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Sovietai nusilei
džia Anglijai.

I

DENIKINO LIEKANŲ 
NEBEATAKUOJA.

Derybos tarp Rusijos ir Bri
tanijos gali būt atnaujintos.

Iš Londono pranešama, 
kad Sovietų Rusija sutin
kanti Anglijos reikalavimus 
pildyti. Anglija .reikalavo, 
kad sovietų valdžia neperse
kiotų likusių Denikino ka
reivių, kurie dabar genero
lo Wrangelio vadovaujami 
susispietė Kryme. Ir bolše
vikai jau liovėsi tas liekanas 
atakavę, nors oficialio atsa
kymo į savo reikalavimą 
Anglijos valdžia iš Maskvos 
da nėra gavusi.

Sustabdžius bolševikams 
savo atakas ir parodžius 
jiems noro geruoju su liku
siais Denikino kontrrevo
liucionieriais susitaikyt, 
Anglijos valdininkai pareiš
kė, kad derybos tarp Rusi
jos ir Anglijos dėl prekybos 
santikių gali būt vėl atnau
jintos. Anglija turi pasky
rus į tas derybas savo atsto
vu Edmundą Wise, o bolše
vikai — Krariną. Abudu da
bar randasi Kopenhagoje.

Spėjama, kad dabar tarp 
Anglijos ir Rusijos bus už- 
megstas oficialiai santikiai, 
nes Anglija jau persitikri
nusi, kad prekyba su Rusi
jos kooperacijomis yra ne
galimas dalykas, ir kad kas 
tos prekybos su Rusija no
ri, tas turi ją vesti su Rusi
jos valdžia.

Tuo pačiu laiku žinios iš 
pietų Rusijos sako, kad kai
miečiai, kurie buvo sukilę 
tenai prieš Denikino rekvi
zicijas, dabar sukilo prieš 
bolševikų kariumenę, nes ir 
ši pradėjo prievarta atimi
nėti iš kaimiečių maistą, 
kaip darė Denikino armija. 
Taigi sakoma, kad jeigu An
glija ir nebūtų užstojus už 
likusias Denikino spėkas, 
tai šitas valstiečių sukilimas , 
vistiek butų privertęs bol
ševikus daryti su generolu 
Wran geliu taiką.

IŠSKERDĖ visą japo
nų KOLONIJĄ SIBIRE.
Valstybės departameritas 

Washngtone gavo iš Japoni
jos oficialių žinių, kad Niko- 

i lajevsko apielinkėje, rytų 
Sibire, tapo išklota visa ja
ponų sargyba ir išskersta 

į keliatas šimtų japonų gy
ventojų, tų tarpe ir Japoni
jos konsulis. Smulkesnių ži
nių kol kas nėra, nes susisie
kimas su tuo miestu tapo 
pertrauktas, tečiaus esą aiš
ku ,kad tenai įvykęs prieš 
japonus "rimtas sukilimas.” 
Japonai bandė siųsti tenai 
savo kariumenės, bet ledas 
neleidžia. Tuo tarpu japonai 
nusiuntė du karišku laivu 
tik pas Aleksandrovską, bet 
čia buvo viskas ramybėj.

RUSIJOS SOVIETI UŽ
ĖMĖ BAKU.

Iš Londono oficialiai pra
nešama, kad 28 balandžio 
bolševikų kariumenė užėmė 
Baku, žymiausi miestą prie 
Kaspijos jūrių ir vieną svar
biausiųjų aliejaus centrų..

Lapkričio mėnesyje 1918 
metų Baku miestą buvo už
grobęs Anglijos generolas 
Thompson su pagalba rusų 
kontr-revoliucionierių. Vė
liaus rusų kariumenė buvo 
ištraukta, o jos vieton pas
tatytas pulkas Persijos to
torių. Dabar tie totoriai 
kreipėsi į Leniną, kad jis 
prisiųstų jiems pagalbą ir 
padėtų užimti miestą sovie
tams. Baku apieinkėj yra 
apie 333,900 gyventojų, iš 
kurių 144,000 yra rusų, 
58,500 armėnų, 69,900 toto
rių, 47,900 persų ir tt.,,

True translation filed with the post-(True translaUon filed^vith the pos‘ 
master at Boston, Mass. on May 
7, 1920, as required by the Act <’f 
October 6, 1917.

UŽMUŠĖ ZINOVJEVĄ.
Rusijos Šelpimo Komiteto 

narys Aleksandras Male- 
ševskis New Yorke gavo 
nuo generolo P. Sekretevo 
laišką, kur pranešama, kad 
Petrograde tapo užmuštas prieš Carranzos 
bolševikų diktatorius G. S. Pirmutinė prieš 
Zinovjevas. Laiškas sako, Sonoros^provincija. 
kad vienas darbininkas jį 
peršovęs ir jis miręs.

Zinovjevas buvo Petrog
rado gubernatorius ir tre
čiojo Internacionalo Komi
teto pirmininkas.

A * - ---- -- -------  ...... pvov-

| master at Boston, Mass. on May 
! 7, 1920, as required by th< -.e. J; 
į October 6, 1917.

i Meksikoje ir vėl
t 1* ••

Revoliucija.

■ i True translation filed with the post- 
’ i rnaster at Boston. Mass. on May 

■ 7, 1920, as required by the Act of 
| October 6, 1917.

RURHRO APSKRITYS 
ŠVENTĖ 1 GEGUŽĖS 

RAMIAI.
Iš Duseldorfo pranešama, 

kad Ruhro apskritys, kur 
Vokietijos valdžia nesenai 

da taip triukšmingai veržėsi 
neva "betvarkę” maišiu t, 

(apvaikščiojo Gegužinę šven
tę visai ramiai. Buvo tai

—

True translation filed with the post-master at Boston, Mass. on May 
7, 1920, as required by the Act of October 6, 1917.

* 1 • 1 • ■ • vyLenkai pradėjo karę prieš 
Sovietų valdžią Ukrainoje.

JAPONAI NORI APŽERG
TI SIBIRĄ.

Washingteno žiniomis, 
Japonijos valdžia nutarusi 
da labiau išplėtoti savo vei
kimą Sibire, nes ir čeko-slo- 
vakai rpieš ją sukilo. Japo
nija sako, jog čeko-slovakai 
buvo taip ilgaiišstatyti bol
ševikų įtakai, kad daabr jie 
pradėjo remti bolševikus ir 
užpuldinėja japonų kariu- 
menę geležinkelių stotįse.

Bt klausimas, ko-gi japo
nai tenai lenda? Juk Sibiras 
ne Japonijos karaliaus žemė 
ir japonų tenai niekas nek
vietė. Žmoės prieš juos net 
protestuoja. Tai ko-gi jie te
nai veržiasi?

KOLčAKO ARMIJA MU
ŠASI SU BOLŠEVIKAIS.

Iš Vladivostoko praneša
ma. kad Čitos apielinkėj, 
Užbaikalėj, eina mirtina ko
va tarp bolševikų ir likusios 
Kolčako armijos, kuriai va
dovauja generolas Voicie- 
chovskis, vienintelis išlikęs 
Kolčako bernas. Šitam gene
rolui padeda japonai.

Japonijos astovas Vladi
vostoke paskelbė, kad japo
nų veikimą Sibire patįs są
jungininkai yra užgydę. J 
Vladivostoką nuolatos atva
žiuoja vis daugiau japonų 
kariumenės.

TURĖJO 28 PAČIAS.
Los Angeles mieste tapo 

suimtas tūlas Charles Har- 
vey, kuris yra vedęs 28 mo
teris ir apie 10 jų yra nužu
dęs.

VOKIEČIAI TURĖJO PA
SLĖPĘS ARMOTAS.
Nepriklausomųjų Socialis

tų organe ”Die Freiheit” 
telpa straipsnis apie tas 286 
armotas. kurias sąjunginin
kų komisija rado Steittine 
paslėptas. ”Die Freiheit” sa
ko, kad apie šitą incidentą 
buvo kalbama ministerių 
posėdyje, kur generolas von 
Seecht paaiškinęs, kad ši
tos kanuolės slapta buvo ga
benamos į Koenigsbergą su 
karės ministerijos žinia. Su- 
Ivg taikos sutarties, Vokie
tija gali turėti tiktai 186 ka- 
nuoles. i

Meksikoj kilo revoliucija
valdžią, 
jį sukilo 

Prezi
dentas Carranza bandė ap-lte visai ramiai l 
stęli revoliucionierius ”ge-, tikras šventadienis. “ Krau 
teziniu lanku, bet tas lan-ituvės buvo uždarytos, fabri , 
kas likos sutrupintas ir da-;kai nedirbo ir gatvekariai 
lis jo prisidėjo prie revoliu-• nevaikščiojo. Jeigu ne rau- 
ciomenų. i donos gėlės, kurias jauni
Chihuahua provincijoj taip- ■ žmonės

save kaip Denikinas, ir jei
gu jiems pasiseks pagrobti 
Kijevą, Kišinevą ir Odesą, 
tai Francuzija čia bus lai
mėjus didžiausią pergalę 
nuo 1918 metų ofensyvo.

Tiesa, lenkai da toli nuo 
lų miestų ir jų ofensyvas da 
gali pasibaigti taip, kaip pa
sibaigė Kolčako, Judeničo ir 
Denikino "laimėjimai.”

PAĖMĖ 25,000 BOLŠEVI
KŲ IR 120 KANUOLIŲ.

Lenkus remia Francuzija, 
kuri nori gaut iš Ukrainos 

duonos.
I
I Tarj) Lenkijos ir Sovietų 
Rusijos buvo jau tariamasi 
apie taikos derybas. Bet len
kai norėjo, kad derybos bu
tų Borisovo mieste, kuris 
randasi lenkų fronte; bolše
vikai su tuo nesutiko ir vis
kas pairo.

Lenkai susitarė su ukrai
niečių vadu Petliura ir tuo- 
jaus pradėjo užpuolimą ant 
sovietų kariumenės Ukrai
noj. Pirmą ofensyvo dieną 
jie paėmė 120 geležinkelio 

'garvežių. Tai yra. didesnis 
bolševikams smūgis, negu 
paėmimas kelių miestų, nes 
netekę tiek garvežių jie ne
galės savo kariumenės ap
tarnauti. Lenkai sakosi tur 

(700,000 kareivių.
Tečiaus dalykų žinovai 

(tvirtina, kad šitas žygis yra 
niekas daugiau kaip politiš- 

tkas manievras, kurio tiks
las yra nugąsdinti bolševi- 

; kus lenkų spėkomis ir tuo 
bud u privesti juos daryti 
taiką tokiomis sąlygomis, 
kokių lenkai nori.

Kaip ten nebūtų, jeigu 
žinios nemeluoja, tai lenki, 
pasisekimais reikia stebėtis 
Varšava giriasi, kad mušis 
einąs nuo Pripečio iki 
Dniestro upės ir kad nuo 
pradžios savo ofensyvo len
kai paėmę jau 25,000 belais
vių, 120 kanuolių, 500 kul- 
kasvaidžių ir trįs bevielio 

j telegrafo stotis.
Šį panedėlį Varšavos laik

raščiai jau paskelbė, kad 
lenkų kariumenė paėmusi 
Kijevą, nors generalis šta
bas apie tai da nieko nesa
ko.

Tikras lenkų tikslas esąs 
eiti dar toliaus ir-paimti 
Odesą prie Juodųjų jūrių. 
Verždamiesi Ukrainos gilu
mon, lenkai skelbiasi "Uk
rainos nepriklausomybės 
gynėjais nuo sovietų tironi
jos.” Šitas pienas be abejo
nės buvo sugalvotas toliaus 
jį vakarus, negu Varša
va. Nes už Lenkijos sto
vi Francuzija, kuri pinigiš- 
kai nors ir nusibankrutijusi, 
bet turi milžiniškus sande- 

rlius ginklų, amunicijos ir 
daugybę oficierių lenkų ar
mijai vadovauti.

Didžiausia Francuzijos 
bėda dabar yra su duona. 
Ji turi pirkti dabar kviečius 
iš Amerikos ir kitų šalių, 
kurių pinigai stovi daug 
augščiau, negu jos. O jeigu 
Odesą galėtų paimti lenkai, 
tai Francuzija galėtų gauti 
iš Ukrainos kviečių beveik 
už dyką. Vietoj mokėti 

__  ___ brangiais doleriais, Francu- 
laugiau kaip 15 nuošimčių, rija tuomet galėtų pirkti 

 -— duoną pigiais rubliais arba 
AIRIAI VIS BADAUJA. 1 lenkų markėmis, kurios da 
Belfasto kalėjime airiai žemiau stovi negu Francu- 

ris da badauja. Tūli jų jau zijos franaki.
f., ‘ ----- - —

oerkelti iš kalėjimo i ligon- Ukrainoj su žmonėmis ap- 
butį. ‘ f*’“' - ’ ’ ’

(donos gėlės, kurias jauni 
______ ____ _ > nešiojosi tą dieną 

gi sukilo’ CarTanzas‘kariu- prisi^gę, ir jeigu ne raudo- 
menė ir paėmė vyriausi

Washingtone gauta žinių, miestą. Sukilėliams čia va- 
kad Latvijoj tapo suimtas dovauja generolas Calles. 
rusų komunistų orlaivis, ku- Gautos Washingtone ži- 
ris lėkdamas iš Koenigsber- niOs sako, kad pietų Meksi

koj revoliucioneriai paėmė 
jau Cuernavacą, Pueblą ir 
Cuatlą.

Salina Cmiz uoste kariu
menė sukilo ir paėmė mies
tą generolui Alejo Gonzale- 
sui vadovaujant.

Carranza jau rengiasi 
bėgti iš Meksikos. Sakoma, 
kad prieš jį pradėję kilti ii 
darbininkai.

SUĖMĖ KOMUNISTŲ 
ORLAIVJ.

go į Vitebską turėjo tenai 
nusuleisti. Orlaivyje 'buvo 
rįs komunistai, pas kuriuos 
atrasta dokumentai, po ku
rmis pasirošo Anglijos suf- 
'agisčių vadė Sylvija Pank- 
hurst, James Gordon ir 
Claro Seelof, pasižadėdami 
•agituoti už bolševikus.

nos vėliavos, kurios buvo; 
vietomis iškabintos, tai nie
kas nebūtų pasakęs, kad tai j 
ne paprastas nedėldienis. Į 
Net policija, taip vietinė 
kaip ir ginkluoti darbinin
kai. apie pietus apleido savo 
vietas ir nuėjo švęsti.

LENKŲ GROBIKAI Už 
PUOLĖ UKRAINĄ.

Lenkų generalis štabas. 
skelbia, kad pereitą sąvaitę* 
Lenkijos kariumenė 180 mv- 
ių frontu įsiveržė Ukrai
non, kad išvijus iš tenai 
"svetimuosius. atejunus: 
(rusų bolševikus).

Lenkų plėšikai sakosi pir
mą dieną nuėję apie 50 my- 
ių Ukrkainos gilumon ir 
užgriebę imestus Ovručą, 
Žitomirą, Berdičevą ir Zvie-1 
’inką.

DIDELĖS RIAUŠĖS 
HELSINGFORSE.

RADO 20 MOTERIŠKŲ
I-, GALVŲ.
i Tantos kaime, Egipte, vie- 

• no vyriškio namuose polici- 
„ ja rado užkasta 20 moteriš

kų galvų. Kaij) paaiškėjo, 
tas vyriškis paviliodavo Į sa
vo namus gražių moteriš- 

’ kių, žadėdamas supažindin- 
1 dinti jas su gražiais ir tur
tingais vyrais, kurie nori 
įvesti. Kviesdamas pas save 
moteris jisai patardavę 

• ijoms kuopuikiausiai pasi
puošti, kad gražiai išrodytų 
Tečiaus kurios pas jį nuvyk-

AMER1IK0NAI GRASI
NA VOKIEČIŲ AGITA

TORIAMS.
Koblenzo apielinkėj, kuri 

dabar Amerikos ikariume- 
nės okupuota, vokiečių dar
bininkai apvaikščiojo gegu
žinę šventę vien tik prakal
bomis, nes amerikiečių vy
riausybė Įgrąsino, kad visi 
agitatoriai, kurie bandys 
daryti koki "trobelį,” bus 
areštuojami ir tremiami.

Helsingforse, finų sosti- davo, namo daugiau jau ne- 
nėj, pereitą pėtnvčią buvo sugrįždavo. Prapuolusių 
didelių riaušių. Tarp liau- merginų ir moterų giminė? 

policijos pradėjo skųstis valdžiai. Po- 
__ 22_, per licija nuvyko į Tantos kaž

kurį daug žmonių buvo su- mą ir pradėjo jieškoti žmo- 
žeista. Darbininkai laikė di- gaus, kuris tas moterie 
delius mitingus ir priimtose kviesdavo. Pajutęs pavojų 
rezoliucijose reikalavo ge- jpiktadaris pabėgo. Pasiro- 
neralio streiko. Paskui buvo;dė, kad kiekvieną moterį jū 
išleistas atsišaukimas Į pro-(nužudydavo ir nuplėšė- 
etariatą. kad prieš reakci- • brangius parduodavo. Ji? 
cinkus pradėti atvirą kovą.; buvęs gražaus gymio ir tu- 
Darbininkų vadai tvirtino, Arėdavęs didelę įtekmę Į mo- 
’--J------- _u_________ - ’.lteris.

lies gvardijos ir į 
įvyko kruvinas mušis,

kad generalis streikas ir val
džios kirzis neišvengiamas.

NANUJI STREIKAI 
KANADOJ.

Ottawoj prasidėjo gene- 
ralis streikas. T^nai sustrei
kavo darbininkai prie naujo 
parliamento statymo. To- 
rontojo mėtė darbą pieno iš- 
vežiotojai. Lęndone (Ont.) 
sustojo gatverakiai. Hamil
tone streikuoja plieno dar
bininkai. Toronto j išėjo 
streikan taipgi švinoriai ir 
duonkepiai. Montreale irgi 
labai naramu. Darbininkai 
visur portestuoja dėl užda
rymo kalėjiman VVinnipego 
streiko vadų. Pirmą gegu
žės daugelyje vietų buvo de
monstracijų.

Chicagos operos kompa
nija sakosi kas metai turin
ti . $100.000 nedatekliaus, 
taip kad į 10 metų jos nuos-~---- K f JUO I____

| toliai siekia $1,000,000.

I

I
I 
I

ANARCHO-KOMU- 
NISTAS NUSIŽUDĖ.

Anksti pereito nedėldie- 
lio rytą New Yorke iššoko 
per langą nuo 14-to augšto 
Andrea Salsedo ir ant vie- 
os užsimušė.

Salsedo buvo anarcho-ko- 
nunistas. Jis buvo suimtas 
Brooklvne vienoj komunis- 
ų-anarchistų spaustuvėj 
įpie du mėnesiai atgal. Ka
la jį areštavo, jisai pasisiu- 
ė valdžiai tarnauti, pažadė- 
lamas išduoti daug komu
nistų paslapčių, tik prašė, 
tad valdžia duotų jam ap
saugą. Dabar jis gyveno 
•laptosios policijos bute po 
\Tr. 21 Park Row.

ŽADA 2.000.000 BALSŲ 
DEBSUI.

Buvęs Amerikos vokiečių 
laikraščio "Fatherland” re
daktorius Viereck, kuris 
dabar leidžia "American 
Monthly,” praneša, kad 
Amerikoje įsikūrė nauja vo
kiečių partija, kuri preziden 
to rinkimuose turės 2 milio- 
nų balsų, ir priduria, kad 
jeigu "trečioji partija” ne
pastatys tokio kandidato į 
nrezidentus, kaip La Folle- 
tte, tai vokiečiai renisią So
cialistų kandidatą Debsą.

ATVEŽĖ 353 LAVONUS.
Į Hobokeno uostą pereitą 

sąvaitę garlaivis "Mercury” 
atvežė iš Europos 353 Ame
rikos kareivių lavonus. Gra
bai bus išsiuntinėti užmuš
tųjų giminėms. Paėmė gy
vus žmones, o grąžina lavo
nus...

BAILYBĖS LAIMĖJO PO 
$1 Į VALANDĄ.

Pereitoj subatoj Fichbur- 
gę (Mass.) sustreikavo dai- 
lydės, reikalaudami po $1.00 
Į valandą. Ši panedėli jų rei
kalavimas jau buvo išpildy
tas.

Woonsockete darbdaviai 
patis pakėlė dailvdėms mo
kesti iki $1 j valandą.

"STEBUKLINGAS DAK
TARAS” EINA KALĖ

JIMĄ N.
Worcesteryje tapo nuteis

tas 6 mėnesiams kalėjime 
tūlas Laplante. kuris vadine 
save "profesorium” ir "ste
buklingu’’ budu apsiimdave 
"gydyt” žmones. Pažiūrėję? 
į delną vienam žmogui pro
fesorius" pasakė, kadjis tu 
ris strėnų gėlimą, o jo pat? 
kirmėlių viduriuose. Abidvj 
ligas jis apsiėmė išgydyti už 
817.07, sakydamas, jog 1 
centus reikia paaukauti 
"ant bažnyčios." Iš kitę 
žmogaus tas "profesorius’ 
išprofesoriavo $14, žadėda^ 
mas atauginti plaukus ant 
nuplikusios jo galvos. Suim

NASHUA MIESTE SUĖ
MĖ DU KOMUNISTU.
Nashua, N. H. — Pereitą 

ledėldienį komunistai buvo 
surengę čia prakalbas ir 
lakvietė kalbėti H. Adlerį. 
Policija atėjus areštavo kal
bėtąją ir prakalbų pirminin- 
c* Vincą Blažonį. Panedėlyj 
)uvo jų teismas, bet byla ne
pasibaigė, atidėta ant vė
laus.

ANGLIAKASIAI NESUSI
TAIKO SU DARBDA

VIAIS.
Angliakasių derybos su 

larbdaviais tapo perkeltos 
š New Yorko į Washingto- 
ią pas darbo sekretorių 
Vilsoną, bet ir Wilsonas nė
ra Ii jų sutaikyt. Angliaka- 
iai jau nusileido iki 27 nuo- 
imčių algos pridėčko, bet 
mglies baronai neduoda

I

tas šitas apgavikas prisipa
žino, kad VVorcesteryje ji? 
turėjo jau 129 "kostumie 
rius” ir kad jis uždirbravęf 
į dieną po $115.

GATVEKARIŲ STREI
KAS.

Rochestervje, Uticoj ir 
Syracuse sustreikavo gatve- 
karių darbininkai. Laikraš
čiai rašo, kad Rochesteryje 
nutarta jau streikas baigti, 
kitur da streikuoja.
CHICAGOJE AREšTUO- 

TA 1,500 ŽMONIŲ.
Bijodama darbininkų de

monstracijų 1 gegužės, Chi- 
cagos valdžia areštavo 1,500 
žmonių. Jokių apkaltinimų 
prieš juos ji neturi ir suėmė 
vien tik dėlto, kad ‘ie buvo 
nužiūrėti.

8 Gegužės, subatoje, bus 
renkamos aukos Lietuvos 

našlaičiams.
Nutenotos Lietuvos Drau

gų rupesniu Bostone ren
giama rinkliava Lietuvos 
našlaičiams. Diena rinklia
vai paskirta 8 gegužės, t. y. 
ateinanti subata. Leidimas 
iš miesto jau gautas. Prie 
aukų rinkimo nutarė prisi
dėti Lietuvių Ukėsų D-ja, 
kriaučių unija ir keliatas ki
tų organizacijų. Kriauėiai 
tą dieną nutarė net i darbą 
neiti,-kad padėjus daugiau 

sieiti ir nesukels jų prieš aukų surinkti.
Senas Pilietis.

taip nusilpo, kad 34 reikėjo Taigi, jeigu lenkai mokės

I



S KELEIVIS f

Tii APŽVALGA D
rinkimų 

i Lietuvoje siautė baisi reak- 
22 cija, buvo uždrausti visi su-

REIKALAUJA TAIKOS kad beveik iki pat 
SU RUSAIS.

Kauno ”.Darbas“ Jrlsirinkimai ir laikraščiai už-
astria! kritikuoja dabartį- daryti Tu0 ta|.pl; kl!„i?ai 

' bažnyčiose varė agitaciją iš- 
Maidos namus jie 

i tikra politikos io- 
vietoj Kristaus 

i k v - a • i <iiiunoiv, jie bruko žmonėmska. ’Darbo rašytojas^ko:il.Ierikal Jpartijos ,.uol.a 
mmistenąį Kitos partijos negalėjo

z nės Lietuvos valdžios politi
ką, kuri pataikauja sąjungi-į •• 
ninku imperialistams, ir reHnavertė 
kalauja. kad kuo greičiausia: ■ , .

"Jeigu dabartinis 
kabinetas yra reakekinis.ypa-l^vu žodžiu minių pasiekti, 
ciai gi Lžsienio Reikalų Mni’s-jnAC susirinkimai bnv:> 1 
teris, 

vakarų reakcijos įrankiu ir tiki 
dėlto nesiryžta daryti savaran-l 
kiško žingsnio — taikintis su 
Sovietų Rusija, tai mes čia tu
rime aiškiai pasakyti, jog tatai 
eina prieš Lietuvos visuome
nės ir Lietuvoj valstybės inte
resus.

"Dabartine padėtis rodo ai
škių aiškiausiai, kad Uetu- 
viams reikia tuojaus pradėti 
taikos derybas su Sovietų Ru
sija. Reikia ne tik panaudoti tą 
aiškų Sovietų vyriausybės no
rą susitaikinti gu kuo daugiau 
savo kaimynų, bet reikia už
kirsti kelias lenkų politikai Ru
sijos pakraščiuose, reikia nau
dotis momentu, kod toji politi
ka yra grynai imperialistinė ir 
nustatyti lietuvių politikos 
krypsni taikaus sug\ venimo 
keliu. Tik tuomet bus rastas 
aiškus ryšys nr.ažųjų Rai
tijos valstybių, izoliuojant nuo 
jų hegemoninę Lenkiją, tik 
tuomet musų valstybei bus tik
ros vilties išsilaikyti neprik
lausomai sąjungoje su kitomis 
mažomis Baltijos valstybėmis.

"Bet tam tuojau 
neatidėliojami žingsniai, nes 
bematant situacija gali pasi
keisti musų nenaudai.”

O ką-gi dąro tuo reikalu 
klerikališka Lietuvos 
džia? Valstybės ' 
dėl santikių su rusais buvoĮr2£įj užgniaužė, tai da ais 
anądien pasakyta, kad ne-rtjau bus? kajp daug reiškia 
turėdami su bolševikais su-!g-Vvo žodžio agitacija! 
sidurimų, negalime su Rusi-[‘Taigi visai nebus nuosta- 
ja nei kariauti, nei taikos į bu. jeigu pasirodys, kad kle 
daryti./Štai kaip kalba kle-Skalai tikrai laimėjo rinki- 
rikalų Taryba! J mus. Jie turėjo progą varyti

Tiesa, telegramos paskui, politinę agitaciją bažnyčio- 
skelbė, kad Lietuvos valdžia i še. 
jau pareiškusi norą taikytis 
su tarybų respublika, ir kad 
15 balandžio turėjo jau pra
sidėti taikos derybos, bet ar 
jos prasidėjo, ar ne, žinių 
neturim.

, . ,. x nes susirinkimai buvo
nori padalyti Lietuvą ,

I

reikalirzi

> už
drausti. Nors kairiųjų par
tijų prispirta klerikališkoji 
valdžia buvo priversta prieš 
pat rinkimus karės stori 
vietomis nuimti ir susirinki
mų laisvę sugrąžinti, bet 
agitacijai jau nebuvo laiko 
Prie to, rinkimai buvo tokiu 
metu, kada visi keliai Lietu 
voj paleisti, kada kaimiečiai 
i mitingą nuvykti stačiai ne
gali, nors ir butų jis kui 
miestelyje sušauktas. Šitr 
aplinkybė iššaiškina, kode, 
taip mažai kandidatų pra
vedė liaudininkų ir valstie
čių sąjungos blokas, kuris 
remasi daugiausia ūkinin
kais. Tiedvi partiji turėjo 
po laikrašti, savo narių 
skaičium stovėjo beveik ant 
lygaus su klerikalais, prie te 
da prieš rinkimus jiedvi su
darė bloką, ir tai vos tik pc 
tris atstovus dviejose apy
gardose telaimėjo.

Tuo tarpu socialdemokra
tų partija, kuri veikia tarpe 
miestų darbininkų, viens 
laimėjo daugiau, negu liau 
uininkai su valstiečiais eida
mi išvien. Taip išėjo veikiau
sia dėlto, kad socialdemok
ratams miestuos^ lengviau 
buvo prieiti prie žmonių. C 

prie to da atsiminsi-

vijos atsisako, kad tik grisi/ 
laižius buržuazijai! Tai ma-i 
tot, draugai, ką daro tie so-1 
ciaibiaurybės! Tai matot, 
kaip jie šunvuodegauja! Ša- 
iyn tokius išdavikus iš dar
bininkų tarpo!”

Taip Brooklyno komunis
tų organas gerklavo ant so
cialistų vos dvi-tris sąvaitės 
atgal.

Bet štai, dabai* atsiduria 
i iederali teismą Bostone 
Komunistų lyderis Fergo- 
son. Pastatytas prieš teisė
ją Andersoną, kad paaiškin
tų komunistų partijos tikslą 
ir taktiką, komunistų lyde
ris po pnsieka pasakė, kad 
komunistų partija visai ne
mano vartoti prievartos val
džiai griauti; ji esanti tos 
nuomonės, kad valdžia turi 
išsivystyt evoliucijos keliu; 
uOdel. jis sako, komunistai 
nori tiktai organizuoti ir 
šviesti darbininkus, kad pa
skubinus evoliuciją.

Taigi komunistų vadas 
oasakė lygiai tą pati, ką pa
sakė Albanyje Hillųuitas.

Na, tai ką-gi dabar Gais
rininkai” pasakys?
TVERIA LAI V V KOMPA

NIJĄ.
Chigagiškėj "Lietuvoj” 

-kaiiom tūlo K. Labano pra- 
lešimą, kad New Yorfce tve- 
iasi lietuvių laivų kompa

nija. Jis rašo:
"čionai susitvėrė 

pasažierinių laivų 
tikglu
laivų linijos tarp Amerikos ir 
Lietuvos, t. y. tarp New Yor
ko — Liepojaus ir Klaipėdos.

"Bendrovė bus inkorporuota 
sumoje $1.000.000 su privilegi
ja padauginti ją iki §2,000,000. 
Į šią Bendrovę ineina daug 
stambesnių lietuvių pramoni- 

rinkų su nemažu kapitalu Dr 
stabesnieji lietuviu visuome

nės veikėjai. Laikinė valdyba 
tano išrinkta iš sekančiu ypa
tų: Kazio I-abano iš Brookkly- 
ne, prezidentu. Povilo Kulio, iš 
Magpeth’o. N. Y., kasierium. 
W. B. Debesio, iš New Yorko, 
sekretorium."
Šitie žmonės iki šiol musų 

visuomenės gyvenime buvo 
ia nežinomi. Kiek jie turės 
pasisekimo, tai lieka da pa- 
natyti. Dabar jie- laukia at- 
ažiuojant d-ro Šliupo ir ti

kisi. kad jis padės laivų kom 
manijai ant kojų atsistoti.

Laisvės Mylėtojas.

Lietuvių 
Bendrovė 

Įsteigimo pasažierinių

------xa1UjejgU
vos val-'me ka(Į valdžia socialde- 
Tarybojejmokratams senai jau ir laik- 

VkTlTT/\ S V • W — ! • t •>-

- . ne_ kiau bus, kaip daug reiškia
bolševikais su-[gyvo žodžio agitacija!

SAKO, KLERIKALAI LIE
TUVOJ LAIMĖJO.

Šiame "Keleivis” numery
je telpa oficialis Lietuvos 
valdžios biuro pranešimas 
apie Steigiamojo Seimo rin
kimų pasekmes. Jisai sako, 
kad "krikščionis demokra
tai,” t. y. klerikalai, laimėję 
daugiausia delegatų.

Tečiaus šitas pranešimas 
da nepilnas. Jisai paduoda 
tiktai dviejų apygardų pa
sekmes. Kauno apygardoj 
rinkimų daviniai esą tokie: j

'I
2 
o Z
i !

??

Klerikalų 
Socialdemokratų 
Liaudininkų 
Lenkų
Žydų
Vokiečių

20 
■ardoj

Viso
Panevėžio apyg; 

sėkmės esančios tokios:
Klerikalų 13
Socialdemokratų 6 
Liaudininkų 
Žydų 
Pažangiečių

pa

3
1 

‘1

24Viso
Nėra abejonės, kad Lietu

vos valdžia, pranešdama ši
tą žinią, tyčia parinko to
kius apskričius. kur klerika
lai turėjo daugiausia pasisek kimo 
kimų. Gali būt, kad kitose klias dienas šaukė: 
apygardose klerikalai buvo kit, 
sumušti.

Bet nebūtų nieko Įsta-.jai išsižada savo pozicijos.

TUINYLA SU LIAUDĮ 
NINKAIS.

Buvęs Amerikoje (Men
talioj) M. 0. Tuinyla atsidū
rė liaudininkų partijoje. 
Tarp liaudininkų kandidatų 
i Steigiamąjį Seimą, pa
skelbtų 22-ram "Darbo” nu
meryje, randame ir jo var
dą. Ar ji išrinko, ar ne, tai 
antraeilis dalykas, bet Įdo
mu tas, kad tas žmogus bū
damas Amer. "bvtino” visus 
"kairiuosius” savo "kairu
mu.” Jis buvo didžiausis 
priešas privatinių socialistų 
laikraščių ir Lietuvių Socia
listų Sąjungoj jis atstovavę 
tą frakciją, iš kurios paskui 
išsivystė "komunistai.” O 

į kokioj kompanijoj dabar 
mūsiškių "komunistų” ”tė- 

jvas?’’ Tarp liaudininkų, ku
rie skelbia komunistams 
mirtiną kovą!

! KĄ JIE DABAR PAŠA-.
KYS?

Laike socialistų bylos Al
banyje, socialistų vadas 
Hillųuit pasakė, kad socia
listų partija nori paimti val
džią Į savo rankas ramiu ir 
legaliu keliu: organizuoda
ma ir šviesdama darbinin
kus, kad atėjus valdžios rin
kimams jie balsuotų už so
cialistų kandidatus. Tai yra 
ne revoliucijos, bet evoliuci
jos kelias, paaiškino Hill- 
quit.

Dėl šito Hillquito užreiš-
"Laisvė” tuomet peri jam visi: musų Norwoode

LIETUVOS DARBININ
KU LIKIMAS.

Lietuvos' valdžia išleido 
ištuonių valandų darbo Įst
atymą. Tas yra gerai, nes 
darbininkams nereikės už ji 
<ovot. Tečiaus tas istaty- 
nas nepaliečia ūkių ir miš
kų (girių) darbininkų.

Vadinas, bajorai galės 
oliekti jų nugaras tiek, kiek 
ūk jie norės!

Taipgi nieko nekalbama 
tpie algas. Bet Lietuvos 
krikščioniška” valdžia ne

užmiršo prirakinti darbinin
kus prie korporacijų maši
nų tokių retžių, už kurio 
nutraukimą darbininkas ga
li būt baudžiamas net 10.000 
auksinų arba siunčiamas i 
lietuvišką "Sibirą” ant ke
turių, są vaičių laiko.

Taigi, Lietuvos darbinin
kai gavo kaip tik tą, ką su
sipratę darbininkai senai 
buvo nusprendę, kad jų 
draugai Lietuvoj gaus nuo 
"krikščionių demokratų.”

Sako, kad italai—muzika- 
liška tauta. O aš sakau, kad 
ir lietuvius neveltui garbina 
"tauta dainių esi, dainuo
sime risi.” Nes kaip tik kat
ras musų išmoko raidę iš- 
briežti, pirmiausiai eiles ima 
riesti, o ir dainuot dainuo-

Brooklyno “Seifinin- ' 
Ini” organas “Laisvė" 

ir J. A. Bekampis.
Apie p. Bekampio veiki

mą Brooklyne gana daug 
rašoma. Rašoma netik ko- 
respondenrijų. bet nekuriu 

! laikraščių ir redakcijos iš
reiškė savo nuomones. 
Brooklyno "Laisvėje" irgi 
gana daug apie lai buvo ra
šoma, vienok "Laisvė” 
nuomonės apie tai iki 
neišreiškė. ''"Laisvė" 
tai tyli. Nežiūrint to, 
"L" redaktorius asmeniškai 
su kitais kalbėdamas ir 
smerkia p. Bekampi, vienok 
viešai — lošia visai kitą ro
lę.

Kada prasidėjo apie Be
kampį "polemikos,” "Lais
vė,” nors viską apie ji žino
dama, davė vietos kokiam 
ten "Pikiui,” kad teisintų 
B-pį, o šmeižtų tuos, kurie 
parodė jo veikimą visuo
menei. "Polemikai” prasidė
jus, V. Paškevičius ir J. Gla
veckas kaip žarijom bėrė p. 
B-piui Į akis, parodydami jo 
darbus, kokius jis atlik > 
paskutiniu jo delegatamivo 
laiku, ir po savo straips
niais jie pasirašė pilnas pa
vardes, kuomet Bekampio 
teisintojas nedrįso savo vei
do iš po slapyvardžio paro
dyt.

Iš visa to išeina, kad "L." 
redaktorius V. Paukštys 
stengėsi palaikyt Bekampio 
pusę, nes kuri rašė prieš 
B-pi, tai tų neretai buvo ir 
mintis iškraipyto-*, nors re
dakcija, r.-ilpindama kores
pondencijas sakydavo, kad 
"nieko netaisom.” Dar dau- 
gaiu: p. B. užtarėjui "Lais
vė” davė vietos kiek tik jis 
norėjo,— gi jo priešams — 
oo syki, ir "užadarė skiltis,” 
kad daugiaus žarijų nepa
piltų.

Šitaip dalykams užsibai
gus, nekurie "komunistų" 
(kurie daugiaus skaitosi su 
teisybe) pradėjo tiesiai 
Paukščiui sakyti, kad tu pa
laikai B-pio pusę, kuri jau 
niekas’ negali išteisinti, ži
noma, tuomi redaktorius Įsi
žeidė ir neretai kįla barniu 
tarpe Paukščio ir jo drau
gų. Tuos, kurie mano, jog 
Paukštys palaiko B-pio pu
sę, V. P-štys kviečia net pas 
save i kambarius, kad per
tikrinus. jog jis B-pio negi
na. (J. J. buvo pakviestas 
tuo tikslu ant 24 d. balan
džio, 2 vai. po pietų.)

Išvedimas iš to tokis: V. 
Paukštys, būdamas J. Be
kampio draugas ir "darbi
ninkiško” laikraščio redak
torius, išsižada pricipialių 
dalykų ir nors mato, kad B. 
negerai veikė, bet viešai tą 
pasakyti neturi pilietiškos 
drąsos. O kad nepasilikus jo 
užtarėju, stengiasi kiekvie
ną asmeniškai pertikrinti, 
kad jis B. neužtaria, iis 
toks, jis toks ir tt. Bet ne
žiūrint Paukščio "gudru
mo,” daugelis tų pačių ko
munistų spiauja pro veidai 
ir sako, kad "tu jį gynei iri 
gini.”

Dabar kįla klausimas, ko
dėl taip yra? Kodėl P-tys 
nori būti geras B-piui, nors 
privačiai ir sako, kad B-pi 
niekas negali išteisinti?

Ar čia tik nebus kas nors 
bendra tarpe B. ir nekuriu 
"Ijaisvės” ponų ? Ar nebus 
taip, kad tais pačiais drabu
žiais, kurių B. taip gausiai 
nuo bosų gaudavo, rėdosi ir 
"Laisvės” personalas su P. 
priešakyje? Taip kalba pa
tys komunistai. Nors aš to' 
netvirtinu,

I •> .

savo 
šiol 

apie 
kad

pusės tokis "vadovas” gali 
‘ pasakyti: "kada aš gavau 
v drabužių, tai ir jums buvo 

1 gerai..."
Ir kas iš to išeitų? Ogi ne- 

I kurie "laisviečiai’’ gautų to
kią diele nosį, kad kitas nei 
Į redakciją negalėtų Įnėiti. 
Tai ve, ko bijosi "Laisvės” 

i paukščiai! Štai kodėl "L." 
[užėmė tokia kvailą poziciją 
i šitame klausime! Ji mulki
na vietos kriaučius kiek tik 
ji pajiegia. Draugai kriau- 
čiai, perskaitykit "Laisvė
je” tilpusi straipsni 15, 16, 
17 dd. balandžio š. m. po ant- 
galviu "Kas daryt su 
kriaučiais?” Aš tikiu, kad 
jus suprasite kame reikalas 
ir paklausite: "Kas daryt 
su "Laisve?”

Pavojingi Bandymai
Po vasario 21-23 d. atsiti- savavalingai ir, žinoma, ne- 

kiinų mes buvom parašę ve-, teisėtai ir netikslingai ima- 
™rigį žemės klausimą rišti. Jur

barko ir Tauragės kraštuo
se žmonės taip Įniršę dėl pa
čių gandų, kad tie dvarai 
bus grąžinami Vasilčikovvi, 
jog yra rimtai kuo susirū
pinti, jei valdžia ištikrujų 
drįsta, nelaukdama St. Sei
mo, tuos dvarus grąžinti. 
Dėl miškų spekuliacijos taip 
pat visur didžiausias neri
mas.

Dėlto mes ir sakome: ne
laimė, jei valdžią turintieji 
nesugeba laiko reikalavi
mams prisitaikinti ir imasi

V. Gildė.

“Laisve” ir 
Debsas.

Turbut niekas tiek daug 
nelaužo savo smegenų delei 
Dėbso ir Soc. Partijos, kiek 
"Laisvė." Ji drįsta pasakyt 
>avo skaitytojams, buk Deb
sas būdamas kalėjime nieko 
nežinąs apie Soc. Partijos 
"blogumus" ir komunistų 
"gerumus,” todėl jis ir pri
ėmęs kandidatūrą ant prezi
dento.

Bet kas tokiai jos kalbai 
tiki? žinoma, kad ne pro- 
aujantis darbininkai. Te

čiaus "Laisvė" nesupranta 
nei to. kad ji tokia savo kal
ba priskiria Debsą prie ig- 
norantų.

Juk. rodos, 
žmogus, kuris
skaityt, gali gerai žinoti, 
jog Debsas yra socialistas, 
o ne komunistas. Gi komu
nistai neturi pasibriežę sa
vo programe, kad jie daly
vaus prezidento rinkimuose. 
0 kaip Debsas anie tai ma
no? Debsas ne tik ką prita
ria dalyvauti prezidento 
rinkimuose, bet ir pats prii
ma prezidento kandidatūrą. 
Rodos, kiekvienas žmogus 
tą skirtumą turėtų ma|vti. 
Bet "Laisvė” nemato ir ga
na!

Laisvės Mylėtojas.

damaji straipsni šitokiu pat 
pavadinimu, kuri buvome 
užbaigę šitokiais kunigo Si
mai) o šultės žodžiais (iš jo 
brošiūros "Evoliucijos ke
lias ir revoliucijos dės
niai") :

"Kaip stipriai gyvendina
mas alus plėšia verpeles ir 
jų geležinius lankus, lygiai 
taip pat ir gyvenimas eida
mas pirmyn sulaužo ji var
žančius lankus. Juo didesnis 
suvaržymas, juo smarkesnė 
laukia reakekija ir iš jo ku
štančios suirutė. Alba evo
liucija. 
Kur nėra evoliucijos, ten tu
ri būti revoliucija. .Tai vi
suotinas dėsnis ir užtat re
voliucijų laikai yra iškalno 
(iš anksto) numatomi; bet] 
deja, ne visi valdonai ir pri
vilegijuoti nori skirtis su sa
vo gyvenimo patogumais ir 
dėlto baisiai patys nukenčia 
ir kitus pražudo.”

Straipsnis tada pasaulio 
pamanyti negalėjo, nes I 
cenzūra išbraukė ji visą 
su citata iš kun. Šultės bro
šiūros ir net su generalinio i 
štabo pranešimu. Dabar ga
lėtume ji atspausdinti, bet 
kadangi kai kurios priežas
tys, prisidėjusios prie vas.

arba”' evoliucija. ! Tokie mėginimai visuomet 
labai pavojingi ir išmintin
ga valdžia nuo tokių mėgi
nimų susilaiko, kol dar būna 
nepervėlu.

I "Darbas.”
i ----------------- *
į True translation filed w:th the post-
■ tnaster at Boston, Mass. on May 
i <. ;92O, as reųnired by the Act of 

Octcber 6, ĮSU7.

Franciu socialistai 
/‘L šaukia prie revoliucijos

VJ. p* J Į-'-« *v »

21-23 atsitikimų iššaukimo,-
jau prašalintos, spausdina 
me tik baigiamąją dali 
pėjimą -ir taikome ji jau 
daugiau Į ekonominę musų 

kiekvienas valdžios politiką.
tik moka

PATARIA KAREIVIAMS 
IMTI VALDŽIĄ.

Po manifestu pasirašė 65 
parliamento atstovai.

Francuzų parliamento na
rys Vailant-Couturieil 23

-balandžio paskelbė socialis
tų oragne ”Le Populaire” 
atsišaukimą i 1920 metų 
naujokus, ragindamas juos 

Niekam nepaslaptis. kad neklausyti buržuazinės val- 
plačiosios musų valstiečių džios. Paremdami šitą atsi
mintos yra labai nepaten- šaukimą, po juo- pasirašė vi
rintos musų valdžios ūkio si 65 parliamento socialistai 
politika. Tarp kita ko pra- ir su visais savo parašais 
eitame "Darbo" num. musų perspausdino ji laikraštyje 
bendradarbis atkreipė domę /L’Humanite.” 
i netikusią rekvizicijų orga-1 
r.izuotę: iš vienų vietų po g<ako tas atsišaukimas, 
kelis kartus ir po labai daug busite kurstytojais neapy- 
ima, iš kitų — beveik nieko, kantos ir naujos karės. Jus, 
"Liet. Ukiniųko” N r. 9 at- kartu su juodveidžiais ka- 
kreipta domė i nenormalę reiviai, esate vienintelė vil- 
smulkiujų nuomininkų pa- tis buržuazijai, kuri jaučia 
dėti. Einant prie žemes re- kad revoliucinė teisybė jau 
formos ir manant, kad že- artinasi. Mirštančių valdžių 
mę turėtų valdyti tas, kuris šermenis visuomet būna 
ją dirba, prašyti prašosi iš- prie kruvinų puotu. 
vada, kad jau dabar reikėtų! ”§jtu šermenų valandoje 
padaryti visą, kad tą refor-, reikalingas ne vien tik suki
mą palengvinti — šiuo «t- h'mas. Jūsų pareiga yra 
žvilgiu, kad smulkieji nuo- taipgi sunrasti šitoj valan- 
mininkai nebūtų be . reikalo doj/kame guli jusu mylimos 
iš Įgyventų vietų iškeliami šalies išganymas. Jeigu jus 
ligi žemės reformos istaty- nor5te> kad šalis butų tikrai 
mų nebus išspręsta jųjų to-, jusu? tai jus turite dabar tai 
ūmesnis likimas. Toliau — žinoti 
miškai yra toksai dalykas, | ”Užėmimas neatralės vo- 
kune valstybes ukiui nepa-.p.•e^įu zonos ir šaudymas 
mainomas, ir čiai valstybe, Frankfurto gyventojų iš

lojo ivryziaus misija, savo o-inhc.n ii- ,?au!ęs voktuose _ didesni•aporte prisiųstam Washin- h-n * A .. nanra\j kerštą, negu 20 metų politi-

SVEIKATOS NURODY
MAI.

(Amer. Raud. Kryžiaus teikiami)

"Kareiviai ir draugai,” n* > jus

’3f0UdĮ \ vSį| įfOUIESaift

Nauja forma ligos, vadi
namos lethargica (miega
moji liga) yra influenzos 
pasekmė ir veikia ant žmo
gaus smegenų. Liga labai iš
siplatinusi tarp vaikų Vie- 
noje, sako Amerikos Raado- ;uri 
nojo Kryžiaus Misija, savo - -
rapvrte prisiųstam vvasniu- np<? u- nanras-i^"’^’,“V8,“ "?o-tonan pen paimu, nes jie papras ,mo darbo kurf varė -

liga’ kuri iki šioliai ne- zm°^pangermanai. Valdžia kuriį-iga, hun iki stonai ne <yaus darbo. Tuo tarpu musu/L
paiso galvbės medikališko tiškus nežmoniškomis kai-į^° 'ut^rties pykinimo pne^• ' ................... misKU® nezmonisKomis nai įc!an^a bando užgniaužti Vo-

ikietijos revoliuciją, yra iš- 
o musų dayystės valdžia.”

Buržuazijos atstovai par- 
liamente pradėjo reikalauti, 
kad parliamento narių ne
liečiamybė butų atšaukta, 
ir kad to atsišaukimo auto
rius butų patrauktas teis
man.

Bet Marcei Cachin laikra
štyje "L’Humanite” sako, 
kad jeigu tas deputatas bus 
kaltinamas kriminaliu pra
sižengimu prieš valstybę, tai 
vidaus reikalų ministeris 
Steeg turės taip pat kaltinti 
visą socialistų partiją.

mokslo, palieka kūdikius ap- nomis pardavinėja jų savi-! 
Kvsitint^is ir bsisisi su^ar- ninksi vci*tolęoips. c ■ 
dntais. Vienas kūdikis, sep- žmonės — net karo padegė- 
tmtų metų amžiaus, 
mirė, tiek nuo tos ligos su
džiūvo, kad svėrė tik 29 sva
rus.

Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus gydytojai mėgino 
sustabdyti tos ligos išsipla- 
tinimą. bet nęturi nei gyduo: VC1 ^lyua.ui
lių, nei maisto, nei pagelbos.Į piešus ir gabendami gerv- 
Ligon bučiai perpildyti kūpi- bes i įlenki ją, — o vietos te
nai. “» žemiai ir mažažemiai neturi

Žiemos šaltis baisiai padi- nei darbo, nei maisto. Net 
dino epidemiją tarp vaikų. į valdžios dvarai, pav., Vasil- 
Be maisto ir drapanų, jie/"’ 
krito kaip lapai.

^uris i,ai __ neturi ir negauna nei 
malkų, nei medžių trioboms 
statyti, arba jei ir gauna, 

i tai neprieinamomis sąlygo
mis. Daugelio dvarininkų 
žemės guli dirvonais, kiti 
[dirba pragaištingą valsty
bei darbą, šelpdami musų

žemiai ir mažažemiai neturi

”žiurė- 
draugai darbininkai, 

žiūrėkit, kaip socialburžu-
|/vz>ivijvc, ?»u, natai iii 

baus, jeigu jie visur butų kaip jie pataikauja kapita- užsirauks. 
1 • “ * TY *1 • i • • >• . -y • * «•laimėję. Reikia atsiminti, listams. Jie net nuo revoliu-

tuojaus turėsime net tris 
chorus. Kiekvienas savo 
giesmę užtrauks, tai ir italui 
su katarinka gatvėj biznis

Dehtris.

Saugokis džiova sergan
čio, kuris kosti neužsiden
gęs savo burnos.

Kovoti su plaučių džiova 
netvirtinu, bet tikėti, kad yra priedermė kiekvienos 
taip vra, man yra pamato, 'draugystės, ir kožnas as- 

"Laisvė” dabar atsidūrė mu(? tapie reikale turėtų 
tarpe kūjo ir priekalo. Bu- veiklų dalyvumą. 
tų gerai pasakyti darbyiin- Taip vadinami "paterituo- 
kams apie jų "vadovą,” ir ti” vaistai neturi vertės, 
pasirodyti stovint už darbi-J C 
ninku reikalus; bet iš kitos voj su džiova yra švarumas.

čikovo majoratai, grąžina
mi buvusiems valdytojams, 
tarytum tam, kad dar labiau 
valstiečių akyse kompromi
tuoti savo valdžios vardą, 
kad dar daugiau duoti neat- 
sakomingiems agitatoriams 
davinių ir argurųentų, kurie 
turi rodyt, jog musų valdžia, 
tai ponų ir dvarininkų vai

zdžia. ■
O nepasitenkinimas auga 

vis labiau ir labiau. Alytaus

20,000 AUDĖJŲ STREI-
KUOS.

Audėjų unijos viršininkai 
pranešė Ne\v Bedford (ne
toli Bostono) audėjams, 
kad ši panedėli jie visi mes
tų darbą, šitas streikas 
skelbiamas dėl užuojautos 
staklių taisytojams, kurie 

____________ ________ sustreikavo tenai sąvaitė 
Svarbiausis faktorius ko- apskrityje kai kurių vietosJatgaL New eBdforde dirba

savivaldybių organai jau suviršum 20,000 audėjų.
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TaSįdraug ir visai vietos lietuviu

■»
ir

Ida pasakyti, kad čia buvo 
paimtas tūlas vaikinas i ka- 

. bet kadangi buvo
Taigi, dragai ir draugės,

as
ą.a

ir tada atgaivinsime kuopa, ■vvko atsiekti x_i_  i/ L .‘i , , . ,
liais draugais kalbėtis, ir tie gaivalai buvo socialistais

atėję pulkas
nes 

"bolševikai.’’

8 '

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

ROCKFORD, ILL. 
Mulkintojai mulkina mul
kius, sako kun. Zv» ynek. •
Kaip kituose miestuose 

yra lietuvių neprigulmingų 
bačnvčių, tai ir čia yra, bet 
aš niekur nemačiau tokių 
kvailų neprigulmingų kata
likų. kaip Rockforde. Čia 
jau perėjo visokių kunigų 
ir "vyskupų.” Pirmutinis 
čia buvo kunigas Mikalaus
kas. Jis buvo nešlekčiausias 
žmogus, nes rūpinosi darbi
ninkų reikalai^, laike strei
ko pasakydavo prakalbų ir 
nurodvnėdavo darbininkų 
vargus. Bet tie mu’kiai ne- 
prigulmingi katalikai pra
dėjo priekabių prie jo jieš- 
koti ir taip įpyko, kad kuni
gas laikydamas mišias tu
rėdavo šautuvą pasidėti ant 
altoriaus šalia švento My
kolo. Matydamas, kad pas 
jo parapijomis proto visai 
nėra, kun. Mikalauskas pa
siėmęs savo karabiną išva
žiavo iš Rockfordo.

Netekę dvasiško 
mulkiai pradėjo visur bėgio
ti, kad sugavus kitą mulkin
toją. Kur. buvęs-nebuvęs, at-j 
sibeldė "vyskupas’’ M. r~ 
juos mulkino kaip tik įma
nydamas. Užsimovęs ranko
ve ant galvos, jisai darė čia 
visokias misijas ir (įalijo 
"apaštališkus palaimini
mus.” Tečiaus pamatęs, kad 
nekaip sekasi, nuvažiavo į 
Chicagą ir aprengęs žydą 
kardinolu atsiuntė ji į Rock- 
forda, kad sustiprintų mul
kių akise "vyskupo” autori
tetą. Taigi tas žydas pradė
jo girti, kad M. esąs geras 
"vyskupas.” Kada ir tas nie
ko negelbėto, tai paskelbė 
mulkiams, kad jis turįs vie
ną Rymo kunigą, kuris pri
gulįs pie popiežiaus ir ne
sąs da suspenduotas. Na ir 
atvažiavo G. su apačia ir ap
siskelbė mulkiams, kad jį at
siuntęs "kardinolas iš Wa- 
shingtono,” o ta moteris, tai, 
girdi, mano sesutė.

Mulkiai tam šventai pati
kėjo ir džiaugėsi, kad turė
sią jau tikrą mulkintoją. Te
čiaus tas paliokas negalėjo 

' ilgai juos mulkinti, nes ne
mokėjo lietuviškai. Taigi pa
siėmęs savo pačią išvažiavo 
kitur milkių jieškoti.

Dabar atvažiavo kunigas 
Ž., kuris vėl mulkina tuos 
biednus darbininkus. Jisai 
apsiskelbė dideliu "profeso
rium,” bet pasirodė, kad vi
sai bemokslis; tingi naudin
gą darbą dirbti, tai mulkina 
nesusipratusius ^darbinin
kus.

Tfeigi aš, matydamas, kad 
visokie perėjūnai perdaug 
jau išnaudoja Rockfordo 
lietuvius, parengiau 18 ba
landžio prakalbas, kad nuro
dyti darbininkams, kaip 
juos mulkina. Žmonių prisi
rinko pilna salė, bet kaip tik 
pradėjau tikrą teisybę aiš
kinti. mulkiai tuojaus ėmė 
triukšmą kelti, kad žmonės 
negalėtų girdėti teisybės žo
džių. Vienok protingų žmo- 

Inių buvo daugiau, tai susto
ję pradėjo gabenti mulkius 
iš salės laukan. Ale ir mul
kių buvo daug, tai susigrū
do tarp durų ir pradėjo 
staugti ir loti kaip šunis, 
kad niekas negirdėtų teisy
bės žodžių. Vienas iš publi
kos liepė policiją pašaukti 
tai mulkiai nusigando 
pradėjo keliauti namo.

Taigi pasirodo, kad dides
nių mulkių nėra visam pa
saulyje, kaip Rockfordo ne- 
priguimingi katalikai. Jie 
pasistatė sau mulkiničią ir 
iš proto išsimuvinę da nori, 
kad jų mulkiničią gyvuotų. 
Kad jau jų biznis su bažny
čia griūva, tai aš patarčiau 
tiems mulkiams, tegul jie

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
lingas kreizių namas, o ne 
bažnyčia.

Kun. P. Zwynek.
Nuo Redakcijos: Talpina

me šitą korespondenciją ne 
vien tik kaipo kuriozą, bet 
podraug it kaipo dokumen
tą, kuris parodo, kas darosi 
po tikėjimo priedanga. To 
tikėjimo mokytojai viešai 
vadina vieni kitus "mulkin
tojais,” tikinčiuosius "mul
kiais,” o bažnyčias "malki- 
nvčiomis.” Ar ilgai darbi
ninkai tuos "mulkintojus” 
rems?

Matant tą nežmonišką 'dančio pne įssiliuosavmiu bet randa jumyse karšto Kalbėtoja 
musu brolių išnaudojimą, viso pasaulio darbininkus. | \ „
I.:i„ — :1„»: Taigi visi tie, kurie matot sus draugiško

Matant tą

kila klausimas-' ar ilgai mesi i; _ . .
cuosimės save skriausti vi-, reikalingumą atgaivintiI.SS siais.. 
šokiems vampyrams, kurie.59 kuopoą, malonėkite man

įagas bažnyčioj prie alto- 
iaus pasakė savo mulkiam, 

kad jau "vieną šėtoną išne- 
ė iš Uticos.’’ Bet kuomet už 
ielią mėnesių Washingtono 
aidžia pranešė, kad minė- 
as vaikinas likosi užmuštas 
Prancūzijos laukuose, tai to 
aikino giminaitis, būdamas 

reru kataliku, nunešė Vana
gui pinigu, kad atgiedotų 
nišias uz užmuštojo dūšią. 
Kunigas pinigus priėmęs 
ipsiverkė ir sako: ”Ak, kaip 
man gaila jo, tai buvo geras 
vaikinas?”

Ar tai čia ne krokodiliaus 
ašaros?

Bet minėtas vaikinas (Te
liks Kuzbarskis) visai nebu
vo užmuštas, tik nelaisvėn 
vokiečių buvo paimtas, ir 
dabar jam sugrįžus, jo gimi
naitis. Jurgis Aidukonis,ku
ris buvo mišias už pirkęs, "vis 
ką išpasakojo. Girdi, aš jau 
ir mišias buvau užpirkęs už 
tave, o tu parvažiavai visai 
sveikas!

Kareivis patarė nueiti pas 
kunigą ir atsiimti pinigus. 
Uticos katalikai kaip tik pa
mato tą vaikiną, tai krūp
čioja ir sako: "Ar dar tu ne
užmuštas? Juk kunigas ir 
mišias atlaikė už tave ir sa- 
<ė, kad tavo dusia jau dan
guje, o tu dar gyvas!” Vie
nas katalikas susitikęs mi
nėtą vaikiną net nusigando 
ir manė, jog tai jam akyse 
vaidinasi. Dabar Kv.zbors- 
<is tik juokus daro iš katali
kų. kad jo nei velniai negalė- 
o įveikti, gi katalikai, kurie 

buvo paimti i Franci ją, tie 
ir lig šiai dienai nesugrįžo. 
Turbut už tai. kad Dievas 
catalikus geriau myli...

Dembskio pasekėjas.

jas pirštu rodė į po 
įpritarimo ir suriša mus vi- Įleistus ir sakė: "Žiūrėkit 

veikimo rv- ant jų. Jie čia atėjo, nes juos 
kapitalistai atsiuntė. Kas 

• tas buožes padarė? Ar m 
> darbininkai? Kas jiems mu
zikus prisiuvo? Ar ne darbi
ninkai? Vadinasi, policija 
barškina darbininkams gal
vas jų pačių ' padirbtomis 
buožėmis!”

Buvo priminta ir Debs> 
prakalba, kaip jis klausė ka
pitalistų, kur jie dings, kuo 
met darbininkai paims vm- 

|šų? Kapitalistai atsakę jam. 
Ikad iie važiuos į Afriką, kui 
lyra da daug mulkių. Buvo 
(prirodyta, kad Europos dar
bininkai augščiau pakilę. < 
Amerikos 100 metų atsilikę. 

Į Ir daug kitų dalykų buvo iš
aiškinta. Kalbėtojas klausė, 
kuris nežada pribut į pa
skirtą vietą ant pirmos ge
gužės, pakelkit ranką. Nie- 

(kas nekėlė. Paskui liejiė pa
kelti tiems, kurie žada pri- 

Gegužė-būti. Visi pakėlė, išskyrus 
ipolicistus. Bet jie vistiek 
parodoj "dalyvaus," paste
bėjo kalbėtojas.

Tarp lietuvių čia buvo su
sitvėrusi iš keleto narių "ko
munistėlių” kuopa, bet neži
nau. ar ji gyvuoja, ar ne, nes 

kaip uždavė nieko nesigirdi apie ją. -Rei- 
r guzikuočiams, tai

.-okiriiis vampyraius, kurie.59 kuopoą, malonėkite man Nepaisykime tų dviejų— 
r.ustoįe doros ir gėdos atima priduoti savo vardus, pavar- trijų gaivalu, kurie virto 

‘ ' * 'dės ir antrašus; gi aš. gavęs tikriausiais ‘ LSS 59 kuopos
pakankamą skaičių prita- graboriais’’ ir dabar siunta 

irimų, sušauksiu susirinkimą is džiaugsmo, jog jiems Da
li- ^-4- U,,™., tamgų ^VG

Man teko apie tai su ke- tikslą—palaidoti 59 kuopą; 
liais draugais kalbėtis, ir tie gaivalai buvo socialistais 
veik nuo visų gavau vienoki ne dėl darbininkiškos idėjos, 
atsakymą: "Suorganizuokit bet dėl savo fanaberijos; 
kuopą.^tada ir aš prisirasy- kaipo iš tokių, negalima bu

vo nieko geresnio ir tikėtis.•
M. J. Iškauskas.

363 Grand St ., 
Jersev City, N. J.

iš musų paskutinį centą, pa
liekant mus ir musų šeimy
nas be duonos kąsnio? Argi 
jau nėra tokio vaisto, kuris 
galėtų išnaikint visas tas 
bakterijas, kurios baigia už
krėsti visą musų sveikąjį 
kūną?

Taip, draugai ir draugės, 
yra vaistas, ir gana pigus 
vaistas!

Užtenka atgaivinti LSS. 
59 kuopą ir pastatyti ją toj 
pačioj pozicijoj, kurioj ji sto 
vėjo pirm savo mirties, kaip 
tuoj ji šviesos spinduliais iš
degins akis visiems tiems 
šikšnosparniams, kurie šią
dien tarp mus skraido me
keno nevaržomi.

Taigi, draugai ir draugės, 
kurie tik jaučiatės esą dar
bininkais ir norite nuo savo 
sprando numesti tą plėšikų 
gaują, tai pagelbėkit atgai
vinti LSS. 59 kuopą. Atgai
vindami 59 kuopą, mes nu
veiksime du prakilniu dar
bu: viena, uškirsime kelią___ o __ __
visokiems musų išnaudoto-į kuopą, kuri viena daugi 
jams, antra, sustiprinsime atkers negu šimtas tokių 
tą darbininkišką armiją— kitokių "Ratelių." 
Lietuvių Socialistų Sąjun- _
gą, kuri yra dalimi Tarptau-jtegul šis mano atsišaukiu■ 
tinio socialistų judėjimo, ve-įnepalieka kauksmu tyruo

JERSEY CITY. N. J.
Atsišaukimas į vietinius ge

ros valios draugus.
Malonus Draugai ir Drau

gės:—
Turbut jums jau yra žino

ma, jogai keli subolševikėję 
asmenis "palaidojo” LSS. 
59 kuopą, kuri per dvyliką 
metų prakilnaus savo veiki
mo užsipelnė vietos lietu
viuose gražios garbės. Pa
laidojimas viršminėtos kuo
pelės yra skaudus smūgis 
netiktai mums, susipratu- 

Isiems darbininkams, bet po- ! n • • • • , t •
visuomenei, nes su jos mir- 
čia netekome tos veiklios ir 
energingos spėkos, kuri, 
tarsi anas narsusis kareivis, 
per visą savo gyvenimo lai
ką stovėjo ant sargybos, uo
liai gindama vietos lietu
vius nuo visokių sukčių ir iš
naudotojų.

Širdis alpsta, kuomet pa
misimi, kad tokia veikli kuo
pelė šiandien užklupta neti
kėtos audros turėjo pasit
raukti iš pozicijos, ir tai ne 
keno-kito pastangomis, bet 
pačių jos buvusių narių.

Nors ne kartą jai' prisiei
davo susidurti su tamsia ja 
jiega. kuri visu, savo pekliš
ku atkaklumu puldavo ant 
LSS. kuopos, norėdama iš
mušti ją iš pozicijos ir uždė
ti savo juodą leteną ant nu
varginto darbininko spran
do, tečiaus ačiū jos sugabu- 
mui ir tvirtai pozicijai, ji vi
suomet mokėjo nuo tų atakų 
apsiginti netiktai save, bet 
kartu gynė ir tuos musų 
brolius, kukrie nesuprasda
mi tos šmėklos pavojaus 
lengvai galėjo būti suvilioti. 

• Tik štai, kuomet užėjo 
"komunizmo" epidemija ir 
pradėjo šluoti viską, kas tik
tai yra grynai darbininkiš
ka, atsirado ir šioj kuopoj 
žomnių su bloga tendencija, 
kurie vieton kovojus su tik
ruoju darbininkų priešu, 
pradėjo sėti kerštą ir neapy
kantą pačių narių tarpe ir 
kurstyti narį prieš narį. Su
prantama, toks smūgis kuo
pai buvo perdaug skaudus 
ir ji negalėdama prieš jį at
silaikyti, liko laikinai par-
blokšta.

Pasitraukus LSS. 59 kuo
pai iš kovos lauko, atgijo vi
sa patamsio galybė, kuri 
iki šiol tūnojo savo lindynė
se ir nedrįso pasirodyti vie
piame gyvenime. Visokie 
tamsos apuokai, kuriuos L. 
S. S. 59 kuopa laikė šviesos 
kardu prismeigus, šiandien 
pasiliuosavę pradėjo lįsti iš 
savo urvo ir visais nežmo
niškais budais išnaudoti 
tamsesni darbininką.

Neskaitant visų tų baise
nybių, su kuriomis mums 
tenka susidurti dirbtuvėse, 
kur pelnydami sau ir savo 
šeimynoms duonos kąsnį tu
rime nuo darbdavio nukęsti 
visokių žiaurumų, dar atsi
randa ir šiaip visokių suk
čių, pasivadinusių save dar
bininkų užtarytojais, ir vie
ni jų vardan tikybos, 
kiti vardan tautos lupa po 
devynius kailius kiekvie
nam, kas tik pasiduoda jų

iš bažnyčios padaro kreizių 'įtekmei ir neturi ganėtinai J 
narna, nes jiems yra reika- drąsos nuo jų atsikratyti.

iu.” Šitokis draugų many
mas yra labai klaidingas, 
nes jeigu mes patįs nieko ne-I 
veiksime, o tik tikėsimės 
ant kitų, tai kuopa niekad 
ne atgys; nes atėję iš dan
gaus šventieji ją neatgai
vins.

Beje, aš esu girdėjęs, kad 
augštojoj miesto dalyje tve
riama kokis tai "Progreso 
Ratelis.” bet kokis to "Pete
lio” tikslas ir kas yra jo tvė
rėjais. kol kas man nepavy
ko sužinoti. Taigi butų geis
tina. kad iniciatoriai virš- 
minėto "Ratelio” susižinotų 
su manim, o tada gal dal; 
kas paaiškėtų ir, vieton ”r 
telio,’’ atgaivintume LSS 59

a u 
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UTICA.N.Y.
I >a rbirdnku mitingas.—
Parvažiavo "užmuštas” 

laisvamanis.
Balandžio 25 d. čia buvo 

didelis darbininkų susirin
kimas. kuriame nutarta ap- 
t

L
aikščioti 1 d.
alpo darbininkų šventę.
Kalbėtojų buvo anglų, ita

lų. lenku ir žydų, tik gaila, 
kad nebuvo lietuvių. Į susi-, 
rinkimą buvo 
guzikuočių su buožėm, 
manė, jog tai 
Bet kalbėtojas 
pipirų i _ __________,
jie neturėjo nei akių kur pa
dėti, tik stovėjo nosis nulei- riumenę, bet kadangi buvo 
dę ir raudo kaip burokai, laisvamanis, tai kunigas Va-

būdas — tik pmerk. tad įsgręzK

Jus galit turėt savo drabužius baltus—tik užmerkiant
ABAR yra tas laikas prašalinti visas 
senąsias skalbimo priemones ir padit 
jas į paiėpi. Katilą ir skalbimo lentą. 

Trynimo šepetį. vietinis ir kaušus. Skalbi
nių muilą, skalbinių miltelius, ir sodą. Jus 
galite apsieit: be jų..

Viskas kas jums šiandien reikalinga, 
tai Rinso. *

Rinso yra tai stebėtina nauja forma 
muilo grūdeliuose — šeimyniškiems skalbi
niams. Rinso grūdelius, ištarpink pirma i 
mažai vandens, išskalauk i muilinas piliai 
skalbyklą.' Pamerk drapanas per naktį aria 
per tris valandas iš ryto. Tada tik išgręžk 
;r padžiauk.

Naujas būdas sutaupys jūsų drapanas— 
sutaupys jus laiką.

Jūsų drabužiai lygiai yra saugiai Rinso 
muilynose kaip kad čystame vandenyje. 
Rinso yra taip č.vstas ir taip turtingas muilu 
kad jis paliuosuoja kiekvieną sunešiotą vie
tą tuojaus—lygiai ir šaltame vandenyje. 
Jus galite jausti veikme to muilo vandeny j.

Neveik smarkiai trinti. Tik labai ine- 
•'ietas vietas, kalniečių, rankogalius, etc., 
reikia lengvai patrinti tarpe ranku, nieko . 
daugiau. Rinso prašalina nuolatini pasilen
kimą prie lentos ir trynimą iki nutirpsta iųs 
rankos. Nė virinimo—R:i;so padaro baltus 
skalbinius be virinimo, 
kia virint .iusu skalbinių 
rir.t juos steralizuoti.

žiurstus, namų šlebias, vyrų marški
nius, abrusus—jums tik reikia juos išgręžti 
pamerkus Rinso muilinuose ir jie bus balti 
ir švarus. Ir drapanos laiko du kart ilgiau 
be to smarkaus trynimo ir virinimo.

Pabandyk tą Rinso būda su sekančiu 
Panedėiiu. Iki Jus nepabandysite. negalite 
suprasti koks didelis palengvinimas nuo se
no skalbimo budo.

Jums taipgi nerei- 
išėmus progos no-

♦
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LAWRENCE, MASS.
Susitvėrė laisvamanių 

kuopa.
Balandžio 19 d. čia susior

ganizavo Lietuvių Laisva
manių Federacijos kuopa iš 
8 narių. Kuopos numerio da 
negalima pasakyti, nes ne
žinom koki centras paskirs. 
L. L. F. kuopa susiorganiza
vo tuo tikslu, kad skleisti 
apsvietą tarpe savo tamses
nių brolių ir sesučių ir nai
kinti nuo amžių užsilikusius 
prietarus ir viską, kas tik 
varžo žmogaus dvasią. Žmo
gus niekad negali būti Kuo
sas, jiakol nepaliuosuoja sa
vo proto iš nežinystės. Nors 
am ir geriausią valdžią 

sutvertum, jis vis augštvn 
žiūrės. Laisvamanių kuopa 
turi užsibriežus sau tokį pia
ną: Rengti prakalbas, pas
kaitas, platinti gerą litera
tūra ir tt.

Taigi, vienykitės laisva
maniai, jus nieko nepralai- 
įnėsit, tik kunigus, o laimė- 
sit laisva pasauli.

Organizatorius:
Jul. Savinčius.

.Maloniai šviečia

Gaukit Rinso nuo jūsų groserio šiarr 
Jien ir pasek it tą lengva nurodymą ant pa
kelio. Vieno 8c. pakelio užteks savaitės 
skalbiniams. Lever Rros. Co., Cambridge, 
Mass. (Išdirbėjai Lux’o.)

* < t♦ « «

įveda naują būdą skalbimo
Padarytas per išdirbėjus Lux'o

C 

a
i

PJ A ši NĖR ĮJOS vieta, žmogaus 
gyveni- yra surišta su sma

gumu. kemercija ir mokslu.

Mes čionai užlaikome mašine
riją savo tikroje vietoje, kai 
perduoti atsakomingą patama- 
' imą — ne vien paviršutini pa
tarnavimą.

Jeigu mes tai neišpildome, tad 
mes neatliekame to, ką mes pa
tikėtinę.

Dabar via tas laikas kad jus 
galite mums tai pasakyt.

The Edison Electric
Company oi B»ston



Koperacija ir jos jiega
Lietuvoje.

__________ _  įminimo koperatyvus, kiek
Besiplečiant visuomenės budu pelną šimteriopai atsi-(a^P^i prieš darbdavių 

darbui, to darbo žadinto- ims tomis prekėmis, kurių >ax - da S1°
jams tenka nugalėti neap- nelaiko bendrovė. O laikyti. sunkaus _ ir tokio naudingo 
sakomai daugelis įvairiau- rišu prekių jaunutė vartoto- 
sių sunkenybių, kol, gaol'>, jų bendrovė, neturėdama

(pakelti. Ne mažiau svarbu čiai diegti koperacijos mintį kad 
sukelti koperacijos mintis ’--‘------
darbininkuose, kurie šiuo j 
budu ir dabartinėmis aplin-Į 
kybėmis ir politine padėtim 

i jau pajiegtų, susitelkę į ga-

MU bUIineilVUlU, rvi, J1#
tojo darbo vaisiams paaiš-- pakankamai lėšų, ir dėl kitų

dar priežasčių, negali. Tuo 
kad privatinė

kėjus, jis pritraukia prie sa- . 
ves plačios visuomenės ir budu išeina. _ 
besidarbuojant ■ susiranda prekyba, leidusis i konku- 
pakankamas skaičius pritv-j ~~ x
rusių bendraminčių, ku- galėtoja. 
riems jau padedant, darbas bendrovė.,

vagą. Ir ištikrujų. Kur mes bės

darbo galtėų atlikti jau esan 
Įčių koperatyvų vaidybos na
riai ir koperacijos darbinin
kai, kurie nuolat susidurda
mi su žmonėmis, galėtų pla- i

jų tarpe.
Gerai atlikt šiam, tokiam 

sunkiam, darbui, visuome
nės darbui reikalinga, kad 
ir patys ko|>eracijos darbi
ninkai butų idėjos žmonės, 
ne vien duonos pelnytojai. 
Reikalinga, kad musų jau
nų koperacijos darbininkų 
tarpe žydėtų aukšto, kilnaus 
koperacijos vokimo supra
timas, vienybė ir pasiryži
mas, nes tik tame musų jie- 
ga, musų ateitis. („Talka.”)

mažiausia kibirkštėlė 
galėjo išsprogdint daugelio 
pažiūras. Ta kibirkštėlė at
sirado, tai kun. R-mo iš prie-

Žvilgsnis Praeitin.

renciją, visuomet išeis nu- 
o nugalėta bus 
Žmonės, nesup- 

patenka i normingają savo rasdami kuo einas, nesuge- 
vagą. Ir ‘ištikruju. Kur mes bes pakankamai Įvertinti 
šiandien pažvelgsim, visur kurį vaidmenį tame, kainų 
mums trūksta prityrusių 
darbininkų, ar tai butų val
stybės kūrybos sritis, ar 
savivaldybių reikalas, o dar 
labiau mums tų prityrusių 
darbininkų trūksta kopera- 
cijoj. Giliai visuomeninį ko
peracijos darbą tinkamai 
dirbti sugeba prityrę visuo
menės darbuotojai, kurių 
mes, amžius buvę vargais, 
dar nesuspėjome pakanka
mai suteikti. Tasai visuome
nės darbuotojų trukumas 
koperacijos srityj krinta į 
akis dabartinėse vartotojų 
bendrovėse.

Atsipalaidavus Lietuvai 
iš okupantų nagų, netrukus 
susikūrė įvairiuose kampuo
se apie 300 bendrovių. Var
totojų bendrovės daugiausia 
organizuojasi ne dėl esamo 
žmonėse koperacijos voki- 
nio (idėjos) tikro suprati
mo, bet dažniausiai vaduo
davusios neaiškiu suprati
mu koperacijos tikslų ir už
davinių ; ar, kas dar blogiau, 
daug pasitikėdamos val
džios pagalba. J________

ratininkai, norėdami kuo- i be galo _ sunkioj padėtyj, 
veikiausiai pritraukti dau- Į Prekyboj neišvengiamu 
giausiai narių ir patys ima, j prekių ušsigulėjimas, gedi- 
nenumanydami padarinių, i mąs. galop paprastas kainų 
klaidingai aiškinti kopera- Į kritimas,

numušime vadino bendro
vė, jos nepalaikys šioje run- 
gtynėj, ir, taip dalykams su

sidėjus, bendrovė žus, o lai- 
! mojusieji kautuvninkai šim- 
Įteriopai atsiims tą, ką jie 
prakišo varžytinėse. Ši kova 
jau tūlai bendrovei ir šian
dien tenka kovoti kaip an- 

i tai. Veiveriuose, Prienuose 
ir kitur, kur pirkliai uoliai 

Į seka bendrovės žing- 
jsnius ir prekes, kurios par
duodamos bendrovės krau
tuvėje. Krautuvnininkai pa
tyrę, kad bendrovė parvežė 

■žibalo, staiga numuša savo 
Į žibalo kainas ir net ima ji 
į oai davinėti su nuostoliu.
Patyrę, kad bendrovė žiba
lo pritruko, staiga pakelia 

! du kart brangiau, kad atsi
imtų tai, kas prarasta var- 

jžytinėse. Panašiai jie elgia
si ir su kitomis prekėmis, 
i ne tik nugalėtų bendrovę, 
i bet ir apdumtų akis nesusi- 
partusiam vartotojui.

Bendrovės krautuvė, par- 
jdavinėdama prekes savu 

___________  Dažnai atsi-j kaina ir nedarydama jokių 
tinka, kad musų jauni kopė- j tantautų. veikiai atsidurtų 
ratininkai,______ __ 1 t“
veikiausiai pritraukti dau- į Prekyboj 
_•__ • • _ _ •_  I TkTvaLrni ne

, kai tos ar kitos 
prekės tenka verkiant par
duoti pigiau, negu kad jos 
buvo pirktos. Nuostolis, ku
ris, pardavus prekes žemes
ne kaina, negut pirkta, ne
sant taupinių, tenka išlygin
ti dalių kapitalu, jau gresia 
bendrovei mirties pavojum.

Taigi savaime aišku, kad 
musų koperatininkų pas
tangos patraukti sudomint; 
žmonės koperacija turi rem
tis ne to tarpo nauda, bet gi
liu koperacijos supratimu 
Pakelti žmonėse koperaci- 
jc; supratimui tėra du ke
liai — raštas ir gyvasis žo
dis. Kaip skleisti' koperaci 
jos supratimas žmonėse ras 
tu, apie tai čia nekalbėsim 
nes tai buvo plačiai išdėsty
ta 2-me Talkos sąsiuviny j ii 
ypačiai 3-me, rašinyj ”Švie 
timo lavinimosi darbuotė 
Koperacijoje,” — čia reiktą 
tik paliesti to supratimo kė 
limas gyvu žodžiu.

Tas, kam teko darbuotis 
musų žmonėse, gerai žino 
kokios Įtakos turi žmonėm 
gyvasai žodis, dėl to kopė 
racijos darbuotojams jar 
naudotis kaip tik butų pra
varčiausia. Tam tikslui rei
kėtų išnaudoti valsčių kuo
pos, draugijų susirnkimai. 
ir šiaip grynai koperacijos 
reikalams klausimams aiš
kinti šaukti ‘kuopos, kur pa 
sirengus iš anksto sektųs 
plačiai išdėstyti kopė racijos 

i reikšmė musų gyvenimo 
tvarkyme, ta reikšmė, kokia 
koperacija turėjo ir turi už
sienyje ir it.

Taisant tokių pasikalbėji- 
___ _ _ mų paskaitų, žmonės susido- 

yra didžiai pavojingas kon-'mi koperacija ir patys ima 
kūrentas, suras kelią, kad teirautis, ir, žinoma, ta? 
tam konkurentui užkirstų žmonių domesys reikia ten

kinti. Kiekviena proga rei
kia aiškinti, reikia stengtis 
Įgyvendinti mintis muši

ei jos tikslus ir naudą. Atsi
tinka taip, jog pradėtojai 
pažada kalnus gerybių, kad 
tik įkalbintų dėtis i bendro
ve. Taip darant, nėra ko ste
bėtis, kad paskum, kai tie
ji pažadai neišteisiami, Įkal
bėtieji nariai, mažiausia te- 
susipratę koperacijos žmo
nės, ima šnairuoti, prikai
šioti ir reikšti nepasitikėji
mo, kas itin apsunkina pa
dėtį. Taigi su tokiais pasiū
lymais reikia būti labai at
sargiems jiioba, kad paskui 
tas daugiau padaro Piktu
rnos, negu gerumos. Daug 
geriau leidus bendrovei pa
mažėl plėtotis, auklėjant 
žmonėse koperacijos supra
timą.

Pakelti žmonėse koperaci- 
jos supratimą ir priversti 
gyvai susidomėti musų žmo
nes koperacija galima ne 
gausia turto nauda, kaip 
kad daugelis linkę manyti, 
nes tam tikslui toksai nusis
tatymas kaip tik mažiausia 
tetinka.

Jei koperacija sudominti 
žmonės stengsis vien mate
rialine nauda, tai tiems 
draugams koporatinipkams 
reikia nepamiršti, kad tok
sai kelias yra neteisingas ir 
labai pavojingas.

Ir • ištikrujų. Paimkime 
kad ir vartotojų bendrovę.

Bendrovė, kuri stengiasi 
pritraukti prie savęs narių 
vien tuo, kad jinai pardavi
nėja piakes skatiku ar 
dviem pigiau, negu pirkliai, 
tai toks elgesys neseks ilgai
niui tęsti. Krautuvninkai 
pajutę, silpnutė bendrovė 

kūrentas, suras kelią.
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Jo nėr.
Nėra -Juozo. Nėra draugo. 

Nėra šeimynos nario.
Bežirdžio likimo ranka jo 

akis užmerkė — ir mes že
mėn jo kūną užpylėm.

Netekom širdies, kur už 
visus jautė šių dienų skriau
dos. neteisybės 
tekom akių, 
mačiusiu darbo*• — — 
turto paleistuvybę.

Netekom lupų, kurios 
šaukė dirstelt Į save, supras
ti savo padėtį, nusikratyti 
jungo ir skelbti, kurti teisy
bės žodi.

Netekom kraujo, karšto; 
kraujo — kraujo, degančio! 
vargdieniam meile. skriau-Į 
dėjam kerštu.

Netekom žmogaus, kur 
■mprato šios dienos gyveni
mo melo bervbę ir kur matė 
šviesų Rytojų jau auštantį.

Išėjo jis — jaunas, karš-Į 
tas. darbštus iš musų eilių. 
Lietuvos jaunuomenė nus- 
lo»o uolaus nauju kelių sky
nėjo. nustojo tikros socia
listinės minties tarėjo — nu
stojo žadintojo ir darbuoto
jo. -

Išėjo jis kenčiąs, drąsus, kanas Vilniun, kad vėl ėjus 
mylis. Lietuvos darbo žmo- mokslo. Vilniuj jis pastojo 
nės palydėjo dar vieną savoji gimnaziją ir baigė IV kla- 
reikalų žyni, teisiu gynėją, pę. Artinanties vokiečiam? 
kovojamos kovos kūrėją.

Išėjo.
Ramybės jam.
Rimk drauge, tavo takai 

einami. Kas augintas suru 
kusios sodžiaus grintelės 
kas darbo krūties penėtas, 
kas suptas 
takų keleivis.

O jų šimtai. O su jais mi
nios — darbo pasaulis — al
kana?, beteisis, nemokslis, 
■*uskriaustas.

Rimk. *
Tu matei auštantį Rytojų.
Jis išauš.
Ramybės tau, drauge.

Jo biografija.
•Jouzas Lukoševičius

nes 1899 metais

šėlimą. Ne- 
taip budriai 

vargą ir

gaiš tėvas gavo vežėjo, o 
Juozas dešrų pardavėjo pa- 
gelbininko vietas. Krautu
vėlėj tekdavo dirbti 14 ir 15 

j valandų už 6-9 rubliu* mė- 
' nėšiui. Eidamas tokį darbą 
Į daug sunkaus vargo išvargo 
! Juozas, bet tam varge jis 
!pamatė gyvenimo, kurį vel- 
;ka vargdienių milionai. Jis 
čia turėjo suprasti, kad nėra 
pasaulyj lygybės ir teisybės, 
kad visur viešpatauja bai
siausia nelygybė, išnaudoji
mas ir turtuolių gobšumas. 
Jis tudėjo pamatyt, kad ne 
'tie sotus, apsirėdę ir nelan- 
įdvnėse lindo kurie dirba, bet 
,tie, kurie nieko nei protu, 
'nei rankom neveikia. Tas 
I slėgė Jozo jauną sielą. Tuo
met pabudo jame mintis, 
kad jis kunigas nebusiąs, 
nepasiduosiąs jokiem pri
kalbinėjimam. Jis pradėjo, 

■nekęsti turtuolių ir kunigų 
už jų nedorus naudojimo 
darbus, o pamylėjo darbo 
žmones — turtų kūrėjus. 
Taip formavus Juozo pažiū
ros, taip brendo dar jaunas 
nrotas. Patarnavus kuri lai- 

:ką jis grvžo be skatiko ir al-

mirštamąjį smūgi, dar jam 
neatsieto jus ant kojų. Vie
tos pirkliai veikiai susitars,
L. ---- , .
drovė, jie ims pardavinėti su 
nuostoliu, o paprastąjį tuo

tos pirKu<*l vvmiai 0U0nai0, ' VI1U11IV1 Aminio inuoi

ir tas prekes, kur laiko ben- smu kiujų ūkininkų tarpe
kur galėtų koperacija rast 
plačią dirvą ūkio nušuinu

. Artinanties
Iprie Vilniaus, visa Vilniaus 
moksleivija pasirengė va- 

Ižiuot Į Rusiją, Voronežan 
f Juozas Lukoševičius taip 
j pat rengės išvaižuoti, bet 
!paorašvtas tėvu nuvažiavo 
; pas juos (jie taip pat jau bu- 

vargo — tas tų įvo išbėgę iš savo namų).
Bet išbėgusi Lukoševi

čiaus šeimyna namo grįžt 
nebegalėdama irgi nukelia- 

įvo Voronežan. Čia Juozas 
i tilpo vienam moksleivių 

b’endrabutyj ir laukė Įsiku
riant Yčo gimnazijos. Į rieti 
nes giminazijas bendrabuti- 
ninkam Aišauskas uždraudė 
stot.
Įstojo Į V klasę. Kitais me

tais perėjo Į Vilkaviškio 
gimazija VI klasėn.

Šiek tiek naujose sąlygo
se apsidairę. moksleiviai 
griebės organizuotis. Susi
telkė aušrininkai, o paskui 
juos, „globėjų” padedami ir 
aušrininkų priešininkai — 
ateitininkai. Juozas turėjęs 
pasilikt nuošalyj. Tėvai už
draudė jam stot Į aušrinin
kų organizaciją, o i ateiti
ninku eit iii griežtai atsisa
kęs. Reikėjo išsisukt. Jis 
pastoja bešalių organizaci
jom kuri atvirai prijautė 
aušrininkam. Bet neilgai jis 
joj buvo; Jis pamatė, kad ši 
organizacija negal duot to. 
ko jo protas ir siela reika
lauja. Taigi, nutarė išstot, 
ką netrukus ir padarė. Bet 
neorganizacijoj Jupzas gy
vent negalėjo. Tai ne jo pri
gimčiai. Ta kova, kuri be pa- 
iiovos'ėjo tarp aušrininkų ir 
ateitininkų ir kurioj valdžia 
—"globėjai” padėjo ateiti- 

vairių knygų. ’ nors tatai ninkam, ir mieganti budino 
buvę labai draudžiama. 1914 iš.miego. O Juozas? Jis deg- 
netais Juozas baigė III Ma-te degė, kad gavus Įstot i 
aampolės gimnazijos klasę.! Prispautujn aušrininkų ei- 
Tuo laiku kilo karas, kuris les. Ir laukė tik to laiko, 
utramdė mokslą, o ji su te-'kuomet tėvai netaip griež
ti ištrėmė i Rusijos gilumątai prieštaraus. 1915 metais 

Černigovo gub., Juzovkos santikiai tarp aušrininkų su 
niesteli. Čia dideliais var- jų glPbė.fJlTš taip sutriko,

gu- 
K amsiu 

taime, Raudcniaus valsčiuje 
M’riampolės apskrityj.

Juozui paaugus tėvai ru- 
’inos jį pamokinti. Pradžioj 
Tuozą Lukoševičių mokino 
įamie taip vadinamas "da
raktorius.” Gi 1907 m. Juo-i 
zas pastojo i II Karvarijos; 
madinės mokyklos skyrių. I 
’910 metais ją pagirtas bai- 
rė. Tėvai matydami savo Šil
iaus gabumą ir noro mokv- 
is nutarė leist ji į mokslą.; 
urėdam! vilties, kad pasi- 
nokinęs stosiąs į dvasinei 
seminariją ir tapsiąs kuni-- 
ras. Tais pačiais metais iš- 
rido ji pas dėdę kunigą! 
rioeksn. kur Juozas pastojo 

pirmąją gimnazijos klasę, j 
’912 metais grįžo namon ir 
udenį įstojo Mariampolė.;' 
gimnazijos II-on klasėm.

Juozas, dar būdamas jau- 
įas, nesitenkino vien tuo 
scholastikos mokslu, bet vi-Į 
•om įiegom stengės skaityt

\aiztlu imašalinimas. Kunj-| D Lukoševičiaus atminimui) voliucinių socialistų-liaudi 
gas R-mas atskleidė ta uz- ' . , . .. . . ••
dangalą, kuris dengė ‘ pa-', ^akstine moksleivija, 
tamsių galybes, kur kanau- kaipo organizuotas vieną- 
ninkas Ališauskas ir Ko. va- ^ar ne senai tepra- 
rė šmuklervbę dėl „tėvynės’ 
labo. Tuomet toji „šviesioji’ , 
kompanija nutarė išmesti iš 
savo tarpo tą. kuris nemo
kėjęs „auklei” jaunosios, 
kartos. Žinoma, savo jie ir 
padarė. ______________ ,
aiškiausiai turėjo suprast,' 
kad tie. kurie skelbia tiesos 
žodį sakyklose, i 
žmones ne vogt, patys sau 
pilas kišenius. šis nuotikis 
pagreitino Juozo įstojimą 
aušrininkų drganizacijon. 
ne; tėvai suprato.

moksleivija, ninku partijos organizacija.
• Besimokindamas Realėj 
gimnazijoj, jis neužmiršo

’» dėjo savo dienas. Pirmųjų darbo žmonių ir jų reikalais 
” metų „Aušrinėj” ir aušri- vien tebegyveno. Jo garsų ir 

pinkuos viešpatavo libera- grieštai skambantį balsą ga- 
lizmo dvasia ir su socializ- Įėjai girdėt visuos susirinki
mu, su socialistiniu judėji- 

ir mu nieko bendra neturėjo.
Tuomet visi aiškiu'pe^° *r nestebėtina, kad nė 

vienas buvusiųjų Aušri
nės” kūrėjų ir vadų šiandien

ragindami ne tik ‘oj™ socializmui bet

muos, mitinguos ir jis visur 
rado atbalsio darbininkų 
miniose.

Už darbo žmonių reikalus 
bekovojant, jam teko išmė
ginti ir vokiško ir lietuviško 
kalėjimo. ^Tečiaus nei sun
kus kelių mėnesių kalėjimo 
rėžimas, nei paskiau mobi-

vra reakcijos rėmėjai. Tik
tai pasaulinio karo 
aušrininkai.

2 jos gilumon, atsikratė bu r- lizuoto kareivio rūbai neuž- 
įuįžuazinių liberalinių tenden- gesino jo revoliucinio socia- 

.................... . nusis- listo dvasios ir draugas Lu- 
tatė sau bendro kelio su va r- koševičius iki savo dienų ga- 
gstančiosios darbo žmonijos io paliko ištikimas darbo 
keliu — socialistinio kelio, žmonių išsiliuosavimo idė- 

Socialistinės aušrininkų ai.
pasauhaziuros pagrindai ir 
pradai užaugo ir buvo padė
ti Rusijoj, ypač Voroneže, ir 
savo jauniausiais daigais 
siekia tu dienų, kuomet so
cialistinė moksleivija, besis
lapstydamas nuo įvairių lie
tuviškų žandarų (garsusis 
Alšauskas) turėjo daryt sa
vo susirinkimų ir pasikalbė
jimų slaptai, su atsargu-; 
mp. kartais net miškuos.1 
Tokiose tad sunkiose sąly
gose kalė ir grūdino aušri-: -- T, _ , -.v-.
ninkai savo socialistnės pa-;?azlno Kamzų Juozą iš jo 
sauliažiuros akmenis. Tr tik: korespondencinių s.''VP.T 
Rusijos revoliucijai įvykus jn1^ aPle darbininkų, judeji- 
visi pavergimo ir oriespau-' !ną’ klerikalų tamsius adr- 
dos metų moksleivijos pasi-pHs’ °ąrbo žmonių organiza- 
rvžimu ir atkaklumu įgytil'711?.3?1 ^as^^1Piai.JO
daviniai galėjo būt laisvai T,r,??iaiai ^aj ?.uv?> straipsniai 
aptarti, sistemingai formų-1 Kytojaus N r. 3 ir 4 J. Lm- 
luoti. Tai ir įvyko 1817 m-!pSmV.ci:), Darbo
opva-ari aušrininkų konfe-' 13U(‘f: Y* Jaum-
rencijoj Voroneže, kurion i”1®’ atbusk. Būdamas visą 
atsilankė aušrininkų atsto- YlurP^ s.avo ąinzį vien dar- 
vų iš įvairių vietų. Į . zmo.nlP reikalais susiru-

šiton koferencijon driso Pln?s 11 sa”° . priešmirtinį 
ateit ir keletas liberalų žv- ^auksiną , kreipe į darbo 
mesniuju šulu (V. Petrulis, !zn?qcn?s’ kad jie butų savo 
B. Sruigas ir kiti), kurie!^eikal,i sargyboj nepasiduo- 
stengte stengės sulaikyti I j p1 ?m. viliojimam ir 
aušrininkus, neleisti jiems Jaunuomenė

įdėtų darbo žmonėm jų sun
kioj kovoj su engėjais.

Jis mirė. Tečiaus jo dar
bai neturi jo mirtim baigtis. 
Tuos privalom tęst mes, gy
vieji. Jis buvo pasirinkęs 
tiesų ir teisingą kelią ir iš 
to kelio jo neįstengė išmušti 
jokie persekiojimai.

Eidami tą patį kelia, mes 
Įkursim geriausi paminklą 
taip be laiko žuvusiam jau
nam laisvės kovotojui.

J. Dovynėlis.
("Aušrinė.”)

metu
ištremti Rusi-

nes tėvai suprato, kad jų! .. . .
sūnūs buvęs išsirinkęs tikro; C1JU ir ju reiskeių ir
kelio. Ten jis tapo veikliau- 
sis narys. Bet Įvykus 1917 
merais Rusijos revoliucijai, 
kuomet liaudis nusikračiusi 
nuo savo pečių sutrūnijusi 
jungą, reikalavo Į savo eiles 
jaunų mokytesnių jiegų, 
tuomet jis džiaugdamasis 
pasekė jos šauksmo ir įsto
jo į vieną revoliucinių socia
listinių partijų, kuriai kunu 
ir siela atsidavė. Darbinin
kai Įkainavo Juozo veikimą 
ir dar Rusijoj pasiuntė jį 
Lietuvos Sočia listų-Lia odi
ninkų Partijos IV konferen
cijom. kur tapo išrinktas 
Komitetam Jį atsiuntė ir 
Lietuvos Revoliucinių So- 
.•ialistų-Liaudininkų Parti
jos V konferencijon Vilniuj. 
Ir čia Juozas tapo išrinktas 
Gentro Komitetam.

1918 metais vasario mėne
sį grįžęs Lietuvon Juozas 
stropiai dirbo revoliucinį 
darbą — liaudies kilimo iš 
miego ir klerikalų rūkų blai- 
vvmo darbą. Pirmas jis kėlė 
balsą prieš Vokiečių žanda
rus. Du kartu tapo Įmestas 
i kalėjimą: vieną kartą vo
kiečių žandarai, siundomi 
dvasiškų tėvelių, išvedė iš 
larbininkų susirinkimo, an
trą kartą lietuviška valdžia 
nusivežė į Kauną. Kabėda
mas Juozas gavo reumatiz
mą. Pet kiek jie stengės, 
kiek jie dirbo, vienok jo sie- 
•os jokiu budu negalėjo 
sveikti. Jis vis su didesniu 
oasirvžimu dirbo išėjęs iš 
kalėjimo savo darbą.

Paskutini kartą paleistas, 
’š Kauno kalėjimo, sugrįžęs 
dariamnolėn baigė VII kla
sę Realės gimnazijos, kurios 
įkūrimui, kaipo laisvos mc- 
kvklos, daug pasidarbavo. 
Baigė ją vienu geriausiųjų 
mokinių. Vos spėjo baigti 
mokslą kaip 20 birželio tapo 
naimtas kariumenėn. Susyk 
našiojo į „Automobilių Ka
ro Mokyklą,” kuri tuojaus 
tapo uždengta, kaipo „bol
ševikinė” mokykla, ro pas
kiau į Intendantūrą. Juozas 
Lukoševičius būdamas pap
ustas nerikiuotės kuopos 

kareivis prie Intendantūros 
skyriaus dažnai važinėjo su 
rrunsportais. Šita ir pakasė 
jį po žeme.Važinėdamas ko
mandiruotės i Vilkaviškį, 
Mariampolė ir Kalvariją 
nėr didelius šalčius peršalo 
ir šiltine susirgo. Lovoj be- 
sirgdamas rtipinos partija, 
darbo žmonėm. Ir klejot jis 
klejojo vien jais. Ši liga jį 
nakirto. Mirė Juozas Luko
ševičius ]919 m. lapkričio 22 
d. 11 vai. nakty.

(„Aušrinė.”)

I

į Jo laidotuvės, didžiausia 
minia, lydėjusi jo lavoną, 
daugybė vainikų, atsisvei
kinimo kalbos, revoliucinės 
dainos, visa tai padaryta ne- 
atsižiurint i didžiausius kliu 
dymus, parodė, kad darbo 
žmonės neužmiršta savo gy
nėjų ir moka jų darbus ver
ginti. -
i Draugas Juozas rašinėjo ir 
laikraščiuos. Visi „Naujo
sios Lietuvos” skaitytojai

straips-

istorinio kelio eit. Bet veltui. Į ^..oA^aYlzuotus .lr ^a~ 
Konferencija atmetė visus 
ių siulvmus, tyliai išklausė 
iu sveikinimus.

NAšLAITĖLĖ.
Ūžia gaudžia giružė'ė 

vėjo pučiama,
Gailiai verkia mergužėlė 

■ vargo spaudžiama.
Josios mylima matutė 

jau senai kapuos,
Ją nešiojusi sesutė 

svetimuos kraštuos.
Jos tėvelis žilgailvelis 

jau senai danguos.
O mielasis broliužėlis — 

kaujas apkasuos...
Tyslevas.

iu sveikinimus, — ir libera
lai suprato, kad aušrininkai 
jau ne su jais.

Šitos konferencijos dar
buotojų tarpe negalėjai ne- 
nastebėti draugo Juozo Lu
koševičiaus. Jisai, tuomet 
dar visai jaunutis, visa kuo 
rimtai domėjos, rodės laukė 
ką duos, ką pasakys vyres
nieji draugai, tečiaus beveik 
visais klausymais reiškė jau 
nusistačiusią savo nuomone. 
Jo kalboj negirdėjai abejoji
mų, ypač, kuomet buvo kal
bama apie darbuotę liaudyj, 
apie savo bendradraugius 
toj darbuotėj. Jis Savo visa 

į esybe atsidavęs tai minčiai, 
kad soicalistinė moksleivija 
niekuomet neprivalo užsi- 
darvt savy, bet kuo tik gali
ma turi eiti pagalbos išnau
dojamiems, persekiojan- 
tiems darbo žmonėms.

Ir savo visais tolimesniais 
dar’bais draugas Juozas vyk
dė tąją minti gyvenimam 
Iki pat paskutinių dienų ne
nutraukdamas ryšių su so
cialistine moksleivija, jisai 
daugiausia triūso, daugiau
sia energijos atidavė darbo 
žmonėms, kovai už jų reika
lus. Dar prieš rusų revoliu- 
ciią jisai atsidėjęs darbavos 
slaptose socialistų-liaudinin- 
kų kuopose. Gi po revoliuci
jos jisai kartu su kitais 
draugais organizavo socia- 
listų-liaudininkų partijon 
daugumą Voroniežo tremti
nių darbininkų ir tos orga
nizacijos kovoj su klerika
lais ir jų pataikūnais dėl 
tremtinių būvio pagerinimo 
nemažą rolę atliko. .

Sugryžęs iš Rusijos drau
gas Lukoševičius vėl visa 
energija griebės organizuot 
Mariampolės darbininkus ir 
čia tuoj susikūrė galinga re-

LIETUVOS RINKIMŲ PA
SEKMĖS.

Lietuvos Atstovybė Wa- 
shingtone gavo nuo Lietu
vos valdžios agentūros (El
ta) šitokį pranešimą:

Steigiamojo Seimo rinki
mų daviniai maž-daug šie- 
daugjausia atstovų pravedė 
krikščionis demokratai; po 
jų seka socialdemokratai, 
arba socialistai liaudininkai. 
Lenkai ir žydai turės Seime 
po 4 ar 5 vietas.

Kauno apygardoj, pavyz
džiui, spėjama, kad krikščio- 
nįs demokratai turės 9 ats
tovus, socialdemokratai 3, 
socialistu liaudininku ir val
stiečių sąjungos blokas 3, 
lenką’’ 2. žydai 2, vokiečiai i 
—viso 20.

Panevėžio apygordoj: 
krikščionis demokratai 13, .

• 1 n i . . * 1

socialdemokratai 6, socialis- 
j tų liaudininkų ir valstiečiu 
H--------.sąjungos blokas 3, žydai 1, 
pažangiečiai 1, lenkai nieko.

Tebeina da papildomi rin
kimai. Galutini daviniai bus 
pranešti vėliau.

(Pasirašo)
J. Vileišis,

Liet. Atst. Amerikoje.
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The Edison Elcctric Rekordu

Ij'uminating Company of Boston

pagrajinti jums bile vieną tų Rekordų be jokio atlyginimo.
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Pajieškojimai
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J. Milukas
Kum foro.

ir Jono Ra- 
Mass. 
žinote 

(10)

aiieškau brolio Viktoro Radžiūno. 
Suvalkų gub., Vilkaviškio miesto; 
meldžiu atsišaukti. (22)

John Radžiūnas
2215 Ilamiiton avė., Cieveiand, Oh:o

Pajieškau broliu Adomo ir Aleksan
dro Vfikučioniu, Sližių kaimo ir vaisė. 
Ukmergės apskričio; atsišaukite. 

Povilas Mikučior.is (19) 
214 KR avė., Bridgeport, Conn.

Juozas
107 3rd st..

svaib’i reikalą, 
co praneškite. 

Antanas Ožkinas i Ona
Box 53, Tilleston sta, Gary, Ind. ’ 183 Miilbury

kas ii žinote pra
(29)

Kaimas
So Boston, Mass.

Pajieškau Kaimyno A 
nešios Suklin. S:;: ik?.: - 
tės parap., Šiaulių ap5.

Jie patįs

ANNA KINCHAS
327 Wo»d avė., Hydc Purk. Mass.

Puteiaitj
st., U oicester, M a

Pajieškau Marijonos 
■.au.-kių, gyveno VVorcester, 
Medžiu atsišaukti arba kas ji 
P 1’Hnt-sKi tC.

Pajiessuu N.Koue-no ir Antosės 
idevicin; turiu svarbų reikalą, 'ma- 
r.čkite atsišaukti. (19)

Xntanas Čekauskas
o Catitarine st., Petr Auibov, N. J.

iš pavasario

Pajieškau Juozapo Dekšio. Kam 
ir VISUS gubernijos, Telšių apskr.. K;..:.

(IS')

__ (_ vedęs 
paskui atvažiavęs į 

__2Z -- manim;
į Brigeport, Conn. vede 

■čią moterį. Kuomet as sužinojau is

keleivis

io Petro Rindei- 
Pa nemunės mies- 

vv<_no ll'tmfo'-d, Me., paskui 
. Ii. Jo moteris 
laisžą is 
i žinantis

“KELEIVIS
GERIA U SIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS
PRENUiMERATOS KAINA 

Amerikoje;
Metams .. *...................... $2.00
Pusei metų ........................ $1.25..

Kaaadoj ir Užrubežiuose:
Metams ........................ $;į.oo
Pusei metų ..................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei 

piaat į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą: >

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

lonmisti suokalbis 
ant drgo Prašalaičio

pranešame vi- 
Vytauto Dr-stės 

kurie gyvena kitose

ST. CHARLLES, ILL.
D. L. K. Vytauto Dr-stės nariu 

žiniai.
25 balandžio š. m., laikytame 

’dr-stės pusmetiniame susirinki
me, buvo ^varstytas klausimus 
draugystės organo reikalais. 
Perdiskusavug reikalą, didžiu
ma balsu nutarė palikti "Kelei
vi” už organą. Tai jau 5 metai 
: aip "Keleivis” 
su draugijai.

Todėl šiuomi 
jiems D. J.. K. 
nariams,
kolionijose ir norėtų turėti "Ke
leivi” ant visų metų, tegul pri
siunčia tuojaus f Dr-stės iždą 
65c., o kitą dalį Dr-stė pridės iš 
savo iždo. Prenumeratą rinksi
me tik iki 1 birželio 1920 m. Ku
rie neprisiųsit iki paskirtam lai
kui, tų prenumeratą vėliau ne
bus priimama ir paskui nerugo- 
kit ant Dr-stės, kad negausit 
organo.

Prenumeratas rinkti yra 
i kirti šie nariai :

Kovo 50 d. šių metų gavau 
nuo tūlo asmens, kurio pa
vardė man nenažįstama, se
kančio turinio laišką:

”Aš, (vardą ir paverdę iš
leidžiu. — J. S. P.) pranešu 
tamstai, ponas S. J. Praša
laiti, kad aš girdėjau, jog 
jums tariasi padaryt smerti, 
arba gyvybę atimti, šitie 
žmonės: (čia seka penkių 
asmenų vardai ir pavardės. 
—J. S. P.) Visi jie yra ko
munistai. Jeigu jus prisi- 
jaučiat padarę jiems ką 
nors blogą, tai pasivaktuo- 
kite, nes gyvastis yra bran-!Box 16, St. Charles, III. 
gi. Jeigu tamsta man neti
kėtum, tai kreipkis pas (čia

Draugystės sekretorius 
Tamošiūnas, 73 VV. Illinois 
St. Charles, III.

J. šarno, 85 W. Main §t., 
St Carles, III.

P. 0.

K.
st.,

Visi nariai malonėkit tėmyti 
pranešimą, kad paskui nebūtų 

paduotas asmuo, kurio na- bereikalingų skundų Drauglstė-

Pa:ieškau Martino ir Silve-t 
puliauskių; abu Vilniaus g^b.. 
apskričio, Varėnos parupę 
svarbus reikalas. Atsišaukite svarvus A Vitkauskas

7U0 W. Baltimore St.,
Baltini ,i .

Buvusiems Suvienytą Vals
tijų kareiviams.

Massachusetts valstija bu
vo nutarusi duoti $100 v}- 
siems kareiviams, kurie 
prieš pat išėjimą Į kariume
nę Mass. valstijoj buvo išgy
venę nemažiau 0 mėnesių. 
Padavimui laikas buvo pas
kirtas iki Nov. 1, 1919. Ku
rie padavė prašymą vėliau, 
prašymas L— , l -
Dauį ir lietuvių pasivėlino

muose komunistų suokalbis 
buvo padarytas. — J. S’. P.). 
Tenai buvo jų visas seimas, 
ant kurio suėję nusprendė.

”Su pagarba (čia pasirašo 
laiško autorius, kurie pa
vardės kol kaks aš nenoriu 
skelbti. — J. S. P.).”

Laiškas rašytas nemoky
to žmogaus ir ant pašto pa
duotas čia pat, Waterbury- 
je.

Perskaičius tok, praneši
mą, man pasidarė labai nes
magus jausmas. Jau tūlas 
laikas atgal girdėjau iš tūlo 
asmens, kuriam teko būti ko 
munistų susirinkime,

, komunistai pienavo 
”diržus rėžti iš pečių, 
atkreipiau i tai jokios 
mos. nes maniau, kad 
paprastas komunistų pliau
škimas. Tečiaus šitas laiš
kas parodo, kad ir anas’ 
pliauškimas galėjo būti ne, 
be pamato.

Ši laišką priverstas esu 
paskelbti viešai, kad pers
ėjus komunistus, jog kri- 
minališki jų pienai yra ži
nomi ir tegul jie nedrįsta 
juos vykinti.

Jų vardų ir pavardžių te
čiaus neskelbsiu nei visuo
menei, nei policijai patol, 
pakol jie, komunistai, savo 
pliauškimais neišves manęs 
galutinai iš katrybės. Antai, 
jau dabar, vos išgirdo, kad 
aš tą laišką gavau, jie jau 
pliauškia, buk esanti mano 
pjaties sugalvota provoka
cija.” Jeigu jie nenustos 
panašiai pliauškę, tada bu
siu priverstas, kad savo 
garbę apgynus, parodyti 
viešai, keno šitas darbas 
sugalvotas. Tegul tuomet 
komunistai nesigaili.

Reikia pasakyti, kad šitie 
komunistų grasinimai, tai 
„Laisvės” siundymų pasek
mės! Ji kas numeris piudo 
savo skaitytojus ant socia
listų. Dabar ji gali pasidi
džiuoti savo darbo vaisiais!

J. S. Prusalaitis.* -

je.
D. L. K. Vytauto Dr-stė.

K. Tamošiūnas, sekr.

BANDYS KRISTI SU 
NIAGAROS VAND'EN- 

PUOLIU.
Bazdaskutys vardu Ste- 

Dhens. kuris pasižymėjo ke
liais drąsiais žygiais Angli
joj, ateinanti liepos mėnesi 
bandys kristi statinėj su 
Niagaros vandenpuoiiu. Sta 
tinęs bus specialiai tam tik
slui padąryta sulvg subma- 
rinų inžinierių nurodymų. 
Ji svers 280 svarų, be to da 
100 svarų sunkumo bus pri- 

taip 
Kad ji visuomet laikytųsi] 
stačiai. Stephens bus jos vi
duje ant diržų pajuostas. 
Jis tikisi, kad jo puolimo 
susirinks pasižiūrėti daug 
žingeidžių žmonių ir bran
giai mokės už tikėtus. Tai

pgi dėl pinigų jis rizikuoja 
savo gyvSStį.

kad
man
Xe. dėta prie jos dugno, 
da
tai i

BOIKOTUOJA BULVES.
Pittsburge ir jo apielin- 

kėj 12, 000 organizuotų mo
terų nutarė per dvi savaites 
visai nevartoti bulvių, pro
testuodamos tuo budu prieš 
nesvietišką jų brangumą. 
Pekas bulvių dabar kainuo
ja nuo $1.25 iki $1.50.

PITTSBURGE 588,190 GY
VENTOJŲ-

Šių metų cenzas parodė, 
kad Pittsburge yra 588,193 
gyventojai. Tas reiškia, jog 
j 10 metų ”rukstantis mies
tas” užaugo 54,288 gyvento-

Nupirko Cambridge’aus 
tunelį.

Massachusetts valstija at
pirko iš Boston Elevated 
Steel Railvvav Co. Cambrid- 
ge’aus tunelį už $7,868,000, 
ir pinigai jau užmokėti.

Pereitais metais legisla- 
tura nutarė nupirkti tą po
žemini geležinkeli, kad da
vus- kompanijai pinigų. Nu
pirkus tunelį, valstija vėl jį 
tai pačiai kompanijai išnuo
mojo.

Pajieškau moters, kuri ,ų, 
ti pilna namų šeimininke. 
Vpatos: 1 vaikas 11 metų, i 
metu, mergaitė 10, Aš .5. 
šaukti ir savo turinti vieną ; 
kus; darbas ant visados. Aj. • 
tį klauskite:

L. Jaruon 
2290 Millwaukec avė., ( ii:

prašymas buvo atmestas. $.-,0.00 atlyginimo 
Daug ir lietuvių pasivėlino
paduoti ir todėl pinigų ne- čiutė. n metų, čia y.a >. , . ,, 
gr*įyQ ^veikslai. 2o kovo SedicK išviliojo

Dabar Įstatymas likos at
mainytas, ir laikas padavi
mui pailgintas iki 1 d. liepos 
(Julv), 1920.

Taigi visi tie, kuriems 
priklauso tie pinigai gauti 
ir kurie buvot pasivėlinę pa-( 
duoti arba nebuvo padavę 
prašymą, dabar pasiskubin-, 
kitę ir nepraleiskite progos.

Adv. F. J. Bagočius. j no dukterį i teatrą ir nuo t ..- 
i mergaite prapuc.it. Kas p::-., 
'tai praneš policijai ir m r..

GAISRAS ANT LAIVO. ^Šyje v:rsa;;,:„
Už 250 mylių nuo New|tuksln,a“

Yorko užsidegė ant jūrių 
danų laivas. Augių laivas 
nribuvo i pagalbą, ' ‘ “ ~
žmones išgelbėjo, o deganti 
laivą paliko. į 3725 Beach St., luitia.-.a Va:.;g,

į Pajieškau Antano Bakut-mio, Ka :- 
1 no gubernijos, Ukmergės apskričio, 
Pabaisko parapijos. Vaikurų kaimo, 

įsišaukti. , IS)
Kazis Bakusonis

669 Grand st., Brookiyn, N. YPajieškau brolio Jono Bendzit, gy
veno San Franciseo, CaL, Kauno gub. 
Jurbarko valsčiaus, Gedzėjų kaimo. 
Atsišaukite arba kas ji žinote pr 
neškite. *’ ("

Antanas Bendziat
71į W. 19-th pi., Ciiicago, III.

Pajieškau Domicėlės Lišk-vskienė-s. 
tris metai atg^įj gyvo: - I.aivrenc--*.

(IS) Mass. Atsišaukite. (1<)
Juzefą Kacevičienė

' 3512 Magnolia st., Oak’am1. Ca'.

PajiesKau Zofijos Luilvailes. Teis-ą
dabar nežinau apskričio, Giiulikaiči., kaun-;. gyw ao 

_ _ -- Turiu svarbu reika-
( 2: )

Pajieškau Juozo Kvietkauckio. gy
veno Hartford, Conn. 
Meldžiu greit atsišaukti. Yra svar- Fort Plain. N. J. 
bus reikalas. (18) ją, atsišaukite.

Magd. Letviciutė i Fran
Box 90, Broad Brook, Conn. • 2202 Lakeside a\

Pajieškau brolio Juozo Ožkino, SU
VALKŲ ffub.. Jankių sodžiaus, Ru
dos parapijos, Naumiesčio apskričio. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
praneškite. (18)

■trukaitis jieš » Ju'*-
rukaicio, pus Tatno-
ukaiėio ir dėdės Juozapo 

šio; visi gyveno Chicagoj.
‘įjos Petrukaitis 

Vokiečių gatvė Nr. 40
*ių apskričio,

Lithuania.
iii kreipti.-.: 
st., Ciiicago,

| Pa ■ eš; au pu. biol < Dcre-.-
kevšičaus ir Motėjaus Dzingo, taipgi 
pažįstamų Miko ir Juozo Ancukaičių 
ir Vinco Žemaičio. Aš Cou iš Mariau.- 
jiolės apskričio, Padavonio kaimo ir 
valsčiaus. (21)

Kazis Juknelis
B<,x 112, Bicknel, Ind.

A. P. L. \. 1 kuopa meldžia atsi
šaukti J. J. Karpavičių, kuris gyve
no Pittsburge. Yra labai svarbas 
reikalas.

J. K. Maziukna
1434 Sheffield st., N. S. 

Pittsburgh, Pa.

Blain, Ore.

Jurgio Žalio, Kau- 
apsKiiėio, Gruždž'ų 

uoie zi> įlieti) kaip Ameri- 
atsisaukti.

lė-Sankev ičienė 
Pittsburgh, Pa.

>a>tis 
Rumford,

Lietu- 
ura--

Ale.

Ambrozėjaus
Naikių sodžiaus, Mažeikių 
Šiaulių apskričio. Meldžiu 
ar kas apie jį žinote pra- 

(19)

l’ajicškau pusbrolio 
Milėškos, 
parapijos, 
atsi.' a ūkti, 
neškite.

P. o.
Augusi Silver 

VVinchester. Wis.

Pajieškau Tamošiaus Smiigio, paei
na iš Kaueo gub., Telšių miesto; mel
džiu atsišaukti arba kas žinote jį pra
nešti. Yra svarbus reikalas

Vladislovas Erkinas <19) 
15th aini Sassai'res st., Erie. l’a.

Pajieškau Juczo Milkaičio, Aškinių 
kaimo. Lukšių parapijos; žinantieji 
apie jį, ai jis gyvas, ar miręs, malo
nėkit oranešti. (19)

J. Pakarklis
2.3 liean St., Norwoo<l, Mass.

Pajieškau Stanislovo Keblio iš Gar
gždų miestelio; atraše laišką iš Lietu
vos ir yra svarbus reikalas, meldžiu 
atsišaukti. (19)

i Pajieškau pusbrolio Kazimiero Gu- 
Jeliaaskio. Kauno gub , Rumšiškių 
valsčiaus, Gastiloiiių kaimo ir Antano 
kaminskio iš Kali’inių.-Šanciu, Kauno 
apskričio. Malonėkite atsišaukti'.

Jonas Majauskas (19 i
720 Hinkson st., ( beste r. Pa.

Aš Mikolas Kutavičius, pajieškau 
savo moters Zofijos ir malonė
liau kad sugrįžtų. Viską dovanoju ir 
vi.-as gyvenimo klaidas atitaisysime 
—tik sugrįžkite. (19)

MIKAS KUTAS
1526 Pearl st.. Philadelphia, Pa.

Aš Uršulė Kilikevičienė, po tėvais 
Dambrauskiutė, pajieškau savo vyro 
Jono Ki'ikevičiaus; 35 metų, yra 5 
uė-1'4 ir 4 coliu augščio, šviesaus, ap
valaus veido, galva plinkanti. Čia jo 
ir paveikslas. Kalba rusiškai, angliš
kai. vokiškai ir lietuviškai; iš Kauno 

Panevėžio apskričio, Tarnavus

Pajieškau Jono Laumclio. 
aiškiu kaimo. Papilės parapijos, Kau
no gub.; gyveno Philadelphia, Pa. 
Meldžiu atsišaukti ar kas žinote ji 
praneškite. Yra laiškas iš Lietuvos.

Mikola- Itnpiėnas
.;7(>6 Pehrvvald avė. S. W. 

Cieveiand, Ohio.

Pai eikau dėdės Povilu Juozapaičio, 
i> Šiaulių mieso. Yra iabai svarbus 
rekiaias. Sda’.onėkite atsišaukite arba 
ji žinantis praneškite. * (19)

A.n-.i’ė J uozanaičiute-Zunevičienū 
15 2-Iillbvry st., Voicester, Mass.

Aą Pranciškus Imbrosas iš Bara-: 
vykų kaimo. Taujienų valse., Ukmer-I 
i ės ai'.-krisio; t’k ką atvažiavau iš| 
Sibiro < Rusijos), pajieškau Juozapo! 
S’arkuno. I.ydokių parap., Sianuliš-j 
kio vienkiemio. gvveno Siox Cit'.’, 
I >wa. Atsišaukite.' ‘ (18)!

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

Pajieškau J. Bendinskio, gyveno 
'Vestmoreland, N. Y. Jo paties arba 
kas žinote meldžiu pranešti.

A. Misiukonis
51!) Whitesboro st., Utfta, N. Y.

kaimo; 8 metai atgal
Penn. valstijoj, ;
Conn. valstiją apsivedė 
išvažiavęs į

-------- . ... ..... -- 
norėjau paduoti jį policijai jis 
r.abėgo. Kas pirmas apie jį praneš 
inan arba vietinei policijai, gaus ŠIO 
.doleriu dovanų. (J'D

Uršule Kilikevičienė
187 Humphrey st., New Haven, Conn

Vadavus Šatkus
11 Boudoin st., Boston, Mass.b __________ k— --------

G EK BĮ A M1EJ i PH1L A DE LPH ĮJOS 
LIETUVIAI!' Kas žino apie velionį 
Joną Augaitį. jis mirė apie 2<‘ metų. 
Paėjo iš Pagirių kaimo, Eržvilko pa
rapijos; Kauno apskričio. Kurie žino
te kur jis palaidotas malonėkite pra
nešti. ( 18 J

Pajieškau dėdžių Adomo ir Jurgio 
Dzingelių. Vilniaus gub.. Nemajūnų 
parap.. Zirgeliškęs kaimo. Gyveno 
Scranton. Pa. Meldžiu atsišaukti.

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

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
nuo i 8 iki 24 metų. Aš esu 24 metų. 
Geistina, kad atsišauktu laisvų pažiū
rų, prisiunčiant paveikslėlį. (18) 

Ant. Valaitis
503 Main st., Bridgeport, Conn.

Papieškau apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 28 metų, be skirtumo ti
kėjimo; esu 30 metų vaikinas. No
rinčios arčiau su manim merginos 
susipažinti, malonėkite atsikreipti 
per laišką ir prisiųsti savo paveiks
ią. Atsakymą duosiu kiekvienai ir 
pareikalavus paveikslą sugrąžinsiu. 
Vyrų meldžiu nerašyti.. (22)

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

546 W. Michigan avė., Detroit, Mielu 
Pajieškau apsivedimui merginos. 

Geistina kad kiek turėtų pinigu. Aš 
esu 33 metų vaikinas. Su pirmu laiš
ku prisiuskite paveiksią (181

J. U. S. ;
315 Walnut st,, Ne.vark. N. J.

Pajieškau apsivedimui mergir >s, 
tarp 18-27 metų. Merginos norėdamos 
plačiau su manim susirašyti atsišau
kite. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Vaikinai tegu nerašinėja. (13)

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

Columbia
Pajieškau brolio Juozo Urbanavi

čiaus. Suvalkų rėdybos. Sasr.avos pa
rapijos; Amerikoje vadinas Joe Ur
ban. Jis pats ar kas apie jį žino pra
neškite. _ <I9)

Antanas Urban 
Lumberport, W. ta.

I’kjie.škau Juozo Abromavičiaus, 
Kauno gub , > \ ilkijos valsčiaus. _Bei- 
rdurr.i kaimo; jo tėvas jieško iš Lietu
vos. Jis pats arba 
neškite.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, be skirtumo tikėjimo. Aš 
esu 25 metų vaikinas, ką tik sugrįžęs 
is S. V. kariumenės. Merginos mylin
čios gražų gyvenimą atsišaukite. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku.

Ant. Brazauskas (20)
931 Vine’.vood avė.. Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
oe skirtumo tikėjimo, tarp 20—25 
metų. Geistina, kad butų Kauno aps
kričio. Aš esu 25 metų vaikinas. Atsi
šaukdamos pirsiųskite paveikslėlį, 
kurį ant pareikalavimo grąžinsiu.

M. Oradecki
46ų Charest avė., Detroit, Mich.

i

LIETUVIŠKI REKORDAI
10-inch 85c.

Maloniai šviečia

VYRAI NĖRA DAIKTAI.
jęiEKVIENAS žmogus daro 

bizni su kitu žmogum, mes 
stengiamės duot gerą Mašineri
jos patarnavima. Daug svar
besnį—mes duodam patarnavi
mą ypatišką.

Jeigu męs padarom žmogiš
kas klaidas, męs prašom jus pa- 
padėt jas pataisyti.

Malonėkite parašyti, telefo- 
■nuoti ar pašaukti. Mes visados 
išgirsime.

Reikalingi darbininkai įvairiose 
dirbtuvėse .New Yorko valstijoj ir ki
tur. Aš turiu darbų, kur moka 27 do
lerius Į sąvaitę. Iš kitur atvtžiavu- 
siems pampinu ir gyvenimui vietą. 
Jeigu norite gero darbo gerame mies
te ar kur nebūk, rašykite laišką, įdė
dami už 2 cetntu štampą atsakymui.

STANLEY PONIUS (19) 
115 Tyler St., Boston, Mass.

Pajieškau Mateušo Blažio, Ukmer
gės apskričio Anykščių par., Užažerių 
kaimo; yra svarbus reikalas atsišau
kite.

Klemensas Savage
3608 E. B st.. Tašoma, Wash.

Pajieškau švogerio Prano Pelčikn, 
Suvalkų gub., Antanavos valsčiaus. 
Gava’.tavos kaimo. Jis pats ar kas jį 
žinote praneškite.

Frar.k Stankus
8103 Puiaski avė., Cieveiand, Ohio.

Pajieškau brolio Juozapo Bardzevi- 
čiatri, gyveno Canadoj ir buvo prisira
šęs prie Canados kariumenės, palikęs 
pačiu ir 3 vaikučius. Jo tėvas įieško 
iš Lietuvos, atsišaukite arba kas jį 
žinote praneškite. (Į9)

Pranė Bardzeviėiuiė-Kasparaitienė 
13 Ciinton st„ Binghamton, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 25 metų, be skirtumo ti
kėjimo. Atsišaukdamos prisiuskite 
paveikslėlį. (19)

F. Marmakus
Box 8, Wilson, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 25 metų. As esu 25 metų 
mašinistas. Meldžiu atsišaukti; 
sakymą duosju kiekvienai.

Cha ries Sloger
66 Trųmbull st., Hartford, Conn.

Paiješkau apsivedimui merginos 
arba našlės, tarp 35-45 metų. Turtin
gos nereikalauju, tik kad butų pro
tinga ir gera gaspadinė. Aš esu 45 
metų. Turiu savo namų ir biznį. P-or

yra šioj muzikoj.
A VASARIO DAINOS 

>1536 J pAKOI. JAUNAS TAI IR 
LINKSMAS. Polka.

Pavasaris čionai ir pavasaris yra laikas 
linksmos muzikos. Tasai benas labai pa
rinkamai grajina mišinius 
Painų. Tonai ant visų grafonolų yra taip 
gražus ir pilni, kad jus galite juos grajint 
vž durt;, jeigu norite, ir girdėti jų muziką 
Jvgiai gerai. Ant kitos pusės yra instrii- 
rnentalis kvartetas meliodijų, atraktyviš- 
kai ir artistiškai užbaigtas.

Smagus šokiai ir muzika dėl kiekvieno tipo.
Kas subatos vakaras. Vakas. ( '^"oras Petrauskas,

h’avasaryj. Mikas Petrauskas, 
( tenoras.

Juokai ir pavasario grožė
iAL’NAVEIDžIO PASISKUNDIMAS E
PAS TARDYTOJA.

Juokai kaip abelnas vaistas, kuris užlaiko 
kiekvieną sveiku, ir artistas vra tik tas, 
kuris suteikia gerus juokus, jis yra publi- 
. os geradarys.^ Kada pabaigsite palaikyt 
rato pusę prieš savo vyrą, pasilsėk, pirm 
negu išgirsi ką žydas karčian.ninkas pa
pasakos policijos viršininkui. Pasiklausk 
tuos reKordus pas jūsų pardavėja šian
dien.

E-1363 < Columbias benas.
’ ian saulutė leidižas. Vakas. 

k Columbios benas.
( Mielaširdystė. Mikas Petrauskas, tenoras.
1 Vai verčia, laožo. Mikas Petrauskas, tenoras.

Paprašyk jūsų pardavėju naujo Kataliogo Tarptautiškų Instrumentalių
Bile vienas Columbia Rekordų pardavėjis Suv. Vaist ar Kanadoje mielai sutiks

Columbia 
Rekordai skamba 
gražiausiai ant 

Columbia 
Grafonoia 

Kaina, $32.50 
iki $2100

. Jis taipgi duos jums 
Kaulingą Columbia lietuviškų Rekordų. Paprašykite jo.

Kaip- pirksi rekordus, reikalauk ( oiumbia 
Rekordą ir nurodyk kiekvieno Numerius.

Žiūrėk kad toks V aizbaženklis 
butą ant kiekvieno Rekordo. 

COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

I’:: i ieškau švogerio Jono Stumbrio, 
Vilniaus gub., Daugių parapijos, ši- 
šiunų kaimo; gyveno Ohio valstijoj, 
dabar nežinau. Atsišauk’te.

• Izidorius Visockas
71S Ferdinand st., Scranton, Pa.

Pajie.-.kau brolio Antano Jankaus- 
kio, gyveno Brodklyn, N. Y. 0 metai 
atgal jis buvo atvažiavęs į Montreal, 
Cenada. Meldžiu atsišaukti arba kas 
jį žinote praneškite. (19)

Juozas Jankauskas
Uudson avė., Brookiyn, N. Y.

Pajieškau Kazimiero Mažeiko: 
Kauno gub.. Šiaulių apskričio, Tiy 
kių miesto Stakmčnų solziaus.Apie 
metai atgal jis gyveno 
Kas apie jį žinote, malonėkit pranešt, 
nes jo tėvai iš Lietuvos prašo sujic3-> 
koti.

Juzefą Parinskienė
364—Ith st„ So Boston, Mass.

’S
'S-o•>

So Bostone.

Pajieškau brolių Jurgio ir Roberto 
Kuncmanų, paeina iš Geidžių kaimo, 
Tirkšlių valsčiaus, Mažeikiu apskričio 
Yra svarbus reikalas atsišaukite.

Frank Kuncman ,
Box 356, Wheatridge, Colo.

Pajieškau brolio Simono Norkaus. 
Jis gyvero Chicngoje. Norėčiau su 
juomi susirašyti. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žino pranešti.

Ben. Butkus
219 Millburv st., VVorcester, Mass.

10 metų laikau Grucernės ir Ory 
Good’s krautuves. Kuri atsišauktų, 
malonėkit prisiųsti ir paveikslą. (19) 

Juozapas Mikuckas
Eox 235. Benld. III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 20 iki 25 metų. Aš 
esu 25 metu. Atsišaukdamos prisiųs- 
kite paveikslą. (19)

S. B. S.
1906 Chcsne st. Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kuri mylėtų apsivesti, be 
skirtumo tikėjimo. Aš esu 30 
vaikinas. Meldžiu atsišaukti.

J. I). S.
Coneniaugh,E»>x ISO,

IVHIAVtraVd

metų 
< 1V»

RAKSI PUOD Ą Harieį’ Davisort 
motorcycle, model 17, najai pertaisy
tas. Kam reikalinga gera proga pirk
ti.

RENIS ALSEIKA
1J6 Market st., Brighton, Mass.

PARSIDUODA FARMA. 24 ake- 
riu, 6 karvės ir telyčia. Parsiduoda 
pigiai. Platesnių žinių klauskite per 
laiška ar vpatiškai. (19)

ANTANAS P.EPPSIS
.3 Allston st., • Medway, Mass.

prapuc.it
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6 KELEIVIU

Komunistų prakalbos į® 
So. Bostone.

Komunistų prakalbos.
Lietuvių Salėj pereito ne-

Sako, kunigai valdo dvarus, buvo Jezno komendanturo- 
Jurgis Ra-žis, New Yor- ?e. Vasario d. einant jam

” žvalgybon, būrys lenkų uz-dėlidenio vakarą komunis- 
Įpolė ir jis tapo sunkiai su. 
{žeistas kovoje su lenkais 
i Dabar guli Kauna karinėj >i 
igoninėj. Ar pasveiks, r.eži- 
inia.

Nors į musų apielinkę 
įvyko visas Seinų 
[štabas, 
dėjimo

ke, gavo nuo savo tėvo iš 
Naikų kaimo, Lukšių vals
čiaus, šakių apskričio, se
kantį laišką:

Mielas sunau!
Gavau tavo laišką praeitą 

už atmintį, 
kad esi dar 
Męs dar vi- 
Antanas pe- • • • v

savaitę. Ačiū 
Malonu žinoti, 
sveikas, gyv^s. 
si gyvi. Brolis 
įeitą pavasari sirgo ispaniš
ka liga ir tik pagijus paėmė 
kariumenėn. Aš ir motina 
su dukrele visi vargstam po 
senovei.

Lietuvai gavus laisvę, visi 
džiaugėmės
Buvo 
mažažemiams 
dome ir sūnų, o tavo brolį, 
kariumenėn, kad tik tą lais
vę savo šalies apginti ir įgy
ti geresnį gyvenimą.

Rodos, bus apsirikta, 
kaip buvo seniau, taip yra 
ir dabar. Skirtumas tame, 
kad pirmiau valdė caro či- 
novninkai, 
kunigų tarnai.
Naikų kaimo,
Zyplių dvaras, turįs virš 700 
margų geros žemės. Apart 
jo, dar keli mažesni dvaru- 
kai ir plotai girių didžiausi, 
prigulėjo lenkų dvarponiui 
Potockiui. Laike karės dvar
ponis Potockis su šeimyna 
ir tarnais pabėgo i Rusią ir 
negrįžo iki šiol. Dvaras bu
vo paliktas Dievo valiai. Ap
linkiniai mažažemiai tikėjos 
gausią žemės. Ypač męs, 
Naikų kaime, teturi vos po 
5 margus, sunkiai išgyve
nam ir žemės gabalas mums 
neįskaitomai brangus ir pa
geidautinas. Už jį męs gata
vi savo ir savo šeimynų gy
vybę paaukauti. Lukšių 
miestelyje eilės bežemių: jie 
irgi viltį turėjo ant Zyplių 
dvaro žemių. Ir visi skau
džiai apsivylėm. Atėjus Gal
vanausko ministerijai, Zyp
lių dvaras su savo palociais 
ir plotais žemių tapo paves
tas ne mažažemiams, beže- 

• miams ar kareiviams, bet 
kunigams. Kunigai dabar 
gaspadora u ja. Puikiuose
palociuose yra perkelta Sei
nų seminarija. Dvare pilna 
klerikų ir iš Seinų dvasiš
kių. Mat, lenkams Seinus 
užėmus, vyskupas Karosas 
pasiliko Seinuose gyventi su 
lenkais, o klerikai ir pulkas 
kunigų gavo iš valdžios 
Zyplių dvarą gyvenimui. Su 
jais atvyko būrys patvirku- 
sių-8 u lenk ėjusių mergų, ku
rios savo elgesiu piktina 
apie!inkės sodžių jaunuome
nę. Tai savo rūšies "pabėgė
liai” iš pafrontės.

Seniau žmonės, kaimie
čiai, vergavo lenkui dvari
ninkui. Dabar turi vergauti 
saviems "tėveliams.” Dvari- 
rinkas Potockis nors pats 
mušti kumiečius ir tarnus 
sarmatinosi, tą darbą paves
davo savo prieveizdoms. Da
bar gi savi artimesni, tai ne- 
sisarmatina ir patįs tą su 
pasigerėjimu atlieka. Kuni
gai dažnai ir apspardo ne 
vieną. Klęrikai bešėldami iš
gąsdino dvaro sode nėščią 
kumietę, iš ko pastaroji ke
letą savaičių sirgo ir vos ne
numirė.

Jei butų lenkas dvarinin
kas valdęs dvarą, tai kumie- 
čiai ir bežemiai butų senai 
su dvaru pasielgę kaip tin
kama, bet dabar, kunigams

S.

neapsakomai, 
žadėta bežemiams ir 

žemės. Išlei-

nes

o dabar valdo 
Sale mus, 

yra didelis

tai turėjo ir savo "prakal
bas" parengę. Pirmininkas 
pauiškino, buk prie surengi
mo tų prakalbų prisidėjo D. 
L. K. Gedemino D-ja, Lietu
vos Šunų ir Dukterų D-ja, 
LMPS. kuopa ir Birutės 
choras. Apie komunistus nu

Ci.1- 
kuniginis 

bet progresvvio ju- 
nuslopinti neįgali, tylėjo, nors jie vieni patįs tą 

Veikiam gana daug Lukšių jomarka darė. Reikia žinoti, 
valsčiuje. Apart kuniginių kad Vytautinė viena turi 
organizacijų, pasekmingai 5(K> narių, pridėjus gi kitas 
gyvuoja "Mariampolės Ūki- paminėtas jo organizacijas, 
įninku Bendrovės Skyrius," butų į 1,000 žmonių. Na, o 
i "Valstiečių Sąjungos" kelio- kiek gi į šitas prakalbas atė- 

įo? Susirinko tik apie porą 
šimtų, kur seniau į tokias 
prakalbas žmonės į salę ne- 
sutiipdavo.

Tas parado, kaip komu
nistai nusigyveno! Bet da 
aiškiau jų bankrutą parodo 
statomi ant 
"kalbėtojai.’'

i

”V; 
liką kuopą ir kt.

Stambesni ūkininkai gy- 
vena gerai ir turi javų pei1- 
teklių, tai skubina dirbti 
"samogonką.” (Naminę deg 
tinę. — Red.)

Milicija nors persekioja 
juos, bet tas mažai gelbsti. 
Keli šimtai markių bausmės 
šimtamargiui nieko nereiš
kia ir ją užsimokėjęs jis vėl 
dirba "smogonką,” tik ži
noma, gudriau, kad taip 
greit* nesugautų.

Oras da šaltas ir 
daug. Pavasaris 
vėlybas. Mums 
lų ir drabužių, 
galima. 
Amerikos at,

Su meile.

pagrindų jų 
Pirmutinį jie 

pasistatė išvarytą iš "Kelei
vio” spaustuvės niekam ne
tikusį žmogelį, kuris dviejų 
sakinių suriši negali, kalbėt 
nemoka ir rpie to da šveplas, 
žodžių neištaria.. Žiūrint, 
kaip tas vaikėzas kamuoja
si, ir juokai ima, ir kartu 
gaila darosi. Apie jo "pra
kalbą." žinoma, negali būt 
iokio klausimo — ji žemiau 
kritikos. Patįs komunistai 
buvo paskyrę jam tik 15 mi- 
nutų kalbėti, bet jis, nusi- 
jaėsdamas, kad į paskirtą 
jam laiką nieko nepasakė, 
švepleno per ištisą valandą, 
žmonės netekę kantiybės 
pradėjo jau eiti laukan.

žinoma, žmogus nekaltas, 
kad gamta jį taip nuskriau
dė, bet jeigu jau tokius pro
to ir kūno paliegėlius komu
nistai stato ant pagrindų 
susirinkusiai publikai mo
kyti. tai vra tiesiog pasitv-’ 
ėiojimas iš žmonių.

Antras kalbėjo koks ten 
Bimba iš New Yorko. Kaip 
juokinga jo pavardė, taip 
keistas ir pats žmogus. Pra
dėjo kalbėti žiovaudamas, 
tartum per tris paras jis ne- 

i da buvome butų nei valgęs, nei miego
jęs. Ir vietoj kalbėti apie 
geguižnę šventę, viėtoj 
kviesti darbininkus Į vieny
bę. jis tuojaus pradėjo ble
vyzgoti ant darbiniknu va
dovu ir sėti neapykantą. Tė- 

iats atsimenu. Tnos jis jokios neturėjo. Tai 
kad Bagočių šmeižė, tai Grigai

tį. tai Michelsoną. tai ”Ke- 
j, o ieivi" niekino, tartum visas

niego 
šaltas ir 

trūksta sėk- 
Jeigu butų 

tai prašyčiau 
siusti.

Tavo tėvas.

is

Prasti iš jų ‘graboriai
Atvažiavęs į Richmond 

Hili, N. Y., susitikau čia su 
buvusiais kitąsyk draugais 
socialistais, o dabar jau "ko
munistais," kaip jie patįs pa
bėgę iš socialistų partijos 
buvo pasivadinę. Keisti jie 
žmonės dabar. Pradėjus su 
jais kalbėtis. Įgauni įspūdį, 
kad jie nieko daugiau neži
no. kaip tik šmeižti ir kolio- 
ti kiekvkieną žmogų, kas tik 
ne su jais. Net koktu klau
sytis. kokiais šlykščiais žo
džiais jie koliojasi.

Man tas išrodo labai keis
ta. Nelabai sena: 
visi vienos idėjos draugai; 
nelabai senai da jie buvo iš
tikimi socialistai, net karš
ti socialistai ir sakydavo, 
kad nėra to žmogaus, kuris 
galėtų sukritikuoti socializ
mo mokslą; p; 
kaip vienas jų sakė, 
"kas ‘ kritikavo socialistų 
platformą, tas jau miręs, 
kas kritikuos, tas da negi- darbininkų gyvenimas ir vi- 
męs;” ’ 
dieną 
nan 
rių,’’ 
vardo, išsižadėjo jo principų 
ir ant galo paskelbė, kad 
Lietuvių Socialistų Sąjunga 
jau "palaidota.” Jos vieton 
jie pagimdė "komunistų 
partiją.”

Bet išrodo, kad prasti iš 
jų "graboriai.” Pasirodo, 
kad socializmo idėja netik 
ne "palaidota," bet dabar ji 
da pcpuliariškesnė, negu 
kada nors pirma buvo. Vi
sose šalįse socialistai turi 
didžiausių laimėjimų. Tiesa, 
lietuviu socialistų organiza
ciją "komunistai” 
Čia jiems pavyko 
patarnauti. Bet 
Lietuvių Socialistų Sąjunga lų laikraštyje buvo parašy- 
jau gyvuoja ir greitu laiku ta, 
ji sugrįš į tas pačias vėžes,, 
kuriuose ji pirma buvo. Tuo 
tarpu "komunistai” su savo

. i "partija" jau išnvko ir net 
esant, nenori prieš dvasios !+ft v-rdo k’ntnri ’ ’ 
yaldoniis” daug priešintis. | l/”konn>nistai” dabar tn- 
V^aidzios gudriai pasielgta],.^ atsiminti pirmutinius 
, 3P'ąugota (Karai, atiduo-’f-vo žodžius: ”Kas galėtu 
dant juos kunigams vaidyti, ^sukritikuoti socializmo mok- 

Kunigėlių selemonas Ma-jglą. tas da nėra gimęs!” Ir 
tusevičia sykiu su tavo bro- nėra gimęs toks "komu- 
liu tarnavo kariumenėj ant nistas,” kuris galėtų Lietu-j 

' lenkų fronto. Baigęs Kaune viu Soicalistų Sąjungą pa- 
Centralinės mokyklos kur- laidoti, 
sus, tapo puskarininkiu ir

*

įaiiško "Darbininko 
-------  padėjo žydų sociahs- 

jtu "Forvardą" ir lietuvių 
j "Keleivi.” 
j Aš klausiausi 
bet nieko naujo, 
mokinančio iš tų 
išgirsti negalėjau, 
šmeižtai, šmeižtai 
tai.
kam tekias prakalbas reng
ti ir kam šaukti į jas žmo
nes? Juk išrodo, kad jeigu 
"Heralde” nebūtų buvę "Ke
leivio" antgalvio nufotogra
fuota, tai komunistų kalbė
tojai nebūtų turėję apie ką 
ir kalbėti. Bet kas buvo "He
ralde," tai Bostono žmonės 
ir be Bimbos žinojo. Viskas, 
ka Bimba pridėjo, tai tik 
keiksmų. Bet šitokie keiks
mai ir piudymai darbo žmo
nėms juk nieko gera ne
duos. Nesutikimą darbinin-

atsidėjęs, 
nieko pa- 
prakalbų 
Vien tik 
ir šmeiž- 

Kįla tad klausimas, 
ra

Siutus, Overkotus 
ir kitokius kubus

DUOKIT PASIŪT MUMS.

užtikrinu*. kad Jus auėėdyait pinigą 
ir turėsite GRAŽIUS KUBUS. Kadangi 
“>»•* imam materiją ii gerųjų firmų ir pri- 
mieruoinm rūbą pagal žmogų, todėl musų 
paginti siutai ar overkotai uesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER 
kOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI
TAIPGI IŠVADOM IR IŠPROSINAM 

VYRU IR MOTERŲ KUBUS
Darbas gera* užtikrinta*. Kaiti

Tikras Jsm* brolis Betėvis

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

Telefonas: So. Boston—»!•!•

tartojo pereitais
metais, kad

’UR ’.šAl.iNT ŠALTJ.

HILL’S

CASCARA^QUININE

i
i

Pavyzdingos šalčiui gyauolės 
per 20 metų — pilių formo

je — saugios, tikros — 
prašalina šaltį į 24 va

landas — gripą į 3 
dienas. Geras bak- 
vsukas turi raudo

nę viršų su Mr. Hili’s peveikslu.
Tisuose A p tiekose.

KARMOS! FARMOS!
Pranešu visiems, kad turiu daug 

farmų paicaviinui Scotvilit, Miirh. 
lipu liiikčj. Tas 7 a: mus parduoda vi
sa: pigiai. Rašykite klausdami tei
singų informacijų, įdėdami krasos 
žen.-:!cų. (18)

MIKE YOUNS
R. I, Fountsin, Mich.

kuose tiktai šinipai ir provo
katoriai sėja. Darbininkų 
draugai privalo kviesti dar
bininkus vienybėm Socialis
tai ir pažangios musų drau
gijos turėtų žiūrėti, kad to- 
kių prakalbų, kur kurstoma 
darbininkų neapykanta, dau 
giau pas mus nebūtų. Gana 
jau ką kapitalistai darbinin
kus piudo. Mes turime su 

provokacija kovoti.
Darbininkas.

ta

Alus gal sugrįš.
Massachusetts valstijos 

iegislaturoj yra įneštas bi
rius, kad šioj valstijoj butų 
leista daryti ir pardavinėti 
lengvą alų. Augštesnis legis- 
laturos butas šitą bilių pri
ėmė, bet'sakoma, kad galu
tinas jo įvykinimo klausi
mas bus pavestas patiems 
gyventojams nubalsuoti. 0 
kad ištroškę gyventojai bal
suos už alų, tai jau nėra 
klausimo.

Ruptura užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rup tu ros/, 

tai priparodo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai? 
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba 
Kaip jus ją nepavadintumėt? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patįs 
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios 
priežiūros.

Eet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia 
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą, 
kurią turi PLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokią 
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.

PLAPAO PADL'ŠKAITeS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnaibyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Išmok, uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku. Prisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien | PLAPAO 
COMPANY Block 3058, St. Louis, Mo^ o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo.

Naujiena! Rašoma Mašinėlė!

t

FARMA, 97 akeriai žemės.
35 akeriai išdirbtos, geros ganyk

los, ukie’is miškas, yra senojų, dvi 
karvės, 1 telyčia 1 arklys, pakinky
mai. vežimu, visokiu medžiu soda-;, 
; kambarių ramus, barues. vištiry- 
čios. netoli išdirbj'stės miesto ir mar- 
ketų. mokyklos, krautuvės. Ypatingai 
pigiai parsiduoda už $l,8o0. Įuiok-čt 
Sl,2:i:>. Atvažiuokit pažiūrėti. U-') 

NATHAN WEISL£R
S Sehool si.. Daniefeon. Conn.

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

porčiais. didelis stebeiis, 2 barnūs, 
vištinyčios, visi budinkai nauji; šuli
nis prie stabas, sodas visokių vaisin
gų medžių, žemė iš rudenio aparta, 
It) akelių uzkrės:a mesiu, ganyklos 
aptvertos, upelis de! žąsų, daug mal
kų ir visi padargai; parsiduoda už 
$2.500. Taipgi parduodu 4 lotus že
mės \Vaterbury ir Autamobilių visai 
pigiai. Atsišaukite. (18)

FRANK ADOMAITIS
83 S. Main St., ' Naugatuck, Ct.

I

•i 9

Tūkstančiai kunigų ir 
šokių dykaduonių buvo iš
važiavę iš Paryžiaus, bijo
damiesi darbininkų 1 gegu
žės.

Parsiduoda puiki farma.
40 akerių žemės su triobomis, visai 

naujos, stuba iš 6 kambarių, barnė ir 
kiti budinkai. Žemė, juodžemė su 
smėliu, prie didelio kelio, tarpe mies
tų. Parsiduoda už $2,200. Platesnių 

klauskite: (19)
A. GIRDŽIUS

R. 4, Scottviile, Mich.

žinių

I ?ATAR.MĖS MERGINOMS APIE 
LYTIES DALYKUS JAU 

SPAUDOJE.
Minėtą knygą parašė M. H. San- 

ger, vertė J. Stropus iš anglų kalbos. 
Antroj laidoj bus prirengta naudin
gų. naujų patarimų, kokių nebuvo 
pirmoj laidoj, šiuose patarimuose bus 
parodyta, ką daryti, kad būti sveika 
ir laiminga, ’faigimoteris, kurios dar 
neužsisakčt laukiamos knygos, tai 
užsisakykite tuoj. Rašykit aiškiai 
juodyla (ne paišiuku). Išpirkit money 
orderį, ar popierinį doleri įdėkit j 
iaišką, užraše kam ir nuo ko siun
čiama.

PASAULIŲ 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 Teisybę. Šioji 
knygele parodo l;iek prisiėjo nukentė
ti už teisybę, kada nurodę tų veid
mainių niekšvstę. kuriems žmonės 
akiai tikėjo. Minėta knygelė išleista 
F. Milošsuskio. Jos prekė 25c.

3. Kerštinga Meilė. Trijuose aktuo
se tragedija, iš šeimyniško gyvenimo. 
Parašė F. Juškauskienė-F. J. Stro- 
pienėr.ę., Minėtas veikalas lengvas 
lošti, tik 4 knygelių reikalinga. Jos 
prekė tik 10c.

A irš paduotas knygas galima tuoj 
gaut:; laukt nereikės ir už ;ia pa
žymėtas .nygas galima pašto ženkle
liais siu :.i po 2 ar 3 centus ant var- 
Jo:

F. J. STROPUS
8 J.orrng st.. So. Boston. Mass.

Kam rašyt su plunks
na, kadangi už mažus pi
nigus galima, nusipirkti 
mašinukę d ruka vintui,
”TYPEWRITER.r kuri 
parašys geriau ir aiškiau 
negu su plunksna. Anė 
tos mtši.nukės kiekvienas 
gali rašyt teisingai ir 
gretai laiškus ir dokume
ntus ir tam nereikia jokio 
mokslo, nes kiekvienas 
gali operuot tą mašineie. 
Labui naudinga kiekvie
nam, o ypatingai tiems, 
kurie negali gražiai rašyt 
su plunksna. Padaryta 
gražiai, tvirtai ir niekad

neužsikerta. Rašo švariai, aiškiai, talpkaip ir brangi mašina. Turi didžią
sias ir mažasias raides, numerius ir ženklus. Tokia mašinukę turėtų įsi
teikti kiekvienas, nes didelis parankamas. Kaina tik $5.75. Prie mašinukės 
pridedant ir atramer.to dvkai ir visus nurodymus kaip ją operuoti. Jeigu no
rite gaut tą mašinukę pakol ji nepabrango, tad prisiųsk tik $1.00 rankpinigių 
o kitką užmokėsi kada jums prisius mašinukę. Rašykit tuojaus tokiu adre
su: (18)

PRAKTICAL SALES COMPANY
1219 NORTH IRVINU AVĖ- Dept 121, CHICAGO. ILL.

W. F. SEVERA'CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

VIENATINIS LAWRENCE

Kriaučiusi

apardė, 
reakcijai 
neilgam.

bet štai, vieną gražią 
suvažiavo Brookly- 

burys "revoliucionie- 
išsižadėjo socializmo

A. Alekna.

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo. pailsimo, sąnariu ir raumens 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLEEI

sas pasaulis suktųsi tiktai 
apie "Keleivį,” Michelsoną, 
ar Grigaitį. Daugiausia jis 
medegos savo "prakalbai” 
sėmė iš Bostono ’’Sunday 
Heraldo.” Mat tas dienraš
tis surinko visus svetimtau
čių laikraščius Bostone, nu
fotografavo visų jų antgal- 
vius ir paaiškino, katras ko
kios tautos, kokios pakrai
pos, kiek turi skaitytojų ir 
tt. Ir komunistų Bimbalui 
pasirodė, kad jis čia antrą 
Ameriką atrado. Žiūrėkit, 
girdi, kur jūsų "Keleivis” 
patalpintas! Ir ve ką čia 
apie ji rašo, girdi. Aš. girdi, 
viską išverčiau į lietuvių 
kalbą. Ir pradėjo jis skaity
ti. Bet Bimba matyt nesup
ranta anglų kalbos, nes ang-

kad "Keleivis” turi 
20,000 skaitytojų, o Bimba 
padarė iš to tik 200.

Komunistai, žinoma, plo
ja ir mislina, kad čia labai 
svarbus atidengimas. Jie, 
tartum ta akla višta, nemato 
ir nesupranta, kad čia nieko 
svarbaus nėr?., kad tai pap
rastas straipsnis apie sve
timtaučių laikraščius ir 
daugiau nieko. Taip kaip 
amerikonų dienraščiai šalia 
popiežiaus paveikslo tankiai 
padeda Lenino ar Trockio 
fotografiją, taip jie šalia

Pavasariniai 
išbėrimai

yra labai nemalonėm 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

Severa’s 
Blood Purifier

(Severas Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos sutaisyto- 
jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, ’pučkams ir apskritam 
nusilpnėjimo stoviui Pamėgink jį. 
Jį pardavinėja visos aptiekęs. Kaina 
$ 1.25 ir 5c mokesčių.

Ant 21 
akmens

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

<e!žkeiiu važiuojantiems žmonėms, 
<uriems reikia visuomet tikras laj
as? žinoti. Gvarantuotas ant 20 me- 
ų Ypatingas pasiuiijimas. Mes iš
riksime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad- 
■eso už$9.75 C. O. D- ir persiuntimo 
.aštus, su teise jums viską peržiūrėt, 
f ei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
sento. Atsiminkite, jus užmokėtu- ’ 
net už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
ei pirktumėt kitur. Puikus auksuo- 
as lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienų laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO. 
06 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILL.

E. J. MAŽEIKA
34 SHELDON STREET, HARTFORD, CONN. 

VISUOMENES ŽINIAI!
JEIGU JUS NORITE TURĖT GERĄ

LAIKRODI arba kišeninį LAIKRODĖLĮ, RETEŽEIJ, ŽIED Ą 
arba kitokių papuošalų, tad PIRKIT PAS MUS, o gausit pigiai 
ir gerus.

VISOKIUS MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS ir STRIUKAS, 
VISOKIUS GRAMAFONUS. PIANUS ir PLAY PIANUS, taipgi 
VARGONUS galite nusipirkt pas mus per pus pigiau, negu kur 
nors kitus.

Taipgi taisome visokias Laikrodžius ir Muzikal-škus Instrumentu. 
Nepamirškite kad niekur kitus tokius daiktus nealima taip 

PIGIAI pirkt kaip pas mus.

E. J. MAŽEIKA
34 SHELDON STREET, HARTFORD, CONN.
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Parsiduoda puiki farma
■4 mylios nuo Brocktono, kur di

džiausia yra čeverykų išdirbystė, ne
didelė upė, JO rninutu nuo karo, 5 mi
nutės iki traukinio; 10 ruimų na
rnas, didelė barnė, gyvulių, vištų, vi
sos laimes mašinos, pakinkymai, ve
žimas, gražus sodas. 36 akeriai že
mes, žemė lygi, maišyta juodžemiu, 
veik visa išdirbta. Ant tos tarmes 
yra visai naujai pastatytas namas, 
galima pirkt abu sykiu arba po vieną. 
Priežastis pardavimo yra ta. kad na
vininkas išvažiuoja į Lietuvą. Kas 
tik yra ant tos farmos parsiduoda 
labai pigiai. Pasinaudokite proga. 
Norint platesniu žinių klauskite: (18) 

J. BUKAS
E. Center st., W. Bridgewater, Mass.

Žmogue kasos; galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasimas? pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. 6

Vyrai ir moterį* kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvvkstai'čių nou pleiskanų.

R U F F I> E S
oanaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFI.ES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. lūs negalite apsieiti be 
RUFM.ES. jei turite pleiskanų.

| g Jus a;>:iekin;r.kas parduos jums už 6?c. bonktttę. Mes taipgi 
? galime atsiust jums tiesiog, jei gart-itnc nuo iu-tj 75 centus p.nčto 
I markėmis ar tuoney order. kuriuos siųskite šiito adresu:

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway. Nev York
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NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentbolatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą rncsčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu. 
Toji mostis išima plėtra cs raudonus, 
modus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir 81.00. Pinigas galit siųst 
r štampomis.

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

*• Draugą Reikale ”
Šeimynos, kurios karta dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiau* be jo neapsieina. 

x ra tik vienas Pain-Einelleris ir dėl jasu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
mnsu vaizbaženkliu

ANCHOR (Įfcaras)
Jeigu ant pūkelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėr* tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 85c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus:
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadvay, New Vark

kuris pabaigęs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai gražiai siuva visokius KUBUS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklu ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sitikrinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis:

P. Valiulis
42'/: HAVERHII.L ST.

LAWRENCE. MASS.

RUFFI.ES
RUFM.ES


ŽINIOS IS LIETŪVOS
DĖL LATVIŲ SANTIKIŲ

SU LIETUVIAIS.
Kaip lietuvių, taip ir lat

vių spaudoje tas klausimas 
yra gana dažnai svarsto
mas, nes jo svarba ir vienai 
ir antrai tautai yra didi, ir 
nuo jo išsprendimo daug kas 
pareina. Pažvelgus i straip
snius, lietuvių ir latvių san- 
tikius paliečiančius, ypač 
iš ’T.aisvės” bei ”Vienvbės,” 
pasidaro Įspūdis, tarytum 
tarp šių, dviejų broliškų, 
kaip mėgiama sakyti, tautų, 
santikiai esą baisiai negeri. 
Toks pats Įspūdis gaunamas 
beskaitant latvių dešiniau- 
sią organą ”Briva Žeme,” 
kurs išsijuosęs kaltina lietu
vius de! tariamo bičiuliavi- 
mosi su vokiečiais, nusitoli- 
nirno nuo latvių, dei tariamo 
noro latvių žemes pagrobti 
ir tt.

Latviai tą pati pastebi 
musų dešiniojo sparno spau
doje, bet visai teisingai ne
kreipia į jų balsą ypatingos 
domės, neskaitydami ji lie
tuvių visuomenės, bet ”kle-j 
rikalų balsu,” kaip vadina 
"Raitijas Vėscnesis” cituo
damas "karčias” frazes iš;
"Vienybės.” Tą pati galime; R. Blynui.—Vampiras yra 
tarti ir mes, vadindami vokiškas vardas vienos rų- 
”Rrivą Žemę.” sies šikšnosparniui, kuris už

Nors tai ir taip: vien šo- 
vinistiškai klerikalinė visuo
menės dalis nėra visos vi
suomenės pažvalgų reiškė
ją, ir rimtoji visuomenės 
dauguma visai sąmoningai 
i dalyką žiūrėdama, be abejo 
nemato ir nenori matyti jo
kių konfliktų tarp dviejų ar
timiausių kaimynų, kurių 
siekimai ir keliai tegali bū
ti tiktai bendri. Bet visai 
nereikalingi yra tie neap
mąstyti abiejų pusių užpul
dinėjimai ir aštrumai, kurie 
pageidaujamą susiartinimą 
tiktai trukdo, ir Įneša nepa
teisinamą ateičiai juodą la
pą latvių bei lietuvių 
joje.

Taip pat politikoje, 
jieškojus, ar norą 
slaptų sutarčių tarp

jų nežinojimas apie Lietu
vos Nepriklausomybės šven
tę, apie kurią buvo net sklei
džiama žinių, kad esą tai 
švenčiamas Vilhelmo lietu
vės savarankiškumo pripa
žinimo "manifestas.”

Tai santikiai nenormalų.' 
.r nepageidaujami, jų page
rinimo nereikia laukti iš 
diplomatų ir valdžios žygių 
bet reikia pridėti savo ran
ką ir plačiai visuomenei, su
sipažinti, užmezgant kultu 
vinių, o paskiau ir kitų ry
šių, o ne gaišinti laiką ne 
reikalingais ginčiais ir ku
riant savitarpio neapykan
tą,‘kurios vaisiai gali bui 
be galo negeri.

Latvių visuomenės atsi
žvelgimas i lietuvius yra pa
lankus. Ir pilnai tikėsime 
kad ji su džiaugsmu priimt 
ištiesta bendram darbui 
brolišką ranką, ypač kač 
vietoj lenkų "draugingos’ 
rankos latviai pamatys sug
niaužtą kumšti.

J. Pa—is.
"Darbas.”

Redakcijos Atsakymai

puola miegančius gyvuliu 
ir pragraužęs jų odą čiulpia 
kraują. Vampirų yra dv 
veisti: tikireji vampirai via 
nedidi ir gyvena pietų ir vi 
durinėj Amerikoj; netikrie
ji vampirad yra daug didesn 
ir jų galima rasti Europoje, 
šitie nepavojingi.

P. Kastulių!. — Jus, rem
damiesi "Keleivio” žiniomis 
laižybas laimėjot. o jūsų 
oponentas $5.00 prakišo. Jis 
įurbut rėmėsi "Laisvė," ku
ri nuolatos skelbia, buk Lie
tuvos socialdemokratai ei
ną ranka rankon su Smeto
nos valdžia. Kad taip nėra 
tai parodo jau ir tas faktas 
kad Smetonos valdžia nelei
do Socialdemokratų Parti
jai laikyti suvažiavimo, c 
paskui da uždarė ir tos par
tijos laikrašti "Socialde
mokratą." Negana to, so
cialdemokratų partijos va
das drg. Kairys nesenai bu
vo areštuotas Šiauliuose už 
pasakytą tenai prakalbą 
Vi^i šitie valdžios žingsniai 
parodo, kad ji socialdemok
ratus persekioja. O iš kitos 
vėl pusės tilpęs nesenai 
"Naujienose" ir "Keleivyje” 

v. _v-----; ~ ’Jetuvos socialdemokratu
gali ilgai tverti seoravimas, atsišaukimas ; An,erikoį 
nei su jais yra pakeliui į de- !ietavius odį kad SKiaį. 
mokratybę ir savaranki8ku-! demokratai eina’ prieš Sme_ 

i - • . • -! tonos valdžia. Taigi tas žmo-Mes su atviais, taip pat lis kuri. r^j,.
su estais, turime eiti išvien/ v5j- 'ffieb ijko- 
ranka rankon, ?ei nenorime ita,: t Lietuvos valdžios 
būti, kaip tie virbai, po vie
ną sulaižyti. Kai kurie smul
kus nesusipratimai, kurie 
sąmoningai ar nesąmonin
gai yra išpučiami ir kuriu: 
svarba yra kartais labai 
menka, apvstovoms pakietė- 
jus išdils. Tarp abiejų tautų 
nėra jokio nesusipratimo, o 
jei valdžios reikštų tautos 
norą ir valią, tai jų nebūtų 
ir tarp valdžių. Tikėsime, 
kad tai Įvyks Kuriamąjį Sei
mų sušaukus.

Jau buvo nekartą kalbėta 
lietuvių ir latvių spaudoj 
apie kulturini šių dviejų 
tautų susiartinimą, bet de
ja, dar nė žingsnio. Spaudoj 
rasime 
niujų" vietų, rasime vieną 
kitą žinute, kurios ypač iš 
Lietuvos latvių spaudoje ga
na retos, bet lietuviai latvių 
arba latviai lietuvių litera
tūros. teatro, dailės nepažįs
ta, nėra platesnių abipusių 
žinių, šviečiančių - kultūros 
bei švietimo darbuotę ir ap
skritai visuomeninj gyveni
mą.

Kad latviai nepažįsta mu
sų gyvenimo, parodo pilnas

istori

ažuot 
kokių 

_____ _____ latvių 
ir lenkų (arba, kaip latviai 
mano, tarp lietuvių ir vokie
čių), aiškiai ir griežtai rei
kėtų vadovautis tuo princi
pu, kad latvių ir lietuvių 
santykiuose mažiausias ne
susipratimas yra nepaken
čiamas. Mes gerai pažįsta
me lenkus, o latviai taip pat 
gerai vokiečius, ir vieni ir 
kiti žinome, kad nei su jais 7

kulturini šių dviejų

ištraukas "karštes-

tonos vai
T •

Vės” : 
į tas: 1 
i ir socialdemokratų nėra jo- 

“ kios vienybės; tarp' jų eina 
aš iri kova! Jūsų yra tiesa 
;ir "Laisvės’’ skaitytojas tu- 
; i užmokėti jums $5.00. 

i Mazūrai. — .Jūsų rašinė- 
; lij sunaudot negalėsime, nes 
; vietomis jis prieštarauja 
i mokslo patyrimams.

J. Gassiui. — Jūsų laiško 
kol-kas nesurandam. Jeigu 
atsiras, sugrąžinsime.

Chicagiečiui. — Kiek ku
nigai inkvizicijos laikais iš
žudė žmonių, tikrų žinių nė
ra, bet tie laikai, kuomet 
popiežius valdė katalikiška- 
ji pasauli, buvo baisiai kru
vini. Apskaitoma, kad vie
noj tik Ispanijoj katalikų 
dvasiškija nukankino nema
žiau kaip 50,000 nekaltų 
žmonių. Paryžiuje 1572 me
tais per vieną tik šv. Baltra
miejaus skerdynę katalikai 
išplovė kelioliką tūkstančiu 
protestonų. 0 jeigu paskai
tyti da išskerstus žmones 
per kryžeivių kares, tai pa
sirodys, kad netik jokia re
voliucija, bet kruviniausią 
pasaulyje karė nėra tiek gy-

^-IDOVANA
J*- * s Didelę, $1 vertės,

kovot ko gerais, prašalina skaudė
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išgelbėjo nuo varginan-

BALTIC STATĖS

j

>

padaro
i’

»

T'K HS.CO
•ią Bėbnja. p^. » 

:o ?.<k»n*v On'e-

BIBLIJA
SATYROJE

auera Cii>.ijos 5 V 
poslapius ir 379 psv 
Jdomt ir naudinga kicLt 
Žmogus skaitydamas G a 1 
myčamas į p* veikslėliau, 
stato kas 
ir iki nžgimi/ac* Hristaus 
sus sa't; v5r: 
Itšą kij*.
mos viiLarai.

KA1AA
Norint? .'tau t 

9M'S.lcit preso ar ?a; 
riu. arba rejtistrnobiTn

"KELEIVIS”
255 Broadw>y, 

Boston, Mass.

C

GAMTOS GRAŽI AUSIS 
LAIKAS.vasėių prarijus, kiek prari-i 

j« krikščionybės vykinimaa. Į
J. (lapučiui.— Taip, drau- Gegužės mėnuo, malo- 

gas irgi galite prisidėti prie niauria mėnuo. Gamta tuo- 
"Keleivio" Bendrovės, I ’ 
tik norit. Jokių aplikacijų 
pildyti nereikia, tiktai pra- 
įeškke, kiek norite šėrų pa
imti, ir paduokite savo ad
resą. Gerai butų, kad kartu 
orisiųstumėt ir pinigus. Šė- 
*as akinuoja $5.00.

laisvamaniui.
•espondencijos

Jūsų ko- 
nedėsime, 

les. joje pakartojama beveik 
,as pats, kas jau pirma bu
žo rašyta. Mes patartume 
kiek galinta vengti polemi
kos, nes ji nieko nepataiso, 
ik daugiau suerzina opo- 
tentus ir paaštrina .savitar- 
)inę kovą. Darbininkams 
eikalinga vienybė; I 
■eikia tik su savo kleviniais 
riešais. ■'

bile met pasidaro gražiausia, 
alyvos ir josminai pripildo 
orą savo kvepėjimu, paukš
teliai čiulba be perstojimo,' 
ir kiekvienas liksminasi ma
loniu vėjaliu. Tik tie, kurie 
turi pilvo skausmą nejaučia 
kad gyvenimas via malo- 
nus.Smagumas gyvenimo 
var pražudytas, jei galvos 
skaudėjimas, negalėjimas 
miegoti ir blogas apetitas 
be perstojimo kankina. Bet 
kodėl jus kenčiat? Trinerio 
Amerikoniškas E!ixiras 
Karčiojo Vyno parsiduoda 
kiekvienoj aptiekoi. Ji- iš
valo žarnas, vidurius užlai-

; JEIGU JUS MANOTE 
įNi'.SiPiKKTI UKį TEISINGAI be 
i apgavybčs, mes duosime geiiausj oa- 
i tarnavimą, negu kas kitas. Mes tu- 
; rim daujr akiu visokio didumo ir pre- 
j kės. Turim su gyvuliais, mašinomis, 
j sodnais, užsėtais javais ir tt. Mes par 
' Cuodam ant labai lengvo išmokėjimo, 
i nes mes patįs esam f ai ineriai ir ant 
ifarmų gyvenam. Užtad mes gvaran- 
! tuojam žem ir popierius. Norintieji 
‘ rauti geresni patarnavimą visados 
, rašykit mums pirma lietuviškai šito
kiu adresu: (17)

AMERICAN FARM LAND CO.
scottvii.ijf:. mich.

Močiute Sako.
”Kuomet ji buvo nvižyiė merjjaitė ir jos 
neturėjo užtektinai pieno žindyiaui j»s.

i.

TSurtle/ni
EAGLE BRAND

Verdant iš vištos sriubą, 
.’ištą reikia kišti Į šaltą 
zandeni, nes verdantis gali 
ižkenkti jos sveikatai. Rei
dą naimti vištą už kojų, 
'anerti tris syk i puodą, ir 
ėl ją paleisti i vištininką. 
^uode paliks nemaža pluks
iu, prie kurių reikia pridė- 
i da kitų dalykų ir užviri
mus duoti ant stalo. Tai yra 
įaujausis būdas, koki dabar 
vartoja beveik visi geresni 
’estoranai.

KAS TIK GYVAS!
Tai buk bagetas! Laikykite tą knv- 

ą savo kištuiuje, vyras ar moteris, 
us matysit savo vidurius savo aki
nis; parašyta praktiška'. pamoki- 
anciai ir hypieniškai. Rasit savo 
pėkoj miiionus. Kaina 25c. ir 50c.

A. H. D. LAPAS (19)
814 Vine st.. P’niladelphia, Pa.

TIK VYRAMS Tarime iš 
Francijos ir Vokietijos gra
žiausiu merginų artistiškų 
paveikslų. Tokius gražius 
iki šiol nesate matę. Pri- 
siųskite du doleriu, o aplai- 
kysiie 10 labai gražių pa
veikslu. (24)
W. M. LUNY &. VENO CO.

P. O. BOX 103, 
PEABODY, MASS.-

MEILĖ IR 
DAILĖ

Smagiausia 
ir įdomiausia 
knyga skaity
ti. 210 pusla
piu, 20 pavei
kslu. Kaina 
$1.00. Reika
laukite pas :

A. Margėm,
2023 St.PasI Are. 
3hic?go, III.

Pinigus sius- 
kite: dolerį 
laiške, ar mo- 
ney order’į.

Timą, ir jums nereikia turėti 
lesmagumų nuo užkietėji- 
no, gėlimo ir kitokių pilvo 
oairimų. Turėkit ir kitus 
Prinerio vaistus namieie. 
Įeito kai jie visados duodu 
greitą pagalbą. Trinerio I.i- 
uimentas yra geras nuo ne- 
iralgijos, išsisukimo, ištini
mo, pailsusių kojų raumenų. 
Trinerio Cough Sedative 
vra geriausis vaistas nuo 
balčio ir kosulio. Joseph Tri- 
ner Company, 1333-43 So. 
Ashland avė., Chicago. Iii.

TeL Haymarket 18S1

Daktaru Ofisai
MEDICAI. OFFICES

22 TREMONT RWO. ScelK 
BOSTON. MASS.

Gydo vyrų ir niotcių s-a 
ligas, kraujo ligas ii- r.usil 
jimą.

Primą egzeminaeiją ir kraujo 
išbandymą esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 iš n to iki 
9 vakare.

Pirmu \
Kartu į 

Lietuvių | 
Kaitoje ' j

ta vkiujnkm) .MUK)

\Tuo ko .ii buvo tvirta ir sveika — ir, kaca nw<iu- 
.ė negalėjo zindvt mano motinos, ji taipgi dažė 
jai Eagle Brand, ir dabar — mano motina duoda 

“man Eagle Brand, ir aš augau sunkesne po virs 
puse svaro kas savaitė ni'c to kaip buvau trijų 
mėnesių amžiaus.”

Prisiųskit mums šiandien kuponų, jeigu jūsų kū
dikis tinkamai neauga—jeigu verkia, neramus ir 
suvargęs—ir gausi dykai penkiasdešimts 
puslapių knygą apie kudiKius, taipgi n 
instrukcijas, jūsų kalboje.

Gerumas atsakantumas ir ekonomija
Eagle Brand pirmu pasirinkimui dei stalo ii 
minimo valgių. Gaspadir.ės neturės bėnos su 
rum, ir jis yra dar pigesnis. Pirkit dėžę šiar 
i • vartokit ii visur kur reikia pieno ir cukraus. 
Didesni vaikai ji mėgsta su duona vietoj sviesto.

šis Labelis ir Vardas 
v ra Jums Gvarantiia

■ į". I

VOS K. U S

Dr.bar ką tik išėjo iš po spaudės

Nauja Lietuviška

:x# eonas. turi 
iLslčIiies. I.

Jenai ypa-iai. 
Bibliją ir 

(taršė 
buvo^pirm suivčrūaro sv 

užmirš 
is ir džiaugsis josimi 

jaut L«vs trume i

>

t

i Lietuviškai - Lenkiška Aptieka 
nf no"t* vaistų žemoms kainoms, tai visada eikita

[ a:,t. K ? oa,,€I? str., kur rasite visokia naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių hgų, kaip tai: nuo galvos skaudtiimo nuo ųžsisenėjusie reu-

i įstums, r.uo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- ; 
; ftų. nuo kosulio ir kitų ligų.' Taipgi turim- r.uo visokių sJaptanev 1>- ;

gų ir geriausius patarimus suteik lame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- i 
i tarų. Lhelių E Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes joms patarnan-

dyką. Todėl
-ateikite į Af

100 SALĖM ST„

Sime kuorenausiai, pašaukiamą Iriausius daktarus per telefoną uz- 
dvka. norite gaut Ąruą vaistos ir aučėdyt pinigus, tad ,

PTIEKĄ po numeriu ■tu.'.**"* )a
BOSTON, MASS.

•>

►

Parsiduoda Geruose A pliekose 
ir Groseriu Krautuvėse

The Borden Company 
JOS HLDSON STREET 

NEW YORK.

IN STEIGT A 1857 M.

— Kiti BORDEN
Border.’s Evaporated Milk 
Bcrdcn’s Condensed Coffee

Iškirpk kupontj. Pažymėk 
norimą knygute ir prisiek 
ji mums ŠIANDIEN.-
Mrs ............................
Street ........................
City ...........................
Statė ......................
..Nurodymai apie Valgius
.... Kūdikių Gerovė.

Produktai:
Borden’s Miik Choeolate
Borden’s Malted Milk
—v 7

artistišky paveiks
lų knygą duodame 
dovanyii kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILE 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausių Meiles, Šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir Juoką Žur
nalą ir prisius $1.25 

: siųskite cwney orderiu arba popierini 
d<A-ri p 25e

ME3LE ir ŠEIMYNA
Jr’ffui A ve. i III.

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

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

SALUTARAS C'HFMfCAL INST. 
Žolės nuo visokią blogumą.

V» m. BiiL'KNiS. Sav.
Ilalsted St.. C Hlt AGO. ILL.

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

FINANCE CORPORATION
♦

(Inkorporuota Mass. Valstijoje.)

Korporacija likosi -•uorganizuota geresniam aprūpinimui keliaujančių Į 
Lietuvą lietuviu arba norinčių sutvarkyti Lietuvoje kokius nors reikalus.

Siunčiam Pinigas j Lietuva ir j Visas Pasaulio Dalis,
Parduodam Laivakortes.

Į šią bendrovę Įeina visos lietuvių agentūros, kurios pirmiaus veikė atskirai. 
Apart agentūrų i Korporaciją prisidėjo Įžymiausi Bostono vertelgos:

Petras čeplikas, Antanas Ivaškevičius, K. Šidlauskas, St. Yikišis; profesio
nalai: D-ras Jakimavičius, Dr. A. Ka-počius, Adv. Ifoward, Adv. Bagočius, 
"Sandaros” redaktor. K. N. Norkusir daug kitų.

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

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

KURIE SIŲSITE PINIGUS Į LIETUVĄ per BALTIC STATĖS FIN. 
CORPORATION, gvarantuoiame, kadjusų 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

• ■ 
■■ - 
. ■ •
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Cor. Broadway & E Street, So. Ros’on. Mass. j
iw*w*><*»• »*»*»*»‘«^*«*•*.. ......................... ... 

....................................... ..

I



Vietinės Žinios
Gegužinės šventė praėjo 

rainiai.
Nežiūrint džingų išpla

tintų paskalų, buk pirmą 
gegužės "raudonieji" ren
giasi prie "revoliucijos," ge
gužinė darbininku šventė 
praėjo ramiai.

O džiugai tikrai tikėjosi 
sukilimo. Tą "sukilimą" jie 
patįs sau ir įsikalbėjo. Leno 
sąžinė nerami, tam visuo
met vaidinasi šmėklos.

Valdžia buvo apsiginkla
vus nuo galvos iki kojų. Įnė- 
jimuose į kalkėjimus visur 
buvo pristatyta kulkasvai- 
džių, visi jie buvo išaliejuoti 
ir užtaisyti, kaip tik šaudyt. 
Išlavinti šauliai tupėjo pa
sislėpė už kuikasvaidžių vi
są dieną, laukdami "revoliu
cijos,” bet nesulaukė.

Federaliai, valstijos ir 
miesto urėdninkai. apsi- 
giklavę ir amunicija apsi
rūpinę, visą dieną vaikščio
jo po aresenalus. Policijos 
inspektoriai, kurie papras
tai yra užsiėmė šnipinėjimo 
darbu, dabar buvo laikomi 
visą dieną nuovadose ant 
kiekvieno pareikalavimo.; 
visiems jiems buvo įsakyta 
turėti su savim daug patro
nų revolveriams.

Per pietus ant Pemberton 
skvero buvo ištrauktas pri
taisytas ant automobiliaus 
kuTkasvaidis ir da penki po
licijos automobiliai. Bet 
jiems nebuvo kas veikti.

Sutraukta į arsenalus mi
licija, apie 6 vadandą vakare 
bu ve paleista.

Parodų darbininkai ne
rengė nei Bostone, nei jo 
aųielinkėse, kaip antai Bro- 
cktkone. Lynne. La\vrence 
ir tt. Vietoj demonstracijų, 
darbininkai pažymėjo
šventę prakalbomis ant 
tojaus.

f8
Kalbėtojas atsako, 

komunistų "lyderiai” ' ( 
tokie. "Juk mokytų žmonių-į 
jus nepripažįstat ir netu-p 

i rit," jis sako.
Publika ploja, o komunis- i Į 

tai pešasi tarp savęs, kaltin- e 
darni vieni kitus, kad nemo- y 
k a gerai klausimų statyti. J!

Ant galo vienas komunis-1 
tas, matomai, visai netekes | 
galvos, atsistojęs sako: "Tu $ 
-avo prakalboj sakei, kad J* 
gegužinė šventė Amerikoj 
>uvo sumanyta, o aš mačiau į| 
Keleivyje’ tavo pikčių įdė-'? 
a ir tenai parašyta, kad so- £ 
ialistu internacionalą išra- 

1b Michelsonas.”
Kalbėtojas atsakė, kad su 

tokiu grubijonu ir_____
nu jisai noargnmentuosiąs. 
’ietoj to, komunistui buvo 
padarytas i 
nas: Atnešk ir padėk 
nt stalo £10, o kitą $10 pa- 
’ės kalbėtojas; tuomet pa- 
odyk tą "Keleivio” nume- 
į. kur taip buvo rašyta. Jei- 
u taip buvo parašyta, kaip 
u sakai, tai tu paimsi abi- 
’.vi dešimtines; o jeigu pa- 
irodys. kad tu meluoji, tai 
avo dešimtinė eis Lietuvos 
socialdemokratams. "Na, 
ome on su dešimtine!" su

komanduota komunistui.
Publika leidžiasi juokais, 

iesiog virsta iš sėdynių, o 
comunistai pešasi tarp sa-t 
•ęs ir nebežino ką daryli.

Reikia pasakyti, kad šitą 
)irtį komunistai užsikūrė 
au patįs. Kalbėtojas savo 
:alboj jų visai nekliudė ir 
liekas į juos nei domos ne
būtų atkreipęs. Bet jiems 
dežėjo kailis. Jeigu jų ne- 
ižkabino, tai jie patįs neva 
'klausimus" duodami, pra- 
lėjo prie kalbėtojo prieka- 
>iu jieškoti. Na, ir gavo. To
lios pirties jie senai jau ne- 
.urėjo.

SIUNČIA PINIGUS Į LIETU- 
VĄ greitai ir pigiai. ”Victory” 
’Jondsus priima už pilnus $50.

IJaltic Statės Fin. Corp. di- 
ektorius: (23)

PETRAS BARTKEVICIA
877 Cambridge. st., 

Cambridge, Mass.
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Ketvirta U ra Metinė Konvencija s 

sis SEIMAS i

Posėdžiai įvyks FORD HALL, 1S Ashburton place, BOSTONE.

KRIAUČIŲ UNIJOS 

Amalgamated Clothing Workes of America
S»

i

SUTVERTA IR INKOR
PORUOTA ANT $50.00® 
KAPITALO RUBSIUV1V 

BENDROVĖ.

Visi kriaučiai ir dirbtuvių 
vedėjai malonėkite atsišauk
ti. kad 
spėkomis sukėlus kapitalų ir 
protiškas jiegas uždėjimui 
dirbtuvių čionai ir Lietuvoje. 
Rašykite:

American Eigle Raincoat 
Maafg. Co., Ine.

.454 Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS.

išvien bendromis

PRASIDĖS PANEDELYJE,

10 d. Gegužes-May, 1920 m. 

nuo 10 vai. iš ryto 

Tremont Temple Salėj
82 TREMONT STREET, BOSTON, MASS.

Tą dieną visi kriaučiai 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. HILLMAN, J. SCHLOSBERG, M. 
LONDON, M. HILUI IT;Lietuviškai kalbės delegatai atstovaujanti kitų miestų kriau- 
čius. Visi darbininkai, o ypatingai kriaučiai dalyvaukite tame Mass-Mitinge.

Dr. 1 J. Karalius
| Gydytojas ir
:į: Chirurgas.
$ Gydo užsenėjusias ligas 
ž vyrų ir moterų; ypatingai ly- 
A tiškas ligas.
-j- Duoda patarimus sveika
is tos dalykuose per laiškus.

j 3303 S. MORGAM ST. 
į CHICAGO, ILL
| TEL. BULEVARD 2160.

bėtojas, suprantama, tinka
mai komunistui atsakė, pa
šiepė jo žioplumą, ir publi
ka pradėjo iš Sarapo kvato
ti.

Sarapas mamatęs, kad to
kiu klausimu jis i>ats save 
ant juoko pastatė. įsikarš
čiavo, paraudo ir reikalau
ja daugiau "balso.” Gavęs 
jį, jau nebe klausimą stato, 
bet rėkia: "Kalbėtojas stoji 
už Lietuvos socialdemokra
tus, o Galvanauskas buvo 
geras socialistas ir revoliu
cionierius. ‘Naujienos’ jį 
gyrė, o kaip tapo Lietuvos 
prezidentu, reiškia, ministe- 
riu, ar kaip ten. tai pasiro
dė tikras socialburžajus. ei
na su klerikalais ir savo 
draugus kiša į belangę, o 
socialdemokratų programas 
yra tikrai socialburžuziš- 
kas, reiškia buržuazijos yuo 
dega, juos remia Grigaitis. 
•Jurgelionis ir panašiai kiti 
socialpatriotai. tai kaip dar
bininkai tokia partija gab 
pasitikėti, kuri išsižada sa 
vo mokslo ir parsiduod: 
buržuzams?’’

Sumaišęs tokį 
Sarapas atsisėda, o 
da daugiau juokiasi
munistų "lyderio." kuris 
ri kritikuoti kalbėtoją, 
pats nemoka da ir savo min
čių išreikšti.

Kalbėtojas nurodo, kad 
komunistas Sarapas nežino 
ką kalba. Visų pirma. Gal
vanauskas nėra social-de- 
mokratas, bet liaudininkas, 
ir už jo darbus social-de- 
mokratų partija neatsako. 
Bet kam čia rūpintis sveti
mais griekais. sako kalbėto
jas. kuomet patįs komunis
tai nuo jų ne liuosi. štai, jų 
vadas Tuinyla, kuris būda
mas Amerikoj vedė didžiau
sią karę prfeš "Keleivį," da
bar įstojo liaudininkų parti- 
ion. prie kurios prigulėjo 
Galvanauskas, ir kuri veda 
prieš visus komunistus ii 
bolševikus didžiausią kovą. 
Tai taip yra su Tuinyla. Su 
kitais da blogiau. Štai, svar- 
•?nt komunistų klausimą 

Washingtone advokatas 
Sivineburne iš New Yorkc 
pasakė, kad komunistų agi
tatorius ir buvęs jų organo 
"Revolutionary Age" redak
torius Fraina esąs slaptos 
policijos agentas. Kaip tuo- 

|met gali darbininkai komu- 
'nistais remtis? (Smarkus 
kilojimas). O kas dėl social
demokratų. sako kalbėtojas, 
tai juk nelabai senai da ii 
pats Sarapas juos rėmė. 
Dabartinių komunistų lyde
ris Pruseika buvo Lietuvos 
Socialdemokratų
atstovu Amerikoje ir 
jai aukas. 
"Laisve," 
atskaitas 
dėl socialdemokratų. Taigi
jeigu socialdemokratai yra 

< "socialburžujai," arba “bur
žuazijos vuodegos,” tai jus 
pirmutiniai tas Nuodegas" 
palaikei! (Smarkus ploji
mas ir garsus juokas.)

Komunistai jau nerimsta. 
Vieni keliasi

12 Gegužes, Seredoje, nuo 7:30 vakare
Municipal Building ant Broadu a^targ^G^H gat. 

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.

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESU ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Conunmisa.
66—67 Journal Building 2 

262 WASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.

LSS. GO-tos kuopos 
praaklbos.

So. Bostono lietuvių 
cialistų kuopa buvo 
gus gegužinės prakalbas ne- 
dėlioj po pietų. Nežiūrint, 
kad prakalbų laiku smar
kiai lijo lietus, ir nežiūrint 
to, kad prakalboms išgar
sinti plakatų visai nedaryta, 
publikos prisirinko pilna 
svetainė. Kalbėjo "Keleivio” 
redaktorius S. Michelsonas. 
Pirmu atveju jisai aiškino 
gegužinės šventės prasmę 
ir visasvietini darbininkų 
judėjimą, o antru kartu kal
bėjo apie Lietuvos Steigia
mojo Seimo rinkimus.

Pertraukoj komunistai 
pardėjo šokinėti ir reika
lauti "klausimų.” Bet jiems 
buvo paaiškinta, kad jie ga
lės savo "klausimus” paduo
ti prakalboms pasibaigus.

Pabaigęs antrą prakalbą, 
kalbėtojas pasakė kokmu- 
nistams. kad dabar jie gali 
jo klausti, ko tik nori, tiktai 
kad klausimai butų kikausi- 
mais, o ne polemika. i Vieni keliasi nuo sėdynių

Ret komunistai nebūtų "balso” reikalaut, kiti juos 
komunistais, jeigu pas juos už skvernų traukia atgal, 
butų kiek nors sveiko proto kad da daugiau nesusikom- 
ir mandagumo. -Jie ne tiek promituotų ' komunizmo. ’ 
klausimu klausia, kiek sten-’ Vienas pašokęs sako: ” Ne
ginsi savo grubijoniškumu teisybė, Tuinyla kalėjime 
kalbėtoją Įžeisti. Jie to ne- Lietuvoj sėdi." 
supranta, kad grubijonišku-; Kalbėtojas atsako, kad 
litas atskleidžia jų nekultu-paskutinis "Darbo” numeris 
ringuma ir juos pačius iš- skelbia Tuinyla liaudininkų 
stato ant juoko. Įkandiadtu i Steigiamąjį Sei-

Pavyzdžiui, komunistas mą. Taigi tas reiškia, kad 
Sarapas stato toki klausi-'jis yra tos partijos narys ir 
ntą: "Kalbėtojas gerai kai-To mums užtenka, o kur jis 
bėjo, karštai stovėjo už dar- 'sėdi, tai antraeilis dalykas. 
’ ’ ’ ’ ‘ ■ ’ ’’ ’ Jisai pastaruoju laiku dirbo

kooperacijos krautuvėj, ir 
’ , kad ji

dabar sėdi kalėjime, tai ga- 
Tai pasakykit, ar jus Ii būt. kad jis kokį kumpi 

tuomet melavot, ar dabar nujojo! (PuMH-o .JaJo 

meluojat?”
Klausimas, žinoma, labai 

žioplas, jis čia nieko aiškiai 
neklausia, bet jis aiškiai pa
rodo komunisto' norą Įžeisti 
kalbėtoją "melagium." Kal-

Partijos 
rinke 

Pasiimkit save 
o tenai rasite jo 
ir atsišaukimus

biriukų vienybę ir pasirodė 
geras bolševikas. Bet keli 
mėnesiai atgal kalbėtojas jeigu tai butų tiesa, 
čia bolševikus labai kritika- <’ 
vo.

(Publika ploja ir 
Ijuokiasi iš komunistų.)

Pašoka da vienas komu- 
nistukas ir šaukia, kad Tui- 
nvla nebuvęs joks komunis
tų lyderis; jis buvęs visai 
nemokytas žmogus.

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

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

Visuose paminėtuose parengimuose visus darbininkus kviečiame dalyvauti.
KRIAUČIŲ UNIJA.A. C. W. of A.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
' (KASPARAVIČIUS)

425 BROADWAY, SO. BOSTON
Tel. So Boatoa 27 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
” 6:30 ” 9

Nedaliomis nuo 1 iki 3

REIKALINGI
LIETUVIAI VYRAI.

Pastovus darbas. Gera mo- 
< ėstis.

Atsišaukite Į Cukemės darbo 
>fisą. (21)

THE AMERICAN SUGAR 
REFINING COMPANY. 

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

REIKALINGI TUOJAUS 
du pirmos klesos 

TOOL MAKERS 
orie dirbimo Jiggs ir Fixtures. 
?8 mailės nuo So. Bostono. Dar

ant visados teisingam žmo- 
geros gyvenimo išlygos, 

nesusipratimų. Atsisaukit

’.as 
-ui; 
nėra 
oas:

G. I. BYLIN
Centrai st., Room 4, Bos- 
Panedėliais ir ketvergais

19
ton. 
nuo 9 iki 1 diena.

REIKALINGI ŠLIESORIAI IR 
SPINININKAI.

prie dirbimo chirurgiškų instru
mentų ; darbas ant visados. 
Taipgi KALVIS prie mažos ge
ležinės dirbtuvės, dalbas ant vi
sados prie senos firmos.

Godman & Shurtleff, Ine.
139 Columbus avė., Boston.

REIKALINGI TUOJ AUS

Warner & Swasey Turret 
LATHE OPERATORS 
JONNES & LAMSON OPERA-į 
TORS
FORSTER SCREVV MACHINE 
OPERATORS,
Du pirmos klesos Tovlmakers
28 mailės nuo So. Bostono. 

Darbag ant visados geram žmo
gui; geros gyvenimo sąlygos; 
nesusipratimų nėra. Atsisaukit 
pas:

i Tel. So. Boston 1771 |

: Dr. J. Jonikaitis ♦
♦
i*
i
*

Chirurgas ir Gydytojas 
Ofisas: 495 E. BROADAVAY, 

So. Boston, Mass. 
Valndos: nuo 9 iki 11-tos iš ryto 

nuo 7 iki 9-tos vakare. I !

I

1

G. I. BYLIN
Centrai st, Room 4. Bos- 
Panedėliais ir ketvergais

19
ton.
nuo 9 iki 1 diena.

REIKALINGAS TUOJAUS
i Vyras ar Hitleris, gero, budo ir 
jšveizdos, ątstovaut musų kom- 
' paniją; gera proga bile vienam
ii gerus laikus. Didelis nuošim
tis ir greitas pakilimas. Atsi
šaukite į
. International Servic Co., Ine. 
.8 Winter st., Boston. Mass.

Vyras prie Skalbimo reikalin
gas, atsišaukite pas Mr. Gilman, 
Boston Statė Hospital, Dorches- 
ter, Centre, Mas-s.

EXTR\: ENTRA! PARSIDUODA 
BARBERNĖ!

Savininkas važiuoja I.ietuvon. to- , 
dėl galima pirkti pigiai. Yra 4 skuti
mui krasės. zerkolai ir kiti reikalin-1 
ri daiktai. Galima pirkti ir po vieną 
atskira:.' Kurie norėtumėt sužinoti 
apie savo gimines Lietuvoje, priduo- j 
kit j.i adresus, tai aš parvažiavęs ap-! 
’ankysiu ir aprašysiu vi.-,ą jų gyveni-į 
mą. (20? i

D. GAMINIS
311 — 1-th st., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS i
Cadillac 7 sėdynių, parsiduoda pi-l| 

giai, nes išvažiuoju i Lietuva. (18) 
ADOLF DlVASKEVIčIUS

5o Pcarl St., Chelsea, Mass. |{
PARSIDUODA RAKANDAI,
Parsiduoda pigiai dvejų kambarių 

ir virtuvės rakandai. Savininkas iš- J 
važiuoja i.ietuvon. (j«))

H>... City Pidnt'ct^So. Boston. ’

v* 
• 
t 
t 
•

I 
♦ 
I 
»
t 
«
t

GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
Visus tavorus parduadame 

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

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

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.95

*
*
« 
*

« t«♦ «

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

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

I REIKALINGOS MERGINOS l
r'prie spėka varomų mašinų siūti 

RRAIN KOTUS
Lengvas švarus darbas. Taipgi MERGINOS |

dirbti GUMINIUS ČEVERYKUS. t
Mes mokam $12.50 savaitėje kada mokinasi; dar
bas ant virados ir gera alga kada išmoksta. Mes 
esame netoli KENDALL SQ., CAMBRIDGE. 
Tik 10 minutų nuo Park st. ir paranku iš South Bo
stono ir Somervilles. 
Atsišaukite ir pamatykite mus bile dieną tarp 8 ir 5.

American Rubber Co.

Z

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius pabėgimus, nusk- 

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

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

"KELEIVIO" ADM.
255 BROADAVAY,

SO. BOSTON, MASS.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridga 6098.

Tel.: Richmond 2957-M. į)

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir |

Rusiškai. . ' j j
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS. |
VALANDOS: !

Nuo 8 iki 10 ryto. į
Nuo 2 iki 3 dieną. j
Nuo 7 iki 8 vakare. '

321 H ANO VE R S T. j 
BOSTON, MASS. š

DR. AL FIDERKIEWICZ,
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.

— 1 — I ■ —
t-

» ♦

|Dr. L. J. Podderl
Iš Petrogrado. g

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR I 
MOTERŲ LIGAS. "į-

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

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

69 CHAMBER ST„ BOSTON. i
Telephone: Haymarket 3390

Didžiausia Lietuviška

APT1EKA

-------------------- (
Tel. So. Boston 506-W ♦

DAKTARAS J 
A. L. KAPOČIUS!Į

!

» »
♦ 
Į♦ LIETUVYS DENTISTAS. 

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dienų.
Nuo 2 iki • vak.

NBDHLIOMI9
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas "Keleivio name

J 251 Broadway, tarpe C ir D Ste. 
• 80. BOSTON, MA88. i

J
I 

» I«
I

I 
i 
!

I
I 
t

Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASH1NGTON ST.

BOSTON. MASS.

M
J

t♦ »

♦

♦

♦ «
«

« l

Naujiena Visiems.
Pirmą siuntinį vaistų ii Euro

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

Taipgi užlaiko m visokių ii- 
dirbysčių ir patentuotų prepa
ratų. Kadangi visokių vaistų 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurių čia pa
duodant.
Kraujo Valytojas ............. $1.50
Nervų Ramintojas .............$1.50
Nuo slinkimo plaukų ir

pleiskanų ...................... $1.25
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo niežų ir parkų.......... $1.25
Nuo saulės nudegimo .... 75c. 
Nuo Reumatizmo .......... $2.00
Bobro Lašai......................  $1.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 
Perfumas visokių

gėlių 50c., $1, $2, $3, $4, $5. 
Muilai.................25c. 50c. ir 75c.

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

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženklelį atsakymui.

Adresuoki t šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
373 Broadway,

So. Boston, Mass.


