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į Netoli Gilbally, Airijoj, 
j pereitą sąvaitę Įvyko mušis 
i tarp 150 civilių žmonių ir 
i Anglijos kazokų, šaudytasi 
5 valandas, šeši airiai tapo 
užmušti, o 14 sužeista.

Varšuvos valdžia pagamino 
antrą Zeligovsi >•

JOS RAZBAIN1NKAS 
KORFANTY ĮSILAUŽĖ 

SILEZIJON.

Apginkluotos jo bandos plė
šia miestus ir žudo žmones.

Tūlas Korfanty, buvęs 
lenkų valdžios komisionie- 
rius Silezijos plebiscitui, su
rinko dabar keliasdešimts 
tūkstančių - kareivių ir įsi
laužė Silezijon, kurios gy
ventojai plebiscito keliu bu
vo nutarę prisidėti prie Vo
kietijos.

Lenkų bandos užpuolė net 
tuos miestus, kur stovėjo 
aliantų.kariumenė, todėl ke
liose vietose priėjo prie susi
rėmimo su entantos spėko
mis. Miestuose Rybnik, 
Gross Strehlitz ir Pless bu
vo kruvinų mušiu su italų 
kareiviais, kurie ,tenai sto
rėjo po anglų pulkininko 
Bondo vadovybe. Susirėmi
me 30 italų buvo užmušta ir 
70 sužeista, bet lenkai buvo 
atremti. Paskui paliokai pri
sivežė artileriją ir pradėjo 
šaudyt i—Gross' Strehlitzo 
miestą iš armotų. Italų ka
riumenė, būdama mažumo
je, pasitraukė.

Lenkų valdžia, kurios 
plianais šitas užpuolimas 
buvo surengtas, tuojaus pa
siuntė aliantams notą, aiš- 
kindamosi, buk ji nieko apie 
šitą atsitikimą nežinojusi, 
buk Korfanty esąs maišti
ninkas, tečiaus ji priduria, 
kad visa Lenkija jį remianti, 
ir ji, valdžia, negalinti žmo
nių valiai priešintis, nes 
tuomet žmonės galėtų sukil
ti ir ją nuversti- Ir todėl ji 
pataria sąjungininkams Si
leziją Lenkijai priskirti, kad 
nuraminus šalį. Tai lygiai 
tokia pasaka, kokią ji pasa
kojo apie savo banditą Želi
govskį.

badė jiems akis ir nupiaustė 
nosis. Kitose vietose mote
rįs buvo išgėdintos ir namai 
apiplėšti. Katovicuose jie 
prigirdė 5 vokiečius anglia
kasius ir neleido jų gelbėt. 
Vokiečiai Silezijoj labai esą! 
nusigandę ir organizuoją 
apsigynimą.

VARŠUVA ŽINOJO APIE 
KORFANTO PLIANUS.
Roma.—Per 48 valandas 

besigynus, kad apie Korfan
to maištą ji nieko nežinoju
si, pagalios, Italijos pri
spausta, Varšuvos valdžia 
prisipažino, kad ji žinojo 
apie rengiamą įsilaužymą 
Silezijon ir ruošėsi jį išnau
doti.

Kadangi 60 italų kareivių 
buvo užmušta ir sužeista, 
tai Italijos diplomatiniai ir 
militariniai atstovai dėjo 
ypatingų pastangų, kad at
sakomybę užtai sudėjus ant 
Varšuvos valdžios, nurody
dami, kad iš Lenkijos netik 
ginklai ir trokai buvo siun-

I

Meksika pripažino Lie
tuvos nepriklausomybę.

Meksika, viena didžiųjų 
Amerikos respublikų, sutei
kė Lietuvos Respublikai pil
ną de jure pripažinimą. Tai 

___________ __ _ antras iš eilės Amerikoje 
RANKAS LAIKYTI KIŠE- pripažinimas.

NIUOSE.
Anglijos karinė valdžia 

Airijoj išleido perspėjimą, 
kad žmonės, kurie vaikščios 
susikišę rankas į kišenius, 
gali būt areštuojami ir net 
šaudomi.

AIRIAMS UŽDRAUSTA

Sami Silezijon, siu“ikintos'

Gegužės 5 dieną musų 
legacijos biuran tapo pri
siųstas iš Meksikos Amba
sados žemiau talpinamas 
laiškas ir įteiktos kortelės 
Meksikos Respublikos At
stovybės narių: Adresuotas 
Lietuvos Atstovui Ameriko-

BOLšEVIKAI NUMALšI je, J. Vileišiui, laiškas yra 
NO KITĄ SUKILIMĄ. ; tokio turinio: 
Ryga.—Žinios iš Maskvos 

sako, kad Tambovo guberni
joj likos nuslopintas revo
liucinis sukilimas, kuriam 
vadovavo buvęs bolševikų 
generolas Antonovas. Bruz
dėjimas Tambovo guberni
joj ėjo jau nuo poros mėne- 
sių, ir sukilimas buvo orga
nizuotas panašiu budu, kaip 
Kronštate, kurį bolševikai 
nuslopino kovo mėnesio vi
dury.

Maskvos žinia skamba 
taip:

"Iš Tambovo pranešama, 
kad Antonovo bandos po

KORFANTY YRA ANT
RAS ŽELIGOVSKIS.

Berlinas sako, jog lenkų 
valdžia, išsižadėdama Kor
fanto, visai neparodo, kad ji 
nebūtų su juo susitarus. Vo
kiečiai jį lygina tiesiog prie 
Želigovskio, kuris tokiu 
pat budu įsilaužęs Lietuvon 
ir užėmęs Vilnių. Želigovs
kio lenkų valdžia irgi buvo 
"išsižadėjusi,” o vis dėlto jis 
sėdi Vilniuje ir daro juokus 
net iš tautų lygos.

Korfantas, įsilaužęs Šile- 
zijon, tuojaus apsiskelbė lai
kinos valdžios galva, o gene
rolą Dolivą paskyrė savo 
kariumenės vadu. Vokiečių 
apskaitymu, jis turi apie 
50,000 kareivių. Jis tuojaus 
įsteigė karės teismą ir aps
kelbė mirties bausmę.

vos generalis štabas buvo da 
sutraukęs Silezijos pasienin 
didelę armiją su tankais/ir 
daugybe amunicijos. Ir len
kų štabo viršininkas gene
rolas Sikorskis atvirai pri
sipažino, kad tos armijos 
tikslas buvęs užimti visą Si
leziją, jeigu sąjungininkų 
kariumenė, negalėdama 
Korfantui atsilaikyti, butų 
priversta iš Silezijos trauk
tis.

Šitas drovus lenkų štabo 
viršininko prisipažinimas 
labai sujudino Italijos poli
tikos vyrus, nes tas prisipa
žinimas reiškia, kad lenkai 
buvo padarę suokalbį pagal
ba tokio Korfanto išskersti 
sąjungininkų kariumenę ir 
padaryti kelią oficialei savo 
armijai, kad užgrobus Sile
ziją, nežiūrint plebiscito nu
tarimo.

HARDINGAS LAIKYS 
KARIUMENĘ VOKIETI

JOJE.
Prezidentas Hardingas 

nesutiko atšaukti iš Vokie
tijos amerikiečių kariume
nę, ir priėmė aliantų pa
kvietimą, kad Amerika nu
siųstų savo atstovą Į vyriau
sią tautų lygos Tarybą. Šita 
staigi fronto permaina nu
stebino visus, kurie tikėjosi, 
kad jis atmes tautų lygą ir 
darys su Vokietija atskirą 
taiką. Pasirodo, kad ponas 
Hardingas mano vesti Wib 
šono politiką.

LENKAI PLĖŠIA. ŽUDO 
IR GĖDINA MOTERIS 
Vokiečių pranešimu, fran- 

euzai Silezijoj irgi padeda 
lenkams: iie broliuojasi su 
jais ir atiduoda jiems gink
lus. Lenkai gi elgiasi kaip 
laukiniai barbarai. Rudoje 

du nu-l

Pats Antonovas laike mūšio 
pabėgo. Išmušta daug ban
ditų, jų tarpe ir visi vyriau
siojo štabo vadai, kurie va
dovavo mušiui. Tečiaus šta
bui pavyko paskandinti upė
je visus savo dokumentus. 
Visi ginklai ir Antonovo ka
riuomenės transportas pa
imta.”

NAPOLEONO MIRTIES 
SUKAKTUVĖS.

Gegužės 5 dieną sukako 
lygiai 100 metų, kaip iš
tremtas ant šv- Helenos Sa
los nelaisvėj mirė didis fran
cuzų karvedys^ Napoleonas. 
Šitas sukaktuves apvaikš
čiojo visa Francuzija. Buvo 
didelių parodų, šaudyta iš 
kanuolių ir sakyta prakal
bos. v

SIBIRE BADAS.
Atvykęs iš Sibiro Japoni- 

jon Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus darbuotojas Live- 
iy sako, kad Sibire dabar 
esąs didžiausis skurdas. 
Žmonės neturi netiktai pa
kankamai drapanų, kad šil
tai apsirengus, bet ir paval
gyt neturi ko.

PRIVERSTINAS DARBAS 
BULGARIJOJ.

Bulgarijoj įvesta įstaty- 
tymas, kuris reikalauja, kad 
kiekvienas pilietis atidirbtų 
valstybei tam tikrą laiką. 
Vyrams priverstinas darbas 
prasideda nuo 20 metų am
žiaus, o moterims nuo 16 
metų. Vyrai dirba 12 mė
nesių, o moterįs 6, ir nei 
vienas negali išvažiuoti Į 
užsienį, pakol savo tarnys
tės valstybei neatliks.

Tuo budu susidaro kas 
.metai 600,000 žmonių dar- 

gal turkai buvo padarę su; bo armija, kuri tiesia kelius, 
franeuzais taikos sutartį, i kasa kanalus, grindi gatves, 
bet dabar sakoma, kad Mas-’ stato mokvklas ir knvgy- 
kvos valdžiai reikalaujant, nūs. Per Topolnicos upę ši-

FRANCUZAI PRADĖJO 
MUŠTIS SU TURKAIS.
Konstantinopolio prane- 

nešimu, Kilikijoj vėl prasidė
jo mūšiai tarpe turkų na
cionalistų ir francuzų ka- 
riumenės. Tūlas laikas at-j

i • • .. A? tui kų nacionalistai tą su- ta armija pastatė jau du
kankino 18 žmonių: jie iš- tartį atmetę. ’ tiltu.

PRAPUOLĖ 65,000 MER
GINŲ.

Pernai Suvienytose Vals
tijose prapuolė be jokių 
pėdsakų 65,000 jaunų mer
ginų. Didžiuma jų buvo pa
viliota nuo farmų į didelius 
miestus. Jos išnyko tėvams 
iš akių ir apie jų likimą nėra 
jokios žinios.

šitoks raportas buvo duo
tas Motini) ir Tėvų Mokyto
jų Sąjungos Kongrese, ku
ris buvo šiomis dienomis 
Washingtono mieste. Kon
gresas svarstė, kas daryti, 
kad šitą apsireiškimą su
stabdžius, bet nieko konkre- 
čio nenutarė. Vienos dele
gačių siūlė kovoti su "palai
da dora,” kitos patarė pa
naikint trumpus andarokus, 
uždrausti "masinančius šo
kius”, lupų dažymą, veidų 
pudravojimą ir kitus daly
kus, kurie žemina žmogaus 
vertybę ir veda iš doros ke
lio. Bet tai yra davatkų ir 
abelnai visų senmergių ar
gumentai. Kad tas neturi 
nieko bendra su merginų 
prapuolimu, tai parodo ir jų 
pačių raportas, kuris sako, 
kad didžiuma merginų pra
puolė nuo farmų. Na, o juk 
ant farmų tokių dalykų, 
kaip andarokai aukščiau 
kelių, lupų dažymas arba “ - - - - - «« • • visai

True translation filed with the poet-master at Boston, Mass., on May 
11, 1921, as reųuired by the Act of October 6, 1917.

' "Gerbiamasis!
"Meksikos Respublikos 

Vyriauvvbė, kurios reikalus 
aš turiu garbės atstovauti 
šioj sostinėj, yra pavedusi 
pranešti Tamistai, jog ji, 
tinkamai apsvarsčius Ta- 
mistos laiškus rašytus 2 ir 
21 vasario šiai Ambasadai, 
oficialiai pripažįstanti Lie
tuvos Respublikos nepri
klausomybę.

"šiuomi meldžiu leisti 
man ištarti Tamistai mano 
ypatišką džiaugsmą, 
prisėjo tą žinią suteikti Ta
mistai ir podraug. tikrinti "masinantis šokiai,: 
Tamista, jog Meksikos liau
dis ir Vyriausybė nepagai
lės by kokių pastangų palai
kyti sutartinių ir draugingų 
ryšių, kurie, kaip aš tikiu, 
visados užsiliks tarp Meksi
kos ir Lietuvos Respublikos 
liaudies ir Vyriausybės.

"Naudodamas šia proga, 
meldžiu priimt mano tikros 
pagarbos užtikrinimą. (Pa
rašas) Manuel C. Tellez."

Apie tokį Meksikos Res
publikos draugišką pareiš
kimą suteikta žinia Lietuvos 
Valdžiai.

Liet. Infor. Biuras.

jog

nėra.

NUMUŠA 175,000 DARBI
NINKŲ ALGAS.

Plieno trustas, žinomas 
kaipo United Steel Corpo- 
ration, paskelbė, kad nuo 16 
gegužės jis numuša savo 
darbininkams 20. nuošimčių 
algas. Kiek dabartiniu lai
ku šita korporacija turi 
darbininkų, tikrai nežinia, 
bet normaliu laiku jos fa
brikuose ir liejyklose dirba 
apie 175,000 žmonių. Trus
tas sako, kad per 1920 me
tus apskritai jo darbininkų 
alga buvusi $6.96 dienai. 
Numušus dabar 20 nuošim
čių, ji sumažėsianti apie 
$1.40 dienai. Rodos, nelabai 
daug numušama, bet plieno 
trustui tas sutaupina apie 
$150,000,000 į metus.

Darbo Federacijos sekre
torius F. Morris sako, kad 
šitas apkapojimas darbinin
kų algų iš trusto pusės yra 
stačiai despotizmas. "Plieno 
trusto darbininkai yra ne
organizuoti," jis sako, "ir 
jie negali pasipriešinti ši-____ . _ _ _____ ______
tam despotizmui. Tečiaus priemonių, kad apsaugojus

FRANCUZAI PALAIKO 
LENKŲ BANDITIZMĄ.

Italai ir anglai su tuo nesu
tinka.

Pereitą ketvergą vokie
čių valdžia nusiuntė alian
tams po raštą, nurodydama, 
kad veik visa Augštoji Šile* 
zija yra užimta lenkų ban
ditų, kurie žudo žmones ir 
daro kitokių žvėriškumų. 
Sulyg Versaliaus sutarties, 
sąjungininkai turi palaikyti 
Silezijoj tvarką. Kadangi 
pasirodė, jog jų kariumenė 
negali tos tvarkos palaikyti, 
tai vokiečių valdžia pasiūlė 
savo kariumenę- Savo rašte 
ji sako:

"Vokiečių valdžia klausia 
anglų, francuzų ir italų val
džių, ar jos ketina prisiųsti 
pakankamai kariumenės, 
kad palaikyti tvarką. Vo
kiečių valdžia yra pasiren
gus tame darbe jums padėt 
ir parodyt gerus savo norus. 
Vokiečių valdžia reikalauja 
šito paaiškinimo, nes. nori 
žinot, ar jai reikės imtis

GORKIS ŠAUKIA INTE
LIGENTIJAI PAGELBOS.

Pagarsėjęs rusų rašyto
jas ir revoliucionierius. 
Maksim Gorkij, atvažiavo 
dabar Į Helsingforsą ir pas
kelbė finų spaudoj "atsišau
kimą j visą pasaulį,” prašy
damas geros širdies žmonių 
pagalbos rusų inteligenti- 
ai. Gorkis sako, kad sovie- 
ų Rusijoj dabar yra apie 

5,000 mokslo vyrų, kurie 
miršta badu.

VAGIS REIKALAUJA 
TEISYBĖS.

Italijos mieste Genoa po
licijos viršininkas gavo laiš
ką, kur protestuojama prieš 
visuomenės neteisingumą. 
Laiške nurodoma, kad ap
vogti tramvajuose žmonės 
visuomet paduoda policijai 
didesnes pinigų sumas, ne
gu jiems ištikrujų buvo pa
vogta. Pavyzdžiui, vienam 
mvo ištraukta iš kišeniaus 
tik .50 lirų, o jis pasakė poli
cijai, kad jam atimta 2,500 
lirų. Kitas skundėsi nete
kęs 1,800 lirų, kuomet ištik- 
krujų jo piniginėj buvę tik
tai 200 lirų, šitaip elgtis 
negražu, sako laiškas.

Po ‘ laišku pasirašo: 
"Tramvajų kišenvagių są

junga."

ANTANO SADAUSKO 
NELAIMĖ, v

Iš Beebe River, N. H., 
mums rašoma:

Antaną Sadauską 6 gegu
žės d. čia patiko nelaimė. Jis 
buvo atvažiavęs čionai iš 
Hyde Parko, Mass., ir gavo 
darbo prie American R. 
Lumber Co. medžius čekiuo- 
ti. Po trijų dienų perdėtinis 
pastatė jį agento vieton, iš
vežioti žmones po tartokus 
ir girias, ir pamokino valdy
ti troką. Bet Antanas Sa
dauskas buvo neapsipažinęs 
su mašina ir 6 gegužės, vež
damas iš Lincoolno į Beebe 
River tartoką dideliu auto- 
mobilium 14 darbininkų, 
kaip trenkė visu smarkumu 
į tilto kampą, tai mašina ap
sivertė augštyn ratais ir nu
sirito nuo tilto žemyn. An
tanas Sadauskas likos sun
kiai sužeistas, daugiausia 
nukentėjo kairėji ranka ir 
koja, ir dabar jis be žado gu
li Lincolno ligoninėj. Kiti 
darbininkai irgi sužeisti, 
bet lengviau.

Kompanija šitą atsitiki
mą slepia, nes Sadauskas 
neturėjo "laisnio” automo
biliui varyti ir kompanija 
neturėjo teisės statyt jį prie 
to darbo.Užtai gi aš noriu 
apie tai paskelbti "Keleivy
je”, kad jeigu kur yra Sa
dausko giminių, kad jie tuo
jaus atsišauktų, nes jeigu 
jisai numirtų, tai kompani
jai gali būt paskui lengviau 
išsiteisinti.

Norėdami platesnių in
formacijų, kreipkitės šiuo 
adresu:

Jonas Barys, 
Post Office, 

Beebe River, N. H.

plieno trusto pasielgimas iš
šauks Amerikoj didesnį 
darbininkų nepasitenkini
mą ir plieno darbininkai 
pradės organizuotis. Susi
organizavę jie tuojaus pa
reikalaus 8 valandų darbo 
dienos, nors trusto galva 
ponas Gary ir sako, kad 
darbininkai nori dirbti po 
12 valandų į dieną.

Tas pats ponas Gary pa
skelbė anądien, kad darbi
ninkų unijos Amerikoj vi
sai nereikalingos ir jau lai- 
kas esąs jas panaikinti. (negalinti tenai įneiti, nesu-

Bet mums rodos, kad dar- i laužydama tos sutarties, 
bininkai greičiau panaikins' Tečiaus anglai ir italai 
trustus, negu ponas Gary inesutinka su franeuzais, ku- 
------n.:__ —* rie norį duoti lenkams dau* 

giau Silezijos kasyklų, ne
gu jiems sulyg plebiscito 
(priklauso. Ir todėl sąjungi
ninkų nuosprendis, kuris 
sulyg sutarties turėjo, būti 
paskelbtas už mėnesio po 
plebiscito, iki šiol da nėra 
padarytas, nors nuo plebis
citų, išėjo jau arti du mėne
siai.

Augštosios Silezijos gyven
tojus—priemonių, kurių bū
tinai reikalauja vokiečiai 
gyventojai.”

Francuzai atsakė, kad už 
Silezijos betvarkę ešą kalti 
patįs vokiečiai, nes leidžia- 

i mi jų neteisingi paskalai su
erzinę lenkus, šiaip ar taip, 
francuzai sako, vokiečių pa
galbos sąjungininkai nerei
kalaują ir nenorį. Versa- 
liaus sutartis duodanti 
aliantams pilną valią Silezi
joj, ir vokiečių kariumenė

panaikins unijas.

NASHUA APDEGĖ.
Nashua, N. H.— Wolf- 

mano bloke čia kilo didelė 
ugnis ir padarė apie $40,000 darbe galinti tęstis dar apie 
nuostolių.

DARBAI GERĖJA.
Sulyg oficialių Wash- 

ingtono žinių, bedarbė Ame
rikoje dar didelė. Daugiau
sia žmonių be darbo esą au
dimo, geležies, avalo ir po- 
pieros pramonėse. Bet dar
bai visur jau pradeda gerė
ti. Vilnų audyklose dirba 
jau nuo 65 iki 70 nuošimčių 
darbininkų. Avalinėse dir
bą apie 55 nuošimčiai.

Apie Bostoną darbai žy
miai pagerėję šiose vietose: 
Lvnn, Cambridge, Somer-'---- ------ — ----—-
ville, Everett, Waltham,'italai stengiasi palaikyti 
Chelsea, Watertown ir tvarką ir kovoja su lenkų 
Quincy. banditais. Toj kovoj buvo

Blogiausia esą Spring-Išmušta dar 12 italų. . Tuo 
fielde (Mass.), kur kelios <H- tarpu francuzai aiškiai sto- 
dėlės dirbtuvės visai užsi-Įa uzjenkų bandas ir šaudo 
darė, o kitose sutrumpinta (Į vokiečius. Oppelno mieste 
darbo laikas. Taip pat dide-'sl Panedėli franeura kąra* 
lė bedarbė esanti West ™' s0.ve ™k,1«cnl
Spnngfielde, Chicopee ir 
Ludlow miesteliuose, kur ki
tokių dirbtuvių beveik nėra, 
kaip geležies ir audimų, o 
tose darbo nėra.

Worcestery ir Haverhilly 
tikimasi neužilgo daug dar
bo.

Brocktone "šiušapėse” be-

ITALAI MUŠASI SU LEN
KAIS, 0 FRANCUZAI 

SAUDO I VOKIEČIUS- 
Žinios šj utaminką sakė, 

kad Silezijoj da neramu.

2 jų užmušė, o keliolika su
žeidė.

3 mėnesius.

LAIVO VIRĖJAS PAŠO
VĖ KAPITONĄ.

Bath mieste, Maine’o val
stijoj, gauta žinių, kad ant 
Deering kompanijos laivo 
ant atvirų jūrių virėjas per
šovęs laivo kapitoną. Smul
kesnių žinių nėra.
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DEGTINDARIŲ TAUTA”
Sprendžiant iš konfiskuo

tų Lietuvoje bravorų, lietu
vius butų galima pavadinti 
"degtindarių tauta,” sako 
kauniškės "Lietuvos" kores
pondentas. Girdi:

"Balandžio mėn. 17 d. mi- 
nisteriu kabineto pirnanmkas 
Dr. Grinius, vidaus reikalų mi- 
nisteris R. Skipitis ir preky
bos ir pramonės vice-ministe- 
ris Dobkevičius lankės Ukmer- 
gėn ir viešam mitinge kalbėjo 
su žmonėmis valstybės reika
lais.

"Pirmiausia ministeriai su
stojo apskrities viršininko raš
tinėj ir Išklausę vietos admini
stracijos pranešimų, žiurėjo 
raštinę, atimtų iš šmuglininkų 
produktų sandeli; ypač, kas 
atkreipė ministerių akis, tai 
cukraus maišai. Paskiau žiurė
jo iš žmonių atimtų degtinei 
virti jvairių kubilų, kibirų, sta
tinių ir kitų kitokių prietaisų 
sandelį. Jų tiek daug, kad už
verstas visas aukštas ir žiū
rint į tuos įrankius stačiai da
rės visiems nejauku. Ir tikrai 
žiūrint į visus tuos įvairius 
prietaisus, rodės, kad lietuviai 
stačiai degtindarių tauta. Be 
kitų prietaisų Ukmergės san- 
driiuose yra ir tokių, kokių dai
lia šiol nebuvo sugalvoję ir pa- Į 
tys specialistai degtindariai. 
Mificijos vadas parodė vieną 
labai keistos konstrukcijos ka
tilą; padaryt jį tegalėjo tik 
galva, ne pelenų pripilta: kati
lo apačia keto, viršus ąžuolinis, 
bet taip dailiai ir ščiulniai su
leistas su keto katilu, kad nei 
sultįs, nei garai negalėtų išeit. 
Laiko gi ekonomijai ir kitų pa
togumų tam katile yra Įtaisy
ta automatinė muštokė—put
rai maišyti. Visi stebėjos— 
kiek žmogelis turėjo sugaišti 
laiko ir padėti energijos vie
nom rankom visa tai įtaisyti. 
Yra katilu ir Įvairių triubų ir 
varinių ir geležinių ir kitų ki
tokių. Kubilų ir statinių dau
guma per ilgą laiką jau subirė
jo ir apskrities viršininkas 
skundės, kad jei reikia prista
tyti į teismą, nebegali ir dalių 
rasti. Bylų dėl degtinės vary
mo esą apie 400. žiūrėta gi jų 
esant tik maža dalelė. Bet ne
žiūrint visų tų įtaisų gudrumo, 
vis dėlto degtinė išvaroma pra
sta ir dar už sandelio durų 
dvokia išrūgomis ir organiz
mui nuodingais syvais. Rekvi
zuotos degtinės sandelis taip 
pat nemažas.”

Taigi ne vien tik Ameri
koj lietuviai moka degtinę 
varyti.

nes kitaip francuzų ir belgų 
buržuazija galėtų supykti. 
Bet dvarponiai reikalauja 
ir Vilnių prie Lenkijos pris
kirti, ir belgų-francuzų bur
žuazija ši reikalavimą taip 
pat remia. Taigi, atidavus 
lenkams dvarus, musų kleri
kalai pasakys, kad reikia 
atiduoti ir Vilnių, nes kitaip 
gali supykti francuzai su 
belgais.

Ir jie da pyksta, kad mes 
vadinam juos dvarininkų 
užtarėjais ir sėbrais!

KLERIKALAI Už LENKŲ 
DVARPONIUS.

Pereitam "Keleivio" nu
meryje mes esam padavę iš
trauką iš "Darbininko,” kur 
jis reikalauja, kad dvarų 
žemės Lietuvoje butų palik
tos dvarponiams. Dabar pa- 
siklausykit, kaip kalba apie 
lenkis dvarponius kitas kle
rikalų organas — "Drau
gas.” 18 balandžio numery
je jis savo:

"Lietuvai dabar atsieina du 
klausimu: 1) ar atsižadėti Vil
niaus, ar atsižadėti dvaru atė
mime ir 2) jei atsižadėti dva
rą atėmimo, tai ar to atsižadė
jime gerumus palikti lenkams, 
ar pasiimti patiems. Tuose 
dviejuose dalykuose Pažangos 
partija prisilaikė protingu pa
žiūrų. Nors mes neiname su ta 
partija kituose dalykuose, bet 
drauge su ja mes norėtume 
veikiau paKkti dvarus po-

Na, matote, kaip gražiai 
musų kunigai šutinį su 
(dvarponių reikalavimais. 
Dvarponiai reikalauja, kad 
dvarai jiems butų palikti, ir 
klerikalai su tuo sutinka,

KAIP BUS SU VILNIUM? 
Mes tuo klausimu savo nuo
monę esam jau išreiškę. 
Męs pasakėm, kad Lietuva 
Vilniaus veikiausia negaus, 
nes jos valdžia iškalno jau 
jo išsižadėjo, įgaliodama sa
vo delegaciją į Briuselio 
derybas sudaryti Vilniaus 
rajone "nepriklausomą val
džią." Maž-daug tokios pat 
nuomonės yra ir "Naujie
nos.." Jos sako:

"Pilnai atgauti Vilnių Lie
tuvai veikiausia nepavyks; 
tam reikėtų daugiau jiegu, ne
gu Lietuva turi, ir didesnio 
pasiryžimo Lietuvos valdžios 
pusėje.

"Bet ir Lenkija vargiai gaus 
Vilnių. Ji, žinoma, norėtų Vil
nių visiškai pasiimti, bet jai 
sunku butų jį užlaikyti Be 
Lietuvos duonos Vilnius be
veik negali gyventi. Patys vil
niečiai priešintųsi tam, kad 
tarp jų ir Lietuvos butų pasta
tyta nepereinama siena.

"Tenka manyti todėl kad iš , 
Vilniaus bus sudaryta atskira 
politinė vienata, sujungta ko- . 
kiais-nors ryšiais su Lietuva 
ir su "Lenkija. Briuselio dery
bose veikiausia eis ginčas dau
giausia delei to, kam duoti' ’ 
daugiaus teisių Vilniaus vals
tybėje’, Lietuvai ar Lenkijai."

Mes esam linkę manyti, 
kad Lietuva jokių teisių 
"Vilniaus valstybėj" ne
gaus. Bus da gerai, jeigu 
lenkai negaus "teisių" pa
čioj Lietuvoj. Juk klerikalai 
jau agituoja, kad lenkų dva
rams Lietuvoje butų gva- 
rantuota neliečiamybė. O 
jeigu jie čia taip agituoja, 
tai turbut jau užuodžia, kad 
kuniginė jų partija, kuri 
kontroliuoja Lietuvos val
džią, yra pasiryžusi tolau 
privilegijų lenkų ponijai 
Lietuvoje duoti.

Taigi labai galimas daik
tas, kad Lietuvos klerikalai 
atiduos lenkams netik Vil
nių, bet magaryčioms da ir 
Lietuvos dvarus jiems pri
dės. Juk konfiskuoti juos 
ir išdalyti žmonėms, tai 
priešinga katalikų bažny
čios "mokslui."

I

SUSIRŪPINO
SOCIALIZMO

riant šventę, reikia pavadinti 
tik grobais atgyventų taiku. 
Nes socijalizmas šiandien taip 
Mttddevėjęs, kad jau ir patys 
tamsiausi darbininkai ima ne
tikėti tuštiems socialistų va
dą pažadėjimams.

"Tečiaus tie socijalizmo 
apaštalai vis gi savo senuoju 
įpročiu mėgina vykinti de-, 
monstracijas, triukšmingai; 
užtardami vargdienių minias, Į 
žada jiems geresnį rytojų."

Ir klerikalams išrodo, kad 
jie čia visai socializmą su
kritikavo, pasakydami, kadi 
jis jau pasenęs ir atgyvenęs 
savo laikus dalykas.

Jeigu taip ir butų, tai juk 
ne kunigams socializmą kri
tikuoti, nes jų pasakos apie 
"dangaus karalystę" yra 
daug senesnės negu socializ
mas. Jie jau apie 2,000 me
tų kaip veda žmones "į dan
gų,” bet nei vieno da nenu- 
vedė. Ir nors nei vieno ne- 
nuvedė ir iki šiol da nepri- 
rodė, kad tokia "karalystė" 
ištikrujų yra, o vis dėlto ne
siliauja savo pasakų skelbę, 
ir net pinigus ima, žmones 
apgaudinėja. Todėl jei so
cializmas yra negeras daik
tas dėlto, kad jis jau pase
nęs, tai su tikėjimu yra 
daug prasčiau.

Bet kunigų organas nesą
mones kalba, kuomet jis sa
ko, kad socializmas esąs jau 
pasenęs. Socializmas yra 
mokslas apie visuomenės 
gyvenimą, ir jis negali pa
senti, taip kaip negali pa
senti teisybė.

Taigi, jegamaščiai 
"Draugo", apie socializmo 
"senumą" jus nesirūpinkit, 
nes socializmas jus tikrai da 
pergyvens. Bet žiūrėkite 
savo kromelio, nes tenai ta- 
voras ištikrujų senas ir 
greit išeis iš mados.

iš

RUSŲ DVASIA LIETU
VOJ DA STIPRI.

"Lietuvos Ūkininkas" pa-
* duoda iš rusų laikraščio 
! "Volia Rossii” ištrauką, kur 

L • ’ v • T- • A •rašoma, jog Lietuvoj—
"Gyvenimo būdas, valgis, 

apskritai visi viršutiniai gyve
nimo apsireiškimai tiek turi 
rusišku atspindžių, kad jei ne 
oficialinė lietuvių kalba, kuria- 
ja kalba valdininkai, ir nuo ku
rios jie noringai pareina prie 
rusu kalbos, kai pamato, jog 
jus norite kalbėti rusiškai,— 
tad butų iliuzija, jog jus esate 
ne Rusijoj. Bet be šitos oficio- 
zinės lietuviu kalbos, stotyse 
ir traukiniuose daugiau girdi
ma rusų kalba.”

Taigi Lietuvos valdininkų 
patriotizmas netaip jau di
dėlis, kaip ištolo išrodo.

i — i » i

"DARBININKAS” ATŠAU
KIA ŠMEIŽTUS.

"Darbininko" korespon
dentai iš Philadelphijos ap
šmeižė d-rą Dambrauską. 
Už. juodinimą gero vardo, 
apšmeižtasis patraukė 
"Darbininką” teisman. Bijo
damas bausmės, "Darbinin
kas" visą korespondenciją 
atšaukė ir atsiprašė prieš 
d-rą Dambrauską. Dabar 
bylos turbut nebus.

Laikraščio redakcija tan
kiai visai nežino, kad kores
pondentas netiesą rašo, te
čiaus "Darbininko" ir pati 
redakcija mėgsta apšmeižti 
nesavo partijos žmones.

"SENUMU.”
Kunigų organui "Drau

gui” nepatiko socialistų de
monstracija 1 gegužės die
ną Chicagoje, ir jis ją kri
tikuoja:

”Ajne pora tūkstančių socia
listų praėjo keliomis gatvėmis 
nešini savo partijos režimo ir 
kitų žmonių neapykantos iška
bomis. Turėjo jie ir paprastų 
savo simboliniu parašų. Visa 
tai nešė augštyn iškelta, idant 
kiekvienas pašalietis galėtų 
pamatyti. Buvo ir sveikinimų 
Rusijos bolševikams. Vienoje 
iškaboje buvo pasakyta: ’Soci- 
jalizmas paliuosuos pasaulį iš 
tironijos.’ Vis tai senos pasa
kos taip, kaip senas yra pats 
socializmas.

"Pirm karo čia socialistams jo koncertui boikoto. Feren- 
kur-kas geriau pavykdavo ren-| gg yra žymus dainininkas, 
gti tokias demonstracijas prieš daimioja *New Yorko Ope- 
’buržujus.’ Bet pereito sekma-Įroj, bet susipažinęs SU pa
dienio jų demonstraciją, ta- žangiais lietuviais, surengė

"LAISVE” APSKŲSTA 
ANT $10,000.

Mums teko girdėti, kad 
dainininkas Misha Ferenza 
traukia Brookiyno komu
nistų organą "Laisvę" atsa
komybėn, reikalaudamas 
$10,000 atlyginimo už juodi
nimą įo vardo ir skelbimą

i koncertą tarp lietuvių, laiku ji to savo liežuvio jau 
"Laisvė" įdėjo jo koncerto nebegalėjo suvaldyti. Aplo-

> skelbimą, bet šalia skelbimo jo kiekvieną, kas tik jai po 
išdrožė nuo savęs komunis
tišką straipsni, išvadinda
ma dainininką visokiais 

i vardais ir patardama savo 
skaitytojams i jo koncertą 
neiti. Kadangi šios šalies 

į įstatymai boikotą skelbti
> draudžia, tai dainininkas 
] padavęs "Laisvę” į teismą.

.akių papuolė.'Bet štai dain 
Įninkąs Miša Ferenza i 
užmynė jki ant liežuvio.

Skaitytoją Pastabos.
! ‘

Kaip kiekvienoj tautoj, 
taip ir pas lietuvius yra ne
maža tokių žmonių, kurie 
tingi dirbti, tingi mokintis, 
tingi protauti, o betgi nori 
gyventi. Tokius žmones a- 
merikonai vadina bomais.

Seniau, lietuviški bomai 
rasdavo sau prieglaudą prie 
tautišku saliunų. Kadangi 
saliuninkais daugiausia bū
davo tautininkai, tai ir mu
sų bomai draugijų susirin
kimuose, gavę įsakymą nuo 
savo boso saliuninko, visuo
met remdavo tautininkų pu
sę.

šiandien viskas pakitėjo. 
Saliunų nėra, bomai prie
glaudų neturi. Netekę prie
glaudų bomai permainė ir 
savo "politiškas pažiūras." 
Jie draugijų susirinkimuo
se dabar remia jau ne tauti
ninkus, bet komunistus, kai-; negu visų "Laisvės” redak- 
po savo draugus. j torių, sudėjus Į krūvą. Ne

žiūrint į tą viską nenoro-' ra abejonės, kad komunistai 
mis kįla klausimas: ar musų taip darys, kaip Angarietis 
bomai sukomunistėjo, ar ko- sako, 
munistai subomėjo? ”

Antikomas.

olė.'Bet štai daini- 
ir "DVASIŠKAS TĖVELIS” 

_ _ j ŠAUKIASI POLICIJOS
Baltes štai kame: Miša PAGALBOS. 

Ferenza rengė koncertą ir _ ------ .. .
davė "Laisvei” «ddį ips- Jo " valka,s
kelbua*. Pastaroji viename na8‘ 
savo numerių įdėjo apskel-! Italų katalikų parapijoj 

ą, o šalę jo padėjo Kenoshos mieste, Wisconsi- 
straipsnį, kad Miša Feren-no valstijoj, buvo didelės 
za nedarbininkiškas ir nėra riaušės anądien. Keli tuks- 
reikalo jį remti. Pasekmė to Į tančiai 
visp buvo tokia, kad minė
tas dainininkas turėjo daug 
nuostolių, už' ką patraukė 
"Laisvę” teisman, reikalau
damas $10,000 atlyginimo.

Prisieis vėl prašyti 
i "’Laisvės’ Popieros 
etą."

aukų
Fon-

Kairo teisybė?
Vienas "Laisvės” 

rialų meistras nesenai rašė: 
”Mes (komunistai) turime 
eiti į minias ir nuo to neat- 
sisakom. Tik, žinoma, mes 
neisim pas vyčius ir Juoza- 
piečius.”

Gi "Laisvės” Nr. 98 An
garietis sako: "Komunistai 
privalo eiti netik i profesiji- 
aes sąjungas, bet ir į krikš
čioniškas.”

Suprantama, Angarie- 
čio balsas pas lietuvius ko
munistus sveria daugiau,

edito-

i Taigi, lauksime, kada ko- 
pnunistai pradės rašytis prie 
| vyčių. Nes tik per vyčių ar-
1 miją galima prieiti prie 
• m__ ________________ 99

žaibo Rykštė..

Užmynė ant liežuvio.
Kad "Laisvė" turi ilgą lie-, "krikščioniškų” organizaci- 

žuvi, tą visi žino. Pastaruoju ių. “ “

Albany mieste gimė 
“Antikristas”.

"VELNIUKAS” ESĄS RA 
GUOTAS IR SU UODEGA

aiškino viena kitai, 
vis augo ir augo. .1 
prisidėjo dar daug darbinin- 

i kų, kurie ėjo vakare iš dar- 
■ bo, ir ties daktaro Papeno 
namu užsikimšo visa gatvė, 
žinios apie "Antikristą” kas 

1 sykis darėsi vis aiškesnės ir 
tikresnės. Atsirado jau mo
terų, kurios pradėjo pasa
kot savo akimis mačiusios, 
kaip raguotas vaikas buvo 
tik ką priėjęs prie lango ir 
sumojęs ranka, kad susirin-

, Minia 
Prie jos

Būdamas 2 valandų pradė
jęs vaikščiot ir vesti su dak

tarais ginčus.
Pietiniame Albany miesto 

šone, kur gyvena daugiau
sia tamsus ir religiniai žmo
nės, pasklydo aną dien pas
kalas, kad daktaro Papeno 
ofise gimęs nepaprastas kū
dikis. Už dviejų valandų jis 
pradėjęs vaikščiot ir vesti 
su daktarais diskusijas ivai- kę žmonės išsiskirstytų, 
riais mokslo klausimais. Ži- Po to pasklydo minioj da 
nojimas to kūdikio esąs toks "tikresnių žinių,” kad tas 
platus, kad mokyti daktarai; keistas sutvėrimas tapo 
neįstengią į jo klausimus at* i slapta pergabentas į South 
sakinėt. Neužilgo moterįs End Dispensary. Ir tuojaus 
oradėjo šnabždėti viena ki-; \nsa minia nusigrudo tenai 
tai į ausį, kad tam vaikui į Galų, gale susirinko^ tiek 
pradėję jau ir ragučiai iš žmonių, kad reikėjo šaukti 
kaktos kaltis, ir esą jau apie! policiją, nes užsikimšo gatr 
dviejų colių ilgio. Jo uodega i vės. Policija minią iškrikdė, 
esanti taip ilga, kad vaikš-! bet žingeidesni žmonės vėl 
čiojant jam po daktaro ofi- susirinko. Tūli išstovėjo po 
są, jos galas velkasi žeme. 24 valandas, laukdami pro-

, Rytojaus dieną vėl kažin 
kas paleido paskalą, kad gy
dykloj norėta tą nelabąjį 
kūdikį nugalabyt, bet jis už- 

! orotestavęs h* pagrąsinęs, 
kad kas drįsiąs ant jo ranką 
uždėti, tas turėsiąs visą am
žių sunkiai kentėti ir po 
mirties ramybės neturėsiąs.

Po to pasklydo minioj da

Riaušės katalikų parapijoj.
siliko bažnyčioj vienas.

Išėję parapijoms susirin
ko kitoj vietoj ir pradėjo 
tartis, kas daryti, kad atsi
kračius nekenčiamo kunigo. 
Parapijos komitetas šitam 
susirinkime rezignavo, pa
aiškindamas, kad jis nebe
žinąs, kas toliaus daryti. 
Geruoju kunigas neišeina, 
ir arkivyskupas jį palaiko. 
Iš susirinkusiųjų tuomet 
kažin kas sušuko: "Jeigu 
jis toks begėdis, kad prieš 
musų norą nori niusų para
pijoj šeimininkauti, tai ei
kim ir išmeskim jį laukan!” 
Ir minia suužė: "Išmesti, iš
mesti!”

Ir tuojaus visas susirinki
mas su muzika numaršavo 
pas kleboniją. Apgulė kuni
go namus ir pradėjo belstis 
į duris. Žmonių susirinko i 
kelis tūkstančius. "Išveskit 
ji čion laukan! Išveskit jį 
laukan!" šaukė minia.

Kunigo gaspadinė. pasiė- • 
mus porą savo vaikų ir re
volverį, pabėgo ir pasislėpė 
bažnyčioj, bet kunigas jau 
bijojo laukan išeiti. Užraki
nęs ir užbarikadavęs visas 
duris, jisai pradėjo šauktis 
policijos pagalbos. Ir kuo
met žmonės pradėjo laužti 
priešakines klebonijos du
ris, pribuvo policija. Ji vog

i įniršusių katalikų 
Į pradėjo šturmuoti savo "dū
šių ganytojo” kleboniją ir 

, buvo jau įsilaužę į vidų, tik 
laiku pribuvus policija išvo
gė ji per užpakalines duris 
ir įsodinus automobiliun iš
vežė kiton miesto pusėn. 
Kunigo gaspadinė su dviem 
savo vaikais buvo išsprukus 
iš klebonijos ir pasislėpus 
bažnyčioj. Policija rado ją 
Įlindusią zakristijos kampe 
su revolveriu rankose.

Nesutikimai tarp kunigo 
ir parapijonų ėjo jau senai. 
Kaip pas lietuvius katali
kus, taip ir pas italus, kuni
gai yra labai sauvalingi ir 
labai godus ant pinigų. Ne
gana to, kad parapijonįs 
moka jiems dideles algas, 
"dusių ganytojai" lupa dar 
koja prisimynę už šliubus, 
krikštus, šermenis ir prie to 
dar susiglemžia visas kitas 
parapijos įplaukas.. Atskai
tų žmonėms jokių neduoda ____ _________
ir jų kontrolės nepripažįsta, į tinai išgabeno ji i kitą mies- 
Kataliku dvasiškija visur - - -
jau tokia, žmones ji laiko 
didžiausioj paniekoj. Jie ne* 
privalo nieko žinoti, tik bu
čiuoti kunigams Į skvernus 
ir mokėti jiems pinigus: 
Taip vedė savo parapiją ir 
Kenoshos italų kunigas Pe- 
rardi.

Bet žmonės, kad ir katali
kai, šitokio pažeminimo pa
kęsti negali. Ir Kenoshos 
italai išsirinko iš savo tarpo 
komitetą parapijos reika
lams vesti. Kunigas jų ko
mitetą atmetė ir pasakė’ 
"Jus negalit į bažnyčios rei
kalus kišais! Jus turit tik 
iosįsakymų klausyt!”

Italai tuomet kreipėsi į 
arkivyskupą Messmer’ą, 
nrašydami, kad jis iškėltų 
iš jų parapijos kunigą Pe- 
rardį, o paskirtų kitą jo vie
ton. Arkivyskupas atsakė, 
kai jis parašysiąs jiems lai
šką, kurį kunigas Perardi 
ateinantį nedėldieni peij 
skaitysiąs bažnyčioje prieš 
mišias.

Tas laiškas ir buvo riau
šių priežastis. Sekamą ne- 
dėkiieni italų prisirinko 
bažnyčion kupinai. Norėjo 
žmonės išgirsti, ką jiems 
praneš arkivyskupas. Kuni
gas išėjęs mišių laikyti per 
skaitė "tėvišką” laišką. Lai
stos turbut tyčia buvo skai
tomas prie mišių, kad tikin
tiems žmonėms jis "šventes
nių" išrodytų. Arkivysku
pas baugina tenai katalikus 
pekla ir kitokiais kunigų iš
radimais. Jis jiems sako, 
kad tik bedieviai gali reika
lauti sau balso bažnyčios 
valdyme. Bažnyčia esanti 
ne respublika, ir katalikai 
turį tą žinoti. Bažnyčia 
žmonių valdžios nepripažįs
tanti. Parapijonįs negalį tu
rėti balso bažnyčios val
džioje. Valdžia turinti eiti 
iš viršaus, nuo paties Dievo, 
o ne iš apačios, ne iš žmonių. 

Ižmonės turį tik klausyti toa 
valdžios ir daryti taip, kaip 
jiems įsakyta. Jokių reika
lavimų statyt nevalią, o juo 
labiau nevalia valdžios kri
tikuoti.

Toks buvo arkivyskupo 
laiško turinys. Kunigas jį 
skaitydamas taip ir augo, 
taip ir kėlėsi ant pirštų. Jis

to dalį pas airių kunigą, kur 
jis ir nakvojo.

Tuo tarpu susirinkus prie 
klebonijos minia katalikų 
ūžė ir jieškojo savo. "doros 
mokytojo." Ji išsiskirstė tik 
tuomet, kai sugrįžus polici
ja pasakė, kad kunigo čia 
jau nėra. *

Apie šitą atsitikimą rašo 
"Kenosha Evening News." 
Musų korespondentas, kuris 
prisiuntė mums tą laikrašti, 
priduria, jog tarp lietuvių 
kataliku ir jų kunigo santi- 
kiai esą taip pat negeresni.

JIEŠKOS EŽERE 60,0ū0,- 
900 RUBLIŲ AUKSO.

Amerikos laikraščiai pas
kelbė anądien telegramą iš 
Varšuvos, kurioj sakoma, 
kad francuzų ir lenkų kapi- 
listų grupė susitarusi jieš- 
koti. vienam ežere netoli Vil
niaus Napoleono paskandin
tų turtų. Anot tos telegra* 
mos, 1812 metais, kuomet 
francuzų armija bėgo iš Ru
sijos per Lietuvą, tai Napo
leonas, bijodamas kad rusai 
nepaimtų jo iždo, paskandi
nęs tame ežere 60,000,000 
rublių vertės aukso ir sidab
ro.
ANGLIJOS VALDŽIA DE

GINA AIRIŲ NAMUS.
Anglijos karės vadovybe 

Airijoj paskelbė šitokį pra
nešimą: "Kadangi Cross- 
barry apielinkėj 27 balan
džio buvo sudeginti dviejų 
ištikimų ūkininkų namai, 
tai mes, kad oficialiai už tai 
atkeršijus, sudeginom trijų 
žymių sin feinų namus. Val
džia yra pasiryžusi keršyti 
šitokioj proporcijoj, bet jei
gu to neužteks, tai už du su
degintu mes sudeginsim še
šis.”

Na, o jeigu ištikimo Ang
lijos valdžiai žmogaus na- 
šute sudegs iš nelaimės, 
kaip pakastai pasitaiko 
namui sudegti, o savininkui 
pasirodys, kad jį padegė 
sinn feinai, kaip tuomet An
glijos valdžios kerštą ap- 
vertinti?

FRANCDA TRAUKIA 
EUROPĄ SUIRUTeN. 
Londono darbininkų or

ganas "Daily Herald” sako, 
manė, kad tamsus žmonės (kad Francužija nenori tai- 

siramins. Bet jis apsiriko. • Ida jos politika veda Euro- 
Per mišias katalikai da sė-(pą prie visiškos ekonominės 
dėjo, bet kaip tik jis ilipo suirutės. Jis smerkia Lloyd

Kas šitą paskalą paleido, S08 Pamatyti "velniuką.” 
niekas nežino, gana tikto,, ” '
kad visas miestas pradėjo 
kalbėti apie gimusi "velniu
ką.” Tamsios moterėlės, 
ypač davatkos, bėgiojo už- 
dususios viena nuo kitos ir 
pasakojo, kad švento rasto 
žodžiai išsipildė, nes "Anti
kristas" jau užgimė. Nors ‘ mirties ramybės neturėsiąs, 
tai baisi buvo davatkoms j Ir taip pasakos apie ”An- 
žinia,” bet vistik joms no- tikristą” ėjo viena po -kitos, 
rėjori tą baisūną pamatyti 
savo - akimis. Ir susirinkęs 
būrys visokių "kūmų" ir 
"kūmučių’’ nutraukė ant 
Hamiltono gatvės pas dak
taro Papeno ofisą ir pradėjo 
belstis i duris.

"Ko jums reikia?” pa
klausė daktaras pravėręs 
duris.

"Mes atėjom to velniuko 
pažiūrėt, ką pereitą naktį* 
pas jus gimė," paaiškino 
drąsesnioji.

Daktaras jas nuvijo ir už
darė duris. i _

Bet moterįs nesiskirstė. zėtte,” kurios iškarpą mums sakyti pamokslo, jie sukilo’George.ą, kad tas nesiprie- 
"Jau čia turi kas nors būti, prisiuntė A. K. Bubliaus- ir triukšmingai išėjo lau šina Francuzijos militariz- 
jeigu neleidžia pažiūrėti," kas.

ir kiekviena vis daugiau įti
kinanti, kiekviena vis smul
kiau tą baisūną piešė.

Tuo tarpu gi nieko pana
šaus nebuvo ir joks kūdikis 
daktaro Papeno ofise nėra 
gimęs.- Laikraščių reporte
riai stengėsi susekti, is kur 
tas paskalas kilo, bet nega
lėjo sužinoti O betgi davat
kos ir šiandien tiki, kad 
"Antikristas” tikrai yra gi-___
męs, tik jis yra slepiamas tiems žodžiams įtikės ir nu-jkos su Vokietija ir kad to- 
nuo jų. ------ - ----------- ------------ —

Šitą juokingą atsitikimą 
aprašo "Schenectady Ga-

kan. "Dūšių ganytojas" pa- mui.
f



SSSSKSSSS

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
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VVORCESTER, MASS. 
Draugijų darbuotė.

24 d. balandžio LDLD. 11 
kuopa surengė diskusijas 
lemoj: ”Ar verta remti da
bartinę Lietuvos valdžią?” 
šiose diskusijose musų ko
munistai išliejo visą savo 
tulžį ant Lietuvos valdžios. 
Viėton argumentų jie tik 
sielojosi ir viską niekino. 
Vienas jų sušuko: ”Aš rem- _ . - “ -- 4. I

nienė. Apie patį Butėną nė
ra reikalo kalbėti, nes lie
tuvių tarpe jis yra žinomas 
ir apie jo dainavimą geriau
siai pati visuomenė gali 
spręsti.

Abelnai imant, šį sezoną, 
Brookiyno lietuvių tarpe tai 
pirmas ir gal paskutinis 
toks koncertas buvo pareng
tas.

Beje, augščiau minėjau, 
jog komunistai skleidė agi-čiau Lietuvos- valdžią ant‘f S™1“1*“1?141 /Kieiae agi- 

♦ iek kad iei turėčiau durtu-1 tacl^» kad zmones neit«
•’ * a 1 4- koncerto; jiems, prvša-va ir trale, tai įa prie sienos,. . „T • ,, . ■ *nrismStč au ‘ Jei kiaulė k7je su ’ tas -)au ne‘

turėtu ra“us‘ tai visa srie- pirmiena- žmonės paprastai 
ų X<lyą>'- pajSnnaul83-110’ “ niekas ant s,’ie‘o 
4u. Abelnai, tokio ka'P
kiškumo dar niekur nesu d”a‘ J\es P?’
matės, kaip pas Worcesterio kaį duoda
komunistus. Bet man rodo- . a ° ® įl!?“’tal nesitverta 
si, kad su tokiu savo fana-.^,. Pa^*sk2 . Piktumo ir 
tizmu jie netoli nužengs. fcebJa?‘ P™™™?.

24 d. balandžio buvo dai- .. iL;aip.n.or? aI?a apsmeiz- 
nininko .Jono Butėno "išleis- »>• Tik prisiminkit kur dides- 
tuviu” koncertas." Pavyko sue,<«: .Pa’-vz-
neblogai. Publikos atsilankė 1Z.1U1; Ah’te !*«• f™*? On«- 

ota į tai ir galvas kriukiais susr
28 d. balandžio "Aušrelė” Saį^davo-. T?s Paį® ir 

statė scenoje keturių aktų 7? sve\ V1SU1. ubagauja 
drama "Valkata." Sulošta aukų: vlsur ^n^a Koncer- 
neblogai. Pagirtinai savo tr1įs1®avo .nauc a!’ bet gelbėk 
roles atliko Raukčiutė, Bu-'^kau;^Jeigu išgirsta, kad 
dinavičia ir Mingilas. Auš- ^.n^.k^.ka .rengia tai 
reliečiai kas kart vis labiau rektl:
?ri ToŠės SLA. 57kuo-!a^^įėrir Bet^^ 

pa. surengė koncertą ir pra
kalbas. Kalbėjo teisių stu
dentė Z. Puišiutė. Ji savo 
užduotį atliko puikiai. Karš
tai ragino visus lavintis ir 
nebūti užsispyrėliais. Beto, 
kalbėjo ir apie Pirmą Gegu
žės kaipo apie pasaulinę - 
darbininku šventę. Koncer- uz tad P° koncerto nors 
tinę dali atliko P. Skrickis, k_^opasak yt: --
J? Mitrikaitė, M. Montviliu- pf ??ko

tas. Dainininkas Skrickis daa^?aa8įa 
sudainavo dvi daineles gana 
vvkusiai. Mitrikaitė ir Mon-

» • •

j "Žmonės, neduokite save

ju laiku tos ubagiškos meto- 
dos "Laisvei" pradeda nenu
siseki. Tas kai kuriems pra
dėjo įkyrėt perdaug ir už 
panašią agitaciją ji jau yra 
patraukta ant $10,000 teis
man. Todėl ir viešai agituot 
prieš Butėno koncertą bi-
• • v . •• . V

"Dr-go

"Aušrelės" vvru okte- S^rai., tik' publikos neper-

Tai tiek apie Butėno kon- 
vvnu-iui *x ____ certą ir komunistus. Bet
tvffiutė“* gražiai“* radainavo f?ikia primint, kad pats Bu-

VVATERBURY, CONN. 
Kas ardo uniją?

"Laisvės" No. 96 patėmi- 
jau korespondenciją, užvar- 
dyta "Smalaviriai ardo uni
ją". žodis "smalaviriai" čia 
labai tinka komunistams, 
nes jie patys tą uniją ir ar-, . -.do. Čia eina kalba apie Nevv hj^tunų. /Kur tie pinigai 
- — - ■ ‘ 'dingo—nežinia. Gal sutirpo

vasaros laiku!
Tai tokios klaidos pasiro- 

tuviai, rusai ir italai. • Per-Į!^ komunistų darbuose lai- 
eitą metą čia bure iškilęs Daugelis narių,
streikas, kuris po ilgos ko- ka- au“
vos buvo pralaimėtas. Pasi-r lr Jokl°. |X?dsako ne
baigus streikui Waterburio Pa ie^a.’, .Pamo^ rankomis 
Progr. Draugijų Sanry ^aP^dz’a .Fai ^a'
šis parekalavo iš minėtos u-rot.’. k°K10S pnez,isties 
nijos lietuvių skyriaus, kad unįja , ...
išduotų pilną piniginę at- _^art !?’ komunistai nu- 
skaitą: kiek laike streiko į- plaukė ir kiek buvo išmokė- Pr.aka..^ P** kv?,ec!a kalbė
ta. Tas musu komunistams 18 .laisves abazo, kū

ne daugiau nieko neišmano, 
ristis valdyba susidėjo iš kį-ta'’ J* PIla,u1^ lr. k<?110t1?- 

jmunistų). Bet vistik, noro-Kok,os Prakalbos irgi ardo 
i mis-nenoromis, turėjo paro-|uniją’ . .
dyt padarytas laike streiko " Knyęų Rokuotojas. 

!savo klaidas. Jie kreipėsi i T i * *< a
'draugijų Sanrysį, kad šis WWELL, MASS. 
■paskirtų delegatus peržiu- Kunigas trukdo apšvietos 
'rėjimui streiko knygų ir bi- darbą.
Tų. Sanryšio delegatai per- Balandžio 17 d. čia buvo 
žiurėjo knygas ir atrado vietos lietuvių draugijų su
sekančiai: šauktas visuomeniškas mi-
Įplaukų laike streiko bu- tingas su prakalbomis. Rai

vo ....................... $8,065.73 {bėjo "Keleivio" redaktorius
Išlaidų su bilom 
Išlaidų be bilų 
Viso išlaidų 
Ant unijos knygu

tės Į banką padėta 2,045.38 [ Ir pradžia padaryta gera, 
Trūksta $910.69. Vienas nes užsirašė 32 žmonės, ku- 

unijos narys prisipažino tu- rie nori tokią mokyklą lan- 
ris unijos pinigų $47.00, ku*|kyt. Nutarta kreiptis į mie-

Po peržiūrėjimui knygųjšyti mokyklai vietos.

skyriaus pirmininko M. S.’,| turėtų pritarti visi, o betgi 
ar ant jo vardo nebuvo pri- vietos kunigėlis netik musų 
siųsta aukų. Jisai prisiegė, mokyklos neremia, bet sten- 
kad ant jo vardo jokis čekis griasi da pakenkti jai. Tą 

'nei money orderis neatėjo, patį nedėldieni, kuomet bu- 
Į Betgi Sanryšio delegatai jo vo prakalbos, jisai perspėjo

* * ........... J * parapijonus, kad jie
tarė atsisaukt viešai per Į neitų į tas prakalbas ir nesi- 
laikraščius į aukautojus, kasytų prie mokyklos, nes

CAIRNBROOK. PA. 
šit-tas apie lietuvius.

Šis miestelis apgyventas 
taveik vienais svetimšaliais. 
Iš lietuvių čia randasi vos 
keletas šeimynų ir apie tuzi
nas senbernių, kurie labai 
nerimauja, nes gražiosios 
lyties jų amžiaus visai nėra. 
Kadangi nėra ką kitą mylė
ti, tai tūli tų senbernių įsi
mylėjo į "munšainą” ir su 
juom draugauja, šiaip lietu
viai tarp savęs sutikime gy
vena. Mat, čia nėra katali
kų bažnyčios, nei kunigo, 
tai nėra kam tarpe žmonių 
neapykantą platinti.

Iš laikraščių čia pareina 
4 egz. "Keleivio.” 4 egz. 
"Kardo,” 1 egz. "Dirvos" ir 
keletas egz. Mahanoy’aus 
"gazietos.”

Darbai čia šiuo tarpu ei
na neblogiausiai, bet su šei
myna pribuvusiam beveik 
visiškai negalima gauti stu- 
bos gyvenimui.

C. K. N—le.

BLNGHA.MTON, N. Y. 
Apie koncertą ir darbus.
Balandžio 20 d. "Aušros” 

choras surengė J. Butėnui 
koncertą. Visų pirma buvo 
sulošta veikalėlis "Rusijos 
Bolševikų Darbo Biuras," 
kuris neva atvaizduoja, 
kaip Rusijos bolševikai pri
verčia dirbti ponus, kuni
gus, minyškas, prostitutes 
ir valkatas, kaip tie žmonės, 
prievarta pristatyti prie 
darbo, būna linksmi ir už
ganėdinti tuo darbu ir tokia 
tvarka. Iš šalies žiūrint iš
rodo tikrai pavyzdinga tvar
ka, tik gaila, kad iki šiam 
laikui tokie bolševikų ekspe
rimentai nedavė pageidau
jamų pasekmių.

J. Butėnas sudainavo ke
letą dainelių solo ir du due
tu su p-le Stolyniute (ar 
Strolyniute) iš Scranton, 
Pa. Pavyko neblogai. Smui
kininkas Sidney Wartherm, 
regis žydelis, pagriežė kele
tą kartų smuiku. Bet, tur
but, publikai geriausia pati
ko tai p-lė Helen Bailev, so
listė, kuri pasaulio karo me
tu linksmino paryžiečius.

Abelnai sakant, dailės 
žvilgsniu koncertas butų 
pavykęs, jei ne "Aušros” 
choras butų viauksėjęs, lyg 
tos katės sukištos maiše. 
Jeigu jau negalima gauti 
tokį choro vedėją, kuris ga
lėtų nors kiek geriau prala- 
vint chorą, tai rodos never
ta butų nei gaišint laiką lan
kant repeticijas, nei ner- 
vuot žmones koncerto laike.

Pastaromis dienomis En- 
dicott-Johnson Co. paskelbė, 
kad nuo 1 dienos gegužės 
jos darbininkai gaus mažes
nes algas net 20 nuošimčių. 
Paskelbime pareikšta, kad 
E-J. darbininkų algos esą 
didesnės nuo 25 iki 40 nuo
šimčių, negu kitų kompani
jų darbininkų. Taipgi mi
nėtame paskelbime Geo. F. 
Johnson, prezidentas E-J. 
korporacijos, nurodo savo 
vergams (žinoma, kad jie 
perdaug neužsirastytų ir 
nepaskelbtų streiką), kad

tėnas pirmiaus puolė komu
nistams į glėbį, o kitus ėmė 
niekint, todėl jie j'ain dabar 
atsimokėjo. Pasvirkalnietis

NASHUA, N? H.

Komunistų užtarėjas.
. Keleivio" No. 15 tilpo iš nuo 1914 metų iki šiam lai- 
IJN3S11U3 KOreSpondčnciicl. Vii-? T?_T b-nrnnMM’io hnncn

dueta. Publika iššaukė jas 
>po kelis kartus. "Aušrelės" 
oktetas, vedamas gerb. J. 
Dirvelio, sudainavo tris dar 
neles; Visos tris išėjo labai; 
gerai. Aukų padengimui lė
šų surinkta 12 dol 50c.

Garbė SLA. kuopai už to
kį gražų parengimą!

Tą pačią dieną po pietų po antgalviu j 
atsibuvo panašus parengi- priekaištai", po kuria pasi- 
mas LDLD. kuopos. Bet rašo tūlas Bepartyvis. Ten 
publikos čia buvo daug ma- jisai sako, buk pastaruoju 
žiau, negu SLA. kuopos pa- laiku iš Nashua buvo rašyta

K---- o—-- . , korespondencija, kuj g_j korporacija liuosu
Tą pačią dieną po pietų po antgalyiu Neteisingi noru pakėlus darbininkams

i

i

algas iki 140^, nors, kaip 
Geo. F. Johnson sako, netie
sioginiu budu: apmokamo
mis vakacijomis ir tanais. 
Bet dėlto Geo. F. Johnson 
užtyli tai, kad jau senai jis 
pats, paskelbė, jog šiais me
tais darbininkai nebegaus 
apmokamų vakacijų, o su

rodymais, kad čekiai buvo 
siųsti streiko pirmininko 
M. S. vardu. Tas parodė, 
ko verta buvo ta jo prisiega. 
Kuomet tie laiškai buvo pa

la įrodyti M. S., tai jis sušuko:
”Del dievo švento, kryžiavo- 
kit mane, aš jokių pinigų

i •• "l* • *• i • vLV» </*<♦ A41JUC4 C* kzA v l^vY»bonais irgi dievai ano kaip Workers Ass’n u-
bus.

Dar nei metų laiko nėra 
kaip E-J. korporacijos dar
bininkai savo sunkiai už
dirbtais centais Geo. F. 
Johnson’ui pastatė granito 
paminklą, kuris lėšavo ke
lias dešimts tūkstančių do
lerių ir didelėmis raidėmis 
užrašė: "Hotne of Sųuare 
Deal", o šiandien tie patįs 
darbininkai netenka apmo
kamų vakacijų ir dvidešim
to nuošimčio savo algų. Bet

niją, prie kurios priklauso
7 trijų tautų darbininkai: lie-

kad kapitalistai už gerąpik-jne ak (ma{ Betuviu skv. 
tu užmoka, tai protaujan- j} - - - - - - - •
tiems darbininkams nenau- 
jiena.

—A. B. Vargšas.

P.

ELIZABETH, N. J. 
Pliuškių prakalbos.

24 d. balandžio L. D. 
Kliubas parengė prakalbas.
Kad sutraukus daugiau pu
blikos, jie plakatuose pas
kelbė, kad kalbėsiąs tik ką 
iš Lietuvos pribuvęs Pranas 
Drūčius. Publikos prisirin
ko apščiaF. Kalbėjo vietinis 
(Elizabetho) Drūčius. Savo 
kalboje jisai smerkė Lietu
vos valdžią, bet nei' žodelio 
neprisiminė apie Želigovs
kio blogus darbus. Žmonės 
pamatė, kad juos komunis
tai prigavo ir todėl spjaudy
dami pradėjo skyrstytis.

Elizabetho Senelis.

4,393.31 d. S. Michelsonas. Susirin-
716.35 kimo tikslas buvo suorgani-

5,109.66 zuoti lietuvių kalbos ir rašto 
Į mokyklą vasaros atastogom.

iriuos žadėjo unijai atiduoti, sto mokyklų valdybą ir pra- 
; Po peržiūrėjimui knygų pyti mokyklai vietos, 
delegatai užklausė lietuvių Rodosi, šitam sumanymui

NORNVOOD, MASS.
Išvažiavo Lietuvon.

Žymus vietos biznierius ir 
veikėjas Antanas K. Ne- 
viackas 7 d. gegužės iškelia- į tai prisiegai neįtikėjo ir nu- Į sa/° 
vo Lietuvon. Paviešėjęs saJ ‘ 
vo tėviškėje ir atlikęs tulus 
bizniškus reikalus Kaune kad praneštų, keno vardais Į anot jo, ji busianti "bedie- 
jisai žada sugrįžti atgal į siuntė streikieriams čekius j viską.’’ Išeina, kad lietinių 
šią šalį rugpiučio mėnesyje, ar money orderius. _

Linkiu gerb. A. K. Ne- suplaukė keli desėtkai laiš- Į dieviški dalykai, 
viackui laimingos kelionės.

Draugas.

ar monev orderius. Kada kalba ir gramatika, tai be- 
'-..'1'1 nes musų

kų, tai delegatai peržiūrėję į mokykla nieko daugiau ir 
atrado keletą laiškų su nu-

rengime. , .
Worc.esterietis.

BROOKLYN, N. Y. 
Butėno koncertas.

į "Keleivį" neteisybė apie 
j komunistų streiklaužiavimą 
ir ginčija, kad tie du streik- 

Uaužiai, apie kuriodu buvo 
i rašyta, nebuvo komunistai, 
i Tą užginčyt yra sunku, nes •_ i j *11 •

Kiekvienos Merginos Troškinu
Yra - Padaryti Gerą Pajų

BICKNELL, IND. 
Apie vietos lietuvius.
Nepersenai "Keleivyje” 

tilpo korespondencija iš 
Bicknell, kurioje korespon
dentas skaudžiai užgavo 
vietos lietuvius, išvadinda
mas juos tamsunais ir Ro
mos trusto ir alkoholio gar- 
rintojais. Išviso čia yra lie
tuvių 11 šeimynų ir kita tiek 
pavienių. Visi gyvena pa
siturinčiai. Vedusieji turi 
stubas, o pavieniai po kelis 
ukstančius doleriu pinigų. 
'Jidžuma lietuvių skaito 
aikraščius. Daugiausia čia 
jareina "Naujienų” ir "Ke- 
eivio.” Jeigu atsiranda vie- 
nas-kitas, ką myli išsigerti 
arba šeimynoje nesusitaiko, 
tai už tai nereikia mesti dė
mę ant visų. Abelnai imant, 
Jicknellio lietuvių gyveni
mas yra gražus.

P. A. Bicknellietis.

SCRANTON, PA. 
Tautiškai parapijai sekasi.

Man teko girdėti, kad lie
tuvių tautiškos bažnyčios 
klebonas kun. Gritėnas 
trumpoj ateity žada išleisti 
mėnesinį laikraštį.

24 d. balandžio buvo su
rengta tautiškos parapijos 
naudai vakarienė. Pagarsė
jęs muzikantas Ignas Peš- i ••_  ____ •*!__

I nemano mokyti, kaip lietu
vių kalbos ir gramatikos, 

j Gali būt, kad dėlto ir jis pats 
I lietuvių gramatikos nemo
ka.
. Bet jis £aV sa? nemokėti grajįno senoviškus šo- 
ir. «ah nesimokmti—mes į kius 0 dainininkas S. Bran
tai nesikisam. Mes gi norim, ^za pritarė jam ant pijano. 
kad Jis savo nosies į tai ne- potam Brundza padainavo 
kištų. Tegul jis geriau uz- keletą Hetuviškų dainelių.
kad jis savo nosies j tai ne- Potam Brundza padainavo

1 d. gegužės buvo J. Bute- vienas iš tų streiklaužių C. ir 
no išleistuvių koncertas. pa^s nesislepia, kad jis pri- 
Koncertą rengė pats Bute- gulėjęs prie komunistų ir 
nas, kad atsisveikint su jiems nemažai pasidarba- 
Brooklyno publika, nes jis VęS.
iškeliauja į Italiją dėl toly-. Toliaus tasai Bepartyvis 
mesnio lavinimosi. Prade- ^ko, kad laike Liutkausko 
jus jam ruošti koncertą, pa-' prakalbų negalima buvo pa- 
sigirdo laisviečių komumstų!-^u=x; _•_x_. 1-------- ±_x_.
zurzėjimas, girdi, "nereikia 
tokį buržujų remti". Butė
nas gi, pasitikėdamas Brook- 
lyno publika, rengė koncer
tą ir tiek. Ir koncertas įvy
ko gana pusėtinas visais at
žvilgiais: publikos atsilankė 
vidutiniškai, nes žinojo, kad 
Butėnas savo balsu užganė
dins atsilankusius. Prie Bu
tėno buvo da ir iš kitur dai
nininkų, kurių Brookiyno 
publika nebuvo da girdėjusi 
dainuojant.

Atsilankusioji publika j- 
domavo K. J. Kriaučiunu iš 
Cleveland, O;, kuris čia bu
vo daugiausia garsinamas. 
Kriaučiunui uždainavus, 
puolėsi domėn, kad iš jo bus 
tikras scenos paukštis, nes 
jis savo skambančiu ir ma
loniu tenoru glostė kiekvie
no klausytojo širdį. Patar
tina jam ir toliau lavintis. 
Gana gerai dainavo M. Si- 
dabriutė, kuri turi gerokai 
pralavintą balsą. Vidutinis-j

stebėti girtų komunistų. 
Galbūt tik jis vienas to ne
pastebėjo, bet visi susirin
kusieji matė, kaip vienas 
’Elde Elde” narių tūlas S. 
girtas atėjęs ant salės trak
šimą kėlė. Ar tasai Bepar
tyvis yra pats komunistas, 
to tikrai negalima pasakyti, 
bet kad jis yra komunistų 
užtarėjas, tai aišku. Jeigu 
tam Bepartyviui nerūpėtų 
užtarimas komunistų, o 
vien tik teisybė, tai jis pats 
butų Į "Keleivį” parašęs, 
kad pastaruoju laiku mušu 
kolonijoj iširo net trįs ko
munistų šeimynos. Nuo vie
no moteris pabėgo, neilgai 
trakus kitas, komunistas sa
vo "frento" moterį išsivežė, 
palikdamas savo moterį su 
kūdikiu be jokio cento. Ar 
tai reikia dar didesnio skan
dalo, apie kurį ne tik lietu
viai, bet ir svetimtaučiai ži
no. Kur tik užeik, tai išgir
si žmones kalbant, kad ko- 

I___ , munistai jau ir tnoterimis
kai pasižymėjo ir M. Bute- dalinasi. Vargdienis.

į

I

!

Nekurie žmonės sako, jogei padarymas sluogsniuotos, priimnos ir 
lengvai suvirškinamos pajaus plutos yra “artistiškumas”.

Gal ir buvo kada, šiandien ir be jokio patyrimo mergina gali 
padaryti geriausią pajui plutą. Tik du dalykai yra reikalingi. Geras 
receptas — kuris telpa čionai. Ir Mazola, kuri parsiduoda kiekvienoj 
groserio krautuvėj.

Mazola taip gerai yra pritaikyta padarymui kramšaus pajaus, 
kad net ir tos, kurios tik pirmu sykiu bando, yra užtikrintos, jogei bus 
sluogsniuota ir kramši pluta.

švelnus skystis Mazolos yra aiškus liudijimas, jog ji yra 100^ 
čystas daržovių aliejus ir pilnai atsakantis užganėdinančioms pasekmėms.

Padaryk šitą išbandymą tu pats šiandien: nusipirk Mėsinę Mazolos 
savo groserio krautuvėj ir išbandyk šitą .receptą sudarymui geros 
pajaus plutos.

TRUPI SLUOG^IUOTA PAJAUS PLUTA
2 puodukai miltų žiupsnis druskos
į puoduko Mazolos šaltas vanduo

SumaiSykMazola su miltais ir druska gprai. pridėk užtektinai 
laito vandens palaikymui krūvoj (apie vieną ketvirtdali puoduko) 
ir tuoj išvoliok. * arbatinio šaukštuko baking povderio galima 
pridėti, jeigu reikalinga.

Mazola parsiduoda visose ge
resnėse groserio ir delicatessen’o 
krautuvėse po pusę kvortos, kvortą, 
pusę galiono ir galioną mieros ble- 
šmėse.

užtikriname

CORN PRODUCTS REFINING 
COMPANY, 

17 Batfery Plaee, Nor Yarit.

Jeigu jūs nebūsite galutinai 
užganėdinti kokybe ir ekonomišku
mu Mazolos, jūsų krautuvininkas 
sugrąžins jums pinigus.

baigia reikalus su buvusia 
savo gaspadinė iš Haver- 
hillio, nes iš to juokiasi net 
ir svetimtaučiai. Pavyz-

Viskas nusisekė kuopui- 
kiausiai. Gryno pelno nuo 
vakarienės atliko virs $200.

Kiek matoma, tautiška
džiui, aną syk jis turėdamas parapija dideliais žingsniais

^nocnoinrotimir’ nnl»A- {, i * . t. ___ • 1-su ja "nesusipratimų” norė
jo pašaukti per telefoną po
licija, o pašaukė ugniage
sius? r-*— * * • •
kad "fajermonai ______
važiavę kunigo karštį ge
sinti.

Kiek girdėt, tai reikalai 
su buvusia gaspadinė P. ir 
dabar da nėra užbaigti. Tai
gi, jegamasčiau, teikis žiū
rėti, kas tamstos nosiai pri
guli, o apie mokyklą pasirū
pinsime mes patįs, ir pra
šom tamstos savo dvylekio 
čionai nekišti. Lietuvis.

žengia pirmyn. Jos priešai iš 
pavydo nežino nei ką daryti, 
o ypatingai kun. Kuras, ku-

Dabar visi juokiasi, rjš sav0 pamokslus vi- 
ajermonai buvo at-co;„ tai#;5Va nnm-įsaip šmeižia tautišką para

piją.
Bačin Juozas.

YOUNGSTOWN, OHIO. 
Vyčių generolo prakalba.
24 d. balandžio pribuvo iš 

Bostono tūlas vyčių genero- 
das ir laikė čia prakalbą. 
Kaip tik įmanydamas jis 
niekino tautininkus, socia
listus ir komunistus, o gyrė 
tiktai savuosius. Ragino su
sirinkusius, kad visokias 
aukas Lietuvai siųstų tik 
per katalikų Tautos Fondą. 
Bet. ant kiek man yra žino-

WORCESTER, MASS.
Rengiasi statyt scenoje

"Salomėją.”
Birutės draugystė pasku

tiniame savo susirinkime ma, tai pasiųsti į Tautos 
nutarė statyt scenoj ”Salo- Fondą pinigai Lietuvos ne- 
mėją.” Kadangi tasai veika-■ pasiekia. Tas buvo praneš
iąs reikalauja didelio prisi- ta per laikraščius Lietuvos 
rengimo ir gerų aktorių, tai atstovo VHeišio. Tasai jų 
nutarta tulus aktorius pa- fondas nei atskaitų nenori 
kviesti iš Bostono. Herodo išduoti. Ir tie begėdžiai, 
rolę apsiėmė atlošti advoka-1 rinkdami aukas savo kleri- 
tas Bagočius. Šis puikus vei- Itališkiems tikslams, visuo- 
kalas manoma statyt 26 ge- met naudoja Lietuvos var
gužis. dą.

_ Narys. S. B.



4 KELEIVIS
—Ir tu labai gerai pada

lysi, tėve. Išėjimas Į laukus 
! visuomet sustiprins tavo 
j sveikatą. Bet savo keliu aš 
tau patarčiau da ir pas dak
tarą nueit. Nes tu nežinai, 
kas tau kenkia. Gal būt, 
kad tau kenkia "naminė.” 
O gal tau reikalinga kokia 
nors operacija. Čia jau be 
daktaro pagelbos neapsieisi, 
tėve.

—Na, tai ačiū, vaike, už 
rodą. Reikės nueiti, ba mir
ti aš da nenoriu. Aš da tu
riu nodieją parvažiuot i kra- 

i jų ir tapti IJetuvos prezi
dentu.

Knygos ir Raštai

Iš Lietuvos darbininkų judėjimo.
Daug kartų esu skaitęs tų sunaudoję apdirbimui že-įtiek gyvenimui aprimus kais, ypač iš pusės milicijos, 

jusu laikraštį, kuriame tan- mes, o dabar? Niekad ne-j prasidėjo tolygesnis gyve-kuri ar tai be jokio įtarimo 
1 • _ __  • 1 *’x i—f  J   • I _ *X • . • V • i •kiai būna perdaug juodai 
nupieštas Lietuvos darbi
ninkų gyvenimas ir per- 
žiaurus pasielgimas val
džios su darbininkais. Čio
nai, nors trumpam rašynė- 
lvje, noriu bešališkai nu
šviesti Lietuvos darbininkų 
gyvennimą ir Įvertinti jų 
skundus ant valdžios, kas- 
link: žiauraus elgimosi ir ki
šimosi Į jų organizacijas.

Prieš karą, kaip žinote, 
Lietuva buvo rusų rankose. 
Darbininkai daugiausia bu
vo kolonizuojami iš centra- 
linių Rusijos gubernijų Lie
tuvon, kad tuo budu pagrei-

—Gerai, vaike, kad tu atė- Lietuvoj būdavo, tai kas ki 
jai. Noriu pasiklaust, kas 
tai do knyga, ką tu ris ne
šiojiesi po pažasčia?

—Tai meteorologija, tėve.
—0 apie ką ji rašo, ta 

meiteliogija?
—Ne "meiteliogija,” 

meteorologija.
—Orait, vaike, tegul 

metarogija.
—Ir ne "metarogija.” 

kyk: me-te-o-ro-lo-gi-ja.
—Na, vistiek, vaike, kaip 

ji ten vadinasi, tas man ne 
svarbu. Aš tik noriu žino
ti, apie ką ji rašo.

—Ji, tėve, aiškina viso
kius apsireiškimus atmos
feroj: kaip pasidaro vėjas, 
sniegas, iš kur imasi lietus, 
kas yra debesiai, ir taip to- 
liaus.

—Tai tu, vaike, ir tokius 
dalykus žinai?

—O kaipgi, tėve! Reikia 
žinot.

—Na, o apie ką daugiau 
tenai rašo?

—Čia rašoma, tėve, kaip 
galima iš kalno sužinoti, ka
da bus lietus, kada giedra,! 
ir tt‘

—O apie liekarstas tenai 
nieko nėra?

—Ne, tėve.
—Tai niekai.
—Kodėl?
—Aš, vaike, labai sergu. 

Apsėdo tokios kvarabos, 
kad ir gyventi nesinori.

ta! Nueini, būdavo, pas bur
tininką, užsimoki du auksi
nu. tai jis nukirpęs šunies 
plaukų sudegins ant bala 
nos, supylęs Į ragą pašnabž
dės, paskui nuplaus stalo 
kampus, o tu tą vandeni iš 
to rago išgersi—ir kaip ran
ka atima tau liga! šitokie 
daktarai, tai daktarai, vai
ke! O čia. Amerikoje, tai 
tik pinigus lupa. Kiti da ir 
iiekarstų neduoda, reikia 
eit i aptieką pirktis. Tai 
kam da čia to daktaro? Juk 
aptieką aš ir pats žinau.

—Bet tu nežinai, tėve, ko 
tau reikia, nes nežinai ligos. 
Čia ir pasirodo, kad reikia 
daktaro. Tik jis gali pritai
kyt tau tinkamų vaistų.

—Nekalbėk. vaike, ba 
mane ima piktumas! Ar tu 
mislini, Maike, kad aš toks 
jau durnas, kaip tau rodos. 
Nausa! Aš kalbu iš prak
tikų, ba su daktarais aš esu 
turėjęs reikalų tiek ir tiek. 
Vieną sykį turėjau dideli 
slabnumą ant krutinės, ir 
nuėjau pas daktarą, o jis 
mane apžiūrėjęs liepia išeit 
i Įsukus, išsižiot prieš vėją 
ir ryt jį. Na. tik tu pamis- 
lyk. argi jis ne beprotis! Jis 
ne Iiekarstų man duoda, ale 
vėją liepia ryt! Ir už tą pa
tarimą norėjo da dolerį 
gaut. Aš. žinoma, nemokė
jau. Sakau, vėjo aš galiu

IX. d VI II VCJL1V1 llUOlilVll. I • *1! X • •

—Tai reikia Das daktarai uz.^.b?. ?aut* ^usispio- 
nueit. ‘-viau įrišėjau.

—E, vaike, ką tie dakta- —Labai negudriai pasiel- 
rai žino! Ot. kad turėtum gei. tėve. Gali būt, kad nu- 
gerą daktarską knygą, kur'silpnėjusi tavo krūtinė labai) 
apie žoles rašo, tai gal iri reikalavo gryno oro, ir to- 
mačytų. [dėl daktaro patarimas buvo

—Tai klaidingas Įsikalbę- labai geras, kad tu išėjęs Į 
jimas, tėve, kad žolėmis ga-[[laukus gerai pakvėpuotum 
ii išsigydyt. 'sveiko oro.

—Na jau tu, vaike, manęs: _ —0

bet

bus

Sa-

t

—
Visi protaujanti žmonės 

pripažįsta, jogei didžiau- 
' siais žmogaus turtais yra: 
U) sveikata, 2) protas, 3) 
praktika ir 4) knygos ir raš
tai.

Tie turtai yra jėga, kuri 
gimdo pasaulyje judėjimą, 
neša progresą ir kloja kelią 
civilizacijai. Kiekvienas iš 
tų keturių turtų žmogui yra 
lygiai brangus ir svarbus. 
Senovės žmonėms sunkiau 
g\"venosi, nes pas juos buvo 
mažai proto, mažai prakti
kos ir visiškai nebuvo kny

i gų ir raštų. Vėliaus atsiradę 
šiokie-tokie raštai, iškalti 
kaltu ant akmens. Dar vė
liaus tapo atrasti dažai ir 
pradėta rašyti ant skuros, 
kuri tam tikslui buvo išdir
bama ir vadinama perga
mentu. Tik pradėjus išdirbi
nėti popierą atsirado dau
giau ir raštų. Bet tie raštai 

(buvo prieinami tik mažai 
dalelei žmonių, nes kol rašy
tojas parašydavo knygą, im
davo labai daug laiko ir to
dėl tokia knyga labai bran
giai kainuodavo. Atsiradus 
raidėms ir spausdinamoms 
mašinoms, knygos jau buvo 
gaminamos greitai ir pigiai 
pardavinėjamos. Prasiplati
nus knygoms ir raštams 
pradėjo kilti apšrieta ir pro
gresas žmonių tarpe.

Šiandien jau beveik nėra 
žmogaus pasaulyje, kuriam 
knygos ir raštai nebūtų 

i prieinami. Iš knygų ir raštų 
mes patiriame, kas dėjosi 
pasaulyje šimtas arba tūks
tantis metų atgal ir kas de
dasi šiandien.

Knygos ir raštai yra ne- 
apkainuojamas žmonių tur
tas. Kas jų neturi ir neskai- 

i to. tas yra "ubagas dvasio- 
■ • M i ie.
i

Nors knygų ir raštų šian
dien yra visokių—geresnių 
ir prastesnių—bet visgi re
tai kur rasi knygą, kuri būt 
visiškai nenaudinga. Kiek
viena knyga atneša žmogui 
šiek-tiek naudos, jeigu jis 
skaitydamas ją protauja ir 
studijuoja. Skaitymas be 
protavimo yra lygiai taip, 
kaip valgymas be kramty
mo.

Knyga apšviečia žmogui 
kelią, kuriuomi jis pasiryžęs
yra keliauti. Ji suteikia jam 
medžiagos studijavimui ir 
proto lavinimui. Tik būdami

!

i

man rodos, vaike, 
nemokyk, ba aš biski aau-,kad jis iš manęs juokus da
giau už tave ant svieto gy
venęs. _

—Tas nieko nereiškia, tė- tankiai yra daug reikalin- rnes galėsime surasti
ve. Tu gali ir labai ilgai gv- gesnis žmogaus sveikatai, 
venti, o mažai žinoti. Štai, negu vaistai. Tu turi žinot, 
tu da nežinai, kaip sniegas tėve, kad be oro žmogus ne
pasidaro. įgali gyventi nei penkių nii-

—Sniegas, vaike, iš dan-’nutų. Jei aš tau užimsiu 
gaus krinta, tai kas ten gali burną ir nosį, neduodamas 
ji žinoti: o liga mano vidų- nei truputėlio oro, tai Į pen 
riuose, tai čia visai kitas kias minutas tu busi jau ne- 
biznis. Igyvas. Iš to tu gali supras-

—.Jeigu taip, tai kas gi ti, kaip reikalingas yra žmo- 
tau kenkia? Kaip ta liga gaus gyvenimui oras. Ir prie 
vadinasi, kuria tu sergi?

—O paraliai ją žino. — ..--------- o— „...............
—Na, matai, o tu sakai, tai laukuose, kur nėra fa- 

kad ligą pažinti, tai lengvas brikų durnų ir kitokių gazų. 
dalykas. O jei nueitum pas Todėl daktaras ir patarė 
gerą daktarą, jis tikrai tau tau išvažiuoti į laukus, 
pasakytų. Į —Orait, vaike, jeigu tu

—Kad Amerike, vaike, taip sakai, tai aš ir be dak-j 
nėra gerų daktarų. Ot, kaip taro galiu išeit i laukus. i

turėję nuosavo turto, nemo- nimas darbininkų, vienok areštuoja, ar tai šiaip ilgai 
•. x _ Kailne rengė kelis kartus suvis bereikalingai tąso. Šis 

sukilimus, kurstė kariuo-! dalykas galima pateisinti 
menę prieš valdžią sukilti, Į tuom, kad šiandien, ypač 
sugriauti kas jau pastatyta,1 miestuose, milicijantų di- 
susijungti su bolševikais, bet džiuma — seni rusų karei- 
kariuomenė, susidedanti iš viai, kurių kiti nežino nei 
kaimiečių ūkininkų sūnų, | "a", nei "b”, o vienok tar 
matė kame tiesa, permatė .nauja. Kokia nauda iš tokio 
jų siūlomą rojų ir tvirtai ’ milicijanto, kuris palaikv- 
laikosi "buržujų valdžios”,1 mui tvarkos nėra baigęs jo- 
kaip kurstytojai ją vadina. Ikios tam tikslui specialės 
Dėka tik musų ištvermingai' mokyklos, • nei neturi tam 
kariuomenei, mes šiandienąjtikrų instrukcijų? 
galime kelti augštai trispal-' 
vę vėliavą ir laisvai minėti 
žodi "nepriklausomybė".

Pereisiu prie dabartinio 
darbininkų padėjimo Kau
ne.

kėjo jo branginti ir greit tos 
ūkio mašinos, arkliai, ra
guočiai gyvuliai, javai pate
ko į žydelių-perkupčių ran
kas už žemiausią kainą.

Vokiečių pastatytas dirb
tuves, kurios turėjo eielybė- 

'je likti Lietuvoje, pasiekė ir 
ko ne tas pats likimas kaip 
dvarus. .

Prasidėjo sunkus valsti
jos darbas—tvėrimas Lie
tuvos valdžios. Kaip žinote, 
musų valdžia iš pradžių gy
veno labai sunkiose sąlygo
se. Buvo momentų, kuomet 
jau, jau styga pradėta 

tinuš*,ir*"padidinus~rusizmo!tempti truks. Tą tvėrimo 
darbą. Darbininkų dau-Į darbą trukdė kiek galėda- 
giausiai buvo sutraukta ant nui vokiečiai, o antra nebu- 
gelžkelio ir dirbimo fortu'vo atatinkamų žmonių už-, 
aplink Kauną, kuriems buvo ėmimui vietų ir kitos vietos 
duota gavime darbo pirme-! prisiėjo užleisti svetimtau- 
nvbė. Tokioms aplinkvbėms čiams, suvis netinkantiems 
esant, Liet, darbininkai ne-'musų jaunai valstybei, 
galėjo gauti darbo miestuo-1 Turiu pasakyti dar, kad 
se ir priversti buvo dangin- betveriant Lietuvos val
tis Amerikon, Anglijon, Vo- džią, organizuojant kariuo- 
kietijon ir kitur, kur galėjo 
gauti darbą.

Prasidėjus karui Rusijos 
?u Vokietija dauguma auk
štesnių valdi ninkti jau iš 
anksto išvažiavo Rusijos 
gilumon. o likusius, prieš 
pat užeisiant vokiečiams, 
pati valdžia išvežė. Bet vis
gi tai buvo išvežta tik ma
žas nuošimtis rusų piliečių, 
daugumas, ypač kurie jau 
buvo seniau Lietuvoje, tu
rėjo nuosavus namus, ukius. 
o kiti, žinodami koks jų lau
kia likimas Rusijoj, nepano
rėjo išvažiuot ir liko Lietuvo 
ie, tapdami "Lietuvos pilie
čiais,” kurie, kaip žemiau 
pamatysime, daug žalos da
rė besitveriančiai Lietuvos 
valstybei.

Okupavus vokiečiams 
Lietuvą, darbininkai atsidū
rė kritiškam padėjime, bet 
vokiečiai tuojaus išgalvojo 
ir surado daugybę darbo, 
kur darbininkai _ priversti 
buvo sunkiai dirbti, gauda
mi dienai 2—5 mark. Už 
mažiausius prasižengimus, 
vpač jaunus vyrus siųsdavo 
i taip vadinamus, "dratus” 
(dratai t. y. butai i žemę i- 
kasti ir aplink aptverti spy
gliuota dratų tvora). Dra
mose duodavo duonos l/2 sv. 
r kokio ten skysto viralo: 
valydavo ant darbo su laz
domis ir ne vienas atsitiki- 
mas buvo, kuomet parneš- klausimas: ar tuo savo žing-

. j nuo darbo sumuštą Sniu jie manė padėti ar pa- 
jicciinu vaiuzuti? Kas val
džiai liko daryti? Išpildyt jų 
reikalavimus. Išpildyti bu
vo galima, tik nevisus, pav.: 
paleisti iš kalėjimo politi
nius prasikaltėlius ir duoti 
darbininkams rišame pilną 
streikų laisvę. (Tuo laiku 
kalėjimuose darbininkų vei
kėjų dar nebuvo). Prasidėjo 
tyrinėjimas, iškur kilo pati 
pradžia streiko. Ir štai kas! 
Darbininkų tarybos nariai 
buvo visi rusai, lenkai, o ki
ti neužimanti jokios vietos 
Lietuvoje gyveno kažin iš 
kokių nežinomų šaltinių.

Valdžia, išvengimui kata
strofos, turėj griebtis griež
tų priemonių: kurie nenorė
jo tuojaus klausyti, arešta
vo. Šiame dalyke ar valdžia 
galėjo kitaip pasielgti. Ne! 
Štai delko: tašyk ėjo kovos 
su lenkais ir bolševikais, su
sisiekimas su frontu, pris
tatymas maisto, šovinių ir 
žmonių yra neatbūtinas. At
sitikimuose, kuomet darbi
ninkai griežtai atsisakyda
vo krauti į vagonus duoną 
kareiviams ir vežti fronto 
link, valdžia visgi pasielgė 
netaip, kaip butų pasielgusi 
kultūringiausios šalies val
džia už panašius pasielgi
mus.

Kovoms sumažėjus ir šiek

menę apsigynimui nuo ei
nančių Lietuvon bolševikų, 
darbininkai buvo ko ne visai 
užmiršti, nes visos pajiegos, 
visa domė buvo atkreipta 
kad išvijus bolševikus, ku 
rie buvo jau netoli Kauno. 
Valdžia išleido atsišauki
mus šaukdama savanoriais 
stoti kariumenėn. Valdžios 
balsą išgirdo ir pavojų su
prato ne miestų dar
bininkai, kurie ir po 
šiai dienai neapkenčia 
Lietuvos valdžios, bet ūki
ninkų sūnus, musų inteli
gentija, kuri palikus mokyk
los suolus daug pasidarba
vo pirmutinių kovotojų ei
lėse.

Organizuojant susisieki
mą gelžkeliais visi seni ru
sų tarnautojai buvo palikti 
savo vietose, nes nebuvo iš 
tarpo lietuvių, kurie butų 
galėję užimti tas vietas. 
Darbininkai matė, kad 
jiems sustreikavus ir pasta
čius neišpildomus reikalavi
mus, valdžia turės nusileisti 
nes neturės kuomi pakeisti

Daugiausiai susipratę 
darbininkai, tai prie didžio
jo ir mažojo gelžkelio ir prie 
Įvairių valdžios dirbtuvių. 
Čionai darbininkai dirba 8 
valandas ir gauna nuo 20 iki 
40 auks.; gauna papiginta 
kaina drabužių, apsiavimo, 
kuro ir maisto. Abelnai, 
darbininkų padėjimą gali
ma suprasti iš to, kad prie 
Kauno Šančuose daugiau 
apgyventose vietose darbi
ninkais duonos kepyklos 
privalo kepti 70 nuošimčių 
baltos duonos.

Kitų Įstaigų darbininkai] 
Kaune gauna nuo 55 iki 100] 
auks. dienai.

Dvarų, kaip kur ir kaimų, 
darbininkai, kurstomi ko
kių tai agitatorių, reika
lavo neišpildomų sąlygų, 
kurios šiame laike vra ne-1

Iš tokių atsitikimų "So
cialdemokratas” ir kiti prie
šingi Lietuvos dabartinei 
valdžiai (kuri daug, daug 
reikia taisyti) elementai la
bai daug turi medžiagos 
šmeižtams. Užsienio laik
raščiai perspausdindami da 
biski prideda ir jau mums 
užsienio laikraščius skai
tant Lietuvoje darosi šiur
pu.

Perskaitę š i rašinėli, 
žinau, pavadinsite mane 
"parsidavėliu buržuazinei 
klerikalų valdžiai,” ypač 
skaudžiai plieksite už mano 
priparodymą reikalingumo 
dirbti daugiau 8 vai. Bet 
duodu Lietuvos piliečio žo
dį, kad nepraeis daug metų, 
kuomet mes dirbsim nė 8 v. 
bet 6. Tik tąsyk, kuomet vie
toj šiandieną vėjo papučia
mo arklio trauks arklą mo
torai, visur suksis, dirbs 
mašinos ir kuomet mes su
silyginsime su kitoms Euro
pos tautomis kaip ūkio, kul- 
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priimamos, pav.: g valandų lur°b» ' 11 tekios z! lig- ’ . , . 1 - ’ kilniu f J L'/»l /linktidarbo. Šitokį reikalavimą 
jus skaitysite teisėtu. 
Taip. Jis gali būti teisėtas 
už 3—5 metų, kuomet Lie
tuvoje nebus stokos darbi
ninkų, bus ūkiai apdirbami. ipsniKiic
mašinomis, laukai bus lį-| ITRKę SOCTO JPEtfJINIb 
riami dirbtinėmis trąšomis PABĖGO,
ir kuomet badas nebus už Omar Faruk, turkų sosto 
durų. Dvaruose ir kaimuose Į Įpėdinis, pereitą ketvergą 
nemanau kad greit ir bus 
8 valandų darbas, ypač va
sarą, kuomet nėra javams 
džiovinti mašinų, o mažes-

J sniu. O kol kas turime dirbti 
daug daugiau už kitus, nes 
mes esame toli, toli atsilikę 
nuo kitų.

Kazys J. Mockaitis.

streikuojančių. Nors strei- ;^u0^ ūkiuose ir nėra gali- 
i t • x____ • _ ‘i_____  ___ x • • .TrnvTtfic tas fru iv* 11 n Vinį n k aikų Lietuvoje buvo mažai ir 
tie patys neskaitlingi, bet 
jie buvo labai opiame mo
mente, pav. kuomet su bolše
vikais dar galutinai neatsi- 
skaičius, lenkai pradėjo eiti 
Lietuvos gilumon ir tąsyk 
kaip tik sustreikavo gelžke- 
lio tarnautojai. Čion kyla

[pabėgo iš Konstantinopolio 
Ii Angorą pas nacionalistus, 
palikdamas savo tėvui šito
kį laišką: "Aš negaliu sėdė
ti rankas sudėjęs ir žiūrėti, 
kaip imperialistiški priešai 
užima mano kraštą. Aš va
žiuoju kovot.”

Tais imperialistais yra 
aliantai. Omar yra baigęs 
militari mokslą Austrijoj. 
Jis yra kavalerijos kapito-

limybės jas turėti, ūkininkai 
privalo, esant gražiam orui, 
dirbti nuo saulės užtekėji
mo iki nusileidimo, net 17 
valandų. Na, o jeigu ūkinin
kas dirbtų 17 vai., gi darbi
ninkas 8, tai sulauktumėm 
vidujinio suirimo, vidujinės Į nu. 
kovos tarp ūkininkų ir dar- = 
bininkų. Dvaruose dirbant 
8 vai. šiandieną iš jų jokios 
naudos nėra. Tūkstančiai 
dešimtiniu derlingiausiu, , t • ‘|ciunię ienai pao dilbiu i<ai-

dyarų laukų dirvonuoja, ne» kraščiu su įvairiomis žinio- 
nesant užtektinai mašinų,1 - * - •...............
darbininkams dirbant 8 vai., 
žemė lieka neapdirbta. Da
bartiniu laiku Lietuvoje vi
sa duona gaunama tik iš 
didesnių ūkių, kurie savo il-lįžiumri ” 
gu darbu išsilaikė per oku- L - -
pači jos metą ir po šiai die- užimtu d 
nai maitina Lietuvos miestų A. B. C. —Šventas Kazi- 
gyventojus, kariuomenę ir mjeras> kuri 4 kovo musų 
net dvarų darbininkus. kunigai švenčia kaipo Lietu-

Dar kartą sugrįšiu į vai- vos "patroną,” nėra buvęs 
džios kišimosi i darbininkų joks lietuvis, bet lenkas. Ir 
veikimą. Atsitikimai neuž- prie to jis nėra joks "šven- 
ginčijami, kuomet Kaune ir tas.” Jis senai jau yra pa- 
kituose mažesniuose mies- virtęs Į moli ir tuo moliu gal 
toliuose areštavo ir kišo ka- būt sienos plyšiai kur nors 
lėjiman suvis nekaltus dar- užkamšyti.
bininkus. Šis pasielgimas V. B. S. I’oleniizuojat su 
nebuvo daromas įsakius iš mokyklos įsteigimo priešais, 
augščiau. Buvo vykdomi ’-et nęįvardijat, kas jie toki 
sulyg savo nuožiūra, neži- yra. Netilps, 
nau ar tai norint savo kar
jerai stipresnį pamatą pa- prantame, apie ką rašot, 
dėti, ar nežinant įstatymų, Tikram Darbininkui. Ne- 
ar jų nesuprantant. Reikia tilps.
žinoti, kad Lietuvoje inteli- Elizahetho Seneliui. Su 
gentija ir kiti apsišvietę j "Laisvės” pliuškiais kores- 
zmonės yra ar tai kariuome-hiondentais polemizuot yra 
menėje, ar tai prie kariuo-hieržemas darbas.
menės ir vidujiniu! darbui Waterburiečiui. Kad ku- 
mažai yra atatinkamų žmo- nigas už surinktus nuo pa- 
nių užėmimui vietų. rapijonų pinigus nusipirko

Tankiai būna gana žiau-|sau automobilį, tai ne nau- 
rių pasielgimų su darbinin- jiena.

Redakcijos Atsakymai.
Visiems, kurie yra pri- 

iuntę iškarpas iš anglų lai-

davo
mirtinai; laikydavo lygiai.kenkti valdžiai? 
gal ir sunkiau belaisvių. To
ki dratai buvo Įsteigti Pa
pievyje (Mariampolės aps
krity), Magrobave, Vilniu
je, Ežerėlyje ir daug kitų 
mažesnių stovyklų.

Kuomet sugriuvo vokie
čių galybė ir pradėjo slysti 
iš jų rankų valdžia Lietuvo- 
ie, /darbininkai gavo pilną 
liuosybę.

Vokiečiai, išeidami iš Lie
tuvos dvarų, paliko gy
vulių, ūkio padargų, javų ir 
visokio turto, kurio nesus
pėjo išvežti ar šiaip nebuvo 
jiems galimybės pasielgti 
sulyg savo noro. Likę dar
bininkai vieni dvaruose, 
pradėjo turtą kuogreičiau- 
siai dalintis. Besidalinant 
iškilo daug peštynių, vaidų 
už nekuriuos daiktus. Kitus 
daiktus, kuriuos negalėjo 
pasidalinti, pardavė žydams 
jerkupčiamš. Vienu žodžiu, 
daugumas dvarų, kurie 
maitino daug darbininkų, 
tapo pustynėmis, gruvė- 
siais, nes darbininkai dali
nosi net stogų plytomis, lu- 
ni lentomis, iškasdami vai
sinius medžius, nuplaudami 

Tas 
. .turtas, žinoma, jiems ir pil-knyga .r laikraštis. !nai prigulėj0, kad jie jj

Moksleivis. Įgiję butų pasilaikę sau. bu-

Tė.
■ — Ne. tėve, grynas oras prasilavinusiais ir apsišvie-

noiior roilraiin- • • i- •

1

to da tas oras turi būt tyras, 
Bet tyro oro gali gauti tik-

■--------------------------- cm acvi

sau laime ir prašalinti tuos 
vargus, nuo kurių šiandien 
verkiame ir dejuojame.

Nors lietuvių kalboj šian
dien mes neturime pakan
kamai gerų knygų, vienok 
jos su laiku atsiras, jei tik 

! visuomenė jų reikalaus.
Kiekvieno apšviestesniu 

lietuvio darbininko pareiga 
yra platinti knygas ir laik
raščius tarp tamsesnių savo 
brolių. Tik tuomet mes galė
sime tikėtis šviesesnės sau 
ateities, kai kiekvieno iš mu-1.UI nivn > ivuv IO 111U-, , .

sų artimiausiu draugu bus peP1’ino^.uslus
. .................. .turtas, žinoma. įiems i

mis, tariame širdingai ačiū.
L. P. Sąjungos Vyriau

siai Valdybai. —Prisiųsto 
tamstų pranešimo (Nr.10) 
į laikrašti nedėjome, nes di- 
................ Keleivio” skaity

tojų jisai neįdomus, o vietos

Vaiparaisiečiui. Nesu*
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“KELEIVIS
eaUAUSIS DARBO ĮMONIŲ 

LA1R R ARTIS
PRENUMERATOS KAINA 

Amertkej*:
Matam* .....................
Pusei metų ...............

i««*doj ir U ir ubežiuoae
Metams __
Pusei metų 
Su visokiais 

piant j Redakciją, rašykit titok

•KELEIVIS** 
ĮĮ^Bruadaay. So. Boatoa, Mana.

• • 12.00 
»1.25..

................ $3.00
.................. >1.50
reikalais atsikrei

.Maloniai šviečia

M ES rūpinamės, kad jąs bu- 
* tumei patenkintu Padėkite 
mums tai padaryti, prisidėdami 
su savo kritika.

KELEIVIS
_ _ ^9 ______ • [ Pajieškau savo moters Emilijus

I &I16SK011H1&1 ’ 1 -’ancaitės-Pauli^ienūs ir dukters
*•** l i -nos; moteris paeina is Viekšnių mie-

P«Juškau draugo Kuetauto Čiupo,: Mažeikių apskr.. Kutino gulu,
,>irmmt_s gyveno N. S. Pitt-sburgh, Pa.! <*uktė e.sšių metų senumu. .Ji prasisa- 

• • I lino nuo manęs 2< vasario, 1921 metų,
--u Francišku Sepsiu 10 m. amžiaus, 
viešių plaukų, plika galva, priešakyj 
uri auksini dantį, kalba lietuviškai, 
eukiškai i’ rusiškai, aiipliškai visai 
nažai moka. Ji-' paeina is Kauno gub., 
Jonavos aps.. Varnagių kaimo. Mano 
moteris prasišalindama nuo inarr-s- 
iiuskriaudė, paimdama mano į>6,5(‘<).

ptrmiat_s gyv< __________ „__
Jis pats arba kas kitas lai praneša 
ant sekančio antrašo. (19)

Be rausius Ramanauskas 
1217 Bcaver ave„

N. S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
• sutinkančios imli civili šliubą ir lais- 
1 vii pažiūrų. Aš esu 28 metų amžiaus, 

vidutinio ūgio vaikinąs, iš amato 
mašinistas, bet šiuo laiku esu bizni- 

! je. .Merginas, norinčias apsivesti, 
meldžiu atsišaukti prisiunčiant savo 
paveikslą. Atsakymą duosiu kiek
vienai. (21)

J. Nainis
3264 So. Morgan st„ Chicago. 111.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA BLČERNŪ 

GROCFRNf. labai pigiai. Biznis ge
rai išdirbtas ir geroj vieloj, lietuvių 
apgyvento). Savininkas važiuoja Lie
tuvon. M. Grendo (21)

115 Lawrence St.. Lawrence, Mass

Visokios žinios.
GABENA ATEIVIUS PER 

MEKSIKĄ
Iš Washingtono praneša

mą, kad pastaruoju laiku 
per Meksiką pradėta gaben
ti i Suvienytas Valstijas 
ateivius iš Europos, šios ša
lies imigracijos valdininkai

NEW YORKE KONFIS
KUOTA Už $19,000,000 

GĖRIMŲ.
Nuo 16 sausio pereitų me

tų New Yorko mieste blai-
suėmė ana dien 125 žmonių, vybės agentai konfiskavo 
kurie bandė pereiti Meksi- $19,000,000 vertės svaigina- 
kos rubežiu šion pusėn, mų gėrimų. Prie to grobio 
Tarp jų buvo ispanų, slavų priklauso 213 motorinių tro- 
ir žydų. kų, 20 bravorų ir 11 arklių.kų, 20 bravorų ir 11 arklių.

CHICAGOJ 10 VALANDĄ UŽGINČIJA REVOLIUCI- 
VAIKAI TURI EIT ' ’ .............. ‘

GULTI. ■t
ONIERIŲ ŽUDYMĄ.

•Stokholme gauta iš Helsing-
Chicagoje paskelbta Įsa- forso žinių, kad Kronštato 

kymas, 
sukakę

Pajieškau savo pusbrolių Stanis
lovo ir Andriaus Viesniauskų. Šuva! 
kų rėdybos, Seinų pavieto, Rudamim • 
j-mino, Vilkarėeaaės kaimo. Mel
džiu juos pačius atsišaukti arba ka 
apie juos žinote man praneškite, u 
ką busiu labai dėkingas. (19,

■ Jonas Wolukonis
386 Laketon Avė.. Mudiegon, Miete

Pajieškau save švogerių Antano i; 
Domininko Pečkaičių. paeina iš k lepi 
kaimo. Sintautų valsčiaus. Saki' 
apskričio, Suvalkų redybos. 5 meta 
atgal abudu dirbo Clinton. lnd. anglit 
kasyklose. Jiedu patys ar kas iš drau
gi) lai praneša man šiuo adresu:

Antanas Eitdiiukaiais (19> 
P. O. Box 9ul. Renton. Wash.

Pajieškau pusbrolių Vladislovo i 
Stanislovo .taneliunu. taipgi Zosės i: 
tetos Mortos Gražienės. Visi paeini 
jį Knt’no rėdybos, Šiaulių apskričio 
Kuršėnų valsčiaus. Meldžiu atsiliept 
arba jei kas apie juos žinot, man pra 
neškit, už ka busiu dėkingą.

Elzbieta Viesulaitė (19)
L pinu kaimas. Luokės valsčius, Šiau
lių npskr.. Lithuania.

Aš, Agota Plukiutė. po vyrui Kui 
zinienė, pajieškau pusbrolių Stasii 
ir Juozapo Blažių. Mikališkės kaime 
ir Jono Brazaičio. Paberžių 
Meldžiu atsišaukti.

A. Kuizinienė
819 Prospec-t St.. Portage, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 20 ir 32 metų, laisvų pažiūrų ir 
kad maketų gerai rašyti. Geistino bu
tų, kad atsišauktų paeinanti iš Kau
no eub. Aš esu vaikinas 31 metų, už 
dirbu kas dvi savaiti po 100 dol. ii 
daugiau. Dubu kasyklose. Lietuvoj 
turiu daugiau kaip pusę lauko. Kuri 
inergina norėtų turėti gerą vyrą ii 
pagyvenus grižt i Lietuvą, lai atsi- 
š 'u‘ ia. prisiunėiant savo papeiksią 
Vvrus ir moteris meldžiu nerašinėti.

P. A. R.
Staibio. \V. Va.

PARSDl'ODA NAMAS SU BIZNU 
Penus Grove, N. J.

Biznis išdirbtas per 6 melus ii 
gera vieta, trečias namas nuo pub- 
iško skvero. Biznis tekis; magazi 

nas visokiu javų sėklų ir pašaro 
Galima užlaikyt visko, nes narna: 
’abai didelis, 70 pėdų ilgio, ant dvie 
’ų lubų. Kaina $3000. Platesniu ži
lių kreipkitės per laišką.

F. K. NAMEN
15 N. Broad si.. Si. Peuns Gro\e. N.J

NEGIRDĖTAS IŠRADIMAS 
Japonų daktarų

Dėl moterų, merginų ir vyrų.
Nors ir 40 metų suaugus žmogus 

butų, kuris vartos tas gyduuies išrū
dys kaip 17 arba JO metų jaunikaiti s 
ir panele. Taipgi galite gauti visokiu 
-ekretnų gyduolių košių tik pasaulyj 
vra, dėl vaikinų, merginų ir motetų. 
Platesnių žinių klauskite laišku; at
sakymui pridėkit 2c. maikę. (19) 
O. T. -'15 Southold rd.. AVorcester, Ala-s

Brazaičio.

Stasi<

kaimo
<20)

Kas tokią pora patėmytumet. meldžiu 
man pranešti, uz ką busiu dėkingas ir 
juosiu $15 dovanų. (20)

Juozapas Paulikas
1201 Juniata st.. N.S. Pittsburgh, Pa

Box 121.

Pajieškau apsivedimui mergino: 
arba našlės be skirtumo tikėjimo 
tarp 20 ir 3(> metų amžiaus. Aš esi 
29 metu. Mylinčias dorą šeimyniš
ką gyvenimą meldžiu atsišaukti ji 

su pirmu laišku prisiųsti paveikslą 
’ uri ant pareikalavimo sugrąžinsiu 
Vyrus meldžiu nerašinėti. (21)

D. F. Dempskv
P. O. ,Box 368, Rockford, II!

Pajieškau apsivedimui mergino: 
arba našlės, nu > 25 ligi 45 metų. Ai 
esu 38 metu. Kuri mylėtų gyventi an‘ 
fanuos, meldžiu atsišaukti tuojaus 

man reikia"' gasnadinės. (20) 
Povilas Bleka 
R. R. 1. AViigkt. Minn.

•:CS

_ Pajieškau Antano Vaitiekūno, pa 
eina iš Kauno rėdybos^ iš Airiogalos 
Turiu nuo jo sunaus la;šką iš Lietu \ os. —. • . ■ j .- - ... . .Meldžiu atsišaukti arba

Pajieškau Onės Jodzčnienės. Kail
io gub., Plungės parapijos, Varkalių 
mimo. Tūlas laikas atgal gyveno 
'lontelloj, Mass. Kas apie ją žino, 
,rba ji pati, teiksis atsišaukti.

Levusė Žuke pakaitė
152 Savannah avė., eluttapan, Mass.

kad visi vaikai, ne- revoliucionierius komunis-*apie ji žin°Pra“a"k™^’
iz? 4... ii) va- j žudė urmu. VT 116 metu, nuo 10 Nuslopinę*

ka 
(20;

•jo Tibeth Avė.. Springfield.
| Pajit-škau bridiij Jotiibo ir

. mslovo Šlegerių, paeina 
Jaėdybos, Biržų apskričio,

1 agentūra Stokholme šitas I i kariuomenę 1914 metais ir 
žinias tuoiaus užginčija, sa-;. , i i • t i <Iz>u atsisa»jkitjRydama, kad iš viso buvę su- ! žinote pranešti,

1 gas. Lietuvos 
kaimo, Matilda

SKELBS SLEKER1Ų
VARDUS.

Washingtono žiniomis,* šaudyta tiktai 13 sukilimo 
Karės Departementas nuta- vadų, 
ręs paskelbti visų slekerių 
vardus. Žmonės, kurių var
dai busią paskelbti, esą tie,1 
"kurie registracijos metu 
užsiregistravo sulyg rinkti
nio kareiviavimo Įstatymų, 
bet kurie vėliaus kariuome
nėn nestojo, nors militarės 
valdžios buvo šaukiami. Su
lyg Įstatymų, tokie vyrai 
skaitosi jau kaipo paimti 
kariumenėn nuo tos dienos,

Ohi<

S ta 
iš Kaun« 

Lepąloti 
Girdėjau caras buvo paėmė- 

nuo t< 
jų negirdėjau. Mel- 
arba kas apie juo 
uz ka busiu dėkin 
antrašas: Juogenii 

Šlegervtė. (20)
Petras Šlegeris

41 Marini' Road.
Boston 27 Mass. U. S. A

’AJ IEŠKAI VARGONININKO i 
.iet. Taut. Kat. Bažnyčią, Scranton.
‘a. Malonės atsišaukti toks, kuris ge
tai supranta vesti chorą kaip bažny- 
inį, taip ir svietišką. Su alga sutiksi 
ne visada jeigu tik bu - amatninkas 
savo skyriuje. Atsišąukit siuomi mt- 
rašu; REV. J. GltlTTENAS

1743 N. Šutusiu avė, Scrantoti, Pa.

i'a.iieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 21 metų, be skirtumo ti 
kybos, kad butų lietuvaitė arba lie 
tuviš' a paliokaitė. mokanti anglis 

t -n. Su pirmu laišku meldžiu pri 
siųst ir paveiksią. (20

John įmūri n
161 Relmont Avė.. Neuark, N. J

Vyrai ir Moters!

JlEšKAt DARBO Bl ČKRNĖJE
Viduramžio, nevedęs vyras, gerai 

ipsipažinęs su tuo darbu, prie vi-o 
ios mėsos ir žuvie.-, noriu gaut 

laibą. Vartoju l kalbas. Adresas;
WM. DEGULLS. HSi

I>ox 288. Westboro. Mass.

l’ždirb' it nuo $5.00 iki 
ŠI0.09 į dieną parduoda
mi mostj d«'l liautų ir 
veido. Gyduoles nuo plei- 
st-niių. Chemija dėl išė
mimo plėtmų nuo drapa
nų ir kitų daiktų, 
pelai ~ .
pilnų informacijų.

Sam-
50c. Rašykit dėl

PARSIDUODA KRAITI A£.
Visokių aprėdalų (Dry Goods) 

Tabako Cigaru. Cigaretų. Kendžn, 
r Minkštu Gėrimų. Atsišaukite 
-raitai, nes važiuotu į Lietuvą

J. S. Stanaitis (20)
423 S. Main st.. Bridgeport, Conn.

PARSIDUODA PAVEIKSLŲ 
GALERIJA.

Labai puikioj vietoj, pačiam vidų 
•y miesto ir vienintelė galerija tam< 
nieste. Miestas turi 15,000 gyven- 
ojų. Parsiduoda pigiai. Randą ma
lt tik 15 dolerių menesiui. Prie- 
astis pardavimo—važiuoju i I.ietu 
•ą. Kaslink susižinojimo kreipkitės 
aišku arba vpatiškai. (21)

ALBERTAS NAVICKAS
793 Bank st.. \Vaterbury. Conn.

NE\V YORKO Yl.Bl MAS.
Didelio formato, su 130 gražių pat

eiksiu. su svarbiausiomis vietomis 
r augščiausiais, debesius re 
nančiąis, budinkais. Tinkamas 
•asiųsti į Lietuvą. Jūsų na. 
liškia: neatsidčkavos jums už site 
ražią knygą. Jie taip jausis, kaip 

natę Amerika. Siųsk dolerį papras 
am arba registruotam laiške, o tuoj 
ausi. 120)

MR. J. G \RRYS
Bos Ii) 193 Grand Si., 

Brooklyn. N. Y.

JAŠYKIT I RI MI’AS PAVINCEVO- 
JIMO DAINAS.

Gali rašyti bile kas, tos dainos buy 
tspausdintos ant laiškų dėl rast nio ; 
ietuva. Tad nelaukdamas nieko su- 
išyk trumpą dainelę apie savo kraš- 

1 ir prisiųsk mums, o mes at-spaus- 
insim laiškus. (22)

S. F. J ANGOS
P. O. Box 6K>, New Haven, Conn.

i

As. Petronėlė Bukšuaitienė. pajieš
■ au savo brolio Smafiucko, pači i.a i: 
Suvalkų riki., Naumiesčio pav.. Meis 

| tu kaimo. Jau 8 metai kai nieko apii 
: .ii n- girdčt: gyvas ar miręs. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jį žinote 
man praneškite už ką busiu labai dė
kinga. Man atsiuntė iš Lietuvos laiš- 
! a. kad aš jo pajieškociau. Rašykite 

i šiuo adresu: (20)
XVm. Keblaitis

2148—24th st. Detroit. Mich.

APSIVEDĖM Al
Aš. .1. Matulaitis, j'essau a:>...vedi 

mūi merginos tarp 16 ir 20 uv-Vi. 
\š esu 28 metų, turiu gerą darbu, 
uždirbu gerai. Meldžiu ^u pirmu 
laišku pasiųst ir paveikslą. A'.-.ąky- 
mą duosiu kiekvienai.

Joe Matulaiti-
142 Jersey St.. Ansonia, Conn. i

M ELTON CO. 
ISO E. Maia St. 

tVatęrbury. Conn.

Patarmės merginama ir moterim, 
pįc Lvties dalykus. Antra pageriu- 
t laida. Parašė M. H. Sanger, išlei- 
o F. -J. Stropienė. Su paveikslais 
‘eikalaudanii virš minėtos knygos 
iųskit išpirkę moncy orderį ar popie 
■nį doleri laiške ant vardo

F. J. Stropus
30 Broadnay. So. Boston. .Mass.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

ilAKTAK KS NAMUOSE. Knygu- 
ėje aprašoma visokias vaistiškas žo- 
es, šaknis, žiedai ir tt., nuo kokių li
tų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
įžvardyjimais, taip kad kožnas gali 
as gauti biie aptiekoje. Apart to, 
ra daugybė gerų pamokinimų, slap- 
ybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
cožnam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽUKAITĖS (35)
151 Hudson avė.. Roclicsler. N. Y.

SPECIALIS 
PRANEŠIMAS

Fisher’io Indi joniškos Gyduolės 
•.•ra geriausios sergantiems. Jos su
grąžina sveikatą, sustiprina silpnus 
nervus, prašalina romuti z mą ir kito
kius nesmagumus. Tą viską padaro 
Fisher’io lndijoniskos Gyduolės, ku- 
ios yra padarytos iš žolių. Pada- 
yk galą savo ligai su Fisner’io ln- 
lijoniškom Gyduolėm. Diegliai ir 
-.kaudčjimai yra. prašalinami staigiai, 
f'aug tūkstančių mano kostun.erių 
brangina šitas gyduoles. Bak sėlis 
turintis 150 tabliuliių kainuoja tik 
1 doleris. Užsakyk arba reikalauk 
ampalo už 10c. Užsakymus siųsk 

ndresu:

HERCE YANKOOS
324 E. Fayette Street 
SYRACUSE, N. Y.

SOVIETŲ PREKYBA 
AUGA.

Nors sovietų Rusijoj preky
ba nepasiekė tokių didelių 
proporcijų, kokias pranaša
vo Maskva, vis dėlto atsida
rius keliams per Baltijos jū
rių uostus pirmą mėnesį 
Rusijon Įvežta iš užsienio 
per Latvijos ir Estonijos 
uostus apie 35,000 tonų Įvai-

kada jie buvo pašaukti, o rių prekių iš užsienio. Dau- 
kadangi nuo tarnystės jie giausia prekių rusai gabena- 
nebuvo paliuosuoti, tai jie si per Revelį." 
skaitosi vis dar kaipo armi-j -----------
jos dalis ir gali būt teisiami NEPAPRASTA AUDRA 
karės teismo už pabėgimą 
karės metu." Karės depai- __ _____
tamentas bandysiąs surasti y orką perėjo tokia audra ir . 
ir patraukti teisman visus tok smarkus lietus, kokio’i' 

žmonės tenai neatsimena. I£ 
.Vėtra siautė 75 mylių grerl

Pajieškau savo draugo iš Lietuvos 
Stepono Šiteikio, Kauno redybos. 
Telšių apskriėio,_ Luokės valsčiaus. 
Mizikv kaimo, 
reikalą ir naujieną iš Lietuvos, 
ūžiu atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Dangveckis
401 East st„ New Britain, Conn.

Kauno
Luokės

Turiu labai svarbų 
Mel-

Pajieškau apsivedimui 
tarp 18 ir 25 mėtų. A.s esu 
turiu gerą darbti. 
ir su pirmu laišk 
veikslą, 
nai.
F. O. Box 2-

merginos 
. As esu 27 metu. 
Meldžiu atsišauki: 
prisiųsti savo pu- 

Atsakymą duosiu kiek 
B. P.

Jone t.. Kavinę,

Parduodame Namus, Farmas
Restoranus ir padarome biznio do 

kūmentus. (20)
F. J. BERNATOVVICZ 

IK S. GLRALSKY
169 Court SI.. Boston. .Mass

Tel. ilaymarket 442

I STATAU NAMUS! 
’tatau naujus ir pataisau senus. 
>aruą vedu visoj Nevarko apylinkėj. 
*arbas greitas ir gvarantuoias. iš 
oliau galit kreiptis laišku. (21) 

JURGIS PUSH1NSKAS
39 Kingsjąnd avė., Kearncy. N. J.

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksinų į Lietuvą nusiųsti. 
Greitume nusiuiitimo pinigų 
nieks su manim negai lenkty
niuoti: visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas- su pa
rašais priėmėjų pinigų.

Laivakoršių agentūra j Lie
poja. Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei j Lietuvą. 
Padarymas lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskite per pašto 

Monev Order. Rašydami pri
dekite 2 et. štampą ir visados 
adresuokite: (25)

P. MIKOLAINIS.
53 Hudson Avė. Brooklyn N. Y.

tokius pabėgėlius.

LANVRENCE STREIKO 
NEBUS.

Pajieškau brolio Juozo Raudonio 
ir sesers Paulinos Peiroševičiutės. 
3913 ir 11 metais gyveno Chicagoj. 

, 13-58 Unort Street. Aš jų brolis 
1 grįžau iš Rusijos ir noriu kad jie 
i atsilieptų šiuo adresu: Kauno rėdy
tos, Mažeikiu apskričio. Sedos pašto. 

I Lietuviu g-vė No. 1. 
j Pranas Raudonis

_ Į Atsišaukusieji atlyginkite, redakc.-
tumu į valandą ir nudraskė Jai už apsarsinin^- _

NEW YORKE.
Pereitą sąvaitę per New

Pajieškau apsivedimui našlės, 
sutiktu būti mano gyvenimo drauge, 
tarp 25 ir 27 metų senumo. Geisti
na tokia, kuri turi vieną mažą mer
gaitę. Aš esu 27 metų vaikinas, 
linksmo buco ir nevartoju ;okių 
svaigalu, taipgi turiu gerą darbų. 
Malonėkit atsišaukti ir su pirmu 
laišku prisiųskit savo paveiksią. Vy
lus meldžiu nerašinėti.

Julius Vaitkus
7424 Mermitage st.. Homevcood. 

Pittsburgh.

BALTIC STATĖS BANKAS
Pradėjo veikti 4 d. Sausio. 1921.

ATSKAITA 1 d. BALAND.. 1921.
TURTAS: -

Dingai Spintoje ir Re
zerve ...................  $45,912.89

Su užsienių Korespon
dentais ir Tranzite . 

Paskolos ir Diskontai . 
Romiai ir Investnicntai
Kitokie Investmentai ..

. 122,849.45

. 29.648.79
111.169.36 

5.188.37

daugybę elektros vielų, pa- 
Lawrence o audėjai, ku- darydama Į $1,000.000 nuos- 

rių yra apie 25,000, nutarė tolių. Medžiai buvo išvarty- 
tuo tarpu da nestreikuoti, ti su šaknimis, stulpai nu- 
Kelios dienos atgal buvo laužyti iki žemės. Pajurėj
kalbama, kad darbininkai 
gali išeiti streikan.

vanduo užlėjo vasarnamius 
ir daug jų suardė.

PARDUOS 6,000,000 SVA- IŠGELBĖJO 65 ŽMONES 
RŲ VILNŲ-

Washingtono žiniomis, I 
karės departamentas apie 
20 gegužės išstatysiąs Bos
tone ant licitacijos 6,000,000 
svarų vilnų, kurios buvo nu
pirktos karės reikalams ir 
kurių dabar valdžia neturi 
kur dėt V aidžia turi ant 
rankų iš viso 80,000,000 sv. 
vilnų.

NUO DEGANČIO LAIVO.
Į pietus nuo San Francis- 

co ant jųrių užsidegė japonų 
laivas "Tokio Maru." Jam į 
pagalbą pribuvo Amerikos 
transportas'"Buford,” kuris 
išgelbėjo 65 žmones. "Tokio 
Maru” buvo nedidelis laivas 
ir apdegęs tuojaus nusken
do.

KIEKVIENOS MOTINOS 
KLAUSIMAS

Visas Turtas 615.068.86
ATSAKOMYBE:

1 lepozitorian-.s ........... §352,988:53
Kapitalas .. §200.000.00
Surplus ........ 50.000.(M»
Pelnas...........  8.34 i.35
Neuždirbtas Dis
kontas ... 3.735.98 202.980:33

►5615.068.86

BALTIC STATĖS BANKAS
i
PASIDĖJIMUI PINIGŲ,—mokame 1 nueš. Pas mus laiko 
Lietuvos Misija. Piliečiu Sąjunga, Susiv. Liet. Amerikoje ir

ŠUNIMIS ĮIEŠKO MER
GINOS.

Rutlande, Vermonto vals
tijoj, policija su šunimis įieš
ko Marijos Buttenvorth. 34 
metų merginos, kuri pra
puolė iš tenai lic jokios ži
nios. Mergina buvo baigusi 
Bostono universitetą.

REIKALAUJA DIDESNIU

KRUVINOS RIAUŠĖS 
PARYŽIUJE.

Komunistai Paryžiui pra
dėjo priešintis mobilizacijai 
kareivių, kuriuos valdžia 
rengiasi siųsti Vokietijai 
okupuoti. Tarp policijos ir 
komunistų įvyko keturi gin- 

ikluoti susirėmimai. Keliatas 
policiantų ir kareivių buvo I * 4 1 • ••

‘it

Yra apnipinimas užganėdinant- o ir tvirti
nančio maisto jos kūdikiui.

”L>etuvė molyną iš Brooklyno rašo: 
"Kuomet mano pačios pienas pasiliovė, aš viską 

bandžiau—pagaliaus gydytojas man užrašė

( CONDEHSED MILK)

ALGŲ.
Stiklo darbininkų unija 

Amerikoje pareikalavo di
desnių algų bonkų pūti
kams ir kitiems tos pramo
nės darbininkams.

Daug komunistų areštuota.
ir mano kūdikis umu laiku pradėjo tarpti, šian
dien jis yra pavyzdžiu sveikatos.”

YRA GERIAUSIA VIETA 
pinigus Ne’v Yorko Valstija,
kitos Organizacijos. Ant čekių sąskaitų mokame 2 nuoš. PINIGUS DEPOZITAMS GA
LIMA SIŲSTI PER PAŠTĄ.

BALTIC STATĖS BANKAS GERIAUSJU KURSU SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ ir 
kitas šalis su pilna garantija. Iki 1 d. Balandžio i Lietuvą' persiuntėn suvirs 10 Milionų 
Auksinų perlaidomis ir arti]2 Milionų Kablegramomis.

BALTIC STATĖS BANKAS PARDUODA LAIVAKORTES I LIETUVĄ ir iš LIETU
VOS. Kas keliavo su musų patarnavimu, nesigailėjo, be t argo sugrįžo i Tėvynę ir mums 
rašo padėkos laiškus.

BALTIC STATĖS BANKAS PARDUODA DRAFTUS, KELEIVIŲ ČEKIUS. KREDI
TO LAIŠKUS ir turi savo depozitus Berline ir Kaune tiems čekiams išmokėti be trukdy
mų—tčiigi keliaudamas nesivežiok pinigą, nes gali pražudyti.

BALTIC STA TĖS BANKAS PERSAMDO SAUGOS DĖŽUTES. .$;> metams, kur gali 
saugiai laikyti savo Bonus, Vekselius, visokius brangius dokumentus, apsaugojimui nuo 
ugnies ir vagių.

BALTIC STATĖS BANK atsižymi greitu, teisingu, mandagiu ir draugišku patamavimd.

APIPLĖŠĖ PAŠTĄ.
Pereitą sąvaitę Bayonnė- 

je, N. J., buvo užpultas ir 
į apiplėštas paštas ant 8-tos 
gatvės. Banditai peršovė 

RUSAI PADARĖ PREKY- bagažo viršininką Lyous’ą:
BOS SUTARTI SU VO

KIEČIAIS.
ir pagrobę tris paketus su 
pinigais pabėgo automobi- 

Tarp Vokietijos ir sovie- lium. Tą pačią dieną polici- 
tų Rusijos padaryta laikina ja areštavo 7 žmones, ir 3 jų 
prekybos sutartis, pakol bus jau prisipažino dalyvavę 
padaryta pilna ir galutina užpuolime. Policija tikisi su 

! gaudyt visus.sutartis.

The Borden (ompany
Borden BuiMmg

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir pasiųsk ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKI V 
GEROVE, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 

kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in- < 
st rukenas jūsų kalboje. 0105

Adresas

Vardas

Iškirpkite čia išspausdintą 
kuponą. įrašykite savo adre
są. pasakykite, kokiu infor
macijų reikia ir siųskit mums. 
—tuoj gausit atsakymą.

Adresas:

baltu: statės bank
294 EIGHTH AVĖ..

NEW YORK. N. Y
Telefonas: Watkins 2142.

K U PONĄ S
J BALTIC STATĖS BANK :

I’risiųskite man informacijų apie . ..

(čia įrašykite koks reikalas: siuntimas pinigų.

laivakortės ir t. n.)



V'nDL’CDAMnPMfl mis, pardavėte tik už $100. • bos pIk V/rClLDlLlnljL/HilNvllJk/^» Ar aišku dabar, kiek toji pilna
---------------------- j „didžiuma” dirba L«.v« ■ ’

pardavėte tik už $100. bus prakalbos. Žmonių buvot Nurinkta apie $15.00.
.................................................................. ‘ ‘ ” * Kitą syk draugijos, reng

iamos prakalbas turėtų to- 
dems kalbėtojas duoti inst
rukcijų, kad jie kalbėtų tą, 
tam yra kviečiami, o pe vi
sokias nesąmones pasakotų, 
tad už akių nereiktų rugoti, 
taip ši sykį atsitiko. Pirmi- 
linkas prašo kalbėti apie 
jendrovę, o kalbėtojas dro
via apie klemsus.

1 gegužės buvo surengtos 
prakalbos L. M. P. S. kuo- 
)os. Žmonių buvo daug. Kal- 
bėjo Karosienė. Ji savo už- 
luoti atliko neblogai. Po to 
iainavo Lyros choras ir ma
žos mergaitės deklamavo. 
Ant galo kalbėjo Mizara, 
’Laisvės” „abėcėlės” stu- 
lentas. Jis jokio Įspūdžio 
mblikoj nepadarė, nes temą 
pasiėmė, kurios jis pats ne
žino. Klaidžiojo, kamavosi 
įei pats nežinodamas apie 
ką. Kalbėjo labai monoto- 
miškai ir nuobodžiai.

_ . i svetainė. Kadang
Lietu- Bimba pasivėlino atvažiuo- 

.laisvamaniška šunvbe uzur-j vai? Ir kiek dirba tie „lais-1 ti, tai buvo diskusijos, ku- 
pa ve ir sutrukdė darin' vamaniai ir šykštuoliai,” iios paskui pavirto i deba

PHILADELPHIA, PA.
Atsakymas „Darbininke“ 11 

pusiems šmeižtams.
Šių metų „Darbininko' 

Nr. 24 tilpo iš Philadelphi 
jos protestas prieš „laisva
manius ir šmeižikus,” ir įx> 
tokiu antgalviu prirašyta 
špaltos visokių nesąmonių, 
melagysčių ir visa galybė 
užmetimų ir purvų Lietu
vių Muzikališko Namo Ben
drovei ir mus kolonijos ga
besniems teikėjams ir dar
buotojams už Lietuvos ne- 
prigulmybę. Ir po tų visų 
šmeižtų ir užmetimų pasi
rašo neva penkių draugys
čių komitetas kaipo liudi
ninkai, kad tuose šmeižtuo
se yra tikra tiesa. Jie mano 
tuomi nusiplauti nuo savęs 
prolenkiškumo nuodėmę, ir 
savus netikusius darbus su
versti kitiems. Mat, musų 
kolonijoj iki šiol nors ir ėjo 
partyviškos varžytinės tarp 
lietuvių, bet niekas nemanė, 
kad tarpe musų klerikalų 
randasi lenkbernių. Vienok 
jų butą ir šiandien jie su sa
vais kromeliais išlindo iš 
patamsio ir parodė save 
pilname nuogume.

Tie prolenkiškumo paukš
tukai išnetyčių tapo išvylio* 
ti i aikštę. Mat L. M. N. F>. 
ir D. K. G. Kliubas, pamatę, 
kad klerikalų šulai ir jų lai
kraščiai užpuldinėja ant 
Lietuvos Misijos Amerikoje 
ir trukdo Lietuvos atvada
vimo darbą, praeitų metų 
savd susirinkime 20 d. spa
lių išnešė griežtą protestą 
prieš klerikalus ir lenkber- 
nius ir pasiuntė tą protestą 
Į visus laikraščius. Žinoma, 
tasai protestas sujudino vi
sus lenkomanų lizdus po yi- 
^as lietuviu kolonijas, daigi 
ir pas mus lenkberniai su
bruzdo ir subėgę i kleboni
jos skiepą nutarė saviškai 
protestą prieš tai parašyti, 
ir tuomi protestu patys save 
išdavė. L. M. N. B. ir Ged. 
Kliubas, laikytame savo su
sirinkime 16 d. kovo šių me
tu, pakėlė klausimą, ar gali
ma prieš tokius „Darbinin
ko" lenkbernių šmeižtus nu- 
lilėti. Tilpęs „Darbininke” ; 
šmeižtas buvo perskaitytas 
susirinkime ir susirinkimas 
baisiai pasipiktino ir vien
balsiai pasmerkė „Darbinin
ką” kaipo lenkomanizmo ! 
organą ir nutarė parašyti ' 
viešą pareiškimą Į visus lai; ; 
kraščius, kaip ištikrujų yra" 1 
O tuos narius, kurie yra pri
sidėję savo vardais ir pri
guli prie L. M. N. B. ir D. L. 
K. Gedemino Kliubo, būtent 
Stanislovą Bajorūną. Petrą 
Janeliuną. Viktorą Kuraiti 
ir Joną Čiurlionį nubaudė 
sulyg konstitucijos teisių, 
kad daugiau neardytų lie
tuvystės darbo. G "Tautos 
Fondą 
šalino 
kitus 
pasirašiusius nutarė re
aguoti kaipo i Lietuvos lais
vės priešus.

Viso to protesto iš tenai 
neatkartosime, nes butų ap- 
surdas .
burnių pliauškalus minėti, ka ir norite lenkų verguvės. 
Bet turime nasakvti, kad 
mes L. M. N. B. ir D. L. K. 
Ged. Kliubas esame išvadin
ti’ — "pseudo patriotais, 
prieškatalikais, švkštuoliais 
ir saumyliais,” kad musų 
darbas, aukos ir nupirkti 
l>onai delei Lietuvos gero
vės yra tiktai „tuščiu pasi
gyrimu" ir kad mes esame 
„laisvamaniai” ir musų 
„mažuma vos apie 30” ir, 
kad mes ta „mažuma” suvi
lioję visus Philadelphijos 
katalikus ant savo meške
rės, kad jie pirktų Lietuvos 
laisvės paskolos bonus ir _ _
tuomi juos „prigavome” ir, o jus katalikai, kurie vadi- 
kad mums, tai „mažumai,” nat save „didžiuma” ir ku-'_ o_______ ---------------, —,
Lietuva rupi tik tiek, kiek rių vardus „Darbininkas” i sugriuvusiai ir užsibaigia, 
vilkui ėriukas ir kad mes su skelbia stambiomis'raidė- _ L________ _L„

L.
„ . pave ir? tll- į • - įu-- • •įetuvos gelbepmui ir, ga

lop. dar protestuojama ir 
reikalaujama, kad svetainės 
gaspadoriai arba valdyba 
neparsamdytų lenkams sve
tainės.

Taigi, mes žemiau pasira
šiusieji vardan Richmondo 
lietuvių darbuotojų, veikėjų 
už Lietuvos nepngulmybę 
ir už lietuvystę šiame musų 
pareiškime" turime pasakyti, 
kad tas tilpęs neva „protes
tas” "Darbininke” yra nie
kas kitas, kaip tiktai šlykš
tus šmeižtas ir neapgalvota 
melagystė. Tie žmonės, ku
rie po juo pasirašo, niekas 
kitas, kaip tiktai tarnauto
jai Lietuvos priešams ir ar
dytojai vienybės. Kada pra
eituose metuose tapo tverta 
ir organizuota vienas bend
ras laisvės bonų komitetas, 
tai tie atsiskyrėliai iš jo pa
bėgo neva sutverdami savo 
stoti ir tuomi tik trukdė bo- 
r.ų pirkimą šnabždėdami, 
kad ta "misija nėra Lietu
vos valdžios Įgaliota” ir tt. 
Vėliaus matydami, kad vi
suomenė jų nekiauso. nese
ka paskui juos, pradėjo ant 
tikrų darbuotojų Lietuvos! 
labui visokius šmeižtus leist: 
per klerikališkus laikraš-! 
čius.

Mes L. M. N. B. ir Ged. 
Kliubas nesigiriame, bet tu
rime pasakyti, kad jau 13 
metų kaip stovi musų sve
tainė ir per visą tą laiką mes 
dirbome, dirbame ir dirbsi
me Lietuvos ir lietuvystės 
labui. Ypač per pastaruo
sius penkis metus ne vienas 
šimtas ir ne vienas tūkstan
tis dolerių buvo surinktas 
Lietuvos gelbėjimo ir apgy
nimo reikalams. Ir musų 
darbus žino Lietuvos Atsto
vybė Amerikoje, Lietuvos 
valdžia Lietuvoje ir plati 
lietuvių visuomenė. Užmeti
mams ir šmeižtams nėra pas 
mus vietos. Neesame jokie 
„pseudo patriotai” nei prieš- 
katalikai. kaip tie šmeižikai 
rašo. Kada patriotišką dar
bą dirbame, nesidangstome 
svetima skraiste ir nelenda- 
me i patamsi. Dirbame su 
visais viešai ir tikrai lietu
viškai, netaip kaip lenkber- 
niai, kurie lenda Į skiepus 
po klebonijoms ir pašnabž
domis tariasi kas reikia ap
šmeižti. arba kaip lietuvių 
darbą sutrukdyti. Nesame 
kataliku priešai, bet moka
me atskirti politiką nuo baž
nyčios ir tikybą nuo klerika
lizmo.

Pasakyta, kad mes esame 
"laisvamaniais ir šykštuo
liais.” Tai ačiū mums ir mu
sų susipratimui, supranta
me, kas yra laisvė ir kur rei
kia aukuoti. Aukojame tik
riems Lietuvos reikalams ir

i*

G „Tautos 
” ir „Federaciją" pra- 
visai iš svetainės, ir Į norime, kad butų Lietuvoj 
po klerikalų protestu pilna demokratija ir laisvė 

" r visiems, o ne dvarponiškai- 
klerikališka verguvė. Jeigu 
jums, protesto rašėjams iš 
„Darbininko’’ ir abelhai vi
siems klerikalams- lenkoma- 

tokius neprausta- nams, musų darbas nepatin- 
' _ _ b

tai traukite sveiki i Lenkiją, 
bet Lietuvoj verguvės ne
įvykdysite. .

Kaslink bjonų pirkimo, 
kad tik katalikai pirkę .juos, 
tai turime pasakyti, kad bo
nus pirko tikri lietuviai tė
vynainiai, ir katalikystė 
prie to nieko neturi. Misijos 
buvo paskelbta atskaita, 
kas ir kiek bonų, PhiladeF 
phijoj pardavė (turėjot jus 
tą pastebėt). Pasirodė, kad 
ta musų mažuma "apie 30 
laisvamanių/ kaip „Darbi
ninkas” pavadino, pardavė
me bonų apie už $36,000.00,

UNITGD 6MEHMN C1NES
W NEW YORKO K BMMNOU

Trumpiausias susisiekimas su visomis daliaus g g 
ti.itralinės Europos. Iii

i ir šykštuoliai,” i ios paskui pavirto Į deba 
kaip jus vadinate! Ką ant.tus. ‘Dabatavo Geleželė si 
to pasakysite? !vienu kreivaakių komunis-

Kaslink svetainės išnuo-;tu. Pribuvus Bimbai šie su- 
mojimo lenkams, tai turime stojo ir pradėjo kalbėt Bim- 
pasakyti štai ką: musų sve- ba. ši syki jis nekeikė „Ke 

tam, kad ją nuo- leivio’* ir „Naujienų.” tur 
būt mažai laiko turėjo. Tik 
apverkė Vokietijos revoliu- 

i ciją ir pasakė, kad jeigu Vo- 
| kietijos komunistai nelai
mės revoliucijos, tai Rusijoj 
j’wlševikai neišsilaikys. Taip 
gi verkšleno, fcad visi dar 
bininkus išduoda.

24 balandžio buvo sureng
tos prakalbos Pirmos Lietu 

jvių Būdavojimo ir Paskolos 
j Bendrovės, žmonių susirin
ko visai mažai. Buvo garsin
ta, kad tai 20 metų sukaktu- 
viu prakalbos. Kalbėjo ang
las adv. Woodroff. Net sar- 
mata sėdėti, kuomet užkvie- 
čia anglus kalbėtojus, o 
žmonių nėra. Vėliau kalbė
jo štabas tautininkų- __
daktarai. Iš jų visų geriau
sia kalbėjo Grinius, nes pri
silaikė temos. Po Griniaus 
kalbėjo Dr. Dambrauskas. 
Jis pradėjo drožti pasaką 
apie kirminus ir klemsus. 
Paskui išvadino kirminais 
ir klemsais tuos žmones, ku
rie viską nori išgriauti. Ant 
galo pagrasino tiems „kir
minams,” jeigu jie bandys 
kuomet vėl triukšmą kelti, 
tai tautininkai busią prisi
rengę. Jam kalbant publika, 
kurios ir taip nedaug tebu
vo, išvaikščiojo. Po Damb
rausko kalbėjo Dr. Klimas. 
Pasiėmęs „Darbininką* jis 
spardėsi ir kuone verkė 
kam „Darbininkas” šmei- 
žiąs juos. Klausant darosi 
keista, kad jie pirma su kle
rikalais bičiuliuodavosi, o 
dabar jau pešasi. Paskui 
Klimas aiškino apie vieną 
vaikiną, kuris sėdi kalėjime .g- 
ir esąs nuteistas visam am-! J 
žiui. Prašė kad, žmonės, pa- $ 
aukautų jo paliuosavimui. Oįį

Į
■ tainė yra 
‘ moti visiems, kurie tik užsi- 
inaoka, nežiūrint tautų nei 
■partijų, nes tik iš to svetai- 
,nė užsilaiko, užsimoka visas 
; lėšas ir Lietuvos darbams 
j iš to aukojame, nedarydami 
jokių kitų kolektų. Ar da- 
oar aišku?

Klausiate, kurgi laisva
manių Neprigulmybės Fon
das? Tą turėjote matyt lai
kraščiuose. Bet jeigu neina-] 
tėtė, tai štai: kuomet atvy
ko Lietuvos Atstovybė A- 
merikon, tuomet Neprigui- 
mybės Fondas atidavė visus 

i pinigus jos glo’oon ir paskel
bė, kad jis savo darbuotę 
i likviduoja.

Vietoj rūpintis fondais, 
i kurie savo atskaitas ir pini
ngus atidavė Atstovybės glo- 
|bon, parodykite, ką jūsų 
fondas gero yra padaręs, 
'kur jo atskaitos ir pinigė- 
jliai surinkti Lietuvos reika
lams? Kiek iš tų pinigų yra 
i gavusi Lietuva ? Ar jus su
nikote, kad Atstovybė kont- 
įroliuotų ji?

Nejieškokite pas mus kal
tininkų ir nebandykite savo 
juodus darbus mums pri
mesti. Jeigu jaučiatės esą 
lietuviais, tai prisipažinkite 
prie kaitės ir stokit Į vieny
bės eiles kaipo lietuviai už 
Lietuvos neprigulmvbę, o 
Lietuva jūsų prasikaltimus 
jums tada atleis. „Darbinin
ke"’ jau nekartą buvo šmei
žiama musų svet. nuveikti 
darbai Lietuvos gerovei ir 
pjudoma lietuvis prieš lietu
vį. Gal būt ir jus kada susi
prasite, bet jau bus pervėlu.

L.M.N.B. ir D.L.K.Ged. 
Kliubo komitetas:

Pirm. J. Teleiša, 
Nut. rast. D. Barunas, 
Fįn. ras. J. Ivanauskas, 
Vice-pir. P. Lukoševič, 

Valdybos nariai:
A. Brokars,
A. Andrius, 
VI. Kiela,
B. Sarcevičia,
P. Maziliauskas, 
J. Janulevičius.

I

I

I

PHILADELPHIA, PA.
Šis-tas iš lietuvių veikimo.

Philadelphijos lietuviai 
kaip susnusta, tai per ilgą 
laiką nieko nesigirdi, o kaip 
pradeda ką rengti, tai visos 
srovės ant syk subruzda.

10 d. balandžio tautinin
kai turėjo prakalbas tikslu 
suorganizuot Sandaros kuo
pą pietų pusėj, bet kaip jie 
ten tas prakalbas rengė, 
kad komunistų atėjo dau
giau negu publikos. Kalbėjo 
Gotautas. Kadangi kalbėto
jas iš jo silpnas, tai tas davė 
koipunistams drąsos prie jo 
kibti. Jie tuojau pradėjo 
jam klausimus statyt, o kuo-į 
met kalbėtojas nenorėjo at-j 
sakinėti ir liepė klausimus 

! raštiškai jam priduoti, tai 
komunistai taip Įsidrąsino, 
kad pasistatė savo kalbėto
ją ir tas butų atsakinėjęs i 
klausimus, bet pribuvus po
licija išvaikė visus. Kuopa 
liko nesutverta.

Reikia pastebėti, kad 
Philadelohijos tautininkai 
yra netikę ir kažin kodėl 
pietų pusėje jie mažai rodo
si. Pav. šias prakalbas rengė 
kaip ant juoko. Mažai kur 
garsino. Reikia pradėti pra
kalbas, o pirmininko nėra. 
Grinienė laksto, prašinėja— 
niekas neapsiima. Paskui 
koki ten gavo. 0 tos kuopos 
valdybos, kuri prakalbas 
rengė, visai nesimatė. Kaip 
sugriuvusiai rengiama, taip

17 balandžio buvo Bim-

■
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•visi

S. S. „Mount Carroll (naujas) Gegužės 19
S. S. "Mount Clinton” (naujas) Gegužės 26

4

Laivai ’HANSA” (Ex-Deuts<h- 
”BAY ERN” (naujus) ir 

"YYTERTT1.MU E KG” < naujas) 
pradės p'aukict Berželyje.— ■ ■ ■ .......... .....

Ruimai su 2,4, ir 6 lovom aat šių visų garlaivių. Specia- ‘ĮJg 
liai va'gomiej; ruimai, rūkymui rujmai, sėdėjimui ruimai fera 
ir pasivaikščiojimui deniai, visas tas patvarkymas trečius iBfi 
kleso. pasažierianis. \ j^RĮ

Reikale rašykit bite vienam m ūsų autorizuotam .Agentui fBį 
arba . ĮįSjĮ

30 BROADWAY, NEW YORK CITY. |Q|
W1TH

HAMBC1RG AMEBCfiN LW

[american

J. K.

T lesus susisiekimas tarpe 
NEW YORKO IR 

HAMBURGO
Parankiausia kelionė rusams 
lietuviams. Dideli dvitjŲ šriubŲ 
laivai.

MINNEKAHDA (naujas) 
.“-čia klesa tiktai išplauks 
Gegužės 2T d. 
.MANCHUK1A Birželio 2. 
MONflOI.lA Birželio Ui

era’iai Agentai de’. CENTRALINES ir RYTŲ EUROPOS 
NORTH • GERV )N LLOYD KREMEN.

Iš NEW YORKO TiESIOG I
BREMENĄ, DANCIGĄ ir LIEPOJU
Laivai plaukia tiesiai į LIEPOJŲ P^r Dancigą.

S. S srSQl'EHANXA Gegužės 21. Liepos 5 ir Rugpiučio 18
S. S. Ht Gegužes 28, Licp'-s I-: ir Ktigpiučiu -5<i
S. POTOMAC (exAi-togoiii\> išplauks Biri. 15, Liep. 28 ir Rūgs. S. 
Kreipkitės: 99 Statė st., Boston, Mass. arba prie Vietos Agentų, j

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO 
Per LIBAYA Arba H AM BURGA-EITKUNUS 

Į LIETUVA Uiv^'Xka3
Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:—

< S. POLONIA Gegužės 18 S. S. ĖSTOM A Birželio 22
S S. l.lTl'ANIA Birželio 1 S. S. POLONI A. Liepos 6

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams. 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.
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Red Star Line
NEW YORK-HAMBURG 

LIBAU-DANZIG
Poland išplauks Gegužės 2fi 

Kreipkitės į kompanijos ofisą
BOSTON, MASS. 

84 STATĖ ST„ 
arpa į vietos agentus.
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Lietuvos Respublikos
Istorija ir žemlapis

TUOJAUS IŠEIS Iš SPAUDOS

į
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ŠITAM VEIKALE TILPS VISI FAKTAI IR DOKU
MENTAI, KURIE PARODO:
1. Kaip socialistai ir revoliucionieriai kovojo už paliuosa-

vimą Lietuvos.
2. Kaip tuo pačiu laiku kunigai rėmė caro valdžią.
3. Kaip kunigai stengėsi prijungti Lietuvą prie Vokieti

jos, kuomet revoliucija paliuosavo musų šalį iš po 
caro jungo.

4. Kaip klerikalų Taryba buvo pakvietus į Lietuvos kara
lių kaizerio generolą Urachą ir kaip musų kunigė
liai mokino tą junkeri „Tėve musų” lietuviškai.

5. Kaip revoliucija Vokietijoj nuvertė kaizerio valdžią
išblaškė paskutinius musų atžagareivių pienus.

6. Kaip tuomet Lietuva buvo apskelbta respublika.
7. Kaip susirinko Steigiamas Seimas.
8. Kas ir kaip Steigiamąjį Seimą rinko.
9. Kokios partijos rinkimuose dalyvavo ir kiek kuri jų

savo atstovų pravedė.
10. Ką Steigiamas Seimas nuveikė.
J1. Pilna Lietuvos sutartis su Rusija.
12. Lenkų ant Lietuvos užpuolimas. Ir daug-daug kitų 

dalykų.
ŽEMLAPIS bus lygiai įdomus. Jis bus spalvuotas ir 

parodys, kur eina Lietuvos Respublikos rubežiai, kaip ji 
padalyta i apskričius ir tt. Jis bus didelio formato, dailiai 
sulankstytas ir po vienais viršeliais su knyga apdarytas.

Užsisakykite šitą veikalą tuojaus.
KAINA, KOL KAS, BUS TIK $1.00.

Darydami užsakymą, išpildykit paišelių žemiau pa
duota blanką ir prisiuskit šitokiu adresu:

"KELEIVIS”,
255 Broadwav, So. Boston, Mass.
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BLANK A UŽSAKYMUI: .
"Keleivio” Administracijai:

Aš, žemiau pasirašęs, įdedu čionai $1.00 už Lietuvos 
Respublikos Istoriją ir že™lapį, kuri ”Kel.” administraci
ja turi prisiųst man tuojau, kaip tik tas veikalas išeis iš 
spaudos.
Mano vardas...........................................................................
Adresas....................................................................................

Miestas.....................................................................................
- A

HENRY F. MILLER & SONS I 
PIANO CO.

Kiekvienas, kuris turėjo 
progą grajinti ant ROJA
LIŲ F. MIULERIO PIA
NŲ FIRMOS, tas gerai ži
no, kad Jie nesulyginamai 
gesni už kitus.
Taipgi žino kad toji Fir
ma gyvuoja 60 metų.
Bet ne skaičius metų ją 
padarė garsia po visą Eu
ropą ir Ameriką, bet jos 
geJūmas.

HENRY F. MILLER, kuris būvo garsus muzikantas 
ir pasižymėjęs mechanikas, ir ambicija jo penkių sūnų ir 
anūko, kurie buvo taipgi muzikantai ir žymiausi techni
kai, jie ir pastatė tą firmą ant augščiausio laipsnio, o 
pati skambėjimą ROJALIŲ iki žymiausio tobulumo.

Tą paliudija tie faktai kad Henry F. Millerio Roja- 
lėmis grajina garsiausi muzikantai ant Koncertų ir patys 
nusiperka dėl savęs. y

Parduodami musų ROJALIŲ daugelį, mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai.

Henry F. MiHer & Sons Piano Co.
395 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada aikito 

ant 100 Salėm str., kur rasite vi šokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: ntfo galvos skaudėjime, nuo užsisenėiusio 
matizmo. nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
terų. Dirtių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame g iriausius daktarus per telefoną už- 
dyk?. Todėl jeigu norite gaut genis vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
•teikite į APT1EKĄ no numeriu (1)

1P0 SALĖM ST., BOSTON, MASS.

%__ t
ATPIGO g 
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FILOZOFIJA Lietuvos Atstovybes Amerikoje RANKA VISIEMS ŽMONĖMS

Nauji Adresai

LITHUANIAN LEGAT1ON
1925 F Street, N. W

BOSTON NATIONAL BANK

FARMOS!

Sustok! Temyk ir Klausyk!
ŠIO PATRAUKIANČIO PASIŪLYMO

Skausmus ir galimus nutildo

DRAUGAS reikale

PARSIDUODA FARMA

NAUJAS ir Naudingas PASIŪLYMAS!
DYKAI! STALTIESE DYKAI!

FARMOS!

Vaizhaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Scholastinė Filosofija 
viduramžiuose.

ėios įstatams nepakenku 
Bažnvčios tėvams

HJĮĮ Į'JHIIĮĮR.1 III'1; rtyHIIĮITO. į'l1.

Ant galo sausio 
į 1561 metuose užgimė 
i eis Bacon, kuriam

PARSIDUODA FARMA
Parsiduoda puiki farma Illinois 

valstijoj, 78 akeriai, visa išdirbta, ( 
7 karvės, 3 arkliai, 11 kiaulių, 200 į 
vištų ir visos mašinos, kokios tik 
reikalingos. Už viską $8,000. Rei
kia įmokėti $3000, o likusius ant len
gvo išmokėjimo. Pardavimo prie
žastis—važiuoju j Lietuvą, nes ten 
turiu kitą ūkę.

P. PALOSKY
Box 102. Edgeaood. III.

nerviški vyrai būna 
vartojant NOVO, 

s gyduolės išgydė 
tūkstančių vyrų, 
nesmagumai dus- 

jeigu 
negalit sukoncentruoti savo 
minties arba natūraliai veikti 
— tuomet NOVO pagelbės 
jums. Nuo šių gyduolių jus pa
liksit stiprus ir žvalus j trum
pą laiką.

Silpni ir 
pagelbėti 
Šios puiki > 
tūkstančius 
Inkstų ligo.' 
lės arba veisimo organų 

sukoncentruoti 
arba natūraliai 

NOVO

vien 
nebu

PA1N-EXPELLER

dai, arba trįs Dievai. 1092 
m. Roscellinus atsisakė nuo 
savo tvirtinimų, v

Anselm (1033—1109 m.) 
karžygyngai gynė bažny
čios dogmas. Tikėjimas, 
-ulyg jo, turi būti nejudina
mas; ir negalima klausti, 
kodėl taip ar kitaip yra. Pa

ntis turinti remtis ant ti
kėjimo, bažnyčios įstatai 
teisingi be jokių prirodinė- 
jimų. Tarp kitų scholastiką

161 Hanover Street 
BOSTON, MASS.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $2.45.

FARMOS! FARMOS!
Gera ir pigi farma, 80 akerių že

mės; graži ir maloni vieta, nes palei 
ežero krantą. Yra visi geri budin
kai. koki tik turi , būt ant ūkio. Di
delis sodnas, kuriame yra visokių 
vaisingų medžiu. Žemė gera. Kaina 
tik $2500. Tie, kurie jieškot geros 
ir pigios ūkės, nepraleiskit šios pro
gos. Kita 40 akerių farma, irgi pui
ki vietukė ir geri budinkai. Parsi
duoda labai pigiai. Kaip pigiai tos 
farmos parsiduoda, tai pigiau negali 
būti, nes kiekvienas pamatęs tą pa
sakys. Rašyk man tuojaus laišką 
!>e jokio atidėliojimo, arba jeigu ga
li, tiesiog atvažiuok, aš tamstai pa
rodysiu tas vietas, kurios be abejonės 
tamstai patiks. (19)

Joseph Geribo
Box 142, Scottville, Mich.

Tik pasižiūrėk į šias pui
kias naujos mados iliust
ruotas kortinas, kurios 
ornamentaliskai papAoš 
jūsų langus. Jos yra vė
liausio modelio, padary
tos taip, kad tik viena 
kertiną reikalinga dėl 
kiekvieno lango.

parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių savi
ninkų. Farmos gyvenamos ir negyve
namos. Platesnių žinių klauskite per 
laišką, įdedant markę už 2 centu.

(19) 
TONY ZABELA

P. O. Bos 1, Lake Co. Peacock, Mich.

NIEKUOMET PIRMIAU 
TOKI DIDELES VERTES 
DALYKAI KEBUI O SIU-

del ir išvadoj prieimame • 
prie to, jogei tik geras ir > 
prakilnus lietuvis-Lietuvos ! 
pilietis, gali būti geras ir 
prakilnus Amerikos pilietis. > 
Per tai ir pareiškimas sta- * 
lute, jogei „L. P. Sąjunga ; 
rupinąsi Amerikos lietuvių, * 
kaipo Lietuvos piliečių rei- j 
kalais,” negali būti įterpre- j 
tuojamas, kaipo užveriantis | 
savyje kokį tai „pavojų.” j

goms t įstaigoms, 
nėra priešingos.

Kontrolė ant sudedamų 
aukų negatyviams yra la
biausiai nepageidaujama. Ir 
bene tik delei šio reikalo ir 
ta neteisinga propaganda 
prieš L. P. Sąjungą varoma. 
Piliečiai/ nesibaiminkite! 
Būdami šios organizacijos 
nariais, jus užsitarnausite 
prakilnių žmonių vardą.

L.PS. Vyr. Valdyba.

Kad parodyt, jogei NOVO 
veikia taip, kaip mes sakome, 
rųes pasiųsime jums 15 dienų 
gydymą, vertės 2 dolerių, ap- 
laikę nuo jūsų vardą ir adresą 
ir 50c. stamnomis arba pini
gais, apmokėjimui persiuntimo 
ir surišimo lėšų. Jsitėmyk. kad 
mes siūlome jums—ne sampalą, 
bet 15 dienų gydymą, kuris 
daugeliu atžvilgių gal būt bus 
viskas, ko jus reikalaujat, šis 
pasiūlymas daromas tik ant 
trumpo laiko ir todėl jus tuo
jaus rašykit, o gydymas bus 
jums pasiųstas greitai be .jokių 
užrašų ant siuntinio, kas jame 
vra. (20)

NOVO COMPANY 
Dept. 40

Box 33, Br-ooklyn. N. Y.

Delei išgavimo pasų, vizos ant pasportų, affidavitų 
paliudysimo pargabenimui ginimų iš Lietuvos ir deki

PARSIDUODA FARMA.
43 akeriai žemės, viena mailė nuo 

stoties ir dideliu miestelių, žemė lygi, 
yra kiek gero miško, daugybė vaisių, 
nenupuolantis vanduo, 7 ruimų stuba, 
didelė barnė, vežimams pašiūrė, vie
tininkai. kiaulininkai ir kitokie reika
lingumai. Senatvė priverčia savi
ninką parduoti. Su farma kartu par
siduoda 2 arkliai, vištos, vežimai, 
siejos, visa mašinerija, pasėti grudai 
ir tt., viskas tik už $3500. Jnešt 
$2000.------ ' (20)

GEORGE PLEP1S 
Pennsburg, Montgomery Countv. Pa.

FARMOS! FARMOS!
110 ekrų. žemė padalinta į dirba

mą, ganyklą ir girią; geros triobos 
vertos daugiau negu uz kiek par
duoda visą farma; Šaltinio vanduo 
teka paipą į stubą ir barnęą 1 ir pusė 
mailos į miestuką ir dvpą; 12 gerų 
karvių, 1 arklys, pakinkai, vežimas 
ir visi farmos padargui. Parduoda 
su viskuom už $4200; jmokėt $2,300; 
pigiau niekur negausi.

Kita farma 55 akrai—daug dirba
mos žemės, 5 akrai girios, stuba, 
barriė ir kiti budinkai; miesto van
duo, nedidelis sodas. Parduoda uz 
$2,300- -įmokėt $1,360. Platesnių ži
nių klauskit pas (20)

A. ŽVING1LAS
26 Rroadvvay, So. Boston, Mass.

126 akrų su locnu ežeru, žemė 
juodžemis, visa lygi, budinkai nauji, 
jaunas sodelis; su visomis mašinomis, 
javais, padarais ir gyvuliais —4 jau
nos kumelės. 8 karvės, 1 telyčia, 6 
veršiukai, 8 jaučiai, 5 kiaules. Turiu 
kitą užsiėmimą todėl parduosiu ant 
lengvų išmokėjimų. Norint platesniu 
informacijų, rašykit laišką. (20) 

JOS STANKS 
R. 2, Brartch, Mich.

Jų artistiškas papuošimas ir gvarant uotas rankų darbas priduoda joms didelės vertės. Jos atrodo labai bran
gios, nei už $15.00 negausiu geresniu aiba kurios il'riau laikytų. Mes jas siūlome jums pagal specialų kainą tiK 
už $2.95 kiekvieną. Bet jeigu jus užsisakysit ant syk dėl keturių langu, tai sutaupysit i dolerį, nes keturias 
mes atiduosim jums už $10.80. Priegta,’, pridėsime dar PUIKIA STALTIESE visiškai DAKAI.
Atmiok, kad vis specialis supažindinimo pasiūlymas tik ant šio mėnesio. Todėl siųsk užsakymą tuojaus, o už
tikriname, kad nesigailėsi.
Nesiųsk mums jokių pinigų. Tik pa
siųsk kuponą su 35c. stampomis dėl 
persiuntimo lėšų. Likusius užmokėsi, 
kuomet siuntinys ateis į iusi^ namus.

UNTON SALES CO.. Dept 150 
2029 w. CHICAGO AVĖ-

CHICAGO. ILLINOIS.
Mes gvarantuojame pilna užsiganėdi 
nimą arba pinigus sugrąžiname.

KUPONAS.
Gerbiamieji:— Malonėkit prisiųsti man ....kortinas. už kurių per
siuntimą siunčiu 35c. $10.50 užmokėssiu įm» aplaikymui. užsakau 
keturias jų, kad galėčiau gauti staltiesę dykai.
Vardas ir Pravardė ........................................................................-..................
Adresas ............................................................................... . .................................
Miestas ir Valstija ............................................................... ..............................

jokių ir dar yra nurodoma koks 
nesi’eidžiama. tai

« . I -

Gal ištikro „pavojus” yra ! 
tame, kad L. P. Sąjunga re- J 
mia Lietuvos valstybę? ! 
Taip; pavojus galėt# būti 1 
tuomet, jeigu Lietuvos vals- ! 
tybė veiktų prieš Ameriką Į 
kariaudama, ar kaip kitaip.' • 
Bet Lietuva to nedaro, o tik. ■ 
kovoja, veikia ir triūsia vi- - 
šokiais budais už atgavimą 
sau brangios laisvės, nepri- 
gulmybės ir už palaikymu ir 
išauklėjimą demokratybės 
idealo. Ir Amerika, dabar 
laisva šalis, nepersenai ko- 
vojo už lygiai tokius bran
gius idealus, kaip Lietuva 
kad kovoja. Per tai Ameri
kos šviesuomenė supranta, 
jogei Amerikos lietuviai, 
dabar remdami savo pri
gimtąjį kraštą paskolomis 
ir aukomis, teikiant jas Lie
tuvos jaunutės respublikos 
labdaringoms įstaigoms, ne- 
nusideda prieš šią šalį ir ne
stato savęs pavojui. Tai yra 
labdarybės darbas ir Ame
rikos lietuviai už tai tik pa
gyrimo ir pagarbos nuo 
amerikonų gauna, o ne ko
kios ten nuožiūros neištiki
mybėj.

Gal negeras darbas yra 
„veikti kontakte ir sutarti
nai su Lietuvos respublikos 
atstovybe Amerikoje? Ne
gatyviai propagandistai, 
tiesa, išrodinėja blėdingumą 
šitokiam budui veikimo. Jie 
net išsitarė tokių nesąmo
ningų dalykų, kaip kad „L. 
P. Sąjunga esanti valstybė 
valstybėje” ir taip esą dėl 
to, kad veikia kontakte ir 
sutartinai su Lietuvos res
publikos atstovybe Ameri
koje. Gi tikrenybėj pasiro
do. jogei vedimas registra
cijos skleidimas apšvietos 
tarp lietuvių išeivių, rūpini
mosi jų reikalais abelnai, 
kaip antai priežiūra kelei
vių, etc. yra grynai visuo
meniški reikalai, lygiai kaip 
ir labdarybė. Todėl atlie
kant tuos darbus sutartinas 
veikimas su atstovybe yra 
gražus ir naudingas, ypa
tingai šitoks kontaktas su 
atstovybe yra reikalingas 
kontrolei amerikiečių lietu
vių aukų sudedamų Lietu
vos visuomenės labdarin- 

tam

PATARMES MERGINOM 
APIE LYTIES DALYKUS

Parašė M, H. Sanger. Knyga pa
puošta tam tikrais paveikslais. Išlei- 
<P> F. J. Stropiene, prirengdama nau
dingų patarimų ir moterims. Kurio? 
dar neturit minėtos knygos, tuojaus 
užsisakykit Su užsakymais siųskit ir 
pinigus, money orderį arba popierini 
dolerį, ant Vardo

F. J. STROPUS
3» Rmadvaj. So. Boaton, Maaa.
Agentams duodame gerą nuošimtį.

LOMI DYKAI.
Kodėl 'nepasinaudoti pro
ga dabar, kol dar neper- 
velu. Mes turime tik 500 
Žiu rankų darbo staltie
sių su artistiškais papuo
šimais. Vieną tokių stal
tiesių pasiųsime jums 
dykai, jeigu jus užsaky
site pas mus keturias 
kortinas ne vėliau kaip į 
30 dienų nuo dabar.

25 -1
Fran- 
buvo 

lemta atgaivinti filosofiją, 
\ .atskirti ją nuo bažnyčios

430 met). 'aklų dogmų. Kitą kartą
‘ Scholasticizmas tai filoso- pakalbėsime apie Bacon in- 
fija, kuri apgina bažnyčios duktyvę filosofiją, 
doktrinas, tarnauja bažny-i " (Toliau bus) 
čiai (krikščioniu). -Scotus V'
Erigena skelbe, kad filoso-: 
fiją ir religiją negalima per-į p ’ m AQ
skirti. Aplamai imant, visi: * 1 
scholastikai bažnyčios dok-| -----------
trinas laikė ir laiko negin- Iš priežasties negatyvės 
čvjąmomis; jei kartais jų agitacijos L. P. Sąjungai, 
filosofijoj pasirodo koklį dalis Amerikos lietuvių pi- 
nors neaiškumai, tai bažny-liečiu tapo suklaidinta. Me
čia ir tikėjimas pasako gatyvėj propagandoj buvo 
„taip” arba „ne” 
argumentų . nesileidžiama. tai „pavojus,’’ gręsiantis 
Ne protas, ne išmintis, bet Amerikbs lietuviams pilie- 
bažnyčia' skaitosi autorite- čiams prigulėti prie Lietu- 
tu. i Įvių Piliečių Sąjungos. Sa-

Pirmutinis scholastinės koma buk šie lietuviai nus- 
filosofijos darbuotojas buvo tošių šios šalies pilietybės, 
Johannes Scotus (Erigena),taps nužiūrėtais ir net galė- 
—800 met. Jis gimė ir mo- tų būti Įtartais neištikimy- 
kinosi Mažojoj Škotijoj (da- bėj: o ant galo net. ir „baus- 
bar Irlandija), gyveno Pa- mės” gali gauti. Šitaip nega- 
ryžiuj ir kitur. Jo filosofi-. tvvė propaganda varoma ir 
joj matosi didelė įtaka Pla-jji, suprantama, ant nežinan- 
tono ir didelis misticizmas.; čių tikrenybės, Amerikos 
Jis neranda skirtumo tarp lietuvių piliečių įtekmės pa
tikros filosofijos ir tikros daro, 
religijos; bažnyčios tėvų au-j Pareiškiam, jogei šios 
toritetą jis skaito nemažės-: negatyvės propagandos sklei 
niu už šventraščio autorite- ■ džiami bauginimai yra be 
tą. Dievas, sulig Scotuso, y-1 pamato. L. P. Sąjunga yra 
ra tverianti ir nesutverta ! grynai visuomeniška orga* 
ėsybė, tikrai egzistuoja. Jisi nizacija. Jos vyriausiu tiks- 
yra visų daiktų šaltinis, vi-lu yra labdarybė, teikiant 
šoko pradžia ir pabaiga, i materiale paramą Lietuvos 
Yra idėjų—tai priežastis valstybės labdaringoms įs- 
atskirų esybių; tos idėjos taigoms, kaip tai: Raudona- 
randasi dievo išmintyje, ham Kryžiui, šauliams, Gy- 
šventoji Dvasia verčia tas-nimo Komitetui, kėlimas 
idėjas vvstyties į formas (į; Lietuvai paskolos, etc. Ru- 
esybes ir daiktus). Visi i pinimosi Amerikos lietuvių, 
daiktai sugrįžta į Dievą, i kaipo Lietuvos piliečių rei- 
iš kur visi ėmė pra ( kalais, teikiant jiems žinių 
džią; Dievas tai visoti-japie šios šalies įstatymus, 
na substancija, iš kurios' kalbą, pragyvenimo sąlygas, 
viskas imą pradžių. Tai | etc., darant tam tikslui ang- 
taip Spinoža mokino-- Die-.]ų ir lietuvių kalbos kursus, 
vas yra prigimtis (visata—' pamokas, paskaitas ir tt. 
viskas). Į labdarybės ir. apšvietos

Pabaiga j vienuolikto šimt. darbuose veikiančius, ame- 
mečio Roscellinus skelbė no- • rikonai gerbia ir net para- 
minalizmo teoriją. Sulig mos teikia. Šios šalies šyie- 

. tos teorijos veislės tai tik suomenė labai gerai žino, 
rinkinys individų, turinčių jogei ateivis negali suameri- 
vienokių .ypatybių ir vieną konėti ir pasilikti geru šios 
vardą, bet neturi tikro ėsi- šalies piliečiu pirm negu jis 
mo (egzistavimo); tiktai in- išmoks anglų kalbos ir susi- 
dividai tikrai egzistuoja. Ir pažins su šios šalies įstaty- 
y isi visatini terminai yra mais. Amerikonizacijos dar- 
tiktai vardai arba terminai, bas juk vedamas čionai ne 
atskirai neegzistuoja. Jis prievartos keliu, o tik atei- 
norėjo pritaikyti nominaliz- vius liuosai lavinant. Ir L. 
mą prie bažnyčios dogmos P. Sąjunga, kaipo Amerikos 
apie trejybę, bet susilaukė lietuvių organizacija, rupi- 
didelių pasipriešinimų. Jei, naši lietuvių išeivių apšvie- 
darodinėjo bažnyčios gal- tos reikalais, taipgi nevar-j 

\ vos, tiktai individai tikrai žydama jų. Tik apšviestas ir 
^egzistuoja, tai tris asmens susipratęs ateivis gali būti 
šv. trejybės yra trįs indivi geru piliečiu šios šalies. To- į

Reikalauk šiandien ant šio paveikslo parodytu daiktų ir kuomet juos 
Kausi, parodyk savo kaimynams, drau.srarns ir kitiems, tejrui jie sprendžiu 
apie jųjų vertę.

Jeiffu nori įsivaizdini didelę vertybę šių daiktą, buk pirmutinis ir nau
dokis proga iš šio puikaus pasiūlymo, o tada tu busi musu reprezentantas.

Šis pasiūlymas taip aiškus, kad jums nereikią jokio abejojimo. Tik iš
kirpk šitą paveikslėlį, parašyk aiškiai savo vardą ir adresą, įdėk 35e. s tam
ponus delei persiuntimo lėšų ir mes pasiųsime jums tuos daiktus, kurie čia 
ant paveikslėlio parodyti.

1. Augštos vertės Gegutės Laikrodis, padarytas iš brangaus medžio, pui
kus rankų darbo išpiaustvmai. Viskas geriausio darbo ir užtikrintas, kad 
laiką rodys teisingai ir taip yra, nes laikas nustatomas pagal vogas. Gva- 
rantuojamas, kad laikys visą jūsų gyvenimą.

2. Automatiškas plaukų kirpėjas. Nusikirpsit sau plaukus, taip kaip jie 
yra šukuojami.

3. Gelžkeiio mados laikrodėlis pasidabruotuose nikelio lukštuose, gra
žiai išpjaustytas.' Užtikrintas jogei teisingai rdBys laiką ir gvarantnotas 
ant daugelio metų.

4. Paauksuotas žiedas su jusu vardo pirmomis raidėmis.
5. Barometras.- naujausio išradimo, kuris parodo atmainas oro, koks bus 

ryt ar už keliu dienų. Jis panašus į namelį, kuriame gyvena vyras ir mote
ris: kada gražus oras, tai išeina laukan lėlė moteris, jeigu bus lietus, tai 
moteris pasislepia namelm, o išeina vyras su lietsargiu. Argi nebūtų įdo
mu turėti savo name tokį nepaprastą daiktą ?

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

N“i vienas iš š»ų šešių daiktų neparsiduoda atskirai, nes tik sykiu par
duodami mes galime atiduoti juos taip pigiai. Kuomet aplaikysi tuos daik
tus, jeigu nerasi, kad jie yra du sykiu tiek verti, mes sugrąžiusiai jums pi
nigus. šis setas tikrai nžinteresuos jūsų draugus ir jie norės gauti juos, 
o galbūt ir jus patys norėsite gauti kitą setą. Todėl užsisakyk tuoj. (22)

UNION SALES CO.
673 W. Madison St.. Depl. 459. CHICAGO, II.L.

DRAUGAI, platinkite ”Ke!e>v’į’ tarpe savo draugų 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį, kaina metams $2.00.

Grekų filosofija laikui bė
gant apmirė; Romoje ji 
rado sekėjų, bet didelės pa
ramos negalėjo įgyti. Ant 
galo atsirado krikščionybe, 
kuri prarijo visą grekų gal- Zi 
vočių darbą. Krikščionybe, " 
žinoma, daug ko paėmė iš’ 
senovės filosofijos, bet vis-Į^ ___
ką perkeitė taip, kad bažny- <raiįnia paminėti Tomą A- 

~is/gjjjnigįi, DUn Scotųs, Alber- 
. .. ^PJ^jlus Magnus ir tt. Nėra

daugiau.teologija arba Die- refkal6 pakartoti visų bar.- 
vo pareiškimai, negu iuoso-. (jymų prirodyti bažnyčios 

Yj,eP°k teologijoj ma- neklaidingumą. Tada buvo 
losi aiški Įtaka' Platono viduramžiai, gadynė, kurio- 
doktrinų ir Anstoteho mo-;je bažnyčia valdė žmonių 
kymų. Ypatingai Justinas:įuną jr dvasią. Nebuvo 
kankinys tai aiškiai parodo;. progos pasirodyti su tikra 
jis SoKratą vadina kriKscio- ■ įįl0S0TJ5a- Kas neperėjo
nimi; jis sako, kad Platonas į per bažnyčios cenzūrą, to 
^aug ką ėmė iš Žydų švent-! nebuvo galima skelbti. Tai 
rasčio. Tertmianas. priėmė :vj?ai neistabu, kad tų laikų 
propozicija Credo quia ai--, *\fi]osofjjoj” viešpatavo vien 
surdum”, pnesmosi filoso- vergiškas bažnyčios dok 
f i jai, bet visgi daug ko is; trinų, gynimas. Tai buvo 
stoikų_ paėmė. 9rlSenas!tamsybių gadynė; .gadyne
185—254 m. po Kristaus au0 tikėjimo ir vergystės, 
daug ko iš Platono ėmė/pjjosofįja pasiliko 
Klementas skelbė, kad filo- > rankraščiuose, kurie 
sofus vadovauja dieviška is-į vo skaitomi, 
mintis (logos). Platono i- 
dėja gėrio arba Dievo yra 
augščiausia idėja, Augusti
no Dievas tai suma esentia 
amžinas ir nesimainantis

MISŲ LžRl'BEžiO SKYRIUS
Turi tiesio;?:nius susinėsimus su Lietuva per 
Direction der Disconto-Gesellschaft, Kaune; f 
Litauisehe Bank fuer H audei und Industrie, 
Kaune.
Mes siunčiame pinigas į visas dalis svieto ir į 

Lietuvą su didžiausiu pasisekimu.

patvirtinimo Įgaliojimų, visokios rūšies dokumentu ir 
delei sujieškojimo turtų', bylų vedinio, visados kreipki
tės prie Lietuvos Atstovybės ofiso, šiuo adreso •

Delei persiuntimo pinigą Lietuvon giminėms, nuo 
karo nukentėjusioms arha delei persiuntimo aukų Lie
tuvos Valstybės reikalams. Lietuvos Gynimo Komite
tui, Lietuvos šauliams. Liet. Raud. Kryžiui ir kitiems 
reikalams, o taipgi visais Lietuvos Paskolos reikalais. 
Prekybos ir Pramonės dalykais ir deki -Lietuvių pilie
čių registraeijos, rašykite visados šiuo adresu:

LITHUANIAN REPRESENTATiVE
370 Seveath Avenue, New Yerk < ity. N. Y.
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Vietinės Žinios
SO. BOSTONO LIETUVIAI . 

PROGRESUOJA.
PRANAS RUPKELIS, lietu-

!
Ii

H♦4
Tel. Haymafket 41M 
Gyvenimo TeL: Cambridge 8098.

DR. AL FIDERKIEVICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

Nuo 1 iki S, nuo 8 iki 7:80 
tventadieniais nuo 10 iki 1

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 218 v 218.

"Munšainieriai” atakavo 
Draugiją.

'fulas laikas tam algai |
So. Bostono "munšainierių’' vys. žinomas tarpe angių ir lie-į 
' ' - - ’ ’ • j tuviu kaipo FRA‘NK RUSSELL,

nupirko didelį budinką BROAD-i 
j \VAY GARAGE su šešiom 
krautuvėm an East Broadway, 

.i So. Bostone, prie pat miesto na
mo "Municipai Building.” Taipgi1" 
nupirko ir ”garage” biznį tame 
pačiame budinke. Jo žentas, «3l 
Bronislovas Mačis, bus pilnas 
gaspadorius tame "gulage” ir 
patarnaus visiems kuogeriausia 
prie apžiūrėjimo 
prie , pardavimo 
ALIEJAUS, TAJERIŲ, 
BU ir tam panašių reikalingų 
daiktu dėl automobiliu.- ‘ 

Budinka< užima apie 19.000 Į 
pėdų žemės ir yra vertas, sykiu 

j: u bizniu apie šimtą tūkstančių 
t $100,000.00). Taigi yra labai 
nalonu matyti, jog atsirado 
vienas drąsus lietuvis, kuris sto- 
'o Į eilę stmbi’ijų biznierių ge- 

> iausioje vietoje So. Bostone.
Prie sutaikymo kainos ir su

darymo visų sutarčių (agree- 
nents) pirkime patarnavo 

ANTANAS IVAŠKEVIČIUS 
(Lithuanian Agency). 

Pirmutinis lietuvis agentas So. 
Bostone ir dabar savininkas tii- 
ožiausios lietuvių Real Estate ir ■ 
Insurance agentūros Amerikoj.! 
Ofisą užlaiko po num. 361 
orvadway, So. Boston, Mass.

Patartina visiems lietuviams, 
turintiems automobilius, pirkti 
presoliną. tajerius, ir tt. nuo p. 
Runkelio, nes patarnavimas bus • 
tikrai teisingas ir už prieinamą 
kainą.

Girdėta, kad p. Kupkeiis žada 
atidaryti krautuvę ir ”repair 
>hop”, kuriose pardavinės įvai-1^ 
rias automobilių reikmenis (au- 
tomobile supplies); taipgi už- 
laikys automobilius dėl pasam- f 
dymo visokiems pasivažinėji- f 
mams. Reporteris. £

lyderis J- Per-kas pradėjo 
platų bizni su "munšainu” ir 
todėl jis tapo pakeistas nuo 
darbo. "Munšainierių” tar
pe tas sukėlė didžiausią re
voliuciją, ir ant žut-but jie 
pasiryžo sugrąžint savo ly
deri atgal i "džiabą.” Jie or
ganizavo visas savo spėkas 
per 4 savaites: kai-kuriose 
bolinėse, bučernėse ir net 
komunistų "redakcijoj”(ku
ri randasi vieno biznieriaus 
"išeinamajam”), fundino 
"munšainą" kiekvienam, ku
ris tik prisižadėjo balsuot 
už jų lyderį. Ir štai, pereitą 
seredą pasimatė ant susirin
kimo kas tai nepaprasto. Sa-| 
lė pilna prikuždėjo pusgir
čių "munšainierių” ir jų ly
derių. Tūli "munšainieriai” 
uždarė bolines ir traukė su 
savo sėbrais i susirinkimą. 
Atidarius susirinkimą ir 
priėjus prie svarstymo apie 
"munšainieri”, pasirodė, kad 
susirinkime 
prigulinčių, 
svetimomis 
Prasidėjus 
reikalų "tikrieji revoliucio
nieriai" šoko ginti "munšai- 
nierius.” "Garsus oratorius” 
Plepys pradėjo aiškinti., 
kad čia užtaisytas buržujų i

Pereitą sąvaitę Bostone triksas, kad suskaidyt dar- t 
nusinuodijo miesto kasinin- bininkų spėkas: 
kas D. H. Mahonev, nes ant bininkų 
■’stakų” prakišo $1,300 mies- nuška, 
to pinigų ir neturėjo iš ko riams, 
atiduoti. Vyriausis miesto buržujams 
iždininkas pralošė ant bir "munšainierių 
;:os net $60,000 miesto pini
gų, ir dabar randasi po 
areštu.

Maisto kainos puola.
Valgomieji daiktai Bos

tone. kaip ir kitur, eina pi- 
gyn. Gerą kumpi (ham) ga
lima gauti jau po 32 centu 
svarui: rūkyti lašiniai (ba- 
con) parsiduoda po 28 cen
tus svarui. Vadinami "šolde- 
riai” (priešakiniai kum
piai), taip rūkyti, taip švie
ži, pai-siduoda jau po 18 cen
tų svarui. Pirmos klesos 
taukai 20 centų svarui, cuk
rus 7c. svarui. Avinčiena 
nuo 18 ligi 32 centų svarui. 
Tuzinas geriausių šviežių 
kiaušinių 40—15 centai. 
Sviestas 45—5(> centų sva
rui. Bulvių pekas (8 kvor
tos) 25 centai.

Visi varo degtinę.
So. Bostono teisme 

dien buvo nubausti už slap
tą degtinės varymą trijų 
amatų žmonės: rubsiuvis, 
barzdaskutis ir mėsininkas. 
Laikraščiai dabar sako, kad 
• every body’s doing it ” šiau
riai, kriaušiai, barzdasku
čiai ir bučeriai—visi virto 
degtindariais!

aną-

, pasirodė, kad 
dalyvauja ne- 
kiti atėjo su 

knygutėmis, 
apsvarstymui

i

I
I

Nusinuodijo miesto kasie- 
rius.

Apiplėšė vasarotojų kempę.
Pereitą nedėldieni 8 gink

luoti plėšikai užpuolė vasa
rotojų kempę girioje netoli 
Stoughtono ir apiplėšė 20 
buvusiu tenai žmonių, atim
dami iš jų apie $5.000 pini
gais. laikrodėliais, žiedais ir 
kitokiais dalykais. Cigarus, 
ir tuos atėmė. Banditai buvo 
atvažiavę dideliam automo- 
biliuje. ir tuo pačiu automo- 
bilium pabėgo.

Atpigins gazą.
Bostono gazo kompanija 

paskelbė, kad nuo 15 birže
lio ji atpigins gazo kainą. 
Vietoj dabar mokamų $1.40 
už 1,000 kubinių pėdų gazo. 
nuo 15 birželio bus $1.35. 
Kaip kelt, tai kėlė ant syk 
po 25 centus ant 1.000 pėdu, 
o kaip reikia atpigink tai 
tik po 5 centus tenuleidžia.

Bažnyčioj areštavo bedarbį.
Į kataliku bažnyčią ant 

Harrison avė. atėjo pereitą 
redėldieni žmogus ir vaikš
čiodamas iš vieno galo Į ki
ta laike mišių pradėjo ges
tikuliuoti rankomis. Kuni
gas pašaukė policiją, kad tą 
žmogų areštuotų. Policija 
ji suėmė ir nugabeno psi
chopatijos ligonbutin, kad 
ištirtų jo protą. Kaip ro
dos, tas žmogus ilgai jau 
buvo be darbo ir nuo dide
lio rūpesčio gavo proto pa- jaunas 
mišimą.

kitas dar- 
”geradėjas” X Ja- 

aiškina '’munšainie- 
kad lietuviškiems 

nerupi išvalyt 
” lizdas, bet 

nori užgint salėje darbinin
kų literatūra. Vienuoliktas 
komunistų laikraščio "re
daktorius” iš kakročių liz
do visa gerkle rėkia 'lauk su 
buržujais, lai gyvuoja musų 
spėka!” Vienam iš narių pa
stebėjus, kad vienas iš bal
suotojų. nėra draugystės 
nariu, pašoka "munšaino” 
Į cdrečikas Savickas jr rūs
čiu balsu surinka: "eik tam 
svolačiui sudaužvk snuki!” 
Kitas žymus kazirninkas,' 
seniau buvęs bartenderis, 
kuris nevienam lietuviui yra 
apkraustes kišenius, nusi
tvėręs už kresės šaukia: "iš
mušt tuos svolačius buržu- 
jus!

Bet pirmininkas vadavosi 
ramiu temperamentu, nepri
leido "munšainierių” .prie 
tetvarkės ir pusiau su bėda 
priėjo prie balsavimo. Bal
savime "munšaireriai.’’ nors 
ir buvo suvažiavę iš visos 
apielinkės, teeiaus turėjo 
tik 10 balsų daugiau ir todėl 
savo lyderio sugrąžint ne- 
pajiegė. Ir taip nelaimingi 
”munšainiėriai” savo "revo
liuciją” prakišo, ir išėjo iš 
susirinkimo kaip tikri kan
kiniai.

Bet kai girdėtis iš jų tvir
tovių. tai jie organizuoja 
nauja ataką ir eisią, kad ir 
ant kumščių. Reporteris.

o

”garage” ir 
GESOLINO.

Tir
tam panašių reikalingu

i
I

FORNIČIAI PARSIDUODA.
Dviejų ruimų rakandai, da nesenai 

pirkti, parsiduoda pigiai, nes išvažiuo
ja į Lietuvą. (201

K. Gilvs
95 —-6th st.. So. Boston, Mass.

geras pirkimas: 
PAUSIDUOI) \ BUČERNĖ. 

’Apielinkč apgyventa lietuviais, vo- 
iečiais ir anglais, arti marių, ant 

plačios gatves. Perkant biz- 
•eikia pirkt ir namą. Namas 

8 kambarių ir Storas, elek- 
Kainą su bizniu ir na- 

Įnešti reikia tik $2.500. 
nas (19)

M1ZAKA
So. Best o n, Mass.

K 
didelės, 
wi, n 
mūrinis, 
tros šviesa, 
tau £5.000. 
Kreipkitės

A.
361 Broadway,

LIETUVIS DKNT1STAR

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Brvaduay, priešais paštų. 
SO. BOSTON Tel. So. Boston 823 
ttfieo valandos:

Nuo 9:30 iki I* *1-1 
- 6:30 " 9

Dr. L. J. Podder
iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ l* 
MOTERŲ LIGAS.

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

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

69 CHAMBER ST, BOSTON.
Telephone: Uaymarket 3390

~ ' i!
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ŠIĄ SANVAITĘ
CLARKO O. N. T.

AUSTINIAI MEZGINIAI

!
 Tel. S. B. 2488.

Dr. J. C. Landžius Seysottr
I

I.IETUVYS
Gydytojas ir Chirurgai.

506 Broad\vav & G st.
SO. BOSTON, MASS.

$1.07'» už baksą.

TIK OLSEL1A.MS PARDUO
DAMA.

PACIFIC SPECIALTY CO.
81-86 Esse.v St.. Boston. Mass.

Dr.A-Christian
SPECIALISTAS

t
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MASS. AVĖ. 6ARA8E, Ine.
J. MATHUS. TREAS.

PIRMUTINIS LIETUVIŲ 
G A RĄŽIUS- 

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

2353 MASS. AVĖ,
NO. CAMBRIDGE. MASS. 

Telephone: Camb. 2593.

Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir artinų ligų, lan
kysis Norvvoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir

PETNYČIOM1S
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEK OJE 

ant Antrų lubų.
ligoninė ir didisis ofisas: 
4UI MARLBOROUGH ST, 

BOSTON. MASS.
o—■ ■ ■ ■-

Jo

GERIAUSIA
VALGYKLA

STRAND LUNCB
Visokie 
skaniai
Sriubos 
skoni, 
koma.
Maloni
lietuviams.

VALGIAI švieži 
pagaminti.
ir mėsos tur geriausi 
Viskas švariai užlai-

ir švari užeigos viela 
(19)

K. BLINSTRUBAS
Savininkas

301 BKOADWAY prie D ST.
SO. BOSTON. MASS.

Pasportai j 
Lietuvą.

Mes parūpiname greitai 
PASPORTUS 

su Latvijos vizų keliauti 
I LIETUVA 

važiuojantiems per Libavą 
tiesiog iš New Yorko.

Geriausia patrnavimas ir 
pigiausios Kainos siunčiant 
siuntinus per telegramą ar
ba per paštą į LIETUVA.

Čekius išduodame į Lie
tuvių Komercijine Banką 
Kaune.

Pinigai važiotis su savim 
neparanku.

international Bankers
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LONGINAS ULINIS

0

T
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Bntiaai 
reikalai- 
kite 
si tekio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butą 
INKARO vais- 
bažeaklls.

Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIEDMH
SPECIALISTAS VENERlšKŲ 

LIGŲ- 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
IU69 WASH1NGTON ST.

BOSTON. M ASS.

« t ♦ ♦ 

i 
»

I 
• 
I 
I 
• 
» 
♦ 
I 
I 
t 
t

EUHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

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

262 UASH1NGTON STREET, 
BOSTON, MASS.
Tek Main 3334

Paalgiakite Baąje-^i^mr' 

Ruffl&s 
Sn užr«gijtraotu TkubaianklinSav. Vato. 

Biurą 

Naujame mėlynaa^ pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užasuten. 

čio. ypatybės šiame vaiste idętos, 
su prieąiaiša priimniai švelnaui 
kvepalo.

Ruffes yra labai paveikianti* 
pleiškai) u pa ša lintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytoju, kuris 

patikę kad 
ir gačniau. 
siaiypatai.

♦
Aptiekoae 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atai tiekite 
75e., tad 
atsiutime 
perpūtą 
tiesiog iŠ 
laban- 
torijot.

pvaM v r •>
* H S-’

AK Jl St STOGAS PATAI
SYTAS?

Anskaitliavimą duodu ant 
visokių stogų (rufų) patai
symu. (21)

JOHN MAIITIN & CO.
63 GATĖS ST..

SO. BOSTON. MASS.
Tel. ĮSI-M. Uždėta 188o.

103-5 SALĖM ST., 
BOSTON, MASS.

Įseigta 1880 m.
F AD.RICHTERiCO

BRUDKLYN
NEVV YOKK

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

■c

26 SCHOOL ST.. 
CAMBRIDGE. MASS.

Tel. Cambridge 7322

ANT PARDAVIMO ARBA IŠMAINYMO; PUIKIOJE 
VIETOJE, CAMBRIDGE. MASS.

Turime ir daugiau pigiu ”public garage’ų Bostone ir 
apielinkėse ant pardavimo. Kreipkitės į musų ofisą, o 
gausit gerus pirkinius.

LITHUANIAN AGENCY
361 BOADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

Telefonai: So. Boston 605, 1337 ir 31.

Didžiausia Lietuvių j ž

Tel. So. Eoston 506-W J
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS!
LIETU VYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak. 
NENELIOMIS 

iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Bruadwav. tarpe C ir D
SO. BOSTON. MASS.
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BEDARBIŲ ARMIJA 
AUGA.
Sunku yr 

gauti, bet kode! nepra
dėti savo biznį ? Kode) 
nepasiliuosuoti nuo be
darbes ant visados ?

"TIESUS KELIAS PRIE TURTO”
parodo aiškiai, kaip zerkole, kaip su 
keliais doleriais gali pradėti savo biz
ni biie kur ir tapti laimingu.
"TIESIS KELIAS PRIE TURTO” 
suteiks tau darbo ant visados ir už
mokės už tavo darbą šimtą kartų 
daugiau, negu dabar tu gauni.
"TIESUS KELIAS PRIE TURTO” 
parašytas lietuvių kalboj ir kainuoja 
lik 1 doleris.

Pinigus meldžiu siųsti tr.oney orderiu arba popierinį dolerį laiške. 
Adresuokite šitaip:

W. YURKEVICH
3326 S. H AUSTEI) ST, CHICAGO. ILL.

Paltanavičius mirė.
Pereitą sąvaitę So. Bosto

ne mirė Martinas Paltana
vičius. Velionis buvo dar 

žmogus, bet spėja
ma. kad gėrimas pakirtojoj 
sveikata.

šuo apriejo vaikus.
Ant Dudley streeto, Kox- 

buryje, i dešimtukų štorą 
ibėgo anądien šuo ir prade- panedėlj trokas 
jo kandžiot vaikus. Kilo di- 
džiausis lermas ir pribuvęs 
’policmanas šunį sugavo. 
Dabar ji tyrinėja, ar nėra 
jisai pasiutęs.

Trokas užmušė žmogų.
Palei South Stationą šį 

,___ 'I'" ' užmušė-J.
Whaleną, 60 metų amžiaus 
darbininką, kuris gyveno 
So. Bostone ir ėjo pėsčias į 
Bostoną.

Lietuviai laimėjo dovanas.
Laike atsibuvusio stubos 

Vakarinės anglų kalbos ir papuošalų bazaro Mecha- 
ukėsystės pamokos šiais me- nies Building'e S. Kleme- 
tais tęsis iki gegužės 27. Įsi- rauskiutė, po vyrui Kulačie- 
rašiusieji privalo pamokas nė. laimėjo 500 dol. vertės 
lankyti, kol vakarinės mo- pianą.
kyklos nebus uždarytos. Kelios sąvaitės atgal Pet-

Pamokos atsibuna pane- ras Geležinukas laimėjo 400 
dėliais. utarninkais ir ket- dolerių Įspėjime krutamujų 
vergais tarp 7:30 ir 9:30 va- paveikslų aktorių.
karais. So. Bostone pamokų Tai visgi smagu, kad ir 
vieta Bigelov/ School, kam- lietuviai pradeda pasižymė- 
pas Fpurth ir E Sts. „ _ ti.

Pranešimas.

4
Samia rietis.
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SEVERA’S
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Jeigu jaustite pavargis, aržus, ner
vuotis, lengviai sujudintas, jausiąs 
nuo triunksmu. negalite miegoti — 
tada nepadarisite giariaus imdamas

B Te!.: itichmond 2957-M. į

® Dr. David W. Rosen b
Kaina Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakare.

<21 HANOVER ST
BOSTON. MASS.
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TAI YRA STIPRI AUSIS, SAUGI AUSIS IR PARAN
KIAUSIAS BANKAS LIETUVIAMS PADĖJIMUI 

SAVO PINIGŲ. -

(Severo Nervoton), tam tikrus gy- 
dules dil tokiu negalę. Jie nutildė 
nervus, atneša rami) ir pastiprinanti 
miegą ir atgaivin nervu systemą. 
PrekC $1.2S. Gaukite nuo sava 
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo. 
Neimkite kitokiu.

South Boston Trust Co
įsteigta 1891 m.

474 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
ELIOT SKYRIUS?

235 TREMONT ST, kampas Eliot St., BOSTON. MASS.
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■
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Atgaivinkite 
sava nervus..

W. F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIDS. IOWA

i
I

šioje Bankoje yra sudėję suvirs 11,000 depozitoriy tau
pymo skyriuje ir suviršum 2,000 depositorių Komercijos 
(čekių) skyriuje.

Už padėlius, paskutiniu g AL 
laiku yra mokamas O

Procentai prasideda su paskutine diena kiekvieno mėnesio 
■&BPOSITŲ YRA VIRS $3,600^000.00.

lies toTirfie ^ayo šėrininkais didelį skaičių žymių Lietu
vių. Taipgi.y»a lietuvių direktorių ir lietuvių darbininkų. 
VIENINTELIS BANKAS BOSTONE, KURIS ATSTO

VAUJA LIETUVIUS.

*7

Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra Amerikos 
ar Europos daktarų, išpildomi teisingai.

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

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie- 
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo d 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti. -j
Vaistai Kraujo Valymui, už bonką............................................... $1.50.
Lietuviška Trejanka, pakelis ................................................................ 50c. Jį
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų ..........   $1.25. ffi
Plotkelės nuo šalčio ir Grippo ..............................................................50c. jS
Perfumai ....................................................!.............  $5., $4, $3, $2, 31 X
Muilai ............................................................................ 50c.. 25c.,. 15c., 10c.
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiamo pareikalavus, fį 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvi'Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS”

ir užlaikome visus ių preparatus. «Įj

Klausiant ko nors, pridėkite pastos ženklelį atsakymui.

K. ŠIDLAUSKAS |
PROVIZORIUS X

373 BROADVVAY, Kampas E st, S0. BOSTON, MASS. d
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