių 
paveikslų, kurių iki šiolei nesate ma
tę. Prisiųskite viertą doleri, o 10 t>- 
kiu paveiksiu aplaikvsite. (19)

P. LEBJEDNTKAS
R- S. S., Rutland. Mass.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.95

įsakantiiausias kūdikiui maistas — padai 
įeriausio karvės pieno ir malto cukraus, 

nikiu. Visur ji įekomendiiuj.'i daktarai t 
utsakantumo ir maitingumo.
Jeigu j ūsų kūdikis ne auga—jei jums reik: 
sto, kuris ji sudrutins ir padarys sveiku. į 
mums šiandien kuponą ir gausi dykai ja 
boję instrukcijas apie maiiinnrą. taipgi p 
dešimts keluriu puslapiu knygelę apie ku

Kam bėdavoti apie stoką cukraus 
stalui ir valgiams? Eagle Rranū, 
sakantumo ir gerumo, 
lis yra pigesnis ir si 
Brand bile reikale kur 
rus. ir pienas. Bandyt

šis Babelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

N

INSTEIGTA 1857 31.

;IiO Jtl.?Ų 
SAVO «X* 

> to, dar
Eagle
• v

Eagle Rru
paliuosuos j a;
alsesnis. Vai 
naudojama paprastai enk

it. SU SOSil.

Parsiduoda Geruose Aptiekose 
ir Groserių Krautuvėse

The Borden Company 
JOS ELDSON STREET 

NEW YORK.

Iškirpk kuponų. Pažymėk 
norimų knygutę ir prisiųk 
ji mums ŠIANDIEN.
Mrs ......................................
Street ..................................
City ......................................
Statė ....................... (3)
..Nurodymai apie Vaigius 
... .Kūdikių Gerovė.

Kiti BORDEN
Borden’s Evaporated Kilk 

rden’s Condensed Cofi'ee

Produktai:
Borden’s Mi'k Chocolate 
Borden’s Malted Mišk

Kas mane išgelbėjo r.uo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš per 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
j.ispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
laug man nesmagumo — atsiliepdavo 
-kiįvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau psgelbos dėl savo sveikatos. Bet 
Kada aš pradėjau reikalauti Salų taras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jaus ties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidavė smagu vis
lias. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau^ laiminga 
■ audodama Salutaras Bitteria. Kaina 
-1.25. Galima gaut geresnėse aptieko
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS CHFMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blcgamų.

\Vm. BRUKNIS. Sav.
Halsted St., CHICAGO. ILL. 

apgarsinimą turėtų perskaityt

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

--x~ . ,x;, ,! F1SHLEIGH & CO., Dept. 924,
Phiiadelphia, Pa. I CHICAGO. ILL.

KAS TIK GYVAS!
Tai buk bagetas! Laikykite tą kny-j 

savo kišeniuje, vyras ar moteris, i 
Jus matysit savo vidurius savo aki- j 

I mis; parašyta praktiška^., pamoki- i 
Į nanciai ir hygieniškai. Rasit savo į 
[spėkoj milionus. Kaina 25c. ir 50c.

A. H. D. LAPAS . (19)
814 Vine st., Phiiadelphia, Pa. I

Į.ipavasaryj jie dirbsią 8- va- 
:stėm i landas, o vasaros metu 10 

•ti. ir jei reikėsią skubiems 
; darbams, tai gal ir daugiau 
| prisieis dirbti. Dvarininkas 
Į norėjo uždrausti darbi- 
ininkams po dvi karves lai- 
I kvti, bet darbininkai nepasi- 
idavė. Dvare buvo 29 šeimv- 
Įnos darbininkų, dabar 25 
šeimynos nuo darbo paliuc- 
suotos. Už butu? reikia ati
dirbti 5 dienos, o už rugių 1 
pūdą — 3 dienos.

Mes, daribninkai, laukiam 
pavasario išaušiant, tuomet 
su savaisiais ponais vėl pasi- 
rokuosim.

Skarmalhikas.

KUPIŠKIS. — Daug ne
malonumo ir persekiojimų 
kenčia čionykštis pažangu
sis jaunimas, ypač darbiniu-' 
kų vadai ir jų užtarytojai 
nuo Kupiškio nuovados vir
šininko Br.K-skio.

Prieš karą jisai buvo Ku- 
niškio. Šimonių ir kt. valse, 
"ponu” pilnoje to žodžio

4

glilIHElili
SKAITYKIT^ iNJGĄ, IURIĄ VISAS PASALUS JAU SENAI SKAITO! 
Šitos knygos vardas yra Portugalą iiu ysrtos 

Meiliški Laiškai, parašyti per yiinyxj;ą Alka] Oi'O<l->, 
1668 m., klioštoriuj Beja.

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai jau senai 
tapo išversti Į visas pasaulio kalbas, o dabar jie 
tapo išversti ir i lietuvių kalbą: o tai reiškia: ką 

jau senai skaitė su didžiausiu pa.-iir.i’giinU, dabar ir

immiiniiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiffiKiiin

Korporacija likosi nuorganizuota “ere-niam aprūpinimui keliaujančių Į 
Lietuva lietuviu arba norinčiu sutvarkyti Lietuvoje kokius nors reikalus.

4. 4- . *

Siančiam Pinigas į Lietuvą ir į Visas Pasaulio Dalis,
Parduodam Laivakortes.

►

a

visas svietas _ _____ ___
mes, lietuviai, turėsime progą skaityti.

.iiinyška Mariana paroc»2 savo laiškais nekaltos mergaites kdta- 
sirdystę," teisingumą., nepergalimą meilę ir. neapsakomus kanuas u?, 
ui®*? t^P, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados.

Miny .->kos Marianos Meiliški Laiškai tapo išleisti 1 ctuvių kulny; 
labai storo, didele, knygo. Be to, šita knvga vra pa miešta labai pui- 
Kiais paveikslais. Ir šites puikios knygos kaina tik Sl-00!

a

DroŽIAUSiA S PUKiAUSA ARTISTIiKy PAVEIKSI? KKYGA1 g 
3S2 pusiapitĮ. 352 paveikslu.

_ Niekur nėra taip aiškiai atvaizdinama gra- | 
žiosies lyties (moters) grynas bei plikas ku- = 
nas, kaip kad šito knyge. §

Šita milžiniškai didelė knyga, 11x8 colius, g 
yra at.-pausdinta ant labai guos popieros ir | 
apdaryta puikiais, tvirtais audeklo apdarai-. §

Ir šita neapkainuoiama knyga par. įduodi; = 
tik už $4.00! ' š

_ Pinigus siųskite money orderiu arba, popie- = 
riniais doleriais laiške šiuo adresu: .!>'■ .”e<- 
geri*, ,2023 St. Pinti An.. Cldengo. 7 '. , §

Siuskite $5.00 kartu, tai ?avsito abidv-g 
knygas: Portiigalii Mimikom ' ~ =
kai ir Artintišku Paveiks’" Knyga.

B;itciiiniiiiiiiaiuHHii|«»|WII!!!'!Sl;l!li!il''l{S

Lietuviškai -
' hCT’ ta,: nuo £*lvo» akaudėiimo. nuo užsisencjusio reu

čių^nTo’k^nIiIU^ Pi,r'^iTno str6nų, kraujo valimui, nuo uždegimo p au 
K ’r Taipgi turime nuo visokių slapto r-g-i b

teni E m BSUnmus įteikiame, nuo patrūkimo dėl wru ir mo 
f K kSŽri.L£rt’’V°s šaknų ir Žolių. Mes JUT1P£™ už'
R dTkl T<$a V8131’ pašaukiama geriausius daktarus per telefoną už ų5- *' ’"w‘ o

į 100 SALĖM ST., BOSTON, MASS.

Lenkiška Aptieka

!!

I

r >

A

Į šia bendrovę Įeina visos lietuvių agentūros, kurios pirmiaus veikė atskirai. 
Apart agentūrų Į Korporaciją prisidėjo įžymiausi Bostono vertelgos:

Petras čepiikas, Antanas Ivaškevičius, K. Šidlauskas, St. Vileišis; profesio
nalai: D-ras Jakimavičius, Dr. A. Ka-pcčius, Adv. Howard, Adv. Bagočius, 
"Sandaros" redaktor. K. N. Norkusir daug kitų.

Korporacija jau turi savo nejudinamą turtą, visą bloką su trimis mūri
niais ir 6 mediniais namais, ant kampo Broadway ir E st. So. Bostone, kurio 
vertė siekia Į 60,000.00.

Korporacijos Šeras iki 1 Gegužės po $100.00, paskui bus pakeltas iki 
$115.00, o gal ir nebeliks. Kas norėtų tapti šęrininku šios korporacijos, at
sišaukite tuojaus.

KURIE SIŲSITE PINIGUS Į LIETUVĄ per BALTIC STATĖS FIN. 
CORPORATION, gvarantuojame, kadjasų pinigai nueis greit.

Dabar kursas pinigų keičiasi kasdieną, todėl musų korporacija pasiun
čia pinigus visados pagal dienos kursą.

PARDUODAM LAIVAKARTES, parupinam pasportus ir padarom vi
sokius dokumentus. Turint kokį reikalą kreipkitės pas:

BALTIC STATĖS FINANCE CORPORATION

Cor. Broadway & E Street, So. Bosfon, Mass.

► •
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Gegužinės prakalbos.
Ateinantį nedėldienį, - 

i valandą ix> pietų. Lietuvių 
Salėje, E ir Silver gatvių 
kertėj, bus Gegužinės pra
kalbos, kurias rengia LSS. 
ii0 kuopa. Kalbės "Keleivio’’ 
retlaktorius S. Michelsonas. 
Visi darbininkai kviečiami 
ateiti. Įžanga dykai visiems.

i ----------------- -
Kunigai priešingi nedėldie- 

i nio žaislams.
antgalviais straipsnių, paša-* Pakol Bostono valdžia 

buvo airių politikierių ran
kose. tai nedėldieniais buy 
uždrausta svaidyt sviedi:

Į

v

Vietinės Žinios
Grasina kulkasvaidžiais.
Artinanties Pirmai Ge

gužės, kuomet susipratę 
darbininkai visam pasauly
je rengia demonstracijas ir 
protestuoja prieš savo 
skriaudikus, Bostono kapi
talistų spauda pradėjo. 
spausdinti stambiausiais;

kodama, kaip puikiai Bos
tono policija yra apsigink
lavus, kokių gerų kulkas- 
vaidžių ji turi "riaušėms” 
malšinti, kaip gerai ji išla
vinta šaudyt ir u. Visa tai 
daroma darbininkų gąsdini
mui. Tas reiškia: nedrį 
daryti demonstracij ą, 
mes jus iššaudysim.

Ir kapitalistams ištikrujų 
dreba kinkos. Jie bijosi sa
vo šešėlio. Kiekvienas dar
bininkų pasijudinimas jiems 
rodos "sukuliniu.” L —L 
nanties 1-mai gegužės jie iš
tikrujų pradėjo ruoštis prie 
kovos. Tuo tikslu daug kul- 
kasvaidžių pritaisyta ant 
automobilių ir sustatyta 
įvairiose nuovadose, kad 
"reikalui" pasitaikius, juos 
tuojaus butų galima pavar
toti.

Tai lygiai taip, kaip buvo 
Rusijoj prie caro valdžios.

a svaidyt 
ibaseball) ir kitokie žai< 
Dabar majoras i 
komisiome: ius v 
tai tas jiezujitiS" 
mas tapo ]>ana 
Kaip tik atviiu i 
tai tūkstančiai 
nių išeina ant p 
kus arba pajunn ir : 
tisą diena linksmin.. : 
tyro oro. Vienok tas 

Ir arti- nepatinka kataliką 
gams. Jie norėtų, kad ja::

• 1 ■ u -ir k a .oi 
Todėl j

kitę
nes

Prasidėjo "šviesos taupy
mas."

Nuo pereito nedėldienio 
Massaehusetts valstijoj pra
sidėjo taip vadinamas "švie
sos taupymas." Visi laikro
džiai tapo pavaryti vieną 
valandą pirmyn. Žmones 
dabar turi viena valanda 
ankščiau darbą pradėti iš 
ryto, ir viena valanda ank
sčiau baigti vakare, taip kad 
žiburių jau nereikia prie 
darbo žibinti.

Tečiaus su tuo "šviesos 
taupymu” yra daug nepa
rankumo, nes kitos valstijos 
šįmet jį atmetė, todėl ant 
geležinkelių ir Mas-achu- 
setts valstijoj palikta senas 
laikas, taip kad dabar dirb
tuvėse, ofisuose ir namuose 
yra vienas laikas, o ant ge
ležinkelio stočių kitas — va
landa vėliau.

1

i

i;
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mas eitų i pelėsiais dv 
čias jų bažnyčias 
tenai poterius, 
pradeda jau reikalauti, k 
nedėldienio žaislai vėl bu 
uždrausti. Bet vargiai jier 

•pasiseks tas padaryti.

r

a

;♦ 
•’ 

*»•!
’ » 

i:
i! 
i;* • 
■»’
? 
i?

• ’

• -----------Ketvirta 11-ra Metine Konvencija

arba SEIMAS
KRIAUČIŲ UNIJOS 

Amalgamated Clothing Workes of America

r

PRASIDĖS PANEDELYJE,

10 d. Gegužčs-May, 1920 m.

nuo 10 vai. iš ryto

mont Temple Salėj
82 TREMONT STREET, " BOSTON, MASS.

Tą dieną visi kriauėiai nedi bs ir eis pasitikti delegatus, kurie atvažiuos Į Seimą iš visos 
Amerikos ir Kanados. Tu?m pačiu laiku bus MASS-MiTINGAS IR PRAKALBOS su 
MUZIKA. Kalbės žymiausi darbininkų vadovai: S. H1LLMAN, J. SCHLOSBERG. M. 
LONDON. M. HILQUIT;Lietuviškai kalbės delegatai atstovaujanti kitų miestų kriau
šius. Visi darbininkai, o ypatingai kriauėiai dalyvaukite lame Mass-Mitinge.

«
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VISŲ ŽINIAI.
_ Už_ visokius pabėgimus, nusk- 

riaudimus, pasigarsinimus iš ko
kių vietų paeina, pirkimus, parda
vimus, pajieškojimus giminių arba 
draugų, "Keleivio” skaitytojams 
skaitome po 2c. už žodį pirmą sykį 
ir po 1 ^c. už sekančius sykius. 
Neskaitytojams skaitome po 3c. už 
žodį. Taipgi už apsivedimus skai
tome po 3c. už žodį.

Tokius pagarsinimus rašykite 
kuotrumpiausiai ir visados siųski
te kartu ir mokestį, jeigu norite 
xad greitai tilptų.

"KELEIVIO” ADM.
255 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS.

I

Dr. L. J. Podder;
y . Iš Petrogrado. ;;
IGYDO SLAPTAS VYRŲ IR

MOTERŲ LIGAS.

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

iki 9 vai. vakare. į > 
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) * J 

69 CBAMBER ST, • BOSTON. i į 
Telephone: Haymarket 3390 ’F

į | Tel. So. Boston 1771 j

į; Dr. J. Jonikaitis •
o

I ooo

♦
r.. DUV.Ai/n.-M, |
So. Boston, Mass. t— - - -- į

I 
I,4

Chirurgas ir Gydytojas 
Ofisas: 495 E." BROAD\VAY, 

c_. z____  : .
Valndos: nuo 9 iki 11-tos iš ryto 

nuo 7 iki 9-tos vakare.

n
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Kriaučių Atydai!
SUTVERTA IR INKOR

PORUOTA ANT $50,000 
KAPITALO RUBS1UV1Ų 

BENDROVĖ.

i«

j
t!.

Visi kriauėiai ir dirbtuvių 
vedėjai malonėkite atsišauk
ti, kad 
spėkomis sukėlus kapitalą ir 
protiškas jiegas uždėjimui 
dirbtuvių čionai ir Lietuvoje. 
Rašykite:

American Eagle Raincoat 
Maafg. Co„ loc.

..454 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

išvien bendromis

Dr. 1 J. Karalius
t

Audėjai reikalauja 11 va- • 
landų ir 50 nuošimčių 

daugiau algos. .’
i I

Suvienytų Naujosios Ang- i 
lijos audėjų Taryba turėjo » 
pereitą nedėldienį susirin- ’ 
kimą Bostone ir nuta-ė pa- 
remti prisidėjusių prie josit 
unijų pastatytą reika’avi- Į. 
mą, kad visose Naujosios i.’, 
Anglijos audinvčiose butui!. 
Įvesta 44 valandų darbo są-;t 
vaite, kad visiems audiny- 
čių darbininkams butų 
kelta 50 nuošimčių alga, ir Į!? 
ka butų pripaižntas audė-Į^ 
jų Internacionalas, kuris at- 
stovauja daugiau kaip 
60,000 audėjų šioje šalyje.

Pripažinus Tarybai Mtos -j 
reikalavimus pamatuotais, -p 
iie dabar bus paduoti vi-Hj 
soms audinyčioms La\v- p 
rence, New Belforde, Cbel i p 
cea’je, Fitchburge. Nashua.lp 
Providence ir kitur.

12 Gegužės, Seredoje, nuo 7:30 vakare
Municipal Building an‘ 8,t

BUS GRAŽUS KONCERTAS
Minėtą koncertą surengė Kompozitorius M. PETRAUSKAS.

Tikietus iš anksto galima gaut dykai pas kriaučių atstovus dirbtuvėse ir kriaučių dele
gatą B. SKERSTONĄ.

14 Gegužės, Petnyčioj, nuo 8 vakare
Mechanics’ Building, ant Huntington avė., Bostone, bus gražus BALIUS.

ĮŽANGOS T1KIETAS: VYRAMS—75c.; MOTERIMS— 50c.
Tikietus galima gaut nusipirkt pas kriaučių atstovus dirbtuvėse, ir pas at. B. Skerstiną.

......
. Tel. So. Boston 506-W }

DAKTARAS ’
A.L. KAPOČIUS:

I
♦i
iI
i 
t

i 
t 
i 
t 
i 
« 
i

LIETU VYS DENT1STAS. 
VALANDOJ Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo S iki • vak.

»
i

Gydytojas ir 
Chirurgas.

Gydo užsenėjusias ligas 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAM ST. 
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

NIDRLIOlfIS 
J, iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Commmiss.
66—67 Journal Building 2 

262 WASHINGTON STREET 
BOSTON. MASS.

Apiplėšė Juozą Mickevičių.
Pereitos pėtnyeios naktį 

Tioxburyje po Nr. 60 Chest-į 
nut st. buvo apiplėštas Juo-; 
zas Mickevičius. Plėšikai se
kė jį visu keliu iki namų ir 
laukė iki jis atsiguls. Paskui 
įlindo per langą, surišo jį 
lovoje ir paėmę §500, ku
riuos jis buvo pasidėjęs po 
pagalviu, pabėgo.

P>anditai taip greitai ir 
tykiai savo nedorą darbą at
liko, kad tuose namuose gu
lėjo 7 žmonės ir nei vienas 
iti nepajuto piktadarystei. 
Apie plėšimą namiškiai su
žinojo tik tuomet, kuomet j 
iš ryto rado Mickevičių su-j 
rištą lovoje. Mickevičius sa-Į 
ko. kad plėšikų buvo tik du. 
Policija jų jieško.

Barzdaskučiai pabrango.
Barzdaskučiai nutarė nuo 

pereito panedėlio pakelti 
kainą už plaukų kirpimą ir 
barzdos skutimą. Plaukų 

į kirpimas, už kurį iki šiol 
j jie imdavo nuo 25 iki 35 cen
tų, dabar bus jau 40 centų. 
i7Jž barzdą nustatė 20 centų: 
ilki šiol imdavo po 10 centų. 
iBet kaip tik barberiai 
'arė pakelti kaina už 
darbą ir pridėti daro 

ikams po §2 savaitei, 
jaus skalbyklos paret 

h-o iš jų daugiau už abi 
Į ir abitus žipomis. Viena 
tą spaudžia ’
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1 d. Gegužes, darbininkų švente!
NEDIRBS VISOS KRIAUČIŲ DIRBTUVES

Bus rengiamos PRAKALBOS kartu su SOCIALISTŲ PARTIJA AMERIKOJE. Po visas 
kriaučių dirbtuves bus išdalinti apgarsinimai, kuriuose bus nurodyta kokioj vietoj ir ko
kiu laiku Įvyks prakalbos.
Visuose paminėtuose parengimuose visus darbininkus kviečiame dalyvauti.

KRIAUČIŲ UNIJA.A. C, W. of A.
(♦

PARSIDUODA RAKANDAI. 2 
ambarių ir virtuvės. Parsiduoda pi
jai, nes reikia išvažiuoti.

ELZBIETA SUVAIZD1S
17 Burrell pi. So. Boston.
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Tei. Beach 6933

OR. N. M. FRIEtMAR
SPEC1 A L1STAS VENERIŠK f 

LIGŲ-
VYKU IR MOTERŲ-
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON, MASS.
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Tel. Hay markei 1881

Daktaru Ofisai
MEDICAL OFFICES

22 TREMONT RWO. Scolly Sq. 
BOSTON. MASS.

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

Primą egzeminaciją ir kraujo 
išbandymų esam reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki 
9 vakare.
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LIETUVIS DENT1STA8

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Bostoa 27 

valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
” 6:30 ” 9 

Nedėliotais nuo 1 iki 3

Ofiso

Progresystės nusigyveno.
Rimtesnėms ir veikles

nėms narėms iš progresisčių 
kuopos pasitraukus, o pali
kus tik vienoms komunis
tėms, jos taip nusigyvėno, 
kad ir skolų jau nebeturi iš 
ko apmokėti, štai aną dieną 
vieną savo skolininkų jos 
atsiuntė pas Michelsonienę, 
kad ši užmokėtų jų skolą. 
Tam žmogui buvo paaiškin
ta, kad Michelsonienė prie 
tos organizacijos visai ne- 
pirguli ir su komunistėmis 
nieko bendra neturi.

Pavogė $200,000 
hondsų.

Iš American Pneums. 
Service Co. ofiso ant Boyis- 
ton streeto pavogta S200/>(;0 
vertės bandsų. Policija tiki
si vagilius suimti, nes ant 
geležinės spintos, kur buvo 
sudėti bondsai, paliko jų 
pirštų antspaudos. Tas pa
rodo, jog vagys 
"grinoriai,” nes 
plėšikai tokiuose 
muose eina pirštinėm apsi
movę.

buvo da 
išgudrėję 

atsitiki-

L,’
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—
lirbti Gramafbnų j 
': -rėkavimo darbas;

r.uo S6 iki S9 per į 
•irus kelias sąvai-

• .okestis kolei mo- 
kit tuojaus.

COLI MBIA GRAPHOPHONE
< OMPANY. 

BRIDGEPORT, CONN.

Reikalingos 
Moteris

Studentų balius.
Ateinančioj subatoj, 1 

gūžės, Lietuviu Studentų 
Kliubas fengia balių So. 
Bostono Lietuvių Salėj. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Ant baliaus gali eiti visi, 
kas tik mėgsta šokti.

Laisvamanių žiniai.
LLF. 30 kuopos susirinki-; 

mas įvyks pėtnyčioj, 30 ba
landžio, nuo 7:30 vakarei 
Lietuvių Salėj. Norinčius 
prisirašyti kviečiame atsi
lankyti. Raštininkas.

ge- Arklių kaustytojai nori $12 
Į savaitę.

Arklių kaistvtojų unija 
nutarė reikalauti $42 algos 
ir 44 valandų darbo sąvai- 
tės. Dabar arklių kaustyto
jai gauna po $30 savaitei.

GERA PROGA 
KAM NORS 

Prasišalink iš tvankaus mie
sto oro per vasaros mėnesius

Išvažiuok kur yra laukai 
ir gėlės, ir kur tik 10c. karų 
mokestis.

Gera proga kelioms mer
ginoms dirbti, kur patyri
mas nėra reikalingas; dar
bas lengvas ir geras.

AMSTRONG KNITTING
MILLS

Cor Centrs & LaGrange sts. 
WEST ROXBURY. MASS.

f

REIKALINGI 
LIETUVIAI VYRAI.

Pastovus darbas. Gera mo 
kestis.

Atsišaukite į Cukemės darbo 
ofisą. (21)

THE AMERICAN SUGAR 
REFINING CVMPANY.

47 Granite st., Boston, Mass.
(Netoli Soutli Station)

AUDROJ ŽUVO 233 
ŽMONES.

Per audrą, kuri perėjo 
per Alabamos, Mississippi ir 
Tennessee valstijas, 233 
žmonės buvo užmušti ir 930 
sužeista. Gyvulių užmušta 
apie 500. Nuostoliai apskai
tomi Į §2,000,000.
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Tel.: Richmond 2957-M. įL

Dr. David W. Rosen I
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir ffl

Rusiškai. jh
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- $ 

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. į Į
Nuo 2 iki 3 dieną. j ;
Nuo 7 iki 8 vakare. L

321 HANOVER ST. IĮ 
BOSTON, MASS. U

Iš VAŽU OJŲ LIETUVON.
Aš Bronislovas Petruševičia išva

žiuoju Į Lietuva ant 6 mėnesių. Pa- 
_2__" ” ” ’--j apskričio.
Kurie norėtumėt, kad parveščiau apie 

arba 
tuo-

i. - - - -
'cinu iš Kuršenu, Šiaulių
! ....
jus žinių .Jūsų namisKiams 
tuo jų atvežčiau, atsišaukite 
jaus. B. Petruševičia

116 JVarrcn St., Allstofc. Mass.

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS
Cadillac 7 sėdynių, parsiduoda pi 

iriai, nes išvažiuoju į Lietuva. (1 
ADO L E D1VAŠKEVIČIUS 

5ft Pearl St., Chelsca, Mass.

Severos Gyduoles^itzlanco 
šeimynos sveikata.

c

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas. Išvalyk 
kraują, vartodamas

Blood Purifier
(Sereros Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos su taisyto
jas, pageibintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskritam 
nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jį. 
Ji pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
$1.26 ir 6c mokesčių.

VV F. SEVERA'CO. 
CEDAR RAPIDS. IOVVA

♦ 
t 
IVIŠKA BUČERNE.

Visus tavorus parduadame 
pigiau negu kitur. Salyklos 100 
svaru $11.00; apynių po 90c. ir _11 
prisiunčiu visur. ,

K. Grigas
238 D st.. So. Boston, Mass.
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Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridg* 6098.

DR. AL nDEMOICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.

Geriausiai 
pirkti 

p«s» 
mūs

JUOZAS ZUPKAUSKAS

Šiuonii turiu už garbę kviesti savo draugus ir pažįstamus 
prie atfdarvn K pavasarinio išpardavimo naujų siutų ir viršuti- 
niųjšvŠrkų JT«įJrCoats) dėl suaugusių ir jaunų vyrų. -Jus sutau- 
pinmt gvylfo pelno nuo ?10.00 iki $15.00 ant kiekvieno siuto. 
Mes turim didelį pasirinkimą pavasarinių siutų ant pardavimo 
dėl šio sezono. Viršaus 20 skirtingų madų, kokių kas reikalauja; 
išdirbystės ar spalvos. Aš didžiai busiu patenkintas atsišauku
siems pas mane. Aš esu tikras, kad aš galėsiu jus užganėdinti 
duodamas progą pirkti pas mane.

Kainos nuo $21.50, — $2180, — $2680, — $29.50, — $3380, 
—$3880, — $43.50, — $48.50.

JOSEPH ZUPKAUSKAS
Sąryšyje su S. H. HARRISON CO. 

662-672 WASHINGTON ST BOSTON, MASS.

Didžiausia Lietuviška

APTIEKA
Naujiena Visiems.

Pirmą siuntini vaistą ii Euro
pos gavome ir dabar turime 
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje variuojami.
..Jeigu negauni kitur, ateik pas 
mus, męs turime. Receptus iš- 
pildome visokius. Amerikos ir 
Europos daktarų.

Taipgi užlaikom visokią iš- 
dirbysčią ir patentuotą prepa- 
ralų. Kadangi visokią vaistą 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurią čia pa* 
duodam.
Kraujo Valytojas .......... $180
Nervų Ramintojas ............ $180
Nuo slinkimo plauką ir 

pleiskanų ...................... $125
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo niežu ir parku $1.25
Nuo saulės nudegimo .... 75c. 
Nuo Reumatizmo .......... $2.00
Bobro Lašai ...................... $1.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. $280 
Periurnas visokių

gėlių 50c., $1, $2,13, $4, $5. 
Muilai................. 25c. 50c. ir 75c.

Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir Lt.

Klausdami ko nors atsiųskit* 
krasos ženklelį atsakymui.

Adre«uokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
373 Broadway,

So. Boston, Mass.


