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Genujos konferencija 
jau atsidarė.

JOJE DALYVAUJA 33 
TAUTOS.

Lietuva turi 7 atstovus. 
Svarbiausis veiksnys 

yra Rusija.
Šį panedėlį Genujos mies

te, Italijoj, atsidarė didžiau
sia tarptautinė konferenci
ja, kokia tik yra kada nors 
buvus. Pirmu sykiu su stam
biomis valstybėmis čia atsi
sėdo Lietuva ir kitos mažiu
kės tautelės. Pirmu syk čia 
pergalėtojai pakvietė prie 
bendrų diskusijų sumuštą
ją Vokietiją, ir pirmu syk 
plėšriųjų imperialistų tarpe 
pasirodė revoliucinė Rusija. 

Tikslas šitos konferenci
jos yra sutaikyti besipešan- 
čias Europos ir Azijos tau
tas. įvykinti pasaulyje ra
mybę ir atbudavoti suirusį 
nuo karės ūkį.

Čia paduodam surašą 
valstybių, kurios dalyvauja 
šitoj konferencijoj, ir kiek 
kuri jų turi atstovų: 

Pietų Amerika ..... 
Albanija .................. .
Austrija ....................
Australija ................
Belgija ......................
Bulgarija ..................
Kanada......................
Čeko-Slovakija .........
Danija ......................
Estonija ....................
Finlandija ................
Francija ....................
Vokietija ..................
Did. Britanija.........
Graikija ....................
Irlandija ....................
Italija .......................
Latvija ......................
Lietuva ......................
Luksemburgija.........
Norvegija ................
Naujoji Zelandija .... 
Olandija ..................
Paliokija ..................
Portugalija ....... ...
Rumunija ..................
Rusija .......................
Jugoslavija................
San Marino ..............
Ispanija ....................
Švedija ......................
Šveicarija ................
Vengrija............................- , .. . ..
Konferenciją atidarė Ita- rubezių daugiau niekas uz- 

lijos premjeras Facta. Po jo puolimų nedarys.
kalbėjo iš eilės francuzų at- Į čičerino kalbos mintis bu- 
stovas Barthou, Anglijos į vo taip aiški ir taip skau- 
premjeras Llovd George, I džiai pataikė į imperialistų

sutiksią su jos nutarimais. 
Konferencijos pirminin- 

tuomet pareiškė, kad ginčas 
šituo klausimu užbaigtas.

Apskritai imant, Rusija 
bus ta ašis, apie kurią suk
sis visa šita konferencija. 
Visos diskusijos prasidės ir 
baigsis apie sovietų Rusiją, 
kurps milžiniška teritorija 
ir 150,000,000 gyventojų už- 

vals-

Kongresas nori užbaigt 
angliakasių streiką.

AREŠTUOJA ALIEJAUS 
SUKČIUS.

Šiomis dienomis valdžios 
agentai susekė didelių alie
jaus suktybių, kuriomis iš-

"Visų pirma, kuomet vie
na šalis pasiskolina iš kitos 
šalies ar jos gyventojų pini
gų, ji neprivalo atsisakyti| . . — „.
tą paskolą grąžinti, kuomet t temdo visas smulkias 

i jos valdžia persimaino. An- Jybėles, kurios sudaro kon- 
jtras dalykas, jokia šalis ne- • įerencijos didžiumą.
• privalo vesti karės prieš ki-| . Rusijos pripažinimo klau
ptos šalies įstaigas. Trečias, simas, Rusijos badas, Ęusi- 
' jokia šalis neprivalo daryti Jos skolos,. Rusijos santikiai 
užpuolimo žvgiu ant kitos su kapitalistiniu pasauliu ir 

“ * ‘ Ketvirtas (!esėtkai kitų klausimų tu-
.........     piliečiai igs išėsta šitoj konfe- 

! turi turėt teisės naudotis be- uncijoj. A ažiuodami šiton 
; šališkais kitos šalies | konferencijon, rusai -padalė 

teismais ! su lenkais, latviais ir estais
' "Jei kuri šalis šitų civili-1 ^1 remti vieni kitus, 

izuotų santikių tautų tarpe' kletu\a įr. Suomija pne si- 
| nepripažįsta, ji negali tikė-1tos sutarties nepi įsidėjo. 
Į^s^uti pmmta tautų sei-l japoNA! TRAUKSIS Iš

SIBIRO.
I

šalies žemių, 
kiekvienos šalies

mynon.
"Šitos sąlygos buvo nusta

tytos Kanoje: jos buvo įra
šytos pakvietimuose į šią 
konferenciją; jos yra pa
grindas šios konferencijos 
darbams, todėl visi, kurie 
priėmė pakvietimą, turi būt 
priėmę ir tas sąlygas.”

Nereikia nei aiškinti, kad 
i šitos sąlygos daugiausia pa
liečia Rusiją. "Jokia šalis 
neprivalo išsižadėti savo 
skolų, kuomet jos valdžia 
persimaino," reiškia, kad 
Rusija turi užmokėti visas 
senąsias skolas kitoms vals
tybėms. Toliaus, "jokia šalis 
neprivalo vesti karės prieš 
kitos šalies įstaigas,” reiš
kia, kad turi būti sustabdy
ta visa komunistų agitacija 
prieš kapitalistų valstybes.

Atsakydamas į šitą pa
reiškimą, Rusijos čičerinas 
pasakė, kad bolševikų val
džia sutinkanti su visais ši
tais nutarimais, ir pridūrė, 
kad tūluose dalykuose Ru- 

16 sija norėtų eiti da toliaus. 
16! Ji noriai paremtų kiekvieną 
40 j sumanymą apsisaugojimui 
9 nuo naujų karių arba gin- 

22 klų sumažinimui. Jis paša* 
12 kC kad Rusija mielu noru 
12 sutiksianti sumažinti savo 
16 armiją, jei Japonija pasi- 
16 į trauks iš Sibiro, jei Rumu- 
10 nija evakuos Besarabijos 
8 guberniją ir jei bus duota 
7 gvarantijų, kad ant Rusijos

sąžinę, kad jų tarpe pasida
rė labai neramu. Francuzų 
reakcionierius Barthou tuo
jaus pašoko ant kojų ir pra
dėjo protestuoti, kam čiče
rinas kiša čia ginklų klausi
mą. Konferencija esanti 
grynai ekonominė ir jie, 
francuzai, visai atsisaką 
apie ginklus kalbėt.

Lloyd George taipgi pa
stebėjo, kad šitokiais pasiū
lymais čičerinas galįs "nu- 

į skandinti visą konferenci
jos laivą ir pats gali su juo 

Į žūti.”
čičerinas atsistojęs potam 

paaiškino, kad oficialiai 
____ j konferencijos programo jis 
nos konferencijos ir todeF nežinojęs, tik skaitęs apie jį

Vokietijos kancleris Wirth, 
paskui Japonijos ir Belgijos 
kalbėtojai, o ant galo pasa
kė prakalbą Rusijos užsie
nio reikalų komisaras čiče
rinas. Kiekvienas kalbėjo 
savo tautos kalba, kuri ant 
vietos buvo verčiama į an
glų ir francuzų kalbas. Šitos 
dvi kalbos skaitosi oficia- 
lėmis.

Iš karto tarp francuzų ir 
rusų įvyko aštrus susikirti
mas ir rodėsi, kad konferen
cija pairs neprasidėjus, bet 
paskui susitaikyta.

Lloyd George savo kal
boje pabriežė, jog ši konfe
rencija yra išdygus iš Ka- 
llVO AVU1V1 VHVIJVV 11 Į JĮ

ji turi remtis Kanos konfe- Į laikraščiuose, ir jo kalba 
rencijos nutarimais. Tuos buvusi vien infoirmacinio 
nutarimus jisai išdėstė ši- pobūdžio. Rusai nusilenksią 
taip: konferencijos didžiumai ir

Žinios iš Tokio sako, kac 
Japonijos ministerių kabi
netas nutaręs galų gale at
šaukti kariumenę iš Sibiro. 
Laikraštis "Asaki šimbun” 
sako, kad toki žingsnį japo
nų valdžia turėjo daryti dėl 
raudonosios armijos veiki
mo, nes pradėjus tai armi
jai gulti ant Vladivostoko, 
japonams butų reikėję arba 
taikytis su bolševikais, arba 
pradėti su sovietų valdžia 
karę. Ar japonai butų pasi
rinkę vieną kelią, ar kitą, 
vistiek butų bloga, sako 
"Šimbun”. Nes jei jie pradė
tų karę, padėtis tolyn dary
tųsi vis painesnė; o jei pa
duotų bolševikams ranką, 
tai stovėjimas tenai japonų 
kariumenės per penkis pa
skutinius metus netektų jo
kios reikšmės.

Kokią reikšmę tas turės 
dabar, laikraštis nepasako.

Kongresas daro pastangų | viliota iš žmonių keIi 
užbaigti angliakasių strei- naj doleriu. Keliatas Bosiu
ką. Tuo tikslu norima su- no 
saukti Washingtone maine- Lau areštuota ir keliolika 
rių konferenciją su minks- (jar tikimasi areštuoti. Ap- 
tnjų kasyklų savininkais, ka]^jnjmo akįas sako, kad 
kurie atsisakė su unijos at-Lvias Babcock susitaręs su 
stovais kalbėtis, bocialistų vienu banku 1918 metais su- 
kongresmanas London pa- Į tvėrė taip vadinamą "Fran- 
sake, kad akyvaizdoje sito-rK|jn Copanv”, isleisda- 
kio savininkų pasielgimo, mas už $1,000,000 Šerų, bet 
angliakasių streikas, yra ne njekur jos neinkorporavo, 
streikas, bet. stačiai lokau- h7ėliaus buvo sutverta Nevv 
tas. Senatorius Borah irgi yorke "Petroleum Corpo- 
pasmerkė kasyklų baronus, ration of America” ir išleis- 
.-.uriesu.auzė sutarti ir.spio- ta už $80,000,000 šėrų, kad 

-ąrbimnkų organizaci- "atpirkus” pirmosios kom- 
jai veidan Lanijos "turtus", kurių ji

Bet justicijos departa- beturėjo. Skelbimuose buvo 
mento galva Daugherty sa- mejuojama žmonėms, kad 
a o, kad valdžia į streiką ne- kompanija (Franklin 

<Dil Co.) esanti kapitalizuo- 
ta ant $60,000,000, kad me
tinės jos įplaukos siekia 
$50,000,000, kad į dieną ji 
gaunanti iš savo šuliniu 
120,000 bačkų aliejaus, kad 
prie jos prigulįs Standard 
Dil trustas ir 30 kitokių 
aliejaus kompanijų.

Į Visa tai, žinoma, buvo 
melas ir apgavystė. Ir už 
naudojimą šitoms apgavys
tėms pašto, valdžia dabar 
ima sukčius nagan. Kalti
nami visi tų dviejų kompa
nijų direktoriai ir agentai, 
kurie pardavinėjo jų šėrus. 
fas labai gerai, tik gaila,

Kietųjų anglių kompani-1 jau pervėlu, nes daug 
jos nori būt sukalbamesnės.rmonnt lau apgauta ir jie 
Ir dabar, streikui praside-Įsavo Pinl&Ų nelabai gaus, 
jus, jos vis dar veda su uni
jos atstovais derybas. Ir pe
reitą sąvaitę unijos pirmi
ninkas Lewis išvažiavo New 
Yorkan tartis su jais.

tujų

sikiš, pakol "publikai” ne
bus pavojaus. Žinoma, kal
bėdamas apie "publiką” jis 
turi minty buržuaziją. Ang
lies da yra, jis sako, ”ir ang
liakasiai turi teisę darbą 
pamesti, o savininkai — 
samdytis kitų darbininkų."

Kuomet streikas pasi
baigs, dabar sunku pasakyt, 
'net jo pradžia darbininkams 
eina gerai. Minkštųjų kasy
klų magnatai, atsisakydami 
tartis su angliakasių unija, 
sukėlė prieš save visuome
nės opiniją. Visuomenės 
simpatija dabar su anglia
kasiais. I

no ir New Yorko sukčių

Generolas Semionovas 
areštuotas New Yorke.
PASTATYTAS PO $25,000 

KAUCIJOS.
kad aš esu razbaininkas, 
plėšikas, kad manęs jokia 
valstybė nėra pripažinus. 
Tai nevisai tiesa. Argi Japo
nija, Anglija ir Francuzija 
nešelpė manęs pinigais? 
Šelpė labai gausiai ir teikė 
visų reikmenų per 1917 ir 
ištisus 1918 metus. Genero
las Graves kaltina mane, 
kad nužudžiau du Amerikos 
kareiviu ant sargybos prie 
Sibiro geležinkelio. Tai atsi
tiko klaida, per greitumą. 
Pulkininką Popovą aš užtai 
sušaudžiau, o generolą 
Gommezą išspvriau iš savo 
garbingos armijos.”

Tas banditas sakosi atva
žiavęs Amerikon "žmoniš
kumo” tikslais. Jis norėjęs 
parinkti čia pnigų nukentė- 
jusiems Sibiro žmonėms 
šelpti. Ir jis mat labdarys!

Jis apvogė Amerikos kom
paniją Sibire ir išplėšė 

Čitos banką.
Pereitą sąvaitę New Yor

ke tapo areštuotas genero
las Semionovas, buvęs Kol- 
čako pagelbininkas ir raz- 
baininkų vadas Sibire. Jį su
ėmė ant Pennsvlvanijos sto
ties, tuojaus atvažiavus jam 
iš Washingtono. Washing- 
tone jam buvo sakyta, kad 
New Yorke jam ruošiama 
iškilmingas priėmimas. Ir 
ištiesų jį priėmė čia "oficia
liai”, nes priėmimo komite
tas buvo keli šerifai su war- 
rantu.

Kaltina šitą banditą tuo, 
kad Sibire, Čitos mieste, ji
sai apiplėšė amerikiečių fir
mą. "Yourevata Honie and 
Foreighn Trade Co.” pa
vogdamas iš jos sandėlių 
$475,000 vertės kailių ir vil
nonių prekių. Iš tos priežas
ties firma subankrutijo. Be 
to da Semionovo karininkai 
išplėšė Čitos valdžios banką, 
pavogdami iš jo 1,250,000 
rublių.

Kada šerifas padavė Se- 
mionovui warrantą, šis 
iinktelėjo galvą ir pradėjo 
'inksmai glostyt savo barz
dą, turbut norėdamas pasa
kyt prakalbą ir padėkavot 
New Yorkui už suteikimą 
jam tokios pagarbos; jo pa
ti taipgi šypsodamosi pra
dėjo linkčiuoti galvą susi
rinkusiems aplinkui šeri
fams. Bet kuomet priėjo 
vertėjas ir perskaitęs va- 
rantą išaiškino Somionovui 
rusų kalba, kad jis yra areš
tuojamas, Sibiro "didvyris" 
krūptelėjo, lig tarpuragėn 
gavęs, o jo pati suriko ir 
apsipylė ašaromis.

Pradėjus Semionovui pra
šyti, kad jam leistų pirma 
padėti sujieškoti pačiai ho- 
telį, pakol jį uždarys kalėji- 
man, šerifai nugabeno juo
du į Waldorf-Astorią. Te
nai atsirado žmonių (tur
but Bachmetjevas), kurie 
uždėjo $25,000 kaucijos, ir 
Semionovas buvo paliktas 
liuosas iki teismo.

Pulkininkas Morrovv, bu
vęs amerikiečių kariumenės 
vadas Sibire, tuojaus išlei
do pranešimą, kad Sęmio- 
novas yra didžiausis razbai
ninkas, vagis ir niekšas, 
koks tik yra kada pasaulyje 
gyvenęs. Vieną naktį jisai 
buvo užpuolęs su savo gal
važudžiais ir amerikiečių 
stovyklą ir penkis jų užmu
šė ir daug sužeidė.

Semionovas teisinasi. Jis 
sako: "Mane kaltinat va
gystėse. Aš nieko neatsime
nu. Tuo laiku visam Sibire 
buvo suirutė. Visi ėmė kas 
tik galėjo ką parduoti ar 
sunaudoti. Bolševikai vogė 

Federaliam teisme Nevvjnuo manęs, aš vogiau nuo 
Yorke prasidėjo cemento jų. Vogė visi ir viską. Kaip 
irusto byla, kurioje daug aš galiu dabar atsiminti, 
firmų ir asmenų kaltinama kokius daiktus aš paėmiau? 
už suėmimą į savo rankąs Amerikos karininkas gene- 
visos cemento pramonės ir rolas Graves ir geležinkelio 
kėlimą kainų. komiteto narys Smith sako,

uanijos "turtus”,

I

»

BEDARBIS NUSIŽUDĖ.
Neponset miestelyje, ne

toli Bostono, nusinuodijo 
gazu William Connor, 68 
metų amžiaus darbininkas, 
kuris senai jau buvo be dar
bo ir negalėjo niekur jo 
gauti.

WALL STREETAS 
GINKLUOJASI.

New Yorke tiek priviso 
pėlšikų, kad Wall Streeto 
finansistai pradėjo reika
lauti iš policijos leidimų ne
šioti revolverius. Policija 
sako, kad nuo Naujų Metų 
duota jau 25,000 leidimų. Iš 
pradžių už leidimą imdavo 
po $1, bet "bizniui” padidė
jus, kaina pakelta iki $1.50.

ŽINIA NUO ŽUVUSIO 
LAIVO?

Apie Cape Lookout švy
turį anądien atrasta jūrėse 
plaukiojanti bonka, kurion 

HARDINGAS IŠVARĖ |’™vo įkišta raščiukas ir pa-
DEMOKRATUS. sakyta, kad vokiečių sub- 

Prezidentas Hardingas iš-marinas užpuolė laivą ir 

vės Washingtone 29 demo-P’P^ _ į valtis, o patį laivą 
— - - Yas su_p*engesi paskandinti. Kas tą 

kėfė didžTausį^lermą kon- žini^ rašėJr apie kokį laivą 
grėsė. Demokratai pradėjo Į ,Lenai kalbama nepasakyta, 
rėkti, kad tai "nežmoniškas puh spėja, kad tai bus žinia 
ir nepateisinamas" darbas, mo anglinio lai-
o republikonai aiškina, kad v0 Cyclops , kuris 1917 
ju prezidentas atlikęs bai- F.etals. z.uvo. ai?t .jūrių J? 
šiai naudingą ir sveiką žinios ir iki šiai dienai 
džiabą. hieko ^girdėta nei apie ų,

---------- pei apie jo žmonių likimą.
MOTERIS PERŠOVĖ -----------

BURDINGIERIŲ. NORI DEPORTUOT
Shenandoah, Pa. — Tūla DEGTINDARIUS.

Teresa Rock peršovė čia bu- Kongresan Washingtone 
vusį savo burdingierių yra įneštas bilius, kuris rei- 
Gonti už plėšima jai šlovės, kalauja, kad visi ateiviai, 
Pavarytas iš burdo Conti kurie bus sugauti varant ar 
nuėjo saliunan ir pradėjo pardavinėjant degtinę, butų 
pasakot apie buvusią savo deportuoti iš Amerikos. Ar 
gaspadinę negražių dalykų, tas sumanymas virs įstaty- 
Saliune pasitaikė būti tos Imu, da nežinia, 
moteriškės vyrui, ir jis pa
dėjęs namo tuojaus paklau
sė jos, ar tai tiesa, ką Conti 
pasakoja. Moteris užsigynė. Į no valstijoj, pereitą sąvaitę 
Tuomet Rock patarė savo prigėrė 8 skautai. Jie važi- 
žmonai paimt revolverį ir Į nėjosi motoriniu botu, kuris 
nueit su juo į saliuną. Taip 
ir padaryta. Atėjus jiems į 
saliuną, Conti miegojo kė
dėj prie stalo. Rock išbudi
no jį ir liepė pakartot tą, ką 
jis pirma sakė apie jo pačią. 
Conti pakartojo, ir moteris 
tada šovė jam krūtinėn. 
Conti nuvirto mirtinai su
žeistas ir likos nugabentas 
mainerių ligonbutin, o Rock 
su savo žmona areštuoti.

šlavė iš valstybės spaustu- ,;eP? Ps^ert?.s. žmonėms
• _ -r-rr . • . 1 I intl 1 VUITIC M nSITI

ITALIJOJ RIAUŠĖS.
Italijoj neramu. Uostuosel _

streikuoja laivų krovėjai ir {kratų viršininkus. Tas su-
beveik kas diena būna susi
rėmimų tai su policija, tai 
su streiklaužiais. Tuo pačiu 
laiku juodašimtiški patrio
tai užpuldinėja darbininkų 
susirinkimus po visą šalį ir 
tie užpuolimai tankiai bai
giasi kraujo praliejimu. Bo- 
lognoj laike tokio užpuoli
mo buvo užmuštas vienas 
komunistas.

UŽMUŠTA 188 ŽMONĖS 
PER STREIKĄ.

Iš Londono oficialiai pra
nešama, kad per mainerių 
streiką pietų Afrikoj buvo 
užmušta 188 baltveidžiai. 
Kiek užmušta afrikiečių, 
nepasakyta. Sužeista išviso 
534 žmonės. Streikas nu
slopintas. Tai krikščioniškos 
anglų valdžios "nuopelnas".

ALBANIJOS MOTERIS 
IŠSIŽADA KELINIŲ.
Albanijos moteris, kurios 

iki šiol nešiodavo kelines, 
dabar pradeda dėvėti anda- 
rokais. Andarokų madą Al
banijoj įvedė Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus darbi
ninkės. Išpradžios albanės 
nenorėjo andarokais vilktis, 
vėliaus priprato ir dabar 
joms tokia mada labai pa
tinkanti.

“J*

PRIGĖRĖ 8 VAIKAI.
Magician ežere, Michiga-

vidury ežero apvirto ir visi 
žuvo.

CEMENTO TRUSTAS 
TEISME.

galiu dabar atsiminti,

KONDUKTORIUS 
GAUNA $8,000,000.

Springfield, Mass. — Gat- 
vekarių konduktorius Ar- 
thur Peeble gavo čia žinią, 
kad Los Angeles mieste mi
rė turtingas jo dėdė, Dr. 
James Peeble, palikdamas 
jam $8,000,000.

SUDEGĖ BATŲ DIRB
TUVĖ,

Sanbomville, N. H. — čia 
sudegė batų dirbtuvė, kuri 
prigulėjo Lynno Bičkum 
Shoe kompanijai.

NEDUODA KARIUME- 
NĖS KASYKLŲ BA

RONAMS.
New Mexico valstijos gu

bernatorius kreipėsi j karės 
Departamentą reikalauda
mas federalės kariumenės 
angliakasių streikui laužyt. 
Girdi, "tvarką reikia palai
kyt.” Bet karės ministeris 
Weeks kol kas kariumenės 
nedavė.

AREŠTUOTAS KUNIGO 
REMEIKIO PARAPI- 

JONAS.
Brooklyne likos areštuo

tas Petras Taputis, kunigo 
Remeikio parapijonas. Sa
koma. kad laike mišių jisai 
apvogęs bažnyčioje kitą ka
taliką, būtent Petrą Cibana- 
vičių, ištraukdamas jam iš 
kišeniaus $1,063. Apie tai 
rašo "Daily News". Tai, kas 
darosi kunigo "avinyčioj!”
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šešėlis ir tenai trošku bus 
gyventi.

KAIP KOMUNISTAI PA
SITARNAVO LIETUVOS 

REAKCIJAI.
Visi žino, kad iš pradžių 

Lietuvoje buvo stipri Pro
fesinė Darbininkų Sąjunga. 
Šiandien apie šitą organiza
ciją jau nieko negirdėt. "So
cialdemokrato” 8-tam nu
meryje skaitome, kad pro
fesinė sąjunga beveik jau 
Begyvuoja, ir kad ji žlugo 
dėl neapgalvotos komunistų 
taktikos.

Kad butų aiškiau, kaip ši
ta darbininkų organizacija 
buvo iš pradžių stipri, ir 
kaip ji dabar sunyko, ”S-to 
bendradarbis paduoda šito
kių faktų:

Rinkimuose i valsčių savi
valdybes (1921 metais), Į 
Gižų valsčių (Suvalkijoj) 
profesinė sąjunga surinko 
lygiai pusę gyventojų balsų 
ir viena pravedė tiek savo 
atstovų, kiek visos kitos 
partijos krūvon sudėtos.

Tai buvo vos tik pereitais 
metais.

Šiais gi metais buvo Gižų 
profesinės sąjungos susi
rinkimas ir pasirodė, kad 
joje beliko vos tik 8 nariai.

Negeriau esą ir kitur. Pa
vyzdžiui :

"Gretimame Keturvalakių 
valsčiuje, kur kadaise buvo 
200 su viršum narių, mokančių 
mokesnį ir turinčių veiklią val
dybą, dabar ir pėdsako nėra. 
Bartininkuose nė pusės narių 
nebeliko. Lankeliškiuose taip 
pat iširę. Pajavony likę pavie
ni žmonės. Alvitas, kur pri
skaitė ligi 500 narių, senai jau 
yra skyrių likvidavęs. O buvo 
dvarų, iš kurių prie Alvito sky
riaus priklausė po 70 narių 
(Simaniškėliai). žaliosios sky
rius, įsikūręs pirmių pirmiau
siai, stiprus ir stropus, šian
dien turi viename kitame dva
re menkus likučius. O pradžio
je jis davė gerų narių centro 
valdybai ir visuomet savo pa
tvarumu buvo pavyzdingas. 
Kybartų skyrius, pradžioje
skaitlingas (nors ir dabar šį 
tą turi) jau šlubuoja, jau 
krinka."

"Socialdemokrato” ben
dradarbis todėl sako:

"Norom nenorom lenda gal
von įkiri mintis, kodėl taip? 
Kodėl ištikro apmirė tokia sti
pri darbininkų organizacija, 
tiek daug žadėjusi savo pirmo
se gyvavimo dienose? Ką kal
tinti, kam išmėtinėti ir kur 
jieškoti tų teisingų kelių, ku
riais einant Sąjungai grįžtų 
pereitųjų dienų jėgos?...

"Kas išardė profesines 
jungas?"
Ir i šiuos klausimus 

duoda šitokj atsakymą: 
"Tai valdžia su jos laimina

mąja žvalgyba, kuri pastatė 
darbininkų profesinių sąjungą 
veikimą į tokias sąlygas, 
jos negalėjo normaliai 
totis.

"Kas davė patogiausios 
gos dešiniesiem darbininkų 
prof. sąjungas pasmaugti?

"Reikia atvirai pasakyti, kad 
tai yra darbas Lietuvos komu
nistų partijos. Lietuvos komu
nistai kalti tuo, kad šiandien 
darbininkų profesinės sąjun
gos apmirę. Jie stūmė darbi
ninkų judėjimą į klaidingus 
kelius.

"Pamatinė komunistų klai
da yra ta, kad jie permažal 
Įvertino "buožių” valdžios jė
gą. o darbininkų susipratimą, 
pasiryžimą ir revoliucingumą 
peraukštai kėlė. Pr. sąjungų 
suvažiavimuose buvo kalbama 
daug karštų kalbų, išnešama 
griežčiausios rezoliucijos, bet 
ir kalbos ir rezoliucijos likda- 
vosi suvažiavimo kambaryje. 
Nieks nutarimų gyveniman 
nevykdė, nes darbininkai netu
rėjo jėgų. Iš dienos į dieną bu
vo laukiama kariumenės suki
limo ir "i

*>

vertimo. Buvo vilties, kad ateis 
Rusijos sovietų raudonarmie
čiai ir padarys pas mus tvar
ką; manė, kad 1921 m. kovo 
mėnesyje Vokietijoj komunis
tai uždegs pasaulini revoliuci
jos gaisrą ir tuomet Lietuva 
pateks i tą gaisrą. Visaip buvo 
manyta ir viso laukta, o dar
bininkai buvo penimi revoliu
ciniais žodžiai ir stumiami prie 
revoliucinių žygių.

"Prie ko privedė prof. sąjun
gas tokia komunistų taktika, 
mes matome. Jie ne tik nepa
kėlė niekur darbininkų revo
liucijos, bet darydami dirbti
nas revoliucijas darbininkų jė
gas prieš laiką išaikvojo ir su
skaldė.”

\ Vadinasi, komunistai at
liko Lietuvos reakcijai dide
lį patarnavimą. Reikia pa
sakyti, kad nemažiau jie pa
tarnavo buržuazijai ir Ame
rikoje. Jie čia sunaikino So
cialistų Partiją ir sukėlė 
darbininkų eilėse tokių ne
sutikimų, kokių kapitalis
tai negalėjo padarui su vi
sa savo šnipų ir provokato
rių mašinerija.

Reikia vienok džiaugtis, 
kad komunistai pradėjo su
siprasti ir dalis jų jau pa
matė savo klaidas. Maskvos 
Internacionalas jau kalba 
apie sudarymą bendro so
cialistų fronto ir kviečia tuo 
tikslu visų internacionalų 
konferenciją. Tai yra geras 
ženklas, nes tik susivienijęs 
proletariatas galės atremti 
buržuazijos puolimą.

LIETUVOS SOCIALDE
MOKRATAI ORGA

NIZUOJASI.
Baigiant Steigiamam Sei

mui savo darbą ir ateinant 
rinkimams Į pastovų Lietu
vos parliamentą, visos par
tijos pradeda vienyti savo 
spėkas ir rinkti pinigų rin
kimų vajui. Sunkiausia iš 
visų yra socialdemokratams 
veikti, nes iš vienos pusės 
juos trukdo reakcija, o iš 
kitos — stoka pinigų. Kitos 
partijos susideda iš turtin
gesnių klasių ir prie to da 
nuolatos siunčia savo atsto
vus Amerikon pinigų rinkti, 
kuomet socialdemokratai 
turi veikti tarpe biedniausio 
Lietuvos visuomenės sluogs- 
nio, ir iš Amerikos mažiau
sia gauna paramos. Bet vis 
dėlto jų eilės stiprėja. "So
cialdemokratas” rašo:

' Nežiūrint valdžios ir krikš
čioniškos reakcijos puolimu, 
nepaisant nuolatiniu plūdimų 
iš komunistu pusės, musų par
tija sparčiai vystosi. Ji kas 
mėnuo igiia platesnės, širdin
gos paramos Lietuvos darbi
ninkų tarpe, susiriša su jų gy
venimu, virsta jų partija. Pa
galios prie mus aiškiai ima 
šlietis visi, kas jaučia dabarti
nės tvarkos neteisybes ir žiau
rumus ir jieško geresnės 
ateities.”
Kodėl darbo žmonės ir vi

si kiti skriaudžiamieji pra
deda glaustis po socialdemo
kratų vėliava? "Socialde
mokratas” duoda šitokį at
sakymą:

”Todel, kad Socialdemokra
tų Partija teisingai suprato 
dabarties įvykius, pasirinko 
teisingą kelią savo darbuotei 
ir darbą nuosakiai varo.”
Tas tečiaus nereiškia, kad 

socialdemokratų kova jau 
aimėta. Viršų jie paims, bet 

kova da nėra laimėta. Ji tik 
trasideda ir gali būt da la
jai ilga ir sunki. Ypač ji 
sunki Lietuvos darbininkų 
partijai dėlto, kad pinigų 
. ie neturi. Todėl mes turi
me juos paremti. Rinkime 
aukų visuose susiėjimuose 
ir siųskime jas Lietuvos 
darbininkų partijai, social
demokratams. Kitaip Lietu- 

’buožiy” valdžios nu- Vą užguls juodas klebonijų

są-

jis

kad 
plė-

pro-

KANIBALIZMAS.
Išbadėję žmonės sovietų 

respublikoj pradėjo valgyt 
numirėlius. Iš pradžių da 
nesinorėjo tam tikėti, bet 
dabar jau ir patis bolševi
kai prie to prisipažįsta. Štai 
ką rašo apie tai jų organas 
"Komuna”, kurį leidžia Sa
maros gubernijos Sovietai: 

"Pugačevo paviete, Velikija 
Gluši miestelyje verdama žmo
nių galvos ir strėnų dalis, ku
riomis maitinama 10 šeimynų, 
duodant kiekvienai šeimynai 
po 10 svarų. Kitur iš kapų ka
sama nesenai palaidoti numi
rėliai ir ten pat nuo lavonų nu- 
pjaustoma mėsos. Kaime Sla- 
vianka, Pugačevo paviete, kai
mietė Ona Golokova padalino 
trims savo vaikams ką tik mi
rusią savo 13 metų dukterį 
Eleną, ir tie lavoną suvalgė. 
Kada valdininkai apie tai da- 
sigirdę atėjo persitikrint, at
rado tik galvą, dešinę koją ir 
krūtis, gi likusi lavono dalis 
jau buvo suvalgyta. Burulko 
paviete, Andriejevo kaime, 
Natalija Semionikova suvalgė 
lavoną nesenai mirusios savo 
kaimynės Lukreeijos Loginos.

"Perdėtinis Burulko pavieto 
4 rajono milicijos savo raporte 
skelbia, kad laike tyrinėjimų 
trijuose valsčiuose užeita bai
siausi dalykai ir persitikrinta, 
kad žmogėdystė platinasi ne 
paprastu greitumu, ir tai to
kiu budu, kurį galima rast tik 
pas laukinius šiaurės gyvento
jus. Sulyg raporto, Liubimovo 
kaime vienas gyventojas iška
sė iš kapų ne senai palaidotą 
14 metų mergaitės lavoną, su
kapojo ir sudėjo į bačką. Kada 
valdininkai apie tai dasigirdę 
atėjo ir šito kaimiečio namuo
se padarė kratą, atrasta lavo
no galva suskaldyta, apsvilvta 
ir prirengta virimui, tik dai
ne suspėta.

"Raportas pildomojo vals
čiaus komiteto iš Liubimovo 
kaimo sako, kad besiplatinąs 
kanibalizmas pereina visas ri
bas. Nakties gilumoje visur 
verdama lavonai, nes dienomis 
bijomasi valdininkų atsilanky
mo. Jefimovo kaime viena 
kaimietė papjovė jauniausią 
savo 8 metų dukterį ir vidurius 
išmetus į sašlavyną, lavoną su
kapojus sudėjo i kubilą, kaip 
paprastą mėsą. Andriejevo 
kaime valdininkai darydami 
kratą pas vieną to kaimo gy
ventoją, kamaroj atrado galvą 
ir šešis šonkaulius 60 metų se
nelės. Likusią dalį lavono jau 
buvo suvalgęs to kaimo gyven
tojas Andriej Pirogovskij. Ka- 
mionkos kaime, Pugačevo pa
viete, Javidokia Zganova, 50 
metą amžiaus moteris, su sa
vo 18 metų duktere Agripina 
dar lapkričio mėnesyj suvalgė 
trijų vaikų ir trijų moterų la
vonus.”

Tai yra baisus dalykai! O 
reikia neužmiršti, kad dau
giausia prie to prisidėjo be- 

dikta-protiška komunistų 
turai

KLERIKALAI
NUSIGANDO.

Klerikalai baisiai nusi
gando, kad atsimetę nuo jų 
liaudininkai atsiuntė Ame
rikon du savo atstovu — 
Natkevičių ir Žygeli—rink
ti savo partijai aukų. Suju- 
io juodoji armija, it tas už
mintas skruzdėlynas. Jų ry
miška federacija Ameriko
je pradėjo mušti "trevogą” 
savo skyriams ir šaukti juos 
Į kovą su "bedieviais”. Slap
iam savo aplinkraštyje, ku
ris buvo išsiuntinėtas vi
siems skyriams, ji sako:

”Dar nesusitvarkius musų 
Tėvynei Lietuvai, dar nenusta
čius rubežių, dar neišvijus len
ką, — prisieina stoti mums į 
sunkią kovą už savo švenčiau
sius, amžinuosius idealus. Be
dievybė pakėlė gaivą ir graso 
sunaikinti visus diegus musų 
Krikščioniškosios Kultūros. 
Per anksti toji kova atėjo. Bet 
syk) jau atėjo, ji šiaip ar taip

i yra neišvengiama. Mes ją turi
me atlaikyti ir turime laimėti. 
Turime apginti Lietuvos mo
kyklas nuo bedievybės, bažny
čią nuo priespaudos; turime 
užtikrinti pilną laisvę Lietuvo
je Krikščioniškai šviesai ir 
mokslui.

"Organizuotoji Lietuvos be- 
dievija atsiuntė du savo įga
liotiniu (Natkevičių ir žygeli) 
parinkti aukų agitacijai, kad 
bedievių ir socialistų partijos 
paimtų viršų busimuose Lietu
vos rinkimuose, kurie įvyks 
rodos jau šią vasarą. Jei jiems 
pasisektų, Lietuvoje p/asidėtų 
nuožmiausi persekiojimai tikė
jimo ir tikinčiųjų.”
Tai šitoks "striokas” ap

ėmė Amerikos klerikalus. 
Lietuvos juodvarniai taip 
pat apimti didžiausios bai
mės. Jų organas, kauniškis 

: "Darbininkas”, kuri cituoja 
"Naujienos’,’ bijosi, kad 
liaudininkų atstovams ame
rikiečiai neduotų pinigų, ir 

lodei sako:
"Liaudininkai gina grynai 

savo partijos reikalus. Jiems 
i nesvarbu, kad Amerikos lietu

vių vienybė yra didelė parama 
Lietuvos Valstybės atstatyme; 
jiems nesvarbu, kad Ameriko
je dabar didžiausis nedarbas 
viešpatauja, ir kad Amerikie
čiai ir taip daug aukoja Lietu
vai pirkdami Laisvės bonus.

"...Kaipo praktikos žmonės 
amerikiečiai gerai supras, kad 
niekų verti tie pagyros, kurie 
pametę tiesiogini savo uždavi
nį. apleidę tiesiogines savo pa
reigas, kaipo Seimo atstovai, 
išėjo partijos vėjų gaudyti. 
Kam. kam, bet jau Seimo at
stovams nepridera bastytis po 
visus svieto galus, kuomet Sei
mas yra darbais apverstas.

"Šis faktas... parodo, kad 
Seimo darbai, valstybiniai rei
kalai liaudininkams nerupi. 
Tai jie apleidžia Seimo posė
džių salę, tai jie važiuoja par
tijomis į Ameriką, o poryt gal 
brauks kur i Afriką — jiems 
vis tiek kur_."
Kad liaudininkų atstovai 

atvažiavo Amerikon vien 
savo partijos reikalais, tai 
yra tiesa, ir jie patįs to ne
slepia. Bet jei dėl partijos 
reikalų pamesti Steigiamojo 
>eimo posėdžius yra toks 
jau baisus nusikaltimas 
kraštui, tai klerikalai visų 
•rinna turėtų pasmerkti sa
rę, nes jų įgaliotinis Bagdo
nas daug anksčiau pametė 
įteigiamojo Seimo posė- 
Ižius ir atsibeldė Amerikon 
iolerių rinkti. Jis ubagauja 

’-ia ir dabar. Ir jis tai daro 
jo to, kaip keliolika klerika- 
ų "misijonierių” yra jau 
perėję ir krepšius dolerių 
irisipylę. Darbas ar nedar

bas Amerikoj, o klerikalų 
rinigų rinkėjai niekad šios 
-alies neapleidžia: nespėja 
vieni išvažiuot, jau kiti at- 
• ažiuoja. Pakol užuodžia 
darbininko kišeniuje centą, 
jie negali nuo jo atsitraukti. 
rr tuo pačiu laiku tie beso
čiai da nesigėdi rėkti, kad 
kiti tą patį daro!

Šitas klerikalų drugys te- 
’iaus turi didelės reikšmės, 
tisai parodo mums, kaip 
laug svarbos jie deda ant 
pinigo. Jei liaudininkų at
stovai surinks daug pinigų, 
ie sustiprins savo partiją, 

iie galės plačiai išvystyt sa
vo propagandą ir galės lai- 
nėti rinkimus į sekanti Lie- 
uvos Seimą. Dėlto klerika- 

’us ir apėmė tokia baimė.
Mums gi, susipratusiems 

larbininkams, turi rūpėti, 
tad tuos rinkimus laimėtų 
Socialdemokratų Partija, 
kuri atstovauja ir gina Itie- 
uvos darbininkus. Ji nėra 
atsiuntus da nei vieno savo 
itstovo Amerikon aukų 
inkti. O pinigų jai daugiau 

'•eikia, negu kuriai kitai 
lartijai, nes ji susideda 
laugiausia iš beturčių žmo
nų. Užtaigi kiekvienas su
sipratęs Amerikos lietuvis 
turėtų paaukauti dabar 
bent po vieną dolerį Lietu
vos socialdemokratams.

I

Ištvirkimas buržuazijos 
draugijoj.

Pasiklausykit, kas darosi:kambarius. ”Ant Back Bay į kiekvienam vyrui, kuris tik 
’ ' ' ‘ i nori. Ištikrujų Rusijoj 

nieko panašaus nebuvo ir 
nėra. Kapitalistai skelbė to
kius dalykus tik dėlto, kad 
sukėlus žmonėse daugiau 
pasipiktinimo prieš- Rusiją. 
Mat, supuvusi jų dora mo

vei valgė, gėrė ir šoko. Apie sąvaitei. Apie savo užsiėmi- kiną,kad žmogui nevalia tu- 

ji dirbo kokį nors ’artistiš- tik vieną, ir kad reikalą su 
ką darbą’, kitą sykį ji rašė ja galima turėti tiktai tuo- 
kokią nors knygą arba pie-! met, kaip valstybė ar baž- 
2*-----x.- -> v nyčia duos tam tikrą leidi

mą. 0 tuo tarpu patįs veda 
didžiausių ištvirkėlių gyve
nimą. Jų spauda beveik nie
ko daugiau jau ir nerašo, 
kaip tiik apie žmogžudystes, 
persiskyrimus ir skandalin
gas bylas. Tik paimkm pa
vyzdžiui milionierių Still- 
maną, buvusį stambiausio 
Wall Streeto banko prezi
dentą: jis pats gyveno su 
kitomis moterimis, o ji susi
dėjus su indijonu romansą 
vedė. Paskui vienas kitą ap
skundė teisman ir byla iki 
šiai dienai da nepasibaigus. 
Tėvas tvirtina, kad jo sūnūs 
yra ne jo, o motina reika
lauja kelių milionų vaiko 
užlaikymui, ir tuo pačiu lai
ku su indijonu gyvena.

Jei tai nėra "laisvosios 
meilės” praktikavimas, tai 
kaip kitaip jus tatai pava
dinsit? Negeistinas.
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Amerikos buržuazijos drau-Į’salioninių našlių’ yra labai jų 
gijoj: idaug,” ji sako. "Viena tokių ni<

Oklahomos mieste, pas j atėjo pas mane kambario. ė 
aliejaus magnatą Day’ą bu- Ji sakėsi esanti ’našlė’, bet 
vo anądien puota. Susirinkę matyt, turtinga. Ji pasiėmė 
vyrai ir pusnuogės moteris'geriausi mano namuose
valgė, gėrė ir šoko: paskui kambarį ir mokėjo po $15

vidurnakti šeimininkas pa- mą ji pasakojo visaip. Sykį rėti daugiau moterų, 
lydėjo kai kuriuos savo sve
čius namo. Sugrįžęs naktį 
tarp 2 ir 3 valančios jis rado 
prie savo pačios armijos la
kūną, pulkininką Beck’ą. Įn
iršęs milionierius pagriebė 
revolverį ir nušovė karinin
ką. Day pastatytas po 
$5,000 kaucijos, iš ko jau 
matyt, kad žmogžudystėj 
jis nebus kaltinamas ir vei
kiausia bus visai išteisintas. 
Tai vienas pavyzdis.

Dabar toliau. Nelabai se
nai spauda buvo pilna 
triukšmingiausių aprašymų 
apie skandalą aktorių kolo
nijoj Californijoj. Susirinkę 
vienam hotelyje vyrai ir 
moterįs tenai pat oi gėrė >‘r 
siuto, pakol visai neteko 
proto ir nebežinojo ką daro. 
Taip vienas aktorius, dėl 
savo storumo pramintas 
"Fatty” pravarde, įsitempė 
vieną aktorką i miegamąjį 
kambarį ir visu savo sunku
mu užgulęs, perspaude jai 
■juslę. Mergina suriko nesa
vo balsu ir tuoj mirė. Kilo 
baisus termas ir aktorius 
buvo areštuotas. Buvo jau 
•r teismas, bet teisėjai nesu
sitaikė dėl jo kaltės. Dabar 
bus trečia byla, bet išrodo, 
kad ištvirkėlis bus paleistas.

Kiek vėliau panašus skan
dalas išėjo aikštėn Bostone. 
Milionierių apgyventam 
kvartale, ant Back Bav, su
trinkę dykaduoniai pas vie

ną paleistuvę visą naktį kė
lė orgiją. Ant galo šeiminin
kė, kuri sakėsi esanti "naš- 
te”, atsigėrė nuodų ir savo 
svečių tarpe užbaigė gyvė
jimą. Neilgai trukus nusi
nuodijo ir vienas buvusių 
jos svečių, jaunas Technolo
gijos Instituto studentas, 
kurį Norvegijos valdžia Įei
to čionai mokslan.

Ant to paties Back Bay, 
kur gyvena garbingos kil- 
nės aristokratai, šiomis die- 
įomis policija užklupo kitą 
panašią vietą, kur susirin
kusios jaunos moterįs ir vy- 
ai prie šampano ir muzikos 

rriukšmingai leido laiką. 
Buvo suimtos 7 moteris ir 
įrįs vyrai, o ketvirtas įšokęs 
automobiliun paspruko, 
nors policija vijosi jį iki 
Cąmbndge’aus. Ant ryto
jaus betgi ir jis buvo suim
tas. Pasirodė, kad tai yra 
turtingas automobilių pir
klys. Iš suimtų moterų tik 
Ivi buvo po 22 metu am
žiaus; kitos po 17 ir 18. Kai 
kurios jų net iš Providen- 
?e’o. Ir visos jos turtingų 
tėvų dukterįs, visos "mėlyn- 
kraujės”, kaip Amerikos 
turčiai save vadina.

Bostonas yra katalikų 
valdomas miestas ir doros 
žvilgsniu yra skaitomas vie
nas iš pavyzdingiausių 
miestų, o betgi po doros ir 
katalikybės priedanga čia 
rūgsta didžiausis ištvirki
mo dumblynas. Salioninės 
"našlės” ir visokios "artis
tės” čia gyvena ant pui
kiausių gatvių, moka po 
$15 ir po $25 į sąvaitę už 
kambarį, brangiai rėdosi, 
pėsčios per gatvę nepereina, 
ir visuomet pas jas puotos, 
visuomet šampanas, visuo
met svečiai ir draugai.

Iš kur visa tai imasi? Iš 
kur pinigai tokiam gyve
nimui?

Pasiklausvkit, ką pasako
ja apie tai viena moteris, 
kuri užlaiko mebliuotus

šė paveiksią, tai vėl ji buvo 
aktorka’ ir tt.”

Bet kai atėjo laikas užmo
kėti pirmutinės sąvaitės 
randą, šita "artistė” atėjo 
pas savo šeimininkę ir sako:

"Mano užsiėmimas yra 
toks, kad aš turiu daug rei
kalų su vyrais. Aš noriu, 
kad tamsta aiškiai tatai su
prastum, kad paskui nekil
tu kokių nesmagumų. Sve
čiai, kurie pas mane lanky
sis, yra augštos kilmės ir 
turtingi žmonės, todėl aš 
nenoriu, kad jie čia butų už
kabinėjanti kokiais klausi
mais, arba kad tarnaitės i 
juos šnairuotų.”

Ir neužilgo pradėjo skam
bėti tai "artistei” telefonas 
ir pradėjo lankytis pas ją 
vyrai. Atvažiuodavo jie vi
suomet po pietų; atsivežda
vo brangių valgių, gėrimų, 
užsidarydavo ir ūždavo. 
Vienam išvažiavus, kitas 
atvažiuodavo. Kartais susi
rinkdavo kompanija, bet 
daugiausia lankydavosi po 
vieną.

Šeimininkei parupo suži
noti. koks čia galėtų būt 
"užsiėmimas" tos "artis
tės". Ir ji pradėjo klausytis 
prie durų, ką jie tenai kal
ba, ir žiūrėti per rakto sky
lutę, ką jie veikia. Pama
čius, ji tuojaus liepė "artis
tei" išsikraustyt iš savo 
•varnų.

Mergina supykus ant šei
mininkės pasakė: "Vardan 
Dievo, ką gi tamsta manei 
aš čia veikiu? Nejaugi 
tamsta tikėjai, kad aš išti
krujų čia rašysiu knygas ar 
paveikslus piešiu? Juk tai 
įena pasaka...

"Mano svečiai yra dau
giausia vedę vyrai. Nakties 
laiku jie negali pas mane 
būti, nes jie turi savo pačias 
r vaikus — jie turi būt na
mie. Nedėldieniais jie taip
gi negali, nes tai pavyzdingi 
žmonės ir turi būti su savo 
šeimynomis bažnyčioje, tu
ri išklausyti kunigo pamok
slo. Taigi jie lankosi pas 
mane paprastomis die
tomis. Iš ryto jie nuva
žiuoja į savo ofisus, po 
rietu pas mane, o vakare 
vėl namie su pačiomis. Jie 
užlaiko mane ir apmoka 
mano randą. Vakarai ir ne- 
lėldieniai lieka man ir aš 
‘ą laiką praleidžiu su kitais 
javo draugais."

Ir tokių "artisčių", tokių 
"našlių” yra pilnas Back 
Bay, sako šita moteris.

Kada keli vyrai užlaiko 
tokią "artistę” ar "našlę’, ir 
kada visi kartu susirenka ir 
pradeda girtuokliauti, orgi
jos tankiai baigiasi žmogžu
dystėmis ar kitokiais skan
dalais.

Ir tokį gyvenimą veda tie 
žmonės, kurie per savo 
spaudą ir bažnyčias nuola
tos šaukia, kad socialistai 
vra "laisvos meilės” šalinin
kai ir šeimynų griovikai. 
Kuomet Rusijos rubežiai 
buvo uždaryti ir niekas ne
galėjo iš kitur tenai nuvyk
ti, buržuazinė spauda diena 
dfienon talpino straipsnius ____ _
apie Rusijos "moterų nacio- j Du milionai jų jau esą apru- 
nalizaciją", tai yra apie įve- pinti, o likusius žada aprū
pimą tokios tvarkos, kur pint vėliau. Reiškia, kai 
moterįs skaitomos valsty- gaus iš Vokietijos aukso, 
bes savastis ir dalijamos Laisvės Mylėtojas.

Skaitytojų Pastabos.
Kai Prūsų Lietuvoj vokie

čių žvalgai pagavo Kapsu
ką ir kitus bolševikus lai
kant priešvaldiškus susirin
kimus, tai Brooklyno "Lais
vė” šaukė nesavu balsu, kad 
"darbininkų vadų Rusijos 
draugai neduos mėsinėti 
Lietuvos valdžiai.” Bet kai 
Pilėnas per spaudą paskel

bė, kad Feliksą Miškinj-Vy- 
turi patįs komunistai išda
vė Lietuvos valdžiai mėsinė
ti, tai J. Šerenga per "Lais
vę” šaukia, kad Pilėnas Lie
tuvos šnipų karalius, o "Ke
leivis” ir "Naujienos” pro
vokatoriai. Jeigu J. Šerenga 
ir "Laisvė” neprisidėjo prie 
Išdavimo Miškinio-Vyturio 
Lietuvos valdžiai, tai kam 
jie apgina tuos, kurie išda
vė? Tad prisipažinkit, ger
biamieji, kas jus esate: 
žiopliai ar tikrieji provoka
toriai?

Berželis Svyruonėlis.

Skilus musų komunis
tams pusiau daugelis žmo
nių nežino, koks tarp jų 
skirtumas. Taigi čionai pa
aiškinu: Bimbos-Jukelio pa
sekėjai, kurie nori viską 
griauti iš pat pamatų, pasi
liko skiepuose (prie pama
tų) ir todėl jie vadinasi 
"sklepiniais” komunistais. 
Dėdelės-Paukščio pasekėjai, 
kurie jau išlindo iš skiepų ir 
nori griauti tiktai viršų, va
dinasi "pirmo flioro" arba 
"viršutiniais" komunistais.

Darbininkas.

Ar žinot, kodėl komunis
tai kas tris mėnesiai skyla? 
Ogi todėl, kad jie perdaug 
karščio turi. Juk kiekvienas 
daiktas nuo karščio skyla, 
tai ir komunistai negali at- 
laikyt. Kad apsaugojus nuo 
skvlimo, reikėtų juos šaltu 
vandeniu apipilt arba į le- 
daunę suvaryt.

A. Garbukas.

Francijoj tris milionai ve
teranų reikalauja pensijų.

/
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VVORCESTER, MASS. 
VVorcesterio žinios.

26 d. kovo, Lietuvių Sve
tainėj, atsibuvo komunistų 
"manevrai”, vedami kalbė- 
tojaus Bimbos. Po valandos 
ir pusės "učenijos” Bimba 
leido visus į mūšį. Darbie- 
ėiai pirmiausia atidarė ug
nį prieš požemiečius ir pa
taikė tiesiai pačiam genero
lui Kilo kruvina karė. Vie
nas iš manevrantų "feldfe
belis” netekęs amunicijos 
griebėsi krėslo, bet tapo ki- . 
tų sulaikytas, su perspėji
mu, kad tokių ginklų "ma
nevruose” vartoti negalima.

Į "manevrus? bandė įsi- 
kišt ir tautiečiai po koman
da Paltanavičiaus, bet greit 
gavo į kailį ir išbėgiojo.

Tikimasi, kad trumpoj 
ateityj Worcesteryje kils 
didelė karė, nes prie to ren
giamasi net iš keturių fron
tų, būtent: darbiečių, pože- 
miečių, socialistų ir tau
tiečių.

Ot, tai bent progresas!
* * *

Kada komunistai manev
ravo, tuo pačiu laiku sanda
riečiai, apatinėj svetainėj, 
drebėdami vakarieniavo, 
kad kokia nors granata iš 
viršaus nenukristų ant jų 
tautiškų galvų.

Girdėjau, buk Rauktis bu
vo apsišarvavęs bananų lu
pynomis, kad nesužeistų.

* * ♦

2 d. balandžio Šv. Kazio 
parapijos svetainėj atsibu
vo "moving pikčiai", kur 
Kristus buvo "movinamas’* 
daug lengviaus, negu pa
prasčiausias burdingieris. 
Sakysiu, biznis, tai biznis!

$ * *

Tą patį vakarą Lietuvių 
Svetainėj buvo lošiama "Dė
dė Atvažiavo” ir "Adomas 
ir Jieva”. Žmonių tiek atsi
lankė, kad nekalbant apie 
sėdynes, daugelis turėjo 
grįžt atgal, nes svetaine bu
vo perkupina. "Dėdė Atva
žiavo” sulošta vidutiniškai, 
bet "Adomas ir Jeva". pui
kiai ir pagirtinai nusisekė. 
Jeva (šaliniutė) gavo net 
du gėlių bukietu už savo ga
bu lošimą. J. Butėnas, kuris 
pirmą kartą pasirodė Wor- 
cesterio scenoj, yra gabus 
aktorius ir tiko rolėj "Ado
mo", nelyginant kaip 
"Amen" poteriuose.

Geistina butų, kad J. Bu
tėnas ir ant toliaus neatsi
sakytų dalvvaut lošimuose.

Spėju, kad nuo šio vakaro 
liks pelno apie $140.00.

Neždanovietis.

Na, ir nubalsuoja pirmon 
galvon apkalbėti klausimą, 
ar tverti skebšapes, ar ne. 
Prasidėjus diskusijoms tuoj 
ir pradėta šaudyti į Ben
drosios Tarybos viršinin
kus ir, abelr.ai, į Amalga
meitų uniją. Šaudymo 
"amunicija” buvo ta pati, 
kuiią vartojo seniau Be
kampis, Jankauskas ir 
"Laisvė” ir kurią dar ir da
bar tebevartoja Bimba, Kal
pokas ir jų sėbrai. irt ** Avima

Skebperacijų šalininkams teisybė, davatkų pranašavi-'savo vadus, kam sudraskė 
vadovauja P. Karalevičius mai išsipildė. Kunigas Žida-1 kuopą, o parapijonai plau
ktas pats Karalevičius, ku- navičius nupirko žydų salę, kus nuo galvos rauna, kad 
ris "Darbininkų Tiesos" tre- pašventino ją ir dabar jau bažnyčios gali netekti

v ’ Z Girdėjau, kad socialistai
kriau- kas taip gerai yra, kaip at- pradeda atgyti ir jau kalba- 

čiams). Na, ir seka paskui rodo. Ugi žiūrim, "Schenec- ma r—** —
Karalevičių visa atžagarei- tady Gazette” rašo, kad ku- kuopos.

SCHENECTADY, N. Y. 
Katalikų bėdos ir kiti 

dalykai.
Pas mus viskas buvo ra

mu, kol nepradėjo tankiai 
lankytis dusių ganytojas. 
Progresyviai žmonės nujau
tė, kad kunigėlis taikosi ti
kinčius išnaudoti ir ant jų 
kokią nors naštą uždėti, bet 
davatkos džiaugėsi, kad 
"dvasiškas tėvelis” vėlina 
schenectadiečiams gero ir 
žada bažnyčią nupirktu Ir(

buvo skaitlinga nariais, bet 
dirbo gražius ir naudingus 
darbus. Užėjus komunisti
nei karštligei, socialistų 
kuopelė tapo išardyta iš pat 
pamatų ir vieton jos sutver
ta komunistų "susaidė" apie 
iš pustuzinio karštagalvių. 
Bet kur trumpa, ten ir 
trūksta. Tas pustuzinis ko
munistų suskilo į dvi ar tris 
dalis ir iš to viso karščio iš
ėjo piššš...

Ir taip, socialistai keikia

čiame numeryje pasirašo po turim bažnyčią. Bet ne vis- 
Bimbos "teziais” ---- -• * • ->

vių kaimenė ir apie^ pora nigas nusipirko sau ”pro-l 
komunistėlių. Priešingoje pertę", o parapijonams rei- 
gi pusėje, t. y. prieš skebpe- kįą už ją taksas mokėti, apie 
racijas stoja visi geresnieji 400 dol. su viršum. Dabar 
unijistai, pažangesnieji rub- musu dzūkai su tuzinu tel-

Girdėjau, kad socialistai

apie atgaivinimą 
Nežinomas.

NANTY GLO, PA. 
Vilnų kirpikas.

3 d. balandžio pas mumis
siuviai, bet jau ne beįstengia šiškių pamatė, kad kunige- atsilankė puspaliokis dusių
atžagareivių persverti. lis juos apgavo. Kilo panika.-ganytojas aveles kirpti. Ka- 

Šis klausimas t. y. skebpe- Vieni bėga pas advokata, vietiniai lietuviai sa
nacijų klausimas diskusuota kiti pas vyskupą, treti sau- vo kirpiko neturi, tai kas 
visą susirinkimą. Ir bai- kia ekstra, susirinkimus, metas musų koloniją aplan- 
giantis susirinkimui nutar- kad kaip nors iš tos bėdos ko k*tų roiestelių kirpikai. 
ta tverti skebperacijas. išsigelbėti. Ir ištikro nema-j Stebėtina yra tas, kad 

Beje, jie dar nenutarė £a bėda: taksus ir nuošim-.onoda save apki/ipti^ netik 
tiesioginiai skebauti; jie nu-čius reikia mokėti, 
tarė prie "Lietuviškos Kor- čios stogas kiauras, 
poracijos” (kuri susitvėrė taisyti Mažiausia __ _ ...
1914 m.) tverti skyrius tos gauti nors 2000 dolerių, bet n?, kad jeigu savo vilnų ku- 
korporacijos. Bet tai tik įg kur? Schenectady jau iš- nigui neatiduos, tai _po 
mulkinimas. tisi metai kaip siaučia be-'^mert i pragarą eis. Vertėtų

Visai jau baigiantis susi
rinkimui dar tapo nutarta, 
kad ir kriaučių bosai gali iš 
didesnio dalininkų skait- 
liaus. negu kad iki šiam lai
kui būdavo, susidėti. Mat, 
kad "amnestija”, tai jau 
"amnestija”. i

Tai ve kokias mes, Broo-, 
klyno kriaučiai, susilaukė-' ______ _ w _
me pasekmes iš musų "kai- lįstų kuopelė; nors ji ir ne-' 
riujų” propagandos ir jų 
darbų.

Tečiaus apie tai čia nekal
bėsiu. Tikiu, kad kada nors 
bus parašyta daugiau. Bet 
čia turiu pažymėti ir per
spėti Brooklyno kriaučius, 
kad jie nesidėtų prie tų or
ganizuojamų korporacijų, 
ba su jomis bus vedama 
griešta kova. Kovos prieš 
jas ne vien lietuviai, bet vi
sa Amalgameitų unija. Ir 
.jeigu kai kurie prisidės ir 
kartu su tomis korporaejo- 
mis veiks, tai atietyje jie 
gal turės labai ir labai ap- 
gąilestauti savo neapgalvo
tų žingsnių.

Taigi dar kartą sakau: 
draugai kriaučiai saugoki
tės tų korporacijų, kaip ko
kios choleros!

J. Glaveckas,

čius reikia mokėti’, ’ bažny- tie lietuviai, kurie avių pro- 
režkia tus turi, bet ir taip vadma- 

taisvti. Mažiausia reikia mieji "laisvieji". Ir tie ma

darbe, žmonės nei pragyve-'daugiau šviestis ir į šitokias 
nimui neturi kur užsidirbti, kvailystes netikėti.
o čia dar kunigas "proper-! * .* *
tę” nusipirko ir parapijonai Pirmą dieną balandžio 
turi už ją skolas mokėti Sa-pas mus sustreikavo visi 
kau, reikia Saliamono gal- angliakasiai. Net ir neorga- 
vos, kad iš tos bėdos musų nizuoti darbininkai prisiie- 
katalikus išvedus. jo prie streiko. Patartina

♦ * * 'darbininkams laikytis vie-
Seniaus čia gyvavo sočia- nybėj.

Kunigo Klapčiukas.

LAWRENCE, MASS. 
Audėjų streikas.

Kaip jau "Keleivyje” bu
vo rašyta, 27 d. kovo čionai 
sustreikavo audėjai, verpė
jai ir kitokie darbininkai 
Apie šį streiką norėčiau 
kiek plačiau pranešti ”Ke- 
ieivio” skaitytojams.

Streikas tęsiasi jau trečia 
savaitė. Streikuoja visų bo- 
velninių darbininkai, pro
testuodami delei numušimo 
algų ant 20%. Vilnonių 
streikas ligšiol dar nepalie
tė; nors ir vilnonėse dal bas 
silpnai eina, bet algos palik
tos tos pačios. Didelės Ar- 
lington’o dirbtuvės, kurių 
pusė yra bovelninių, o pusė 
vilnonių, užsidarė neapry- 
buotam laikui ir paleido 
apie 7000 darbininkų, kurie 
susidėję su streikuojančiais 
sudaro apie 18,000 armiją. 
Trečdalis tos armijos yra 
moterįs. Darbininkai neor
ganizuoti. Nors čia yra dvi 
linijos, bet narių abidvi turi 
mažai. Streikuojantieji dar
bininkai didžiumoj yra tik 
unijų simpatizatoriai. Vie
la tų unijų vadinasi United 
Textile Workers of Ameri
ka, antra One Big Union. 
Šitos dvi unijos ir veda šį 
streiką. United Textile 
Workers of America yra 
gompersinė unija ir ją va-Į 
iovauja Gomperso atsiųs
tas McMahon. One Big 
Union yra 1 
•adikališka unija ir ją va- 
lovauja Legere. Pastaroji

si vienybėj ir parodo didelį 
tarpe savęs solidarumą. Iš
rodo, kad neužilgo darbi
ninkai kovą laimės, jei va
dai darbininkų vienybės ne- 
suskaldys, kaip tai padarė 
1919 metais. Streiklaužių 
kol-kas nesiranda. Kurios 
dirbtuvės bandė operuot su 
streiklaužiais, turėjo užsi- 
datryt.

Policijos yra neperdau- 
giausia ir ji apsieina su 
streikieriais ne taip žiau
riai, kaip 1919 metais. Visi 
šio miesto laikraščiai prita
ria streikieriams. Kunigai 
irgi neva pritaria streikie
riams, tik nežinia kokiu is- 
rokavimu.

31 d. kovo miesto majoras 
Mahoney važinėjo pas Mas- 
sachusetts gubernatorių 
„‘ieškodamas tarp kapitalis
tų ir darbininkū taikos, bet 
parvažiavęs nieko gero ne
pranešė, tik paskyrė šešis 
kunigus priešaky su airių 
kunigu T. O’Railly, kad tie 
atbulkalnieriai sutaikytų 
darbininkus su darbdaviais. 
Kaip jie tą taikymo darbą 
pradės, dar nežinia. Bet iš ; 
tokių "taikintojų” darbinin
kai nesusilauks nieko gero.

Malūnų Gizelis.

si. Pagalios į tas diskusijas 
įsikišo velionio Vyturio bro
lis ir karštai užreiškė: "Ta 
moteris, kuriai jus atlikot 
prakilnų’ darbą, išduodami 
jos vyrą į Lietuvos žvalgų 
nagus, nuo jus aukų nerei
kalauja!” šitas pasakymas 
kai - kuriems komunistė
liams skaudžiai indurė, taip 
kad jie nei nusėdėt ramiai 
negalėjo. Chicagietis.

BROOKLYN, N. Y.
Nepaprastas susirinkimas 

ir skebperacijų "laimė
jimas".

Kovo 24 dieną vėl buvo

WORCESTER, MASS. 
Atsakymas Jūreiviui.

"Aido" choro susirinki
me, laikytame 26 d. kovo, 
buvo pakeltas klausimas

klyno lietuvių kriaučių susi-No. 12 tufo Jūreivio kores- 
rinkimas. Šis susirinkimas pondencijos, kurioje be jo- 
. ~ •_______ 1_______________________________________________ ______ .S__

šauktas nepaprastas Broo- • kaslink tilpusios "Keleivio
- . . • . • 1 ’ XT X 1 T 1

tavo šaukiamas todėl, kad ^įų faktų buvo apšmeižtas 
nuo praėjusio susirinkimo.”Aido” choro mokytojas 
veik visi dalykai pasiliko drg. j. Butėnas. "Aido” cho- 
neapsvarstyti, nes, kaip mi- ras nutarė viešai pranešti 
nėjau pirmesnėje savo . ko-(visuomenei, kad Jūreivio 
respondencijoje, tai buvo šmeižtai neturi mažiausio 
korporacijų skymas, dėl ku- pamato. Mes, ”Aido” choro 
rio susirinkimas turėjo nariai, esame pilnai pasi- 
triukšmingai, be pasekmių, tenkinę savo dabartiniu mo- 

kytoju drg. J. Butėnu, ku
šlame susirinkime toji ris pasišventusiai dirba mu- 

1 dar'sų chorui, dėdamas visas

rio susirinkimas

užsibaigti.

korporacijų cholera —_ 
daugiau apsireiškė. Susi-'savo pastangas ir energiją 
rinkimui prasidėjus, tuo- choro gerovei
jaus kiekvienas suprato,! Jeigu Jūreiviui nepatinka 
kad čia jau yra susiorgani- mokytojas ar kas kitas, tai 
zavę visi buvusieji bosai,' niekas jį neverčia prie ”Ai- 
dalininkai, lietuviškos kor- do" choro priklausyti. Jeigu 
poracijos nariai ir šiaip uni-' chore yra reikalingi įvesti 
jos priešai,—"skebperacijų” koki nors patvarkymai, tai 
šalininkai. Prasidėjus susi-' tą mes galime atlikti choro 
rinkimui, kaip bematant, susirinkime, o ne į laikraštį 
imta reikalauti, kad korpo- nesąmones rašinėti, 
racijų (kurias čia vadinu 
tinkamiausiu vardu — skeb-■ 
peracijomis) klausimas pir
miausia butų apkalbamas.

"Aido” choro komisija:
J. A. Motiejaitis, 
A. J. Kiaulėnas,
K. Mugenienė.

(Lithuanian)

t

KUPONAS
Pažymėk Kryželių katrų nori

Penėjimo Kūdikių Pamokinimų
Instrukcijos Knyga Knyga

Vardas
Adresas

Idant Lietuve Motina žinotų 
naudų Bordeno Eagle Pieno

TŪKSTANČIAI IR TŪKSTANČIAI LTETI^IŲJMOTINŲ^ IŠAUGINO 
SAVO KŪDIKIUS BORDENO HeNU.
KITOKIUS BUDUS SUNAUDOTI TA PATĮ MENĄ.
PAV YZDŽIU. JEI PILSI JJ Į SAVO
DARO DAUG GARDESNE.

Vėl, rasi, kad su juo gali padaryti 
stebuklingiausius keksus ir koše
les. Jei atrašysi Bordeno kompani
jai prarydamas pamokinimu kny
gos kur pasakoma kaip su Borde
no Eagle Pienu gaH pasigaminti 
daugelį skaniu valgių, tai su 
džiaugsmu toji knyga bus tau pri
siųsta. «

Vartojimas Bordeno Eagle Pieno 
namuose visiems duos geresnės 
sveikatos. Tos pačios maistingumo, 
grynumo ir sveikumo savybės, ku
rios daro Eagle Brand tokiu puikiu 
maistu kūdikiams, daro j| lygiai 
geru ir suaugusiems vyrui ar mo-

Gali pirkti Bordeno Eagle Pieno nuo 
savo krautuvninko. Įsižiūrėk gerai į 
keno paveikslą ir neimk jokio kito.

THE BORDEN COMPANY
350 Madison Avė., New York.

eaehl***'

EASTON, PA. 
Komunistų "nuopelnai".
2 d. balandžio vietos ko

munistai, prisidengę A. L. 
taip vadinamai P- L- D- kuopos vardu, ture- 

- - - 1 jo savo susirinkimą. Paskel
bus "Keleivio” No. 10 K. Pi- 

^goM^tais: F- Miškir
na angliškai kalbančių dar- Vyturiopadavimų, musų ko- 
bininku daugiau simpati- mun,'?tai W Ugandą, kad 
Kuoja United Testile Wor- Pradėjo patjs savęs bijotis, 
kers unijai, o svetimkalbiai !<adan?1 visuomene dabar 
- One Big Union. z“n .1, J“?? ?u P.anlek? lr v1’

Ligšiol darbininkai laiko- sl. pnkaiSK>ja jiems jų zio- 
plūs įsdavikiskus darbus, 
tai dalykai priėjo prie to, 
kad komunistai pradėjo ne
pasitikėti nei savo pasekė
jais, kurie yra susispietę į 
A.L.D.L.D. Kad neišspruk
tų A.L.D.L.D. kuopos vado
vystė iš komunistų rankų, 
tad jie šiame susirinkime ir 
savo moteris prirašė prie 
kuopos. Šis susirinkimas 
buvo prie uždarytų durų. 
Mat, bijosi komunistėliai, 
kad apie jų veikimą kas- 
nors neparašytų i "Keleivį". 

lO.savo darbų jie labai gėdi
nasi. Paimkim kad ir pat i 
vietos komunistų lyderį F. 
B-kį, kuris siuntė Miškiniui- 
Vyturiiii komunistų manda
tą, įdėjęs jį tarpe panelės 
švenčiausios ir Jėzaus abro- 
zėlių, tuo budu manydamas 
apgauti Lietuvos cenzorių. 
Dabar tas "didvyris" bijosi 
susirinkimuose pasirodyt ir 
akis prieš žmones pakelti.

Šiame susirinkime komi
sija išdavė raportą apie au
kų rinkimą A. Danieliui, 
kuris irgi, kaip ir Vyturis, 
už tą patį mandatą pakliu
vo Į Lietuvos valdžios ran
kas ir jau pusė metų kanki
namas kalėjime. A. Danie
liui tapo surinkta 59 dol., 

i kurių dalis jau pasiųsta į 
Lietuvą. Mat koki komunis
tai geri: pirmiau išduoda 
žmogų, o paskui jį gelbsti. 

Kalbant apie aukas A. 
Danieliui, vienas iš susirin
kusių atsistojęs padarė įne
šimą, kad reikia parinkti 
aukų ir Valerijai Vyturie- 
nei, velionio Vyturio-Miški- 
nio pačiai Tu o jaus pašoko 
viena karšta moterėlė (kuri 
gyrėsi, kad "Laisvės” Ben
drovės suvažiavime su Stil- 
sonu ant vieno suolo sėdėjo) 
ir padarė prie įnešimo pa
taisymą. kad vieton aukų 
pasiųst Vvturienei užuojau
tos laišką. Pirmininkas qį 
sušuko, kad reikia pasiųst 
rezoliuciją. Susirinkime pa
sidarė tikras kačių koncer
tas: vieni komunistai darė 

JĮ |įnešimus, o kiti tiesiog iš 
nelaimingos našlės tyčiojo-

KAVĄ. TAI RASI. KAD JI PASI-

terei. Jis ypač geras augančiam ku-' 
dikiui — kūdikiui, kuris jau per- 
dideHs dėl čiulpimo iš buteliuko, 
bet kuriam dar reikalinga puikus 
maistingumas Bordeno Eagle Pie
no. Kūdikiai vienų, dviejų, trijų ir 
keturių metų dikčiai pasinaudoja, 
kuomet jie penimi vienu ar kitu 
iš daugelio valgių galimų padaryti 
su Rordeno Eagle Pienu.

Apie tai turėtumėt plačiau žinoti. 
Todėl prašome iškirpti pridėtą ku
ponų ir tinkamai jį išpildęs pri- 
sinsk mums, o gausi šitą knygą 
DYKAI.

NORTHAMPTON, MASS. 
Iš lietuvių darbuotės.

Nors lietuvių šiame mies
telyje yra nedaug, bet jie 
darbuojasi pagal savo išga
lę. Suprantama, musų dar
buotei nemažai kliudo be
darbė ir algų nukaposimas, 
bet vistik visuomeniškuose 
reikaluose neatsiliekame 
nuo kitų kolonijų lietuvių.

Nesenai pas mumis buvo 
atsilankęs Lietuvos šaulių 
atstovas dailininkas Žmui
dzinavičius. Jis kalbėjo apie 
šaulių veikimą ir jų nuopel
nus Lietuvai. Nors žmonių 
susirinko nedaug, vienok 
aukų surinko nemažai, net 
57 dol.

Pas mumis lankėsi ir vi
siems žinomas rėksnys kun. 
Garmus. Atvažiavęs rėkė 
kaip drūtas, bet niekas jo to 
•iksmo klausyti nenorėjo ir 
įukų jam nedavė. Tik vie
nas nesusipratęs žmogelis 
paaukojo jam boną 50 dol. 
vertės.

Northamptono lietuviai 
išviso Lietuvos reikalams 
/ra suaukavę 690 dolerių ir 
bonų išpirkę už 4000 do
lerių. Skaitytojas.

TAMAQUA, PA. 
Tamsių darbininkų 

išnaudojimas.
Žmonės sako: kvailą ir 

bažnyčioj muša. Tas yra ti
kra tiesa, nes protingas ten 
neina.

Negana, kad šios koloni
jos lietuvius darbininkus ir 
taip vargai iš visų pusių 
spaudžia, musų kunigėlis 
sumanė savo parapijonus 
apkirpti du sykiu t plikiau, 
negu kad seniau kirpdavo. 
Pirmiaus už korteles imda
vo po 6 dolerius, o šįmęt su
manė lupti jau net po 12 
dol. Suprantama, daugelis 
avelių ėmė spardytis, kad 
perplikai kerpama. Todėl 
kirpikas parsitraukė kokį- 
ten misijonierių, kuris per 
dienas ir vakarus 'mulkino * 
aveles. Netekę proto avelės 
nešė ir atidavė kirpikams 
paskutinius savo centus.

Ir taip, musų tamsius bro
lius darbininkus išnaudoja 
netik svetimieji kapitalistai, 
bet ir savieji mulkintojai.

"Kel.” Skaitytojas.

BROOKLYN, N. Y. 
Brooklyniečių žiniai.

L. S. S. 19 kuopa rengia 
diskusijas, kurios įvyks 14 
d. balandžio, 7:30 vaL vaka
re, L. A. C. C. svetainėj, 803 
Driggs avė. Diskusijų tema: 
"Suvienytas darbininkų 
frontas”. Pirma diskusijų 
tame pačiame klausime 
skaitys referatą "Darbo" 
redaktorius drg. J. Poška.

Draugai darbininkai ir 
darbininkės, kuriems iš jū
sų rupi darbininkų vienybės 
klausimas ir kurie trokšta
te, kad darbininkai butų su
vienyti į vieną stiprią orga
nizaciją, atsilankykite iš
girsti referato ir pasidalinti 
mintimis šiame svarbiame 
darbininkams klausime.

Darbininkų skaldymosi 
laikotarpis jau praeina ir 
reikia jį užmiršti sykį ant 
visados. Rašykime, kalbėki
me ir diskusuokime rimtai, 
be kolionių, apie suvienytą 
darbininkų frontą.

L.S.S. 19 kp. komisija.
(T<s« korespondencijų ant 5 pusi.)



4 KELEIVIS
Įlinti ir šaukiama konferen-J 
įvija Genujoj, kurioj daly-1 
vaus visų pasaulio valstybių! 
atstovai.

Vakarų buržuazija, siek-

Katalikybe ir 
demokratizmas•{dama sutvarkyti pasaulio

Romos katalikai nieku 
budu negali būti tikri demo
kratai, kad ir labai jiem tas 
vardas patiktų.

Katalikų religinis, šven-

savo konstituciją Įvesti pa
ragrafą apie sąžinės laisvę. 
Taip buvo su Belgija 1832 
m., taip su Austrija 1868 m., 
taip su kitomis valstybėmis.

las mokslas moko, kad pa- Belgiją smarkiais žodžiais 
ties Dievo išrinktoji tvarka nupeikę Grigalius _XVJ, 
esanti monarchinė, kad Die
vo bažnyčia skiriasi: i 
"klausančią" ir "neklausan
čią", kad tos "klausančios" 
bažnyčios (visų ištikimųjų) 
priedermė yra tik klausyti, 
kas jiem Pupos ir jų padė
jėjų yra Įsakoma, ir priimti 
tai su "nužemintu” protu ir 
širdimi, nenagrinėjant ir 
neklausiant, kodėl taip, o ne 
kitaip jiem sakoma bei lie
piama. Čia jau abejojimas, 
kurs sužadina norą tiesą iš
tirti. skelbiamas nuodėmin
gu, "puikybės kunigaikščio*’ 
— velnio — sukeltu žmogu
je, kad ji amžinai pražu- 
džius pragaro gelmėse.

Bet jeigu katalikam de
mokratizmas yra neleistinas 
ir nuodėmingas dalykas ti
kyboje, šventybėje, bažny
čioje, tai kaip jis gali būti 
jiem geras kitur, visuome
nės sutvarkyme? Jei abso
liutizmas yra Dievo patvir
tintas viename dalyke, tai 
jis turi būti taikomas ir vi
suose kituose, reiškia ir vi
suomenės sutvarkyme. Juk 
tas, kas yra Dievo kartą nu
tarta, yrą privaloma vi
siem amžiam ir laikam ir 
aplinkybėm ?

Yra pamatinių principų, 
kuriais remiasi demokratiz
mas, o kurie katalikam, se
kant jų oficialių atstovų 
nuomonę, ne tik kad jokios 
vertės negali turėti, bet ir 
visai pragaištingi yra jų 
sielai. Pavyzdžio delei imki
me laisvę, būtent proto lais
vę, kuri yra labai svarbus 
demokratizmo elementas. 
Ar leista yra katalikam jaja 
naudotis ? Ar netiesa, kad 1 
jie ne savo, bet Romos Pa-Į 
pęs protu privalo vaduotis? 
Štai, Papa turi visiem žino
mą Indeksą, kur pažymėtos 
yra knygos ir veikalai, ku-j 
i-jų skaitymas katalikam i 
via draudžiamas amžinai-; 
siais prakeikimais ir baus
mėmis. O tame Indekse su
rašyta yra kiekviena knyga. Į 
kuri neša naują erą žmo-j 
gaus protui ! Iš čia mum aiš
ku, kaip tai nemalonus yra 
Romos Papai ir jo agentam 
tokie dalykai ("novitates"), 
kaip minties laisvė, žodžio 
ir spaudos laisvė. Štai, pav., 
kaip išsireiškia apie spau
dos laisvę vienas iš tokių 
oaugelio Papa; "Daug vals
tybių jau tas viena prapui-j 
dė, kad leido spaudos laisvę, 
tąją pasmerktinają laisvę, 
kurios niekad neįstengsi 
tinkamai prakeikti. ("De- 
terrima illa ac nunųuam 
satis evsecranda et detesta- 
bilis libertas artis libra- 
nae ).

Arba vėl kitas demokra
tizmo principas: sąžinės 
laisvė. Šiam suvaržymui ka
talikybė per savo "šventą** 
Inkviziciją žmones kankino, 
kalėjimuose pūdė, visokiais 
budais persekiojo ir stačiai 
skerdė. Šiandien Papa ir jo 
agentai neturi tos pasauli
nės galybės, su kuria kan
kintų. žudytų ir degintų ant 
laužų žmones, bet gi tas 
principas nepripažįstąs ir 
pasmerkiąs sąžinės laisvę 

* nėra dar panaikintas, ir to
dėl dar ir šiandien katalikui 
amžinomis bausmėmis drau
džiama pakeisti savo tiky
ba, draudžiama turėti san
tykių su kitaip tikinčiais, 
Įsakoma juos laikyti ereti
kais, prasikaltėliais prieš 
Dievą, nedorėliais ir tt. ir tt. 

O Papos pasmerkia tokias 
valstybes, kurios norėtų Į

i Grigalius XVI, 
Austriją — Pius IX, išvadi
nę tąją laisvę "nedorėlių ap
gaule" (improborum f raus), 
"pragaištingiausia klaida* 
(errorem exitiocissimum), 
"didžiausia valstybės liga" 
(pestis reipublicae prae 
ųualibet capitalior”) ir t.t. 
ir t.t. Ne čia vieta privedžio
ti iš Įvairių Papų aplinkraš
čių ištraukas griežčiausiu 
budu ir visiem laikam pa
smerkiančias tąją nepalygi
namą žmogaus dvasios 
brangenybę — sąžinės lais
vę. — užteks apskritai pa
stebėjus, kad iš Romos papų 
ir jų agentų ne proto ir dva
sios laisvės, bet tik verguvės 
tegalima tikėtis.

Bet kyla klausimas, kaip 
išaiškinti taji musų visuo
menėje apsireiškimą, ku
riuo susidarė iš katalikų 
partija, [ 
"Krikščionių Demokratų 
Juk aišku,

I

ūki, didžiausios domės ski
ria Vokietijai ir Rusam. To
dėl i Genujos konferenciją 
pirmą kart po karo gavo pa
kvietimą ir tų kraštų val
džios.

Pasaulio kapitalistai ir jų 
valdžios žiuri i Vokietiją ir 
Rusiją. Iš Vokietijos jiem 
rupi išmelžti tie aukso kal
nai, kurie iš jos buvo parei
kalauti taikos sutarti suda
rant. Jau pirmieji metai pa
rodė, kad Vokietija nepa
jėgs mokėti kontribucijos 
tokiomis sąlygomis, kaip 
Ententės iškarto buvo nu
statyta. Ji sukluptų. Taigi 
dabar norima bent kiek at- 
palaiduot vokiečiam užner
tąją kilpą, palengvinti jiem 
skolos mokėjimą ir da duoti 
Vokietijos buržuazijai pasi
pelnyti Rusuose.

Kitaip dalykai stori su 
Tarybiniais Rusais. Buržu
azinė Europa negali pakęsti 
Rusų jau dėlto, kad ten bu
vo bandoma išgriauti kapi
talistinė tvarka ir Įvesti so
cializmas. Kelius metus, su
sijungę pasaulio grobikai

■

Provokacija ar žioplas nieko geresnio reikalauti, 

darbininku klaidinimas? i Lk™^sSnEs;i:
-------- 'kalauti didesnių algų ar 

Juo žioplinu, tuo re volių-j kurstys prie streiko, tai jis 
cioniškiau ir darbininkiš-j iškalno vadinamas kontr- 
kiau—taip yra pas musų revoliucionierium! 
komunistus. Kas pasako ar- Tai šitaip komunistai pri- 
ba parašo ką-nors rimto, ■ rodinėia uniju darbuotoju 
gerai apgalvojęs, tas gauna i ' parsidavimus”. “ ‘ ”
i 
ba Judošiaus vardą. Bet kas'dviejų: 
moka šlykščiai plūsti tuos,- 
kurie žino ką rašo arba sa
ko, tą musų komunistai iš
garbina kaipo tikrąjį darbi
ninkų reikalų apgynėją. 
Taip yra. Plūdimu ir provo
kavimu daugiausia atsižymi 
komunistai ir jų spauda, to
dėl jie ir reklamuojasi kai
po "tikriausi*’ darbininkų 
vadovai.

Skaitančioji visuomenė 
gerai žino, kiek pamazgų, 
kiek tulžies, kiek purvo iš-, 
vertė lietuviškieji komunis
tai ant unijų darbuotojų. 
Ypatingai daug jie šmeižė; 
Amalgameitų unijos dar
buotojus per paskutinius 
keturis metus. Išdavystė 
darbininkų reikalų jiems 
buvo primetama kiekviena
me žingsnyje. Komunistai 
unijos vadų kitaip ir neva
dindavo, kaip tik Judošiais. 
Atskiruose tos unijos loka- 
luose jie varė prieš unijos 
viršininkus didžiausią agi
taciją, Įkalbinėjo nariams 
apie visokius parsidavi
mus ir t.t.

Bet kokius prirodymus 
jie turi, kad Amalgameitų 
unijos vadai kada-nors par
sidavė samdytojams? Ar jie 
orirodė ką-nors prieš Šlos- 
bergį, Hilmaną, Šiplakovą 
r kitus kriaučių vadus?

Ne! Jie niekuomet nieko 
neprirodė ir jiems tas nerei
kalinga. Pasakė, kad "ju
mis pardavė išdavikiški va
dai" — ir taškas.

Taip jie tą savo purviną 
darbą varė, pirmiaus ir da- 
oar tebevaro. Tiesa, dalis; 
komunistų dabar jau *’gai- 
’isi" už savo klaidas ir prie 
to atvirai prisipažįsta. Bet 
kita dalis, kurie vadinasi 
Tyraisiais" komunistais, 
kaip varė savo purviną, 
-lykštų ir pragaištingą dar
bą, taip ir tebevaro.

Kad jie šmeižia unijų dar
buotojus be jokio pamato, 
be jokių faktų, čionai pa
duosiu ištrauką iš vieno ko
munistų šlamšto. Vienas ko- 
kis-tai suklypusio proto ko
munistas aprašo apie tūlos 
mašinistų unijos vadus, kū
ne patarę darbininkams da
bar daug nereikalauti, bet 
aukti, kol atsiras daugiau 
larbų, kol prasidės prekyba 
m Rusija ir kitomis šalimis,! , ,

sunku buvo persiskirti su 
; doleriais. Jisai 

. pradėjo davatką kamanti
nėti, kam jai tie doleriai 
reikalingi. Davatka išpasa
kojo jam visą atsitikimą. 
Suprantama, kunigas gerai 
žino, kad Dievui pinigai ne
reikalingi ir todėl apie tai! 
jis pranešė milicijantams. 
Milicijantai, paties kunigo 
vedami, nuėjo i davatkos 
namus ir laukia Aniuolo 
ateinant. Apie vidurnaktį 
atėjo netik Aniuoias, bet ir 
Dievas su Velniu. Dievas 
reikalavo iš davatkos pini
gų sau. o Velnias sau. Išgąs
dintą davatka sutiko ati-1 
duoti pinigus Dievui, kaipo n€urono dalies į kitą. Pa- 
visagahnmarn. 1 uom tarpu VyZdžiui. jeigu Įvyks kokis 
pašoko pasislėpę milicijan- Jlors sujudimas vienoj neti
lai ir atkišę šautuvus įsakė rnno vietoj, jis kuogreičiau- 
Dievui, Aemiui n\Aniu^ui sja bus išnešiotas po visas 
pakelti rankas augstyn. Pa-|rcurono dalis.
sirede, kad tai yra garsus Neuronai sulyg atlieka- 

jzuhkai visi tps buvo apsi-'mos savo užduoties dalijasi 
! redę tinkamais kostiumais. - - - -
Velnias buvo užsidėjęs ra- 

i gus, o r ’ 
1 elektrikinėmis lemputėmis, i

nuo komunistų išdaviko ar-i reiškia?

J. Naujalis.

Pažinkime save
(Tąsa)

Smegenys.
Kokia nauda butų iš trau

klasė sujungia abi pir
mąsias.

Pavyzdžiui, štai, guli ant 
kinio,^kad” ir su^nkia'sde-’stal.° laikraštis, kurį mes 

j j'norime skaityti. Jausminė 
Kam neuronų klasė duoda žinią

i laikęs tą žinią siunčia per 
. motorinius neuronus palie- 
, pimą rankoms paimti tą 

laikraštį. Ir jeigu mes busi
me atokiai nuo stalo, tai 

, nervų centras siųs kitą pa
liepimą kojoms, kad jos pri
neštų mus prie stalo.

Asociacijos neuronai šioj 
. veikmėj tarnauja kaipo til- 
‘ tas tarpe jausminių ir mo

torinių neuronų pernešimui 
tų žinių.

Kaip greitai žinia (arba 
impulsas) suvaikščioja ? Bu
vo manoma, kad taip grei
tai, kaip elektra dratu (vie
la). Tečiau vėlesni tyrinėji
mai parodė, kad žinia pada
ro apie 110 pėdų i sekundą, 
kuomet elektra — 186,000 
mylių i sekundą. Todėl yra 
milžiniškas skirtumas.

Čia paduodu pavyzdžius 
pačių fiziologų žodžiais:

"Jausminiai nervai per
neša žinią, apskritai imant, 
111 pėdų per sekundą. Jeigu 
žmogus turėtų ranką 111 
pėdų ilgumo, tai praeitų vie
na sekunda nuo - Įdurimo 
adata i pirštą, ligi jis pa
justų skaudulį."

"Jeigu žmogus turėtų to
kią ilgą ranką, kad galėtų 
pasiekti saulę, tai 140 metų 
praeitų ligi jis pajustų karš
tį. Kitais žodžiais sakant, 
jis butų jau miręs kuomet jį 
pasiektų nusideginimo 
skaudulys. Motoriniai ner
vai praneša paliepimą nuo 
smegenų centro greitumu 
111 pėdų į sekundą. Įsivaiz
duokime. kad obelis apau
gus obuoliais randasi devy- 
niasdešimts milionų mylių 
nuo musų; musų ranka jau 
butų prie pat obelies šakos. 
Protas išsiunčia paliepimą 
rankai nuskinti obuolį, šis 
paliepimas pasiektų ranką 
už 140 metų ir tik tada ran
ka imtų už obuolio."

Šiuomi baigiasi straips
niai pamatuoti fiziologijos 
mokslu. Iki šolei mes kalbė
jome apie fizišką kūno su
dėjimą. Tai yra fiziologijos 
mokslas. Tečiau šis moks- 
as absoliučiai nieko nepa
sako apie MUMIS. Jis tik
tai išdėsto mechaninį musų 
kūno subudavojimą.

Kalbėdami apie smegenis, 
mes paviršutiniai pajudi- 
nom klausimą apie musų 
jėgą, tai yra — SIELĄ. 
Smegenys tai sielos gyvena
moji vieta. Sekamuose 
straipsniuose mes pakalbė
sime apie ją. Ta musų kal- 
•a bus paremta psichologi

jos mokslo papėde.
Ką žodis "psichologija" 

reiškia? žodis "psichologi
ja" iš graikų kalbos ir reiš
kia mokslą apie protą.

Sekamam rašinėlvi pakal
bėsim apie SĄŽINĘ.

(Bus daugiau)

šimtis vagonų, jeigu prie jo 
nebūtų inžinieriaus? L—. .
vertas butų musų kūnas be J^egenų ^uius aP*
smegenų?

Kaip iš vieno, taip ir iš 
antrojo nebūtų jokios nau
dos. Smegenys yra ne tik 
svarbiausia kūno dalis, bet 
ir nervų sistemos. Juose gy
vena musų SIELA, arba, 
teisingiau sakant — MES.

Smegenys yra didžiausia 
musų nervų sistemos dali: 
bei masė. Vidutinio ūgio 
žmoguje smegenys sveria 
apie 50 uncijų. Jie skiriasi 
; tris svarbiausias dalis: 
priešakiniai smegenys, vi
duriniai smegenys, ir užpa
kaliniai smegenys.

Priešakinė smegenų dalis 
yra daug didesnė už pasta
rąsias abi. Ji užima visą vir
šugalvi, nuo kaktos iki pa
kaušio. Taip-pat priešaki
nės dalies paviršis susideda 
iš celinių kūnelių bei narve
lių, kuomet vidurys susida
ro daugiausiai iš nervinių 
siūlelių, kurie jungiasi su 
viršutinės plėvės narveliais.

Vidurinių smegenų dalis 
vra apvali ir randasi apa
čioj priešakinės dalies, ši 
dalis turi keturis apvalius 
celinius kūnelius (corpora 
ąuadrigemina), kurių du 
susijungia su akimis, o ki
tu du. su girdėjimo orga
nais. Prie to ši smegenų da
lis dar turi dvi ypatingas 
užduotis: viena, ji tarnauja 

I kaipo pamatas, ant kurio 
rymo priešakinė smegenų 
dalis; antra, ji perleidžia 
per save nervinius siūlelius, 
sujungdama juos su abelna 
nervų sistema.

Užpakalinė smegenų da
lis randasi taip-pat apačioj 
nriešakinės dalies, tik ar
čiau prie pakaušio, ši dalis 
iungia nugarkaulio nervų 
sistemą su galvos centru.

Kalbant apie smegenų 
nervines celes, kila klausi
mas: ar smegenų celės yra 

*1 tos pačios, ką sudaro kūną? 
Jos abejos susideda iš pro
toplazmos ir turi branduo
lius; tečiau smegenų celių 
protoplazma turi daug 
kruopelių ir žilsvą spalvą; 
nrie to dar smegenų celės 

džiaugsmo turi nervinius siūlelius, kuo

Ką-gi tai 
Tai yra vienas iš 

provokacija arba 
darbininkų klaidi-žioplas 

nimas.
O gal

tai nujaučia gerus metus, 
todėl iškalno nusamdo agen
tus, kad perspėjus darbinin
kus nuo "trukdymo darbo”? 
Jus, darbininkai, "vardan 
Rusijos revoliucijos”, bukit 
ramus ir netrukdykit kapi
talistams krauti milionus! 
Streikas, didesnių algų rei
kalavimas 
kontr-revoliucijai!

Tai šitaip protauja lietu
viški komunistai.
pliau, tuo darbininkiškiau!

Ad. Sausis.

ištikruių kapitalis-

bus lygus

Juo žio-

Dievas, Velnias ir 
Aniuoias uždaryti 

kalėjiman.pasiyadinusi! v£sOkiais budais puolė Ru- 
Demokratų . sus, tikėdamies mos su- 

kad Katalikybė;gniužinti. Kai pamatė, nie- 
su demokratizmo principais i nepadarysią, pradėjo 
nesutinka. Čia, man rodos į kalbėtis su Tarybų valdžia, 
dalyką išaiškinti tegalime, Kalbėtis reikėjo, nes "ne
tik tuo, Kad minėtos parti- sutvarkius" Rusijos butų 
jos nariai, isskyrus vadus,negalima tvarkyti ir Euro- 
nežino kur esą ir ką darą, p0S upj0. Rusija pilna gam- 
kad jie davėsi pagauti save +os turtų, kuriuos tik reikia 
demokratizmo obalsiam ka- išnaudoti, ir jie umu laiku 
talikvbės oficialių atstovų atželdins buržuaziios vilnas, 
garsinamiem. © garsina- T. .. , ",-- - - - - • kalbėtis buvo tuo leng

viau, kad pati Tarybų val
džia tik laukė jai pirštu pa- 
mojant. Apardyta, suvalkio- 
ta ir daugumoje sustabdyta 
Rusų pramonė; suirę gelež- 
keliai; vargas tarp miesto 
gyventojų; nupuolęs žemės 
ūkis ii’ pagalios baisus ba
das pastatė Tarybų valdžią 
ant liepto galo. Ir Tarybų 
valdžia pati ėmė jieškoti, su
sipratimo su pasauliniu ka
pitalu.

Da praeitais metais, pra
dėję derėtis su Anglų val
džia, Tarybiniai Rusai pasi
žadėjo sumokėti užsieniam 
karo metu Rusų padarytas 
skolas. Tuo pasižadėjimu 
Tarybų valdžia tikėjosi gau
ti sau palankumo pas Vaka
rų buržuaziją. Ententės val
džios priėmė domėn tą pasi
žadėjimą, bet tuojau pa
klausė Rusų, kaip jie žada 
skolas mokėti. Į tai jau sun
kiau buvo atsakyti ir atsa
kymas neduotas iki šiol.

Norėdama palenkti sau 
Ententės valdžias ir atgai
vinti pramonę. Tarybų val
džia jau siūlo Vakarų kapi
talistam, kad steigtų Rusuo
se naujus fabrikus, gaivin
tų senuosius, taisytų gelž- 
kelius, kastų anglį ir auksą, 
išnaudotų žibalo šaltinius.

Vakarų buržuazija ir tą 
pasiūlymą mielai priima, 
bet vėl Rusų valdžios klau
sia: ar galės ji Kuosai vesti 
savo bizni, išnaudoti darbi
ninkus, kuo Tarybų valdžia 
garantuoja, kad nei jai. nei 
jos turtam Rusijoj negres 
joks pavojus? Ir tas klausi
mas vėl palieka be atsa
kymo.

Tarybų valdžios atstovai, 
jau tartum susiderėję su 
anglais, dabar derasi su 
francuzais. Jie žada francu- 
zam dar daugiau, kaip yra 
pažadėję anglam. Tarybų 
valdžia rodydama Vakarų 
buržuazijai Rusijos turtus, 
nori supiudyti ją tarp savęs 
ir iš jos nesutikimų pati pa
sinaudoti. Tarybų valdžia 
mano apgausianti prityru
sius pasaulio grobikus. Bet 
visos tos pastangos duoda 
labai maža vilties.

- (”S-tas".)

atstovų
o_________ , _ garsina-1
miem tuo tikslu, kąd dabar
tiniu, 
metu, 
kaili.

Bet

socialių 
išnešus

perversmų 
sveiką savo

ar vėliau, 
susipras 

Jie supras,

anksčiau 
tie musų broliai 
kur nužengę, 
kad tasai Romos agentų 
(kunigų) "demokratizmas** 
ir jų "rūpestis" žmonių šio 
pasaulio gerovę yra veid
mainingi, kad jiem ne tau
tos, r.e žmonių — darbinin
kų labas, bet Romos papų, 
"bažnyčios" ir jų pačių la
bas (pilvas ir kišenius) ru- 

kad jie su demokra
tizmu tik žaidžia, panaudo
dami jo obalsius savo luo
mui palaikyti. M. D.

("S-tas")

pi.

Genujos konferencija 
ir Rusai.

Po didžiojo karo kapita
listini pasauli surėmė pikti 
ekonominiai diegliai. Iš vie
nos pusės turtingieji kraš
tai, kaip Anglija. Amerika, 
Švedija šveicarai ir visa eilė

_ kitų, stabdo savo pramonę 
’ ir prekybą, nes neturi kas
♦ jų prekes išperka. Ten be
darbių skaičius skaitomas 
milijonais, visas ūkis sun
kiai užgautas, valdžios ne
rimsta. nes nerimsta darbi
ninkai.

Iš kitos pusės "biedniejr" 
kraštai, kaip. Vokietija ir 
Rusija vos be pakelia juos 
prislėgusią naštą. Vokiečius 
vargina karo kontribucija, 
Rusus—jų ekonominio ūkio 
visiškas iškrikimas. Paga-

* Iros yra riša eilė valstybių ir 
senų, ir naujai susikurusių,

‘kaip Francija, Italai, Bel
gai, Austrija, Lenkija, Pa
naitės kraštai, kurie arba 
sunkiai prasiskolino karo 
metu, arba neturi išteklių 
naujai susitvarkyti.

Visur didžiausius sunku
mus dėl to iširimo gauna pa
kelti darbininkai Bet ne
rimsta ir buržuazija, nes 
ūkio suirimas ir jai nelei
džia išnaudoti darbininkų ir 
pačiai tukti tiek, kiek ji no
rėtų.

Tai visai netvarkai paša-

i

n.

Raseinių gimnazijos mo- 
_ ; savo laiške rašytame 

skaitytojui, A.
kinys s
"Keleivio" skaitytojui, A. 
Janušaičiui i Scranton, Pa., 
tarp kitko aprašo šitokį at
sitikimą:

"Ar žinot, kai Lietuvoje 
Dievas, Velnias ir Aniuoias 
tapo suareštuoti ir uždaryti 
kalėjiman? Tas atsitiko Pa
nevėžio mieste. Vienai da
vatkai giminės prisiuntė iš 
Amerikos nemažai dolerių. 
O Amerikos dolerius Lietu
voje myli netik paprasti 
griešninkai valdininkėliai, 
bet ii’ dangaus ir peklos at
stovai. Taip šį kartą Dievas, 
Velnias ir Aniuoias susita
rė, kad kokiu nors budu iš
gavus iš kvhilos davatkos 
dolerius, kurie buvo padėti 
pas kunigą.

"Vieną naktį, davatkai i 
karatai besimeldžiant, atėjo 
Aniuoias ir apreiškė, kad ji 
savo dolerius atimtų iš kle-l 

įbono ir atiduotų jam, nesi 
■tokia esanti Dievo valia. ,J 
Tuos pinigus jisai išdalin k- 
siąs ubagams, o davatką už L’ 
jos duosnumą nunešiąs Į Į y.’ 
dangaus karalystę.

"Davatka iš <’ 
visą naktį negalėjo užmigti. I met kūno celėms šitų ypaty- 
Ant rytojaus ji skubinosi Ibiu trūksta.
pas kunigą atsiimti savo pi- Kadangi nervinės celės ir 
nigtis, kad atidavus juos nerviniai siūleliai yra viena 
Aniuolui. Bet kunigui irgi ir ta pati celė, tai fiziologai

i

i

uomet busią galima dau- i?unKU D 
riau išreikalauti. Prie to tiavatkos 
tasai komunisfas priduria

"Bet jų mintis ne tame, 
kad darbininkai laimėtų ko
vą, bet tame, kad daugiaus 
natamavus kapitalistams, 
kad daugiaus trukdžius 
darbą. Kuomet bus jau pra- 
lėtas atstatymo darbas Ru- 
-ijoj, budavojimas visu 
frontu visos industrijos, 
‘uomet mes paskelbsime ko- 
•ą prieš darbdavius dėl di
desnių algų ir geresnių są
lygų. Suprask, čia yra min
is tarnavimo kontr-revo- 

’iucionieriams, tik netiesio
giniu budu. Kada darbas 
bus vedamas daug platesne 
oapėde atstatymui Rusijos 
industrijos, tada mes vėsi
me kovą su savo išnaudoto
jais. Teisingiaus sakant ta
da mes busime tikri trukdy
tojai to atstatymo dar
bo" ir t.t.

Vadinasi, jeigu Amerikos 
kapitalistai ves prekybą su 
Rusija, tai darbininkai ne- 
orivalo reikalauti sau didės-

I

lavė joms tinkamiausi pa
vadinimą — neuronai. To
dėl ir mes čia vartosime ši
tą žodi, vietoj "nervinių ce
lių" ir "nervinių siūlelių". 

Neuronai turi dvi svar
biausi vpatybi, būtent: ar- 
zumo ir vadovavimo (valdy
mo). Apie arzumą mes jau 
kalbėjom raumenų straips- 

Įnyj ("Kel.” No. 12), kad jis 
atsiliepia stimuliacijai. Tą 
pačią rolę jis lošia ir nervų 
sistemoj, tik yra daug erzes- 
nis nervuose, negu raume
nyse.

Valdymo ypatybė duoda 
galimybės stimuliacijos pa
sekmėms pereiti iš vienos 

i. Pa-

Į tris klases: jausminę, mo
torinę (judomają) ir aso-

2LeJaSi r ’acinę (jungiamąją).
Jausminė klasė yra ta,

i

i

RINKIMŲ VIRŠININKAI 
EINA KALĖJIMAN.

Pottsville, Pa. — Pirmojo 
precinkto penktos wardos 
linkimų taryba čia tapo pa
sodinta už grotų šešiems 
mėnesiams už suvogimą bal
sų užpereitų metų rinki
muose. Vagis buvo padavę 
apeliaciją i vyriausi teismą, 
bet ji buvo atmesta.

AREŠTAVO KAZIRNIN- 
KŲ KLIUBĄ.

Haverhill, Mass. — Poli
cija čia užklupo nakties lai-onvalo reikalauti sau aidės-, .... , Jausmine Kiase .yra ta, cija čia užklupo nakties iai-

nių algų, nes tas bus kontr-'priima žinią (impulsą) iku lenkų kliubą ir areštavo 
revoliucija. Ir jeigu Rusijos ° *’'”'*'* ° ~ ~
atbūdavo j imas tęstųsi 50 
metų, tai vistiek Amerikos 
darbininkai»-turi dirbti už

ka nelaboji traice sėdi kalė- nervu centre; motorinė kla- keliolika kazirninkų, kurie 
jime ir laukia teismo. . iSg yra kuri išnešioja pa- lošė kortomis iš pinigu.

Kazys Stankaitis j liepimus veikiantiems na- Teisme prošepanai užsimo-
IV kl. mokinys, riams; tuo tarpu asociacinė kėjo po $5 bausmės.
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KORESPONDENCIJOS

lyra apšvietos, o ne politikos 
organizacija, šitaip gali sa
kyti tiktai užsimerkėiis, ku- 

j ris toliau savo nosies nieko 
.nemato. Jeigu A.L.D.LD. 
yra vien tik apšvietos orga
nizacija, tai kodėl jos susi
rinkimuose beveik niekuo
met nekalbat apie apšvietą, 
o raunatės vien tik už ko
munistų politiką ? Kiekvie
nam yra aišku ir supranta
ma, kad komunistai, prisi
dengę šitos organizacijos 
vardu, varo savo politiką.1 giasi 
Todėl savo korespondencijoj šingas 
aš ir pasakiau, kad komu-'Federaciją su Ūkininkų Są- 
nistai, prisidengę L.D.L.D. junga. Bet ištikrujų visos

Jėzuitą politika.
I Steigiamojo Seimo krikš
čionių demokratų frakcija 
sulipinta iš trijų partijų: 
Darbo Federacijos, atsto
vaujančios neva darbininkų 
reikalus, Ūkininkų Sąjun
gos, atstovaujančios neva 
ūkininkų reikalus ir Tikrų
jų Krikščionių Demokratų, 
kurie nori atstovauti visus 
Lietuvos gyventojus ir sten
giasi suklijuoti neva prie- 

> viena kitai Darbo

B1NGHAMT0N, N. Y. 
Margumynai.

L.S.S. 33 kuopa buvo su
rengus diskusijas, kurios 
įvyko 26 d. kovo. Buvo dis- 
kusuojama apie Lietuvos 
nepriklausomybę. Pirminin
kui atidarius diskusijas ir 
perstačius temą, buvo pa
kviestas kalbėti drg. B. San- 
gaila. Jis trumpai apibudi
no Lietuvos padėtį ir kleri
kalų darbuotę nuo 1918 me
tų iki šių dienų. Jam pabai
gus kalbėti atsirado oponen
tų, kurie ėmė baisa ir Įrodi
nėjo dalykus iš priešingos 
pusės. Tokiu budu Lietuvos 
nepriklausomybės klausi
mas buvo išdiskusuotas ga
na plačiai. Nors žmonių at
silankė neperdaugiausiai, 
L-et buvo visokių pakraipų.

$ ❖ *

L.S.S. 33 kuopa rengiasi 
prie platesnio veikimo. Apie 
pabaigą balandžio xšią kolo
niją žada aplankyti "Kelei
vio” redaktorius drg. Mi- 
chelsonas su prakalbom. 
Binghamtoniečiai jau pasi
ilgo socialistų kalbėtojų.

❖ * *

30 d. kovo musų tautinin
kai buvo surengę prakalbas 
iš Lietuvos atvažiavusiam 
Seimo atstovui Žygeliui. 
Nors skelbimuose buvo pra
nešta, kad kalbės Natkevi
čius ir Žygelis, bet pribuvo 
tik vienas Žygelis. Kalbėto
jas gana plačiai apipasako
jo apie Steigiamojo Seimo 
darbus ir tarkavo klerika
lus be jokio pasigailėjomi. 
Žmonių prakalbose buvo ne
daug. Aukų surinkta 51 i 
dol. 75c.

7 * £------- ---------* .

vardu, laikė savo susirin
kimą.

Aišku, kad šermukšniui 
rupi nubaltinti komunistų 
vardą ir jų ydas paslėpti.

Man pribuvus iš Chicagos 
ir nuėjus i jūsų svetainę te
ko pamatyti, kokią "apšvie- 
tą” jus platinat. 0 gal ir 
kauliukų barstymą jus va
dinat apšvietos platinimu? 
Apie šitokią jūsų "apšvietą" 
aš neiškentęs parašiau ko
respondenciją i "Laisvę" ir 
"Vilnį”, bet gavau atsaky
mą, kad mano koresponden
cijos tiedu laikraščiai netal
pins. Tas mane Įtikino, kad 
komunistų laikraščai suži- 
rJai savo pasekėjų ydas sle
pia. Tuomet aš parašiau 
apie komunistų "apšvietą" i 
"Keleivi" ir "Keleivis’, kai
po teisingas laikraštis, tą 
korespondenciją patalpino. 
Perskaitė "Keleivyje" teisy
bė apie savo darbelius ko
munistai sujudo ir pradėjo 
daryti visokius pienus, kaip 
nuo manęs apsisaugojus. 
Tada išlindo ir ponas šer
mukšnis su savo korespon
dencija, kaip tas nekaltas 
avinėlis.

Penas šermukšni, jeigu 
tau rupi teisybė, tai kodėl 
pirmiau nieko nepranešei i 
"Keleivi" apie komunistų 
darbuotę — nepagyriai kas 
yra girtina ir nenupeikiai, 
kas yra peiktina?

Velniukas.

frakcija, pravesdama žemės 
reformą, rūpinosi nieko ne
nuskriausti: darbininkams 
duoti žemės, o žemės savi
ninkams už nusavinamą že
mę ir miškus teisingą atly
ginimą. Savininkams, kurie 
turi ne daugiau kaip 200 
deš., už žemę užmokėti net 
rinkos kainomis, tai gi jie 
gaus geresni atlyginimą, 
kaip laisvai parduodant, nes 
nereikės mokėti nei valsty
bei mokesnių, nei matininkų 
nereikės rūpintis. Laikyda
mi karo stovj, mes šaliai da
vėme ramumo, darbininkai 
nirimo ir geriau dirbo. Tei

sybė, Seimas priėmė ir kai 
kuriuos netinkamus ūkinin
kams įstatymus, bet tai pa
darė socialistai su kai kil
iais musų frakcijos atska

lūnais. Todėl i kitą Seimą 
rinkite daugiausia Ūkinin
kų Sąjungos atstovų.

Atėjęs Krupavičius i ku- 
“1 ir davatkų mitingą |

* *
1 d. balandžio A.L.D.L.D. 

kuopa statė scenoj veikalų 
"Jėzuito Sanžinė". Publikos 
atsilankė mažai ir ta pati 
buvo neužganėdinta, nes 
skelbta buvo, kad lošimas 
prasidės 7:30. o ištikiu jų 
prasidėjo 8:30. Išėjęs ant 
pagrindu vakaro pirminin
kas bandė paaiškinti veika
lo turini, bet iš to aiškini
mo niekas neišėjo, nes dre
bindamas pakinkiais nega
lėjo sugaudyti žodžių. Pa
skui pažadėjo aiškinti po 
kiekvieno akto. Ir štai, vie
nam aktui pasibaigus, pir
mininkas išėjęs sako: "Da
bar prasidės antras veika
las" (Norėjo pasakyti — 
aktas). Žmonės ėmė juoktis 
ir vieni pas kitus klausti: 
"Kaip tai, nepabaigę vieno 
veikalo, jau pradės lošti 
antrą?”

Visa bėda, kad musų ak
toriai neturi atsakančio re
žisieriaus ir todėl lošimai 
nekaip vyksta.. Ratelis 
"Banga" (kuris ir ši veikalą 
lošė) turi tik vieną gerą ak
torę. kuri savo roles atlieka 
gerai ir yra visų giriama — 
tai J. Sliesoraitienė. Jeigu 
ir daugiau atsirastų tokių 
gabių aktorių, tuomet loši
mai išeitų gerai

Briedžio Sūnūs.

EXETER, N. H.
Atsakymai Exeteriečiui.
8-tam "Kel." numeryje 

Exeterietis arba Julius Meš
kinis šmeižia šv. Jono 
Krikštytojo draugystę, sa
kydamas, buk Juliui M. at
sitikus nelaimei draugystė 
ji suspendavo, kad nereiktų 
pašelpą duoti. Tas neteisy
bė. Julius M. buvo suspen
duotas pirma, negu ji nelai
mė patiko. Kadangi jo su
spendavimas tęsėsi apie du 
mėnesiu ir per tą laiką ran
kai sugijus jis lankė viešus 
susirinkimus, piketavo lai
ke streiko ir važinėdavo ant 
piknikų su kitais tos drau
gystės nariais, per tai drau
gystė pašelpos jam nedavė. 
Tada Julius M. atsivedė į 
draugystės susirinkimą aa-į 
vokatą, kuris reikalavo, kadi 
Juliui M. butų išmokėta pa-į 
šelpa. Draugystė tą pati pa-Į 
sakė advokatui, ką ir pa
čiam Juliui M., kad suspen-' 
duotiems nariams, lankan-, 
tiems viešus susirinkimus ir, 
dirbantiems namų darbą 
pašelpos neduoda. Tuomet 
Julius M. Padarė per advo
katą bilą ir prisiuntė drau
gystei. Draugystė sušaukė 
ekstra susirinkimą (kuri 
Julius M. vadina slaptu su
sirinkimu) ir nutarė jam 
pašelpos nemokėt. Dabar 
draugystė laukia teismo. 
Pamatysim, kas iš to išeis.

Šv. Jono Krikš. Dr-stės
Komitetas. I

tos partijos sudarytos ant 
vieno kunigo kurpalio, vie
nok, kad prastiems žmo
nėms akis apdumtų ir dau
giau Į savo bučį žmonių pa
viliotų, jie įvairiais kaili
niais apsivilkę visiems sten- 
gasi Įtikti.

Kada kalbama apie dides
nį dvarininkams atlygini- nigu ir davatkų mitingą 
mą, tai Ūkininkų Sąjungos šauks: mes klebonijoms da- 
atstovai gina, o Darbo Fe- vėmė žemės, mes atkovojo- 
deracija tyli. Kada eina kai- me vienuolynus, mes moky
ta apie įvedimą 8 vai. darbo klą kunigu' globai atidavė- 
d'ienos ir atlyginimo nusta- me, mes katalikų bažnyčią 
tymą darbininkams dvaruo- atlaikėm prieš bedievių so- 
se, kuriuos Darbo Federaci-cialistų užpuolimus, todėl 
ja Įnešė Seiman, tai Ukinin- visi balsuokite už krikščio- 
kų Sąjunga piestu stoja nis demokratus.
prieš tokį Įstatymą, o krikš-; Tokios pat iezuitu politi- 
cionys demokratai iš šalies };Os laikos ir kitas puskuni- 
stovedami tai vienai, tai ki- gjy partjos (Pažangos) va
tai pusei pritardami vis uja das Smetona. Katalikų susi- 
vieną pusę ant kitos trinda- važiavime jisai šventas gies- 
mi delnus, kad palaikant mes giedojo, kuone Dovydo 
kairiajai Steig. Seimo pusei psalmes, o žemdirbių susi- 
šitie įstatymai bus priimti, važiavime šaukia keršto

Taip vedant politiką Sei- tiems, kas žemės reformos 
me, kada ateis rinkimai į įstatymą priėmė, 
naują Seimą, kunigas Kru-( Refkia tikėtis, kad svei- 
pavicius, atėjęs į darbininkų valstiečio protas mokės 
mitingą sakys: mes surasė- atskirti pelus nuo grudų, 
me ir pnememe įstatymą, _ -. -
kad sutrumpintų darbo die
ną ir ląuko darbininkams, 
mes priėmėme įstatymą, 
kad dvarų darbininkams bu-[ 
tų padidintos ordinarijos, imriomo
mes priėmėme žemės refor-1 d5‘ >^atos — ..
mos kuris atima 20 iki 25 doleriu, valeris ir kambarys,
nuo dvarininkų žemę ir 
lengvomis sąlygomis teikia1 
l>ežemiui. Ir visi darbininkai 
jam plos. j _ _ _ „,______

Atėjės i Ūkininku mitingą -era. Platesnių žinių suteiksiu laišku.
KrUpa\ iciUS sakys. kad jų Brotver Ont. via Cochrone. Canada.

M-kas.
("L. U".)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA MOTERIS prie na-

- vyras ir

Meldžiu atsišaukti laišku.
ALEX RINKUS

34 Spring st., Union C'ity. Conn.

(16)

REIKALINGA suaugus moteris 
ant farmos už gaspadinę. Mokestis

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

VELYKŲ LAIKAS TAI MUZIKOS LAIKAS!
Kas geriau gali pritikti Velykų linksmybėms, kai
Tegul Columbia Rekordai ant Grafonolos suteikia 

lykų linksmybę jūsų namuose. •
Išgirsk vėliausius Columbia Rekordus Lietuvių 

Balandžio mėnesi.
10 Inch—75c.

j

Geri!
Pirk šiuos Cigaretus ir Taupyk Pinigus

cigaretai

Paticškau ti: m tavo brolio Antano 
Senkaus iš Kretingos apskričio. Pla
telių valsčiaus ir Platelių miestelio. 
Girdėjau gyvena Chicagoje. Meldžiu 
atsišaukti ar kas apie jį žinot praneš
kit, busiu dėkingas.

L. Senkus
624 I.vnch st., St. Louis, Mo.

Pajieškau brolio Antano Kalvino, 
Suvalkų rėdybos, Mariampolės aps
kričio. Pažaisliu-Panemunės vals
čiaus, Viršužėglių kaimo. 16 metų at- 
r ai išvažiavo į So. Milwaukee. Wis. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį 
žinote malonėkit pranešti.

Simonas Kalvinas
352 Levai st., Scranton, Pa.

Aš, Magdelena Gailienė, pajieškau 
kunigo S. B. Kryszcz.uno. Du metai 
atgal jis gyveno Chicago, III., o da
bar nežinau kur jis ranadsi. Yra 
svarbus reikalas. Meldžiu jo paties 
atsišaukti arba kas apie jį žino pra
nešti, už ką bus atlyginta.

Magdelena Wallienė
R. F. D. 1, North \Vindham, Conn.

Pajieškau pusbrolio Antano Matjo- 
šaičio (Strosuko), 18 metų kaip Ame
rikoj, gyvena New Yorke. 11 metų 
atgal kaip ženijosi. Paeina iš Suval
kų rėdybos, Naumiesčio apskričio, 
Griškabūdžio parapijos. Barzdų kai
mo. Turiu prie jo labai svarbų reika
lai. Meldžiu atsišaukti arba kas anie 
.c žinote praneškite, už tai bus atly
ginta.

Vincas Balsavičia (Bell)
Box 143 Tolleston Sta., Gary, Ind.

E-747g

E-7257

E-7026

E-4914

muzika! 
jums Ve

kalboj už

Vos tik mėnulis. 
J Gegužine daina. .

M i šras Kvartetas.

ltu ubagu.
L hagėlis.
I’lieniunas ir Lušnakojis.

Lietuviška polka.
Per virvutę. Polka.
Armonika solo.

I inksma diena mums nuš. 
Pulkim ant kelių.
J. Butėnis, basso.

f-7479

E-7092

E-4915

L-4796

Viena mergyte. Valcas. 
Mergužėle eikš pas mane.

Polka. Ork. "Kaunas”.

Jonas mokina kariauti. 
Pas fotografą.
Geležiūnas ir Bukšnaitis.

Daržely alyvų. 
Jėzau Kristau malon.
J. Butėnis, basso.

Nedėlios rytą. Polka. 
Dėl musų jaunimo. Polka.
Orkestrą. •

Kelione juromis 
seniau ir dabar.

atvažiuojantys iš Lietuvos. Pa
starieji gauna laivakortes, ap
mokėtas iš pat Kauno iki vietos, 
kur keliauja, todėl nereikalinga 
j ieškoti jokių agentų ir daryti 
bereikalingu iškasė ių.

Tiek apie kelionę trečiąja kla
se. Antrojoj klasėj, supranta
ma, kelionė dar smagesnė. Čia 
gražesni valgomieji ir pasilinks
minimo kambariai ir daugiau 
kitokių patogumų, kadangi an
trąja, kaip ir pirmąja klase 
žmonės važiuoja daugiausia pa
silinksminimo dėlei. Skirtumas 
kainoje tarp trečiosios ir antro
sios klasės vos tik apie $20.

Antrosios klasės kainos nėra
> vienodos: 

geresnėje laivo dalyje, ar kam
bariai su mažiau lovų, laivakor
tės keletu dolerių brangesnės. 
Taip pat brangesnės antrosios 
klasės laivakortės didžiuosiuose 
laivuose, kaip OLY’MPIC, MA- 
JESTIC, ROTTERDAM, LAP- 
LAND, HOMERIC ir kai ku-| 
riuose kituose. Todėl norintieji 
gauti vietas antroje klasėje, 
privalo išanksto pasirinkti laivą 
ir užklausti BALTIC STATĖS 
BANK, 204 Eighth Avė., New 
Y ork. N. Y. ar galima tame lai
ve gauti antrosios klasės vietą 
ir už kokią kainą.

rank ‘ Taigi kas nori turėti smagią 
l ir gerą kelionę, ar kas nori par
sigabenti savo gimines iš Lie
tuvos be jokių trukdymų, lai 
kreipiasi j BALTIC STATĖS 
BANK, 294 Eighth Avė., New 
York, N. Y.

EASTON. PA.
Atsakymas šermukšniui.
"Keleivio” No. 13 tūlas 

šermukšnis užmeta man, 
buk aš klaidingai pavadi
nau A.L.D.L.D. susirinkimą 
komunistų susirinkimu 
priduria, kad A.L.D.L.D.

Ar Slenka Plaukai?
Reniover laike 

dienų ' panaikina 
sustabdo niežėji- 
ir sustabdo slin- 

Tai yra vais-

Dandrvff 
septynių 
p’eiskanas, 
ma galvos
kimą piatikų. 
tai, kurie savo greitu gydy
mu nustebina kiekvieną ir 
savo genimu neturi sau ly
gių. Kaina 1 doleris.

} čiame j visas dalis Amerikos.
ji- suokite:

L. J. PAULAUSKAS

kiekvieną

Siun-
Adre-

(20)
L. J. PAULAUSKAS

102 Millbury st., Morcester. Mass.

E-3842
Sveika Maria.
Avė Maria. (Lotyniškai).
Soprano solo.

E-1246
Giesmė į Panelę Švenč.
Bradunienė, soprano. 

Avė .Maria. Colio solo.

Paprašykit jūsų pardavėjo DYKAI kataliogo ir dadėjimų.

žiūrėkit kad butų 
Columbia Vaizba- 
ženklis ir paminėk 
numerius Columbia 
Rekordų—

Columbia Lietuviš
ki rekordai yra tik
rai Lietuviški, pa
daryti Lietuviškų 
artistų.

Retas yra pamiršęs savo ke
lionę j Ameriką, nors jau pra
ėjo keletas ar keliolika metu. 
Važiavimas per Vokietiją ket
virtosios klasės vagonuose be 
suolų, kur net nei atsistoti vie
tos nebuvo; kankynės laive, su
kimštiems į vieną didelį kamba
rį su lovų-loyomis iki pat lubų; 
vaikščiojimas su katilaičiu pa
siimti valgyti, kamšatienė ir 
dėlei jos nešvarumas, darąs ir 
sveiką žmogų sergančiu, — tas 
viskas bus pamenama trečiosios visiems kambariams 
klasės keleiviams visą jų amžį. 
Nestebėtina, kad daugelis ven
gia važiuoti Lietuvon tik prisi
bijodami blogos kelionės. a

Šių laikų kelionė juromis ski
riasi nuo analaikinės, kaip dan
gus nuo žemės. Grynai lietuvių 
ištaiga BALTIC STATĖS 
BANK. 294 Eighth Avė., New 
York, siunčia keleivius tik to
kiais laivais, kurių ir trečioji 
klasė yra lygi puikiam miesto 
koteliui; atskiri kambariai 
dviem, keturiems ar šešiems ke
leiviams (kiekvienam švari lo
va), su prietaisa (sink) nusi
prausim ui, veidrodžiu, i___
šluosčių, elektros žiburiu, venti
liatorių, vieta drapanoms paka
binti, daiktams pasidėti ir ki
tais parankumais. Didesnės šei
mynos gauna du kambariu. Išei
nant valgyti ar pasivaikščioti, 
kambario duris galima užrakin
ti. Valgymui ir pasilsėjimo 
kambariai įtaisyti kopuikiau- 
siai: atskiros kėdės, užtiesti 
stalai, kiekvienam atskirai tar
nų paduodamas į stalą valgis, 
-algymo laiku muzika, žodžiu— 
visi patogumai ir smagumai ko
kius kitados turėdavo tik antro
je ir pirmoje klasėse. Visus ki-i 
tados buvusius neparankumus, 
kamšatienę, vaikščiojimą atsi
vesti su katilaičiu valgio, — vi
są tą BALTIC STATĖS BAN
KO keleiviai privalo 
”ant amžių-amžinųjų”, 
daugiaus nematys.

Kelionė Vokietijoje 
tokia, kaip kitados buvo. BAL- 
TIC STATĖS BANKAS yra pa
daręs sutartis su kompanijo
mis, kurių atstovai pasitinka 
keleivius išlipant iš laivo, paso
dina juos į trečiosios klasės va
gonus ir nuveža Lietuvon. Svar
biausia čia tas, kad dabar nėra 
reikalo baladotis gelžkeliais per 
visą Vokietiją: BALTIC STA
TĖS BANKO keleiviai yra nu
vežami laivu i Karaliaučių (Pi- 
iavą), ar ir i KLAIPĖDĄ (Mė

mei). iš kur jau pasiekti namus ■ rapijos, Mozuriškės dvaro, 
yra, taip kalbant, ”tik keletas 
žingsnių”.

Taip yra aprūpinami BALTIC 
STATĖS BANKO keleiviai kaip 
važiuojantys į Lietuvą, taip ir

Pajieškau savo teveliu Vinco Griš- 
konio. Aš palikau sirata, motina mi- 
iė pereitą metą, neturiu kur pasidė
ti. Dabar mane užlaiko A. ignatavi- 
čia. Atsišauk, mylimas tėveli, pasi
gailėk savo sūnelio siratuko. Taipgi 
pajieškau dėdės J. J. Zeku, pirmiau 
gyveno Chicago. 111. ir važinėdavo 
ant orlaivio, o dabar nežinau kur gy
vena. Meldžiu atsišaukti ir kitus gi
mines.

Albinas Griškonis
213 R. R. Avė., Bridgeport, Conn.

►------- - - »
Pajieškau savo pačios, Onos Pe

trauskienės, kuri 21 kovo prasišalino 
iš Bostono man nieko nesakydama ir 
pasihndama su savim 2 m. vaiką, Po
vilą, patalus ir daug kitų daiktų. Ji 
buvo tamsiai geltonų plaukų ir mėly
nų akių; amžiaus gali būt apie 25 me
tų. Kas ją pastebės, meldžiu 
man žinią, o gaus dovanų.

Frank Petiauskas
187 Silver st., So. Boston,

duot 
(161

Mass.

t

Pajieškau brolio Bilskio ir seserų 
Katarinos Butkauskienės ir Jievos 
Kazlauskienės po tėvais Stučinskiu- 
tės; gyvena Amerikoje; paeina iš Su
valkų gub., Kalvarijos apsk., 
nos vaisė, 
pajieškau 
atsisaukt

Viktoria 
P. O.

Kros-
Grabavos kaimo. Taipgi 

ir kitų giminių. Malonės 
arba žinantieji pranešti.

(16) 
Stučinskiutė-Sakalauskienė 
Box 248 Sydney Minės. 
N. S.. Canada.

Pajieškau MARTYNO DAGIO iš 
šlepščių kaimo. Biržų parapijos, se
niau gyveno Kanadoje. Kas apie jį 
žino arba pats malonės atsišaukti. 

Jokūbas Jokubėnas (16) 
P. O. Box 67, West Hanover, Mass.

----------------------- -------------------------- ,
Pajieškau Marijonos Lukaševičie- 

nės. Pirmiau ji gyveno Pennsylvani- 
jos valstijoj, apie Pittstoną. Turiu jai 
svarbų reikalą pranešti. Pijušas 

i Skinkis mirė. Meldžiu atsišaukti ar- 
I ba kas apie ją žinot praneškit, busiu 
[dėkinga. (16)

Elzbieta Zigmančiutė
708 North 5th st, Harrison, N. J.

Pajieškau brolio Jono Laugmino, 
Kauno rėdybos, Mažeikių apskričio, 
Laižuvos valsčiaus, Auksudės kaimo. 
Pirmiau jis gyveno Montreal, Cana
da. Taipgi pajieškau švogerio Domi
ninko Daunio, Kauno rėdybos, Papi
lės valsčiaus, Vaitiškių kaimo. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie 
žino praneškit nes turiu labai 
bų reikalą.

Magie Daunis
Box 47, Irons,

juos 
svar- 
(16) 

Mich.

užmiršti
nes jų

irgi ne

I

Pajieškojimai
--------'■----- /

Aš, Juozas Savitskas, pajieškau 
Leono Simanavičio, Kauno rėdybos, 
Šiaulių apskričio, Papilės parapijos, 
Žilių kaimo. Turiu labai svarbių ži
nių nuo jo tėvu iš Lietuvos. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie ji žinot pra
neškit. Taipgi pajieškau ir jo švoge- 
rio Antano Jerulio.

J. D. Savitskas
114 Governor st., Hartford, Conn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------t

Pajieškau pusbrolio Jono ir pusse
serės Onos Zebleckų; paeina is Suv. 
gub., Vidgirių kaimo, Keturvalakių 
parapijos. Jie patįs arba kas apie 
juos žino malonėkite pranešti.

Vikt. Zilinskiutė-Brusokienū
37 Stagg st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo brolio Petro Sta
nevičiaus, Vilniaus rėdybos, Trakų 
apskričio, Onuškio valsčiaus, Karia- 
vonių kaimo. Girdėjau, kad jis gyve
na Shenandoah, Pa. Meldžiu atsi
šaukti arba žinantieji praneškit šiuo 
antrašu: (16)

Kazimieras Stanevičius
116 River st., flaverhiil. Mass.

JUOZAS VALUCKIS, 10 metų vai
kas, gyvenantis Poderiškių kaime, 
Garlevos parapijoj, Lietuvoje, pajieš- 
ko savo tėvelio, Juozo Valuckio, ku
ris paliko jį su motina Lietuvoje 1913 
metais ir nuo karės pradžios nėra 
apie jį jokios žinios. Pirma jis gyve
no Bradleyboro, Vt., vėliaus išvažia
vo, rodos, į Grand Rapids, Mich. Jh 
pats, ar kas apie jį žino, teiksis duoti 
žinią šiuo adresu: (16)

P. Gelažius
109 Sixth st., So. Boston, Mas.

Kas žinot kur gyvena Ona Bautru- 
šaičiutė, 
maitienė ir brolis Kazimieras 
trušaitis. Paeina iš Kauno gub., Se
redžiaus parapijos. Burbiškiu kaimo. 
Malonėkit pranešti šiuo adresu: 

Petronėlė Bautrusaičiurė
37 Stagg st., Brooklyn, N. Y.

Anelė Bautrušaičiutė-Ado- 
Bau-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Pajieškau Karolio Aleksino ir jo 
sūnų Vinco ir Andriaus. Visi jie gy
veno Illinois valstijoj ir dirbo anglių 
kasyklose. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie juos žinote praneškite že
miau nurodytu adresu. Taipgi norė
čiau žinoti kur gyvena Jonas Žiobti. 
Meldžiu atsišaukti.

Antanas Aleksinas
5413 So. 33rd st., So. Omaha, Neb.

Pajieškau švogerio Juozapo Sten-

apskričic, Veiverių pa- • 
>.11 metų,

kavičio, paeina iš Suvalkų rėdybos, 
I Mariampol£-s

,5 i i lont.s u»ai v, 1 1 II1VLU

F kaip Amerikoj, 6 metai atgal dirbo 
~ I I’aterson, N. J„ paskui išvažiavo į 

| Pittston, Pa. Jau x metai kaip apie jį 
nežinau. Meldžiu atsišaukti arba

I žinot praneškit, nes yra svarbus 
kalas nuo jo sesers Marijonos.

Vincas Balsavičia (Bell)
I 143 Tolleston Sta., Gary,

kas 
rei-

Ind.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau susipažinimui merginos 

nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Aš esu 
27 metų vaikinas, geros išžiuros, 6 
pėdų aukščio, uždirbu po 59 dol. j 
savaitę. Geistina, kad ir tos lietu
vaitės atsišauktų, kurios nesenai at
važiavę iš Lietuvos. Su laišku mel
džiu prisiųst savo paveikslą.

B. .R. Dirsa
233 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio, be skirtumo tikėjimo, nuo 
35 iki 50 metų amžiaus. Noriu, kad 
vaikinas butų išmintingas ir turtin
gas. Biedno aš nenoriu. Aš esu 30 
metų, vidutine ant visko ir mylinti 
gražų gyvenimą. Ant juoko meldžiu 
laiškų nerašinėt. Katrie rašysiu tai 
lašykit teisingai. Su laišku meldžiu 
prisiųsti ir savo paveiksią. Atsaky
mą duosiu kiekvienam. (16)

A n na Belski
2458 West 38th st., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitė3 
merginos. Aš esu jaunas vaikinas. 
Meldžiu atsišaukite. Atsakymą duo
siu kiekvienai.

S. Kruckas
Box 226 Gilbertville, Mass.

Pajieškau apsivedimui pabuvusios 
merginos arba našlės be vaikų. Aš 
esu 27 metų vaikinas. Meldžiu atsi
šaukti G. E. B. (16)

7c Menominee Hotcl, Neopit, U į
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Vilniaus komedijos 
antrasis aktas

Tūkstančiai lietuvių ir lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugrįžti į Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką įstaigą, ant di
džiausių ir greičiausių keturkamininių laivų, tiesiog be persėdimo!!!

Surado senovės lietuvių ra
šytojo raštus.

"Karys” praneša, kad Ka
raliaučiaus archyve Dr. J. 
Gerulis suradęs senovės lie-‘ 
tuvių rašytojo Mažvvdžio 
parašytų knygų (giesmių), 
kurių esą 450 sjjausdintų 
puslapių. Knygos spausdin
tos 1566 ir 1571 metais. Ra
šytojas Mažvydis esąs pir
mųjų lietuviškų knygelių 
autorius, kurios buvo 1547 
m. išleistos Karaliaučiuje 
vardu "Catechismusa pras- 
tv szadei.” Mažvydžio Gies
mių knygos duos naujos 
šviesos lietuvių kalbos isto- 
i ijai. 1

atsakome už Lietuvos Ii 
kimą.

Toji atsakomybė ir tosios i 
priedermės yra nepaprastai 
rimtos ir svarbios.

Negana bus žodžių, nega
na gražių pasiryžimų.

Reikės visos lietuviu šir

sei- spėtas, kad Į prijungimo iš
kilmes iš Vilniaus ”nesitur- 
bavotų”. Savo keliu valdžia Į .. ----
Įnešė tą pusės delegacijos dies, mylinčios ir norinčios 
nariu pasirašytą prijungi-' pasišvęsti. Reikės darbų, 
mo akta Varšavos Seimui didžių darbų. Tuos darbus 
ratifikuoti (patvirtinti).’turėsime dirbti visi, ir dar- 
Seimo seniūnu sueiga ji at-, bininkai ir inteligentai, ir 
metė. Valdžia atsidūrė' kė- vyrai ir moterys, ir seniai ir 
blioj padėty ir atsistatydi
no. Delegacija buvo besi
rengianti grižti Vilniun, bet 
Varšavos endekų ”storonė- 
mis” staiga atbildėjo kovo 

visas vilniškis seimas 
dalykas: Vilniaus' delegaci- Varšavon. ĄtVažiavusi sei- 
jai buvo patiektas lenkų mą stoty tepasitiko tik en- 
valižios prijungimo aktas,!dėkai. Valdžia neleidusi net 
kuriame paminėta Vilniaus stoties papuošti ir pasitikti 
krašto autonomija. Tiek neatėjusi. Kai kurie svečiai 
Vilniaus endekų, tiek Var- likę tuo labai nepatenkinti, 
Savos valdžios nusistatymas bet Varšavos endekų vaišin- 
niekuo nesiskiria. Tiek vie- gumas suminkštino svečių 
ni, tiek kiti yra pasiryžę!širdis. 
Vilniją ryti taip, kad leng- Įmuose buvo 
viau ji butų suvirškinti ir,jkiam ”ccir 
žinoma, be jokios autonomi-dėdžiam, 
jos. Bet Lenkų valdžia, są-' Pats Pilsudskis 
ryšy su didžiųjų valstybių 
protestais prieš prijungimą 
Vilnijos prie Lenkų, Įdėjo 
tan aktan ir Vilnijos auto
nomijos žodi. Pasidarė ga
na keista padėtis. Vilniaus 
’’seimo” delegacija atvežė 
Varšavos valdžiai dovaną 
— Vilniją Varšavai. o Len
kų valdžia tos dovanos ne
priima ir duoda iš jos "ręs
to” (grąžos) Vilnijos auto
nomiją. Pusė delegacijos 
narių prijungimo raštą pa-

Vilniaus tariamasis 
mas pasiuntė Varsa von sa
vo delegaciją iš 20 žmonių. 
Kovo mėn. 2 d. Lenkų val
džios ji buvusi, žinoma, kaip 
veikiant sutikta. Sulig iš- 
anksto nustatytos tvarkos 
Vlniaus "seimo” atvykusieji 
endekai tą pačią dieną turė
jo peržiūrėti Vilniaus sri
ties prie Lenkijos prijungi
mo aktą, o vakare ji pasira
šyti ir telegrafu pakviesti 
Vilniaus "seimą” i prijungi-, 
mo iškilmes. Bet Įvyko toks 4 d. 
^-4 **» 1 vvl’- <~v o • YZ>, m y o aI i _\ ii 1’0.
jai buvo

jaunimas.
Visi, be skirtumo politi

niu ir partijinių pažiūrų.
Visi už laisvą, skaisčią 

Lietuvos ateiti.

I

I
I

šveduos
AMERIKOS

UNIJA

I AII/AVAPTFC ATPIGO: | KLAIPĖDĄ $107LAlVAnunlLd J piliavą $>o6.5o,1 liepojų $107

a. v v — •

sirašė, pusė gi atsisakė ra-j 
šytis. Padėtis pasidarė ke
bli. Vilniaus endekai spyrė
si prieš siūlomąją Varšavos 
valdžios Vilnijos autonomi
ją, numatydami, kad auto
nomija suvaržys Varšavos 
endekų ir jų sėbrų Vilnijos 
dvarininkų veikimą. Lenkų 
valdžia nesutiko iš akto au
tonomijos išbraukti, atsi- 
žurėdama Į didžiųjų valsty
bių protestus prieš Vilnijos 
prijungimą. Sąryšy su tuo 
Vilniaus "seimas” buvo per-

svečiu 
Varšavos seimo ru- 

• duota vilniš- 
"seimui” salė po- i f

Pats Pilsudskis, Lenkų 
valstybės galva, mėgino pa
veikti i Vilniaus užsispyrė
lius. bet prie vienybės nepri
vedė ir valdžios atsistatydi
nimas buvo Pilsudskio pri
imtas. Tokiu budu komedija 
dar neužsibaigė.

Vilniaus "seimas” grižo 
Vilniun, palikdamas Varša- 
voj tik savo delegaciją. Vil
niaus komedijos tąsa dar 
vaizdžiau rodo, prie ko 
kraštą veda remdamies 
Varšavos durtuvais lenkų 
endekai ir jų sėbrai Vilnijos 
ir dalinai Kaunijos dvari
ninkai. Vilniškis "seimas” 
atkakliai kovoja net prieš 
paminėjimą Vilnijos auto
nomijos, kadangi nori pa
versti Vilnijos gyventojus 
Varšavos chlopais.

Užvis labiau tektų nuken
tėti esant Varšavos chlopų 
padėty tiem; kurie ir ligšio- 
liai dejavo ir tebedejuoja po 
dvarininko letena.

("S-tas”.)

Morales kartuvės.
(Prisiųsta.)

”0 Judas nuėjo ir pasi
korė.........”

Tą-pat, tik moralėje pras
mėje, padarė Vilniaus ko- 
medijos-seimo nariai, ka
da jie kovo 4 d., 1922 m., nu
vyko mažne visi Į Varšuvą, 
kad tenai iškilmingai lenkų 
minios ' akyvaizdoje pasi
karti.

Ir dieną gi parinko! Jie 
mat norėjo, kad Lietuvos 
užtarėjas Šv. Kazimieras 
laimintų iš dangaus išgamų 
žygi. Nutarę kartis, jie vi- 
sų-pirma šaukėsi pagelbos 
visagalio Dievo (žiūrėk Vil
niaus "Seimo” deklaraciją).

Kaip ilgas ir vargingas 
buvo musų išgamų-lenkų 
kelias! Dar 353 metai atgal 
Lubline jų pranokėjai ant 
kelių maldavo Lenkijos po
nų, kad jiems dovanotų po
litinę gyvybę, kad nereika
lautų Lietuvos mirties — 
t. y. politinės unijos. Jie pa
sirašė uniją. Tie, kurie tik 
ant kelių mokėjo sau gyvy
bės maldauti, neverti buvo 
tos gyvybės. Ir jie pasirašė 
mirties dekretą. Gal visai 
Lietuvai? Ne! Šimtą syk ned 
Tik sau, tik savo luomui, tik 
Lietuvos išgamoms. Liaudis 
jiems nebuvo davusi inga- 
Hojimo pasmerkti mirčiai 
visa tautą.

Liublino unijos aktas bu
vo tai cirografas, kurį Lie
tuvos didžiūnai davė nela
bajam.

Likimas lėmė, kad Lietu
vos bajorijai buvo duota 
daug gražaus laiko išpirkti 
tą cirografą. Labai ne dau
gelis tai padarė, ne dauge-b 
lis grĮžo prie savo tautos, i

Į Didžiūnai užkietėjo savo 
; išsigimime ir stengėsi in- 
traukti visą tautą Į cirogra- 
io sąlygų pildymą. Bet ne! 
Kada atėjo baisios bausmės 
diena, Varšuvos triumfuo
jančioji endekija pareika
lavo prie kartuvių tik Vil
niaus komedijantų seimo 
narių. Ir jie nuvyko, ir iš
pildė cirografo pažadą, 
atidavė savo sielą.

Indomiausia buvo tai, kad 
lenkų velnias, inbaugintas 
savo patarėjų — prietelių— 
siūlė dar musų išgamoms 
pagyventi. Prigulėsite man, 
tai prigulėsite; bet esanti 
tokia konjunktūra, kad dar 
naudingi busite čia ant lie
tuviškos žemės, pasakė jis 
jiems.

Ne, nenorime! atrėžė visi 
kaip vienas. Jokios gyvy
bės, nei laisvės, nei autono
mijos mums nereikia! Mes 
jums prigulime, jumyse no
rime skęsti, žūti. Mes jūsų.

Toksai buvo liūdnas fina
las Liubline pradėtos tragi
komedijos.

Lietuvos bajorija daug at
nešė žalos musų kraštui. Ji, 
kaip negyvas narys, atkrito 
nuo musų tautos kūno. Lie
tuvos organizmui tasai Įvy
kis, nors ir skausmingas, te
čiaus galutinai išeis sveika
tom Kūnas liko sveikas. 
Gangrenos, pavojaus nebė
ra. — Atėjo periodas svei- 
kėjimo ir stiprėjimo.

Atgimusi liaudis naujos 
gyvybės teiks ir visos šalies 
likimą kreips.

Bet mes tos liaudies vai
kai ir nariai, paveldėjome 
iš Lietuvos didžiūnų ir jų 
atsakomybės ir priedermių 
dalį. Dabar mes ir kiekvie
nas skyrium, ir visi išvien

FAKTAI APIE LIETUVĄ
Ar žinai, skaitytojau, kaip 

dabar stovi Lietuvos rubežiai?
Ar žinai, kur dingo Vilniaus 

plebiscitas ?
Ar žinai, kas dabar valdo 

Klaipėdą ?
Ar žinai pilną Lietuvos sutar

ti su Sovietu Rusija?
Jei šitų ir daug kitų dalykų 

nežinai, tai perskaityk Lietuvos 
Respublikos Istoriją.

Čia rasi visus faktus, prade
dant nuo 1905 metų Revoliuci
jos ir baigiant Šiomis dienomis.

Lietuvos Respublikos Istorija 
tik ką išėjo iš spaudos, šitas 
veikalas apima visą laikotarpi 
nuo 1905 metų revoliucijos iki 
šių dienų ir parodo, kaip gimė 
Lietuvos Respublika. Prie vei
kalo yra da pridėtas didelis spal
vuotas žemlapis, kuris parodo 
visus dabartinės Lietuvos mies
tus ir miestelius, jos apskričius 
ir vaisčius, jos rubežius ir visas 
kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda iš 
sekamų skyrių:

1. Per revoliucijos ugni.
2. Vilniaus Seimas (1905 m.).
3. Praloto Antanavičiaus ap

linkraštis. kuriame jisai prirodi
nėja. kad caras yra Dievo patep- 
tinis ir jo negalima nuversti.

4. Caro valdžia griūva.
5. Klerikalai ruošia monarchi

ją Lietuvoje.
6. Vyskupo Karevičiaus kelio

nė pas Ludendorfą.
«7. Karevičiaus išdavystę re

mia visi kunigai.
8. Klerikalai kviečia von Ura

chą ant Lietuvos sosto.
9. Mokina Urachą ”Tėve Mu

sų."
10. Vokietijos revoliucija iš

blaško klerikalų pienus.
11. Lietuvon ateina bolševikai.
12. Lenkai užima Vilnių.
13. Lietuva apskelbta respub

lika.
14. Laikinoji Lietuvos konsti

tucija.
15. Kova dėl Steig. Seimo.
16. Karės stovis ir kitos re

presijos Lietuvoj.
17. Gabrys išduoda savo sėb- 

ir rų paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes

tai
19. Steigiamojo Seimo susi

rinkimas.
20. Taikos sutartis su Rusija.
21. Svarbesnieji St. Seimo iš

leisti įstatymai.
22. žemės reformos įstatymas.
23. Namų ir kambarių sam

dymo įstatymas.
24. Nauja Lietuvos konstitu

cija.
25. Karė su lenkais.
26. Rusai išveja prošepanus 

iš Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos 

kariumenę.
28. Želigovskis užima Vilnių.
29. Želigovskis puola ant 

Kauno.
30. Prūsų lietuviai ateina Lie- ■ 

tuvai į pagalbą.
31. želigoA'skis sumuštas ties! 

širvintais.
32. Mušis su lenkais ties Ci

bais.
33. Sutrauka smulkesnių mu

šiu.
34. Plebiscitas ir jo nenusise- 

kimas.
35. Taikos sutartis su latviais.
36. Lietuva atgauna Palangos 

uostą.
37. Prancūzų kolonija Klaipė

doj.
Visi šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos Respublikos Istorijoj 
su visais faktais ir dokumentais. 

• Knyga parašyta tokia lengva 
ir gyva kalba, kad skaitai ir nori.

Didelio formato, ant dailios 
popieros. graži spauda, ir kai
nuoja su visu žemlapiu tiktai 
$1.00. Apdaryta auksuotais 
audeklo viršais — $1.50.

Prisiųskit "Keleivio” Redak
cijai pinigus, ir tuoj šitą veika
lą gausit. Adresuokit taip:

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

Šiaulių m. ir kai kuriuose 
apskrities miesteliuose kaip 
Radviliškyje siaučia šiltinės 
epidemija

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
kvies. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus n< nusenka ir tuo budu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenž.inų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO I.ABORATORIES
3658 Stuart Bldg.. St. Louis, Mo.

< i

Dr. A. J. Karalius
Gydytojas 

ir Chirurgas
Gydo užsenėjusias ligas 

vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškai ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškui.

3303 S. MORGAM ST.
CHICAGO, UI

TEL. BULEVARD 2160.

LIETDVYS GRABORIUS
Patarnauju prie numirusių 

kuogražiausiai: pigiai ir grei
tai. Viską padarau pagal žmo
nių norą. Aš galiu pribut grei
čiau negu kitų^ies mano auto
mobilius visados stovi prie ofi
so ir namų durų. Todėl Bosto
no ir apielinkės lietuviai reika
lui esant kreipkitės pas mane 
ypatiškai arba per telefoną.

Petras Akauevičius
Ofisas: 258 BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 381 
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th SL 
Tel. So. Boston 1891-M.

Pamėginkite naujo 19
RuffJes
Su užregistruota rkisbalmkltaSuT. Vaist 

Pat«uu> Biurą.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmmSaa- 

čios ypatybės šiame vaiste kietos, 
su priemaiša priimsiu švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra tanai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris
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patiks kad 
ir gačniau- 
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AptiekoM 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pašt? 
tiesiog it 
labara- 
torijos.

Bitinai 
reikalai, 
kitę 
šitokie 
pakelia. 
Žforekite, 
kad bulų 
IŠKABO 
▼ais- 
bažeaklia.

X inn n v ■ 11 ž|r -------
♦y Prisiųskite man savo braiii- 
X nius išradimo išegzaminavimui. 
♦* Reikalaukite išradimų knygu-

♦» tčs "Patarimui Išradėjams,” 
X kuri duodama dykai.
i Rašykite lietuviškai savo sd- 
y vokatui.

MARTIN LABINER 
JL Reg- Patent Atty.
V 3 PARK ROW, NEW TOM

f
X IŠRADĖJAI! 1

J LIETUVĄ,
Greitas pasažierinis kelias 
NEW YORKO iki LIEPOJ AUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti ant jūrių tiesiai 

LIEPOJŲ
S. S. STOCKHOLM

Bal. 1$ ir Geg. 27.
S.S. DROTTN1NGHOI.M

Birželiu 10, Liepos 29 
Trecios klesos kainos:

PILIAVĄ------------------- $106.50
LIEPOJŲ ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar
SHED1SH AMERICAN LINE. 

21-21 Statė Street. New York City.

i 
i

IĮ®

i

Laivakortes parduo- 
dame ant visų lini
jų tiesiog i
PI L I z\ V Ą , 

(Karaliaučius) 
KLAIPĖDĄ.
. LIEPOJŲ, 
HAMBURGĄ, 

TILŽĘ 
EIDKUNUS 
ir visus kitus por- 
tus ir miestus.
Rašykite klausdami 
rodos kaip pigiau
siai ir patogiausiai 
sugrįžti Lietuvon.

D O V A N 21

Kas prisius mums 
10 gerų antį ašy sa
vo pažjstaaių ža
dančių važiuoti Lie
tuvon, siųsti pini
gus ar parsitraukt 
gimines, tas piu
rės puikią dovaną.

Iššauname 
PAšPORTUS 
ir taksų pabudimus.. 
Atkeliavusius iš ki
tur patinkame ant 
stoties, pristatome 
bagažą ir palydime 
ant laivo. Prireu- 
giam viską kas rei
kalinga kelionei.
Siunčiame pi
nigus ir par
traukiame gi
mines iš Lietu
vos j Ameriką 
kuogreieiausia.

UT8UANIAN TRAVĖL BDREAU
136 East 42nd St, (Dept. K.) NEW YORK, N. Y.

Greičiausi moderniški laivai pasauly.
Geriausias patarnavimas pasažie

riams.
Localis agentas randasi jūsų mieste 

arba artimai.
Lietuvą. Lenkiją. Rusija. Ukrainą, 

į visas Baltijos Valstybes ir į 
Hamburgą.

PA.NNONIA (tik kambariai) Bal. 
CARONIA ....................... Gegužės

Kambarys $130.06— 
3-čia kiesa $103.50 
Karės taksų $5.

Per Cherbourg, Southampton. 
Liverpool ir Glasgon : 

CAR.MANIA ............... Balandžio
Iš Bostono:

. Balandžio 20 
. . Gegužės 3 

Gegužės 14

I

18
13

19

ALGERIA
I.ACON1A 
CARONIA

Personaliai vedama ekskursija su 
užjūrio susisiekimais Southamp- 

tone į Danzigą. Piliavą ir 
Liepoją:

MAl RETANIA Bal. 25, Gegužės 16 
AUL1TAN1A ................. Gegužės 2

Per Angliją ar Hamburgą j Danci
gą $106.50; i Lieųojų $107.

Lines Ine.
Tarp New Yorko ir Hamburgo

Trumpas susisiekimas su visais portais Centralinės Europon, 
LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS

nuo_ Piero 86, North River, pėda nuo 46 st., laike pietų. 
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Dideli val

gymui kambariai, salionai ir puikus dėkai 3-čios klesos 
pasažieriams.

Laivai "Hansa," "Bayera” ir ”Wuerttemberg” turi kelis 
specialius kambarius.

JT t'?'J ŠI Du nauji 20,000 tonų trijų sriubų laivai. 
RESOLUTE IR RELIANCE 

vėžiojantieji 1, 2 ir 3-čios klesos pasažierius bus padėti 
) darbą pradedant Gegužės 2, 1922 ir potam išplaukdinės 
kiekvieną utarninką.
Užsisakydami kreipkitės prie musą autorizuotų agentą 

J L LIU& ROTTEN BERG, 260 Hanover SL, Boston, Maus.

PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS LIETUVOS IR 
LENKIJOS su augščiausiu išmokamu kursu.

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visų geriausių linijų, 

SVARBU ŽINOTI.
Musų atstovai išvažiuoja į Lietuvą bėgiu kelių sąvaičių. Jie gali ią- 
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HANOVER ST., BOSTON, MASS.

Bal. 28, Birž. 9 
.... Gegužės 12 
Bal. 14. Geg. 26 
........... Bal. 22 
.... Gegužes 30 
... Birželio 
........ Liepos 
Cherbūurg, 
ir Hamburg.

i

i“

B

B

JI
I
B

I PILIAVĄ
Per Hamburgą

Neužkliudant Lenku Koridoriaus 
Puikiausi Nauji "O” Garlaiviai 
OROPESA .. ------
ORBITA ... 
ORDI NĄ .
ARAGUAYA 
VESTRIS .. 
VA.NDYCK . 
VACBAN ...

Tiesiai
Southampton 
Visos atskirios kajutos. 
Nėra extra mokesčiu.

ROYAL MAIL
STEAM PACKET CO.

SANDERSON & SON 1NC.
AGENTS

26 BROADWAY. NEW YORK 
Arba pas viet. laivakorčių agentą

NOPTH 
GERMAN 

LLOYD
| LIETUVĄ

Kambariuose arba trečia 
klesa 

New York-Bremen 
S.S. HANNOVER Bal. 26 
S.S. YORCK Gegužės 10 
S.S. SEYDLITZ Geg. 21 
ir kas antrą seredą. Puiki 
kelionė. Trecioj klesoj 
puikus uždaryti kamba
riai dėl 2, 4 ir 6 ypatų.

Delei platesnį infor- 
maci<ų kreipkitės prie 

CHAS KAUFMANN 
99 Statė St. Boston, Mass 
arba prie vietos agentų.

AMERICA LINE
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandeni su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdarno nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PILIAVĄ.

laivai išplauks iš New Y'orko

latiMfliniu
■* Balandžio 29 AB

N°««DAM 
POTTEROAM

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažie
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE 
89 Statė St, Boston. Mass.

i

LINIJA 9Broadvay, Ne^v'^ork NY 

KELIONE (LIETU VA
PER HAMbIJftGĄ.pfUA\Ą 
7 ARE A LJEPOJą.

VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 
Lietuviai važiuojanti į Piliavą 
aplenkia Lenkų karidorį.

3 KLESA PADALINTA I KAMBARIUS 
Su 2, 4, 6, ir 8 lovoms. Laivai išplauks 

ESTONIA ..................................  Balandžio 19
SL1TUANIA .................................. Gegužės 3

I.ATVIA ...................................... Gegužės 10
TRECIOS KLUSAS KAINOS:

J Hamburgą $103.50 l Piliavą $106.50 
f Liepojų ir Memelį $107. .

Delei laivakorčių ir žinią krepkitėa 
pas savo agentą.

'‘Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem!”

L

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

ViltbUenklta ūreg. S. V. Pat. Ofl»a

yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
leugvai, tačiaus tikrai I Aptiekose parsiduoda po 35c. arba už 40c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijoą.

F. AD. RICHTER & CO,
BOROUGH OF BROORLYN NEW,YOKK 

T------ »



KELEIVIS 7

Į Sveikatos Kampelis.
BUK SVEIKAS.

Vėdink kambarius.
Nešiok Kuosas drapa- 
pritaikytas kožnam lai- 
orui ir darbui.

1.
2. 

nas, 
kui,

3. Jeigu dirbi viduje, kas
dien .praleisk nors kiek lai
ko lauke.

4. Miegok ant šviežio oro, 
lauke, jeigu galima.

5. Laikyk skepetaitę prie 
burnos ir nosies, kuomet 
kosti ar čiaudi ir reikalauk, 
kad kiti darytų tą patį.

6. Visuomet nuprausk 
rankas prieš valgi ir po 
valgio.

7. Nepersi valgyk, ypatin
gai mėsos ir kiaušinių.

8. Valgyk daug vaisių ir 
daržovių.

9. Išpalengvo valgyk — 
gerai kramtyk maistą.

10. Gerk daug vandens 
kasdien.

11. Reguliariškai 
valyk.

12. Stovėk, sėdėk ir vaikš
čiok tiesiai.

13. Neleisk nuodams ir 
užkrėtimams Įeiti Į kūną.

14. Švariai laikyk dantis, 
dantų smegenis ir liežuvi.

15. Tinkamai dirbk, bo- 
vinkis ir miegok.

16. Visuomet buk ramus. 
Rūpestis yra sveikatos prie
šas. Jieškok draugystės sa
vo artimu.

17. Nevartok patentuotų 
vaistų.

18. Eik pas gydytoją nors 
syki ant metų. Pas dantistą 
ir reikia eiti reguliariškai.

1.

• v •
1SS1-

KŪDIKIO PRIŽIŪRĖ
JIMAS.

Auginimas.
Jeigu galima, reikia tu

rėti atskirą kūdikiui kam
barį, kur naktimis gali mie
goti, o dienomis bovintis. Iš-:

FARMOS! FARMOS! į
KAS NOKI PERSITIKRINT, PA

MATYT. arba PIRKT FARMĄ, te
gul kreipias ypatiškai aiba per laiš- 

i ką pus mane. Apie mus yra geriau-
___1.11 į Z "____ 1___ , 1__ "_ 1 1. ■!

lingi, aš esu pirmutinis lietuvis far- Į 
meii-- ir gyvenu 13 metų šioj lietuviui 
kolonijoj. (19)|

FRANK RUTTAS
ROU'l 1, FREESULL, MICH.

Šaukėsi savo tolimos tėvy
nės pagelbos — gavo iš L. 
Raud. Kryžiaus vieną vago
ną grudų, bet gi ar galėjo 
tai ilgam užtekti? Todėl 
apie 26 jų šeimynų iškeliavo 
Lietuvon, bet pakeliui kaž 
kur užkliuvo. Kiti žada pa
vasari jų pėdomis pasekti, 
bet ligi pavasario badas ir 
epidemijos gali visus iš
smaugti. Nelaimingiesiems 
reikalinga tuojau valdžios ir 
visuomenės pagelbos.

St. Seimo narys Ruseckas 
šj klausimą iškėlė St. Sei
me, klausdamas valdžios, ką 
ji mano daryti, kad neleisti 
tiems musų laisvės kovoto
jų vaikams pražūti ir tinka
mai juos Lietuvoj priimti, 
nekankinus jų Abelių ka
rantino kankinėse. Vidaus 
Reikalų Ministeris Oleka 
vasario 17 d. i tą paklausi
mą atsakydamas tarp kitko 
pareiškė: ”Kada pernai Į 
rudenį paaiškėjo, kad der
lius pas juos visai žuvo ir 
visi jie nutarė keltis i Lietu
vą, tada tuo tikslu Maskvos 
atstovybė kreipėsi į rusų 
valdžią reikalaudama pa
lengvinimo jiems išsikelti. 
Optacijos dokumentus pa
vyko išgauti pereitų metų 
rudenį. Gruodžio 7 dieną bu
vo išduota apie 500 liudymų 
grįžti i Lietuvą. Daugumoj 
gyventojai nutarė laukti pa
vasario ir atšilus orur grįž
ti Lietuvon. Bet kurie turė
jo artimų ryšių Lietuvoj, 
neišsilaikė ir leidosi kelio
nėn tuo tarpu, kada dar ėjo 
derybos dėl optacijos. šešios 
šeimynos pateko i Sebežą, iš 
kur Rusų valdžia nenorėjo 
leist 'kaipo neturinčius tei
sės grįžti, bet vėliau, susisie
kus su musų valdžia, jie 
tuos leidimus gavo ir perėjo 
rubežių. Apie 20 šeimynų 
susispietė Roslavlio rajone. 
Čia jie yra musų atstovybės 
žinioje ir jiems teikiama pa
gelbos.”

Bendras valdžios nusista
tymas, kad jie yra vieni ge
riausių elementų, kurių ga
lima susilaukti grįžtant iš 
Rusijos. Tai ytra tvirti darbo 
žmonės, Įpratę ir moką dar
bą dirbti ir be to giliai prisi
rišę prie musii krašto, šelpi
mas jų grįžtant ir sugrįžus 
prigulės nuo tų lėšų, kurių 
Steigiamasis Seimas teiksis 
atleisti.

Dėl klausimo, kaip bus 
pasielgta su jais, kada su
grįš, tai šis klausimas yra 
svarstomas dabar žemės 
EJkio ir Valstybės Turtų 
Ministerijoj ir jieškoma 
tam tikrų vietų, kur butų 
galima juos apgyvendinti, 
taikant taip, kad jie galėtų 
apsigyvendinti didesnėmis 
kolonijomis, kaip jie ir ten 
yra pratę. Manoma apgy
vendinti stambiuose dvaruo
se ir aprūpinti žeme einant 
bendruoju žemės reformos 
įstatymu.”

Vyr. Lietuvos Gvn. Komi
tetas vasario 22 d. nutarė 
paskirti 50,000 auksinų jų 
sušelpimui. bet tai, žinoma, 
yra tik lašas juroje, nes jų 
išlaikymui ligi pavasario, ir 
pargabenimui Lietuvon at
sižvelgiant brangenybės ir 
Rusijos komunikacijos su
irimo, reikalinga apie 800,- 
000 auksinų. Be platesnės 
pagelbos čia jokiu budu ne
apsieis. (”L. ž”.)

į I 
I 
I

K I 
I

tiriamiems kūdikiams gali
ma duoti vaisių skystimo 
sykj ant dienos po trečio 
mėnesio, o krūtimi maiti
namiems—antroj pusėj pir
mų metų. Pirmiaus, šaukš
tuką išspausto orenčio skys
timo (pusiau su vandeniu) 
ant tuščio pilvuko, kolei da- 
sieks pusės orenčio. Galima 
vartoti skystimą virtų vai
sių, jeigu negalima gauti 
šviežių.

Virintas vanduo privalo 
būti duodamas kūdikiams 
nors du syk ant dienos, šil
tame ore kūdikis gali gerti 
kiek tik nori šalto vandens 
— nuo 1 iki 6 uncijų ant die
nos, sulyg metų.

Maudymas.
KudikĮ reikia maudyti 

kasdien. Jo šluostymui rei
kia vartoti atskirus abru- 
sus. Maudymo kambario 
temperatūra turi būti nuo 
70 iki 75 laipsnių, o vandens 
temperatūra — 100 laips
nių, ir vis mažyn, pakol 
šešius mėnesius bus 
laipsnių. Šaltas tėškimas 
vandens ant krutinės apsau
gos nuo šalčio. Motina gali 
paskirti tinkamiausią va
landą kūdikiui, bet geriau
sias laikas, tai prieš vidur- 
rytinį penėjimą.

Kaip kudikj aprengti.
Naujai gimusio kūdikio 

aprengimai turi būti pa
prasti ir skalbiami. Kūdikis 
gali nešioti lengvą arba vi
dutiniško svarumo raištį 
(bet ne šiltame ore), marš
kinukus ir pančiakutes x iš 
pusiau vilnos. Tos apatinės 
drapanos ir palukė yra 
svarbiausios drapanos. Šal
tame ore reikia flanelius 
vartoti. Kuomet kūdikis vi
duje, gali būt aprėdytas

UŽLAIKYK SAVO KŪDIKI 
SVEIKĄ IK STIPRU.

Kūdikio sveikata ir išsivystymas 
daugiausia priklauso nuo prižiūrėji
mo ir maisto. Jūsų mažiukas turi bu1, 
kasdien maudomas ir gerai penimas? 
Jeigu neturi tinkamo maisto, išban
dys Bordeno Eagle Brauti Pieną.

Tai yra geriausias mažųjų mais
tas, padarytas iš sveikų karvių gero 
pieno, su dadėjinau švaraus cukraus, 
šj maistą visur rekomenduoja geri 
gydytojai, ypač kūdikiams.

Aukštos rųšies ir 
Eagle Brand pienas yra 
prie gaminimo įvairių v ilgių, 
pirk keliuką šiandien ir varto!;
ur, kur tik reikalinga vartoti 

ir cukrus. Išbandyk jį keikams 
Šiame laikraštyje laikas nuo 

jus rasite apskelbimą Ecrden’s 
Brand Milk. Tai yra maistas, 
užaugino daugiau vaikų, 
kiti maistai sudėjus krūvon, 
apskelbimą ir pasiųsk jį Tiie tiorden 
Company, New York, o jie prisius 
tau dykai visas instrukcijas tavo kal
boj, kaip penėti kūdikius, ba kny
gą su pamokinimais, kaip iš Eagle 
Brand pieno padaryti skanius vai
sius. Pranešk, ko tu nori.

ekonomiškas 
vartojamas 

Nust- 
ji vi- 

pienas

laiko
Eagi< 
kuris 

negu visi 
iškirpk

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA BLČEKNĖ ir GRO- 

SERNk už prieinamą kainą, 
lietuviu ir lenku

JOS. UTSE
111 H.-pe st..

geroj 
apgvventoj vietoj.

(15)
Gremfieid, Mass.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS ŠIAUČIUS 

ceverykų taisymo; kas moka tų 
bą lai atsišaukia tuojaus: 

ANTANAS ŽIŽIS
673 No. Main st..

prie 
dar-

(15)
Moatello, Mass.

AR NORI APSIVESTI?
Vaikinai ir merginos, našliai ir 

našlės, kurie norit tikrai apsivesti, 
bet dėl tam tikrų priežasčių negalite 
susirasti sau draugės arba draugo, 
prisiųskit 2c. štampą dėl paaiškini
mų, ir prisirašyk prie, Lietuvių Susi
pažinimo K Ii ubo, P. 0. Eox 250, 
Johnson Citv, N. Y. (21)

BIZNIO ŽURNALAS.
Mėnesinis laikraštis. Jame telpa 

lekcijos apie biznį, t.y. kaip žmogui 
pradėt biznį. Taipgi paduoda įvairias 
žinias ir patarimus. Kas prisius adre
są, tas gaus viena numerį dykai. (17 

WAT. MAIL ORD. CORP.
793 Bank st, Waterbury. Conn.

AUKSINAI ATPIGO!
SIUNČIANT PINIGUS { LIETU

VĄ, PERKANT ČEKIUS, DRAF- 
TUS, ARBA MAINANT PINIGUS 
VISADA KREIPKITĖS f

LIETUVIU MECHANIKŲ 
SĄRYšį, 1NC,

94 Grand st, Extension.
^ROOKLYN, N. Y.

i

PARSIDUODA FARMA.
133 akrai žemė? 

krų apdirbtos su 
ganyklos ir didelis 
pora arklių, 80 vištų

3 žąsys.

Conn. valstijoj, 40
mašinomis, geros 
missus, 10 karvių, 

10 ančių, 26 ba- -i i * uiaiM?. AHir niuib yra■ anazm, žąsys vu* Ūmios padar. ( M lelinkė fortams, laukai der- 
gai, vežimui, pakinkai e —.

uimų stuba su 
štyminė šiluma, 
■nis, žodžiu saka 
niškuis įiaisyn 
pusės myLos į 
ieties ir kinu 
nokyklų. Tris 
m gerais mari 
.<8000. J n . : t S 
jeigu nori pirk 
angliškai. \

devynių 
s šviesa ir 
ir maudynė
mis moder- 

Farmu randasi tik 
ule nuo gci/.ktho 
:, arti bažnyčios ir 
<>s į didelį miestą 
s. Kaina už viską 

Atsiliepk 
ra farma.

greitai.
Rašyk 

(16)

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybę farmų ant pardavi

mo, didelių ir mažų, su tricbomis, so
dais, apsėtais laukais ir gyvuliais. 
Parduodu ant lengvo išmokescio. (19) 

TONY Z A BELO
P. (k Box 1. Peececk, Mieli.

rinkt sviesų kampini ka . . . anren<rtas šilčiau..turi būt aprengtas šilčiau. 
Visuomet kudikj laikyk šva
riai ir gražiai.

Gamta suteikia kūdikiui 
miklinimosi, kuomet jis ver
kia, spardo kojales, judina 
rankutes ir kuomet mokina

mu v -u si šliaužti. Jeigu jo judėji
mus drapanų gurbelis pada- ‘ mas nesulaikomas ankšto- 
ro gerą lovą pirmiems me- mis drapanomis ir vystyk
lams, ir sulenkta armijos ]ajst tai kitokio miklinimosi 
koldra arba šmotelis stali- jam nereikia. Patartina 
nės tūbos padaro gerą iš-. rankose laikyti kūdikį nors 
skalbiamą šeniką. Arba ga-|(lu syk ant dienos ir ilga! 
Įima vartoti metalinę lovelę vienoj pozicijoj nelaikyti, 
dėl pirmų šešių metų, bet Nereikia pratinti kūdikio 
šonus reikia apsaugoti su prie paikiškų pataikavimų, 
uždanga arba paduškaite. i nes tas priveda prie įsteigi- 

.. ---- - mo blogų papročių.
Kasdieniniai pripratimai.

-.1-1 -• .^1^4-1 ™ i o ' Motina turi prisilaikyti
kasdienines tvarkos kaslink 

i kūdikio auklėjimo. Nepa
tartina ir nereikalinga visai 
šeimynai suktis apie kūdikį.

Kūdiki reikia penėti kas 
trįs arba kas keturios va-

bari su gera šviesa ir oru. 
Kūdikiai, kaip augalai, 
tarpsta saules šviesoje.

Kūdikio lova.
Jeigu kūdikis negali turė

ti savo kambario, tai priva
lo turėti bent savo lovą. Ly-

ATVIRUTĖS
TIK DĖL VYKŲ!

Gražesnės už visas kitas atvirutes. 
Jaunos, nuogos merginos, paveiksluo
tos, ne kopijos. Kožna skirtinga. Iš
pirk vieno dolerio vertės monc-y or
derį arba prisiųsk '"vieną dolerį laiš
ke, o aplaikysi 8 tokias atvirutes. Už 
du doieriu gausi IS. (17)

J. GABRYS
Box 249 I*. O. Washington st, 

Breoklyn, N. Y.

FARMOS!
DARBININKE, PIRK FARMĄ 

BUK LAIMINGAS. 
FARMA 62 akrų žemės, 

jaunas sodas, geras miškas.

IR

didelis 
namas 

10 ruimų, su šviesa, vanduo bėgantį, 
i namą; barnė su šviesa, vanduo dt! 
kiekvienos karvės lovy, šviesa ant 
kiemo. 10 karvių. 4 telyčios, 2 arkliai, 
vištos, šienas, vežimas ii padargai; 
arti fabrikus, mailė pusė iki strvtka- 
lių, 8 mailės nuo Worcester. Kaina 
Š8O09 — $2500 ; mokėt.

Turiu daug gražiu faimų, pigiu ir 
brangių. .1. BUROKAS

25 Miliburv si., U oreester. Mass.

Kūdikis gimsta su gerais 
arba blogais papratimais. 
Motinos pareiga pamokinti 
•• ____ 2 _

jfoti. Motina turi tinkamai 
kūdikį prausti, prižiūrėti,. 
kad gautų šviežio oro ir 
miklinimosi.

šviežias oras. 1 _
Kūdikio augimui reikalin-. landos ir tos tvarkos prisi- 

ga šviežio oro ir saulės švie- * ~ ■’ r » a

sos. Visuomet laikyti kam
bario langus pakeltus, ne
paisant kuro pragaišimo. 
Kasdien reikia išnešti kūdi
kį ant oro.

Kūdikis gali miegoti kiek 
tik nori, bet nereikia leisti 
miegoti vėlai po piet, nes to
kiu budu nakčia gerai ne
miegos. Kūdikį paguldyt 
apie šeštą arba septintą va
landą vakare ir neduot ki
tiems ji boyyt. Kambarys 
turi būti t^diis, vėsus ir tam
sus, viemrvienas turi už
migti.

Maistas.
Iš anksto reikia pradėti 

mokinti kūdikį tinkamai 
valgyti, duodant jam tinka
mą maistą ir tinkamam 
laike.

Motinos pienas yra ge
riausias maistas, bet nerei
kia duoti kūdikiui valgyti 
kožna sykį, kai jis verkia. 
Pertankiu penėjimu gali jį 
apsirgdyti. Penėk kūdikį 
pagal laikrodį. Bonka mai-

laikyti. F.L.I.S

Dėl ištremtųjų 
i Pavolgį.

1863 m. už dalyvavimą su
kilime Muravjovo ištremta 
Rusijon apie 9000 lietuvių 
valstiečių. Jų žemės išdalin
ta rusų kolonistams. Dalis 
ištremtųjų pateko Į Pavolgį 
Saratovo gulk, kur po ilgų 
vargo metu gerai įsikūrė ir 
net praturtėjo. Ištremtųjų 
tarpe ligi šiai dienai išsiliko 
karštas prisirišimas prie 
mus kalbos, tėvu papročių ir 
ilgesys tolimon, dabar jau 
daugeliui nematytai tėvy
nei. Didžiausia ir geriausia 
suorganizuota kolonija, tai 
čiornaja Padina; kitos dvi 
vadinamos Tolovka ir Li- 
tovka. Bolševikams užėjus 
visos tos kolonijos didžiai 
nukentėjo: iš jų atėmė tur
tą, sunaikino triobas ir bai
sioji bado šmėkla pažvelgė 
nelaimingiems į akis.

ATVIRAS LAIŠKAS 
VISUOMENEI!

Gerbiamieji Tamstos:— Šimtai lie
tuviu priėmė mano patarimą ir nusi
pirko labai naudinga knygelę. po var
du "TIESUS KELIAS PRIE TUR
TO”. Ji parašyta lietuviu Raiboj, pa
rodo kaip su keletą dolerių gali pra
dėti savo bizni ir tapti turtingu. Ji 
išaiškina daug biznio paslapčių, pa
vyzdžiui: kaip daryti Amonija, Mui
lą, Lazurką. Ketčupą, Syrupą, Gy
duoles ir daug kitų visokių gudrybių.

Šita knygelė turi rastis kiekvieno 
lietuvio stuboj. .Ji nėra didelė, bet 
verta yra tiek aukso, kiek ji pati sve
rta. Ji kaštuoja tiktai vienas doleri.-:. 
Nesiųsk pinigų, bet tuoj, dabar, ra
šyk man sakydamas: Meldžiu prisiųs
ti man knygutę po vardu "Tiesus Ke
li** Prie Turto". Aš prižadu užmo
kėti pačtoviui viena dolerį, kaip at
neš man šitą knygelę.

Adresuok taip: (20)
WALTER YCRKEVICZ

3842 So. Union Avė, Chicago, III.

Anglijoj gyventojų yra 
apie 40 milionu, o katalikų 
priskaitoma vos tik apie 2 
molionu. Taigi ant 20 žmo
nių išpuola tik vienas katrf- 
likas.

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybes farmų ant parda- 

imo, didelių ir mažų. Tos farmos 
andasi New Jersey valstijoj, netoli 

Newark, N. J. Farmos geros ir der
lingos. Platesnių žinių klauskit laiš
ku. MIKE CHURINSK1 (26)

_ Bot 46, Sand Brook, N. J.

FARMOS! FARMOS!
Pas mus, šioj lietuvių apielinkėj, 

aš žinau daug visokią ŪKIŲ ant par
davimo: Su gyvuliais ir visais pada
rais, sodnais, užsėtais laukais ir tt. 
Klauskit manęs ūkininko, o aš jums 
mielu noru viską teisingai aprašysiu. 
Adresas:

.JOSEPH GERIBO, 
Seottvilie. Mich.

vi

(19)

PARSIDUODA FARMA.
SU VISAIS ĮRANKIAIS IR TURTU

Viena iš geriausių Connecticui bu
rokų farmų, 139 akrai žemės, pada
lintos į dirbamą, ganyklą ir mišką. 
Rubežiuojasi su Quninnebaug upe, 
pilno platumo. Daugybė visokių n- 
šių medžių. Žemė lygi ir visiškai ap
valyta nuo akmenų, apdirbama maši
nomis ir prirengta auginimui rasodų, 
kopūstų ir žolės. Pereitais metais 
gauta 50 tonų šien<x Per paskutinius 
penkiolika metų laikoma nuo 30 iki 
40 galvų galvijų. Išauginama iki 1200 
bušelių kornų, 100 bušelių bulvių ir 
daugybę daržovių. Puiki 9 ruimų stu
ba su furnio šiluma ir vandeniu stu- 
boj. Nauja 4x80 barnė, kurios šian
dien nepabtulavotumet nei uz $10,000, 
pertvaros dėl 3p galvijų. Viskas įtai
syta pagal šios dienos madą. Barnūs 
grindys cementinės, vanduo ateina 
rynomis. Naujas kluonas 80 tonų įtal
pos, cementinės grindys, maisternė 
35x35, kiaulių kojoms virtuvė, malki- 
nvčia, garadžius, kiaulininkas, vieti
ninkai ir kitokį budinkai — viskas 
geriausioj tvarkoj. Sykiu parsiduoda 
8 melžiamos karvės, 7 veršiai nuo 1 
iki 2 metų senumo, vienas regis
truotas bulius. Nuo 30 iki 40 vištų, 2 
arkliai, visokios mašinerijos, vežimai, 
pakinkiai, mėšlo teršėjas ir visokį 
kitoki geriausiai įrengtos farmos 
įrankiai. Savininkai parduoda dalį 
pieno B<stonui. Randasi apie vienos 
mailės atstume nuo Danielson, prie 
gero vieškelio. Kaina $12000. Savinin
kas parduoda ant prieinamų išlygų, 
šita faruia — tai tikras pinigų dary
tojas. Rašyk arba pribuk tuojaus.

F. L RACINE (?>
DAN1ELSON. CONN.

FARMOS! FARMOS!
As parduoda geriausias farmas di

džiausioj lietuvių ūkininkų kolonijoj, 
’.aipgi aplink miestus, Manistee, Cus- 
ter, Ludington, Seottvilie ir Grand 
Rapids, Mich. Žemė labai derlinga dėl 
auginimo visokiu javų, daržovių, vai
sių ir šieno. Dirhamus žemes didumo 
nuo 29 iki 649 akoj ių, su puikiais so
dais, budinkais, prie ežerų ir su upe
liais; žemė molis su juodžemiu ir 
molis prie žvirio. Broliai lietuviai, 
jeigu katras iš jūsų norite pirkti sau 
farmą ir gauti teisingą patarnavimą, 
tai atvažiuokite pas mane. Aš galiu 
parduoti farmas pigiausia už visus 
agentus ir administratorius Michiga- 
uo valstijoj. Kas pirks farmą vertės 
42000 kovo ir balandžio mėnesiuose, 
.as gaus dovanų melžiamą karvę. 
Taigi, kas norite pirkti farmą, kreip
kitės pas savo tautietį. Delei dau
giau žinių rašykit laišką klausdami 
lai-mu katalogo. (16)

JOS STANKS
Farm Ageucy. FOUNTAIN, MICH.

Tei. 39—F 12.

PARSIDUODA FARMA!
Parsiduoda labai puiki farma, la

bai pigiai, 4ų akerių, visa dirbama, 
juodžemis su moliu, lygi kaip stalas, 
4 akeriai sodo, 6 ruimų nauja stuba, 
didelė barnė ir kiti budinkai. Prie 
pat miesto kelio, tik 2 mailės į mies
tą Fountain. Priežastis pardavimo, 
turiu kitą užsiėmimą. Jeigu šita jum 
farma nepatiks, turiu daugiau. Kas 
mislinat pirkt, malonėkit atsisaukt 
šituo adresu: (14)

ANTON SALINIS
R. 1. B. 15, Fountain, Mich.

PARSIDUODA FARMA!
Naujoj lietuvių kolonijoj, VViscon- 

sin valstijoj, 130 akrų žemės, 35 ak
rai dirbamos, likusioji nepersunkiau- 
sia išdirbti, giria ir ganyklos, visa 
aptverta, naujos triobos, visokios ma
šinerijos, sėklos, pašaras ir gyvu
liai — viskas tik už $5009. Priežas
tis pardavimo — neatbūtinai pavasa
rį turiu važiuot į Lietuvą. Norintieji 
pirkti farmą nepraleiskite šios pui
kios progos ir pirkite tiesiog nuo sa
vininko. (16)

CHAS JARUM 
Box 4. Birchwoed. Wis.

PARSIDUODA FARMA.
Iš priežasties mirties šeimynoje ir 

Ūkusią senatvės, parsiduoda viena iš 
geriausių produktyvių farmų Con- 
neclicut valstijoj, 100 akrų žemės, 40 
t krų dirbamos, likusioji ganyklos ir 
miškas. Apie šimtas tūkstančių pė
dų lumberio ir astuoni šimtui kordų 
malkų. Vien tik miškas gali apmokė
ti tą vietą. Puiki 8 ruimų stuba, bar
nė, daug šieno, vištininkas ir kiti 
i udinkai. Vaisiniai medžiai, visokį 
farmos padargu’, 3 geros karvės, vie
nu ką-tik po veršiui, kitos veršiuosis 
šiame mėnesyje; geras arklys, :25 
vištos. Dabartinis savininkas išbuvo 
19 metų ant šios farmos. Randasi 
arti mokyklų ir kaimyną, 10 minutu 
iki vieškeliui, geižkelio stočiai ir 
.narketų. Turi būt parduota tuojaus 
už labai žentą kainą tai yra tik už 
$3500. Įnešt S2000. o likusius ant 
lengvo išmokėjimo. Tokio pigumo 
niekur nerasit. (16;

M. HEIMAN
33 Reynokls st., Danielsan. Coun.

PARSIDUODA FARMA
100 akrų žemės, 35 akrai lygios 

dirbamos, likusioji ganykla ir miš
kus; 7 melžiamos karvės, 2 arkliai, 
10 kiaulių, 100 vištų, 4 žąsys, 1 šuo, 
visoki farmos įrankiai, vežimai, pa
kinkai, sodas visokių vaisinių medžiu, 
12 ruimų stuba. barnė, vištininkai, 
viskas geroj tvarkoj; 2 mailės nuo 
pramoningo miestelio ir marketų. 
Kaina už viską tik $4000. {nešt $2000. 
1 laiškus atsakoma tik angliškai.

NATHAN \VEISLER (14)
P. O. Box 513. Pascoag, R. I.

Vėliausio Kortelio $3«
Laikrodžių kaina numušta. Nesiųsk 

pinigų, štai laikrodėlis, kurio jus vi
sados norėsite. Vyrams ar vaikams 
O.E. didumas, išpiaustytas arba ly
gu. sidabruoti viršui, ėjimas gerai nu
statytas. užsiganėdinimas gvarun- 

tuotas.
$3.45.

■m
Specialis Pasiūlymas: Prisiųsk var

čia ir adresą, o mes pasiųsime šį pui
kų laikrodėlį per parcel post. Užmo
kėsi §3.45 ir laikrodėlis tavo. Kadan- 
j. i jų kaina kyla, tai ši nurodyta kai
na bus tik per trumpų laiką. Dykai — 
paauksuotas retežėlis ir pajrražinimas

FISHLEIGH VVATCH CO. (15) 
Dept. 198, Chicago. III.

ąalcohol

Nutrinkite sąrą 
skausmus 

fleumatiškits, 
Neuralgiją, 
Šlubumą, 

Niksterejimą, 
Ištampytus 
Suskubai* 

Dantų 
Skaudėjimą, 

Gaivus 
Skaudėjimą, 
Peršalimą.

Tėmykite, kad 
butų

P k ARO 
YAISBAŽER. 

K LIS.

FARMOS! FARMOS!
Norinti apsigyventi ant gerų že

mių, tarpe lietuvių, kur yra net 483 
lietuviai pirkę farmas, kreipkitės prie 
manęs. Aš, kaipo skiniukas, per 10 
metų ūkininkavęs, galiu suteikti 
geriausias žinias norintiems pirkti 
farmas šioj apielinkėj. Reikalaukit 
farmų katalogo. (17)

JUHN A. ŽEMAITIS
R. T, Bex 17, !'

Gegužės 15

LIETUVIU LAISVtS M Y LETOJ t 
DRAUGYSTĖ. \VAt K.EGAN, ILL.

Valdi tu:
PirmiFHckas Kaz. Grinius, 

892—8th st
1‘agvibininkas K.rz. Ambraziunas, 

1421 S. Lincoln st
Užrašų raštininkas Vin. Rudzinski, 

1420 S. Victory st.
Finansų raštininkas A. Salučką, 

1320 S. Victory st.
Kasierhis A. Krepas,

774 Sheridan Rd. 
Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 

1126—loth st.
J. Povilaitis. 1206—lOth st. 

Knygiai: W. Gabris, 1027—8th st.
J. Jokūbaitis, 7'28—lOth st. 

Maršalai: A. Delkus, 919—8th st.
J. Jokūbaitis, 114 S. VVater st. 

Susirinkimai atsibuna paskatinį
Fountain, Mich. nedeldienį kiekvieno mėnesio, po 

”> meriu 801—803—8th st.

Greitas Susinėsimas su Lietuva
Kuomet norėsi siųsti savo giminėms į Lietuvą pinigu ar šifkor. 

tę, arba rengiesi pats grįsti į tėvynę, tai tamstai patartina kreip
tis į gerai žinomą, teisingą ir atsakoiningą lietuvišką agentūrą,

BUCKMAN IR FINBERG
Banltieriai ir šitkorėią agentai 

85 Leveratt St, Boston, Muša.
Mes atstovaujam visas Garlaivių Linijas.

Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuvos 
Atstovybėj Washingtone, išėmimui pasportų.
Galit siųsti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAIM IR FINBERC
Bankieriai

85 Leverett Stn Boston, Mass.

I
 Lietuviškai - Lenkiška Aptieks Į

Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite S 
ant 100 Salėm st„ kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo J 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio > 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefinio X 

ą. plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- > 
N tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo C 

dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. X 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius ▼ 

J? daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus C 
g vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu į

BOSTON, MASS. «

k'

M

KORTOS!
No. 1. Laimės Spėjimo Kortos 

gerai žinomos Madacne Le Nor
mane!, garsios mystiškos francuzės 
moters, kurios pranašavimai tur
tingiems ir biednienas, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortų su 
paaiškinimu kaip įspėti laimę, 
tik $1.00.

No. 2. Suženklintos Kortos, į ku
rias žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausiu magikų ir 
kazirninkų. Kaina už kaladę su 
paaiškinimu kaip jas pažinti 
tik $1.50.

No. 3. Suženklintos kortos ge
resnio išdirbimo. Kaina su paaiš
kinimais tik $2.25.

Mes gvarantuojam užganėdini- 
mą arba sugražinam atgai pinigus.

KORTOS!

Prisiųsk tik 25c. padengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk kokio nu
merio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai aplaikysi kortas gavo 
i-amuose. Adresas: ‘ (15)

PRACTICAL SALES CO.
1219 NORTH IRVING AVĖ, Dept. 200,

EXTRA!
Daiktai, kuriuos čian&i mato

te, yra verti $15JM), bet kadangi 
mes nutarėm išparduot juos Į 30 
dieną, tai pasiūlome taus 5 daik
tus žemesne kaina, negu jų pada
rymas atsieina, tai yra už $6.98. 
(1) Geležkelio laikrodis, pasida
bruotas, sidabro lukštuose, plieno 
judėjimas, laiką rodo teisingai, 
vertėje gali prilygti geriausios 
rųšies laikrodžiams. (2) Geriausia 
importuota vokiška brrtva, su gra
žiais >šmarginimais. i3) Automa
tiškas revolveris ”Vanquisher.” 
padirbtas iš tikrojo mėtynai-juod<> 
plieno, stipriai subudavotas, geras 
apsaugoto jas reikale. (4) Vyriš
kas žiedas, 14 karato auksu deng
tas, su gražiu akmenėliu, atrodo 
kai auksinis. (5) kišeninė gyvatė, 
kuri, paspaudus dangtuką, iššoka 
iš triubelės ir nulekia apie pusę 
bloko. Atrodo kai tikra gyvatė ir 
lengva su ja pridaryt juokų. Prisiųsk 
tuos 5 daiktus už $6.98 C. O. D., kui :e tikrai jumis 
tuojaus šiuo adresu:

MAJESTIC TRADING CO.
1553 CORNEL ST.. Dept. K. U

CHICAGO. ILL.

35c. štampomis ir už 7 dienų gausi 
užganėdins. Rašyk 

(21)

CHICAGO. ILL.

Į Sveikatos Gydytoją.
AŠ KARALINA BAGLŠIENĖ dabar pa

sirodau visų žmonių akyse.
Aš per 3 metus buvau visai nupuolus 

sveikatoj, ir paskutinius ištisus metus iš
gulėjau lovoje. Mano kūnas buvo visas ap
imtas visokių skirsnių ir aš buvau nustojus 
visai viltį, kad begyvensiu. Visur aš šau
kiau* ir jieškojau savo sveikatai pagelbos, 
bet niekas mane nepagelbėjo ir niekur aš 

negavau savo sveikatai pagelbos. Bet kada aš gavau išgirsti apie 
Sveikatos Gelbėtoją, taip garbingas gyduoles, tai tuojaus aš pareika
lavau Sveikatos Gelbėtojų gyduolių, kaip tai. čėrauninko Krikštalavo 
Aliejaus, kuris užmuša žmogaus ktme visas ligas. Antra bonką Vtily- 
tojaus, trečią bonką Nervų Stiprintojo, ketvirtą bonką Mineraliskų 
Gyduolių dėl vanos. Minėtas gyduoles sunaudojau per 5 dienas, tai 
pusės skausmų nebeliko. Antru sykiu dar pareikalavau ir sunau
dojau, tai pajutau, kad nėra pas mane jokių skausmų ir ligų. Da; 
bar aš jaučiuosi visai sveika ir turiu labai gerą apetitą ir miegoti 
gerai galiu. Praėjus 3 mėnesiams, tai nebegaliu pažinti savo pa
veikslo kaip ištukau. Todėl dabar dėkavoju tūkstantį kartų Sveika
tos Gelbėtojui. _

DRUG CHEMICAL CO.
J. BALTRĖNAS. Prop. Tel. I.afayette 0919

$500 W. PERSHING k D., CHICAGO, ILL.

fiK

J
įi

(♦

[♦

Ji
i



v ‘ Mokyklos reikalu.
Artinanties angliškų mo- VienilftS AllllfiS Kvklų vakacijoms, Simano VIVI4UVV Daukanto Lietuvių Moky

kla pradeda ruoštis tuojaus 
pradėti pamokas lietuvių 
kalbos.

Taigi, kad ši dalyką tin
kamai sutvarkius, kad ap
kalbėjus mokyklos reikalus, 
kad gavus gerų patarimų 
nuo musų inteligentijos, ku
ri praeitą sezoną taip gau
siai mokyklą rėmė, ir kad 
supažindinus tėvus su S. D. 
L. Mokykla, Mokyklos ko
mitetas rengia puikią vaka
rienę 23 balandžio, pirmą 
nedėldieni jk) Velykų, sep
tintą valandą vakare, Lie
tuvių Svetainėje.

Geriausios So. Bostono 
ir Dorchesterio gaspadinės. 
su p-nia Agurkiene prieš
akyje. dirba išsijuosę, kad 
tas pokilis butų vienas ge
riausių. Bus visokių valgių, 
bus rimtų prakalbų apie 
lietuvių mokyklą, nes visa 

Bostono apšviestuniįa 
vra užkviesta. Bus ir kito
kių pamarginimų.

Taigi nepamirškite, kad 
tai bus 23 balandžio, pirmą 
nedėldieni po Velykų.

Tikietų galite gauti "Ke
leivio”. ir "Sandaros" redak
cijose, J. Žardecko, Draugi
jos pirmininko, krautuvėje, 
ir Ivaškevičiaus ofise pas 
pil. Kontrimą. =-

Reikia pasakyti, kad ši 
draugija buvo pirmutinė, 
kuri pakėlė obalsi lietuviuo
se. kad lietuvių mokykla 
neturi būti tikybinio pobū
džio ir kad mokytojai butų 
skiriami ne kunigų, o tam 
tikros komisijos. Už tą 
principą dabar musų bro- 
iai Lietuvoje veda aštrią 

kovą.
So. Bostono inteligentija! 

•Tusų priedermė yra palai
kyti Simano Daukanto Lie
tuviu Mokyklą! Nuoširdžiai 
šviečiame: .prisidėkite kas 
<uo galite.

S.D.L.M. V aldyba.

• Suėmė saiką banditų.
Pereitos nedėlios naktį iš 

Cambridge’aus buvo išsiųs
ta skvodas policmanų žiūrė
ti, kad jaunos poros nesimy- 
luotų ant vieškelių automo
biliuose be žiburių. Vieną 
tokią porą policija užtiko 
netoli Medfordo. Bet kaip 
tik ji prie automobiliaus 
prisiartino, vyras iš jo išli
po ir šovęs kelis kartus i 
policmanus leidosi bėgti i 
girią. Policmanai taipgi 
pradėjo šaudyt, bet nepatai
kė. Likusi automobiliuje 
mergina buvo suimta. Ka- 
mantinėjama ji pasakė, kas 
per vienas buvo jos "fran
tas” ir kur jis gyvena.

Šio panedėlio naktį polici
ja apsupo nurodytus nar-ius 
ir greitai Įsilaužus vidun su
čiupo lovoje du vyru. Pasi
rodė. kad tai buvo pavojin
gas banditas Earl VVilsonas 
ir jo sėbras Crosby. Bandi
tai griebėsi už mauzerin, 
bet nespėjo šaut. Policija 
neleido jiems nei apsireng
ti, tik liepė apsisupti kaldro- 
mis ir taip išgabeno kalė
jimam

Sakoma, kad jiedu yra iš
plėšė nemažiau kaip vieną 
banką, aprubavoję daug 
žmonių ir daug automobi
liu pavogė. Šaudydamas pe
reitos nedėlios naktį VVilso
nas sužeidė du policmanų. 
Kaipo pavojingas aespera- 
tas,- jisai laikomas be kau
cijos. Jo sėbras Crosby pa
statytas po $10,000 kauci
jos, "o už merginą reikalau
jama $5,000.

Nuteisė 3 plėšikus.
> So. Bostono teisme šį pa

gedėlį likos nuteisti ant 3 
mėnesių kalėjimo 3 plėšikai, 
ijauswirth, McDonald ir 
McNeil, kurie pereitoj pėt- 
nyčioj apiplėšė ant Dorches- 
ter streeto buvusį kareivį 
O’Flaherty. Plėšikai ape- , 
liavo.

So.

Eskimosas

Eskimosas yra didelis ėdi
kas. Gerai išalkę du eski- 
mosai ant syk nušveičia 
taip vadinamą jūrių levą. 
Svarbiausia jų kuro me
džiaga yra taukai įvairių 
jūrių gyvūnų.

Atiduotų Didelę Daugybę Kailių
už Neto Perfection Virimo ir Kepimo Pečių

ir pora gorčių Socony Kerosino
NEW Perfection Aliejinio Virimo ir 
Kepinio Pečiaus negalima lyginti su 
kitais aliejiniais pečiais, kaip negali
ma lygint moderniško anglinio pe
čiaus su eskimoso taukais deginamu 
New Perfection duoda geresnes pa
sekmes virinime, sutinime ir kepime, 
negu paprastas anglinis pečius, nes 
šio pečiaus karštį labai lengvai gali
ma sukontroliuot. Beto uždyką nėra 
naikinamas kuras, kuomet pečius ne
naudojamas.
Nuo New Perfection nėra jokios 
smarvės. Jums nereikalinga pilti į jį 
anglis ir išsemt pelenai, arba kurti su 
malkomis ir kas savaitė šveisti. Sti
kliniai kerosino indeliai gal būt su
mainyti be išliejimo l>ent vieno laše
lio kerosino. Pečius visuomet švarus, 
lengvai pakuriamas, lengvai kilnoja
mas ir reikalingas apskritą meta.

Tel.: Richmond 2957-M.w
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai iri 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo 8 iki
Nuo 2 iki
Nuo 7 iki
321 HANOVER ST, 5 

BOSTON. MASS. |

---- «------- ---------- >

LIGAS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakare.

LIETUVIS DEN TĮSTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą.
SO. BOSTON TeL So. Boatoa 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:30 iki 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

KONSERVATORIJA
Lietuvių Muzikos Konsc-rva- 

torijon įstojimas visuomet ga
limas. Pradėk nuo mokinimosi 
gaidų ir baigk Muzikos Moky
toj ūmi. Už 10 lekcijų dainavi
mo — 15 dol. Už 10 lekcijų 
smuikos. piano, klarnetto, flau- 
to, cellos ar kontrabasso-13 dol.

L. M. Konsevatorija rengia 
artistus operai. Operinis Re
pertuaras: 10 lekcijų — 30 dol.

Adresas:
MIKAS PETRAUSKAS 

769 Broadway. 
South Boston. Mass.

Reikalauja, kad Pelletier 
pasitrauktų.

Airių klerikalų organiza
cija. žinoma Knights of Co- 
lumbus vardu, pareikalavo, 
kad vyriausis jos advokatas 
Joseph Pelletier pasitrauk
tu nuo vietos, nes jo buvi
mas tokiu viršininku darąs 
Columbo vyčiams sarmatą 
ir galis net "sunaikinti visą 
organizaciją.” Pelletier yra 
baisiai didelis katalikas, bet 
šiomis dienomis jis buvo nu
mestas nuo Bostono apskri
čio prokuroro, nes paaiškė
jo. kad būdamas tame ofise 
jisai darė didžiausių sukty
bių ir grasinimais verždavo 
iš žmonių pinigus. Tai tokia, 
mat, katalikų dora.

”Munšainas” užmušė 
du žmogų.

Somervillėj pereitoj su- 
batoj mirė ant gatvių du 
žmogų, ir abudu nuo ”mun- 
šaino”. Vienas jų vadinosi 
Gordon, kitas Riley.

Ant Exeter gatvės bandi
tai Įsilaužė teatran ir bandė 
išlaužti seifą, bet nepavyko.

Ši panedėli ant Woburn 
skvero susikūlė du automo
biliai. Du žmonės buvo sun
kiai sužeisti.

SO. BOSTONO LIETUVIŲ 
LA B. DRAUGIJOS FĖRŲ 

RAPORTAS.
Fėrai prasidėjo kovo 10 d. ir 

pasibaigė kovo 20 d. šiuose fė- 
ruose dalyvavo sekančios Drau
gijos: Lietuvių Moterų Apsvil
tos Dr., ”Gabija”, Rubsiuvių 
Unijos 149 skyrius, S.L.A. kuo
pa, Sus. šv. Kazimiero Dr.. L. 
Balso Dr., D.L.K. Vytauto Dr., 
šv. Petro ir Povilo Dr., L.U. 
Kliubas ir A.L.T.S. 7 kuopa. Vi
sos viršminėtos draugijos turė
jo atskirus stalus, ant kuriu 
pardavinėjo prekes. Kiekvienos 
draugijos darbininkai dėjo vi
sas pastangas, kad surinkus ko- 
daugiausia pinigu savos draugi
jos vardu, o labiausia, kad lai
mėjus praizus. Nes kaip visa
dos. taip ir šiais metais buvo 
skiriami trįs praizai. Prie to 
dar pirmas praizas paskirtas — 
didžioji svetainė visai dykai, tai 
kiekvienos draugijos darbinin
kai stengėsi iki paskutinio, kad 

i laimėjus pirmą praizą.
Praizus laimėjo sekančios 

draugijos: 1-mą — A.L.T.S. 7 
kuopa, turėjusi Įplaukų $202.- 
93; 2-rą — Sus. Šv. Kazimiero 
Dr. turėjo Įplaukų $127.60. (tu
riu pasakyti, jog vienas Kazi- 
mierinės Dr. darbininkas surin
ko arti šimto dolerių, t.y. drau
gas Skiotis, jam priklauso pa
garba už jo smarkų pasidarba
vimą) ; 3-čią — Lietuvių Mote
rų Apšvietos Dr. turėjusi įplau
kų $126.62.

Nors ir visai neskaitlingai 
žmonių atsilankė, vienok Įplau-lK>licija suėmė

kuri užsiimdavo’l ų viso pasidarė $857.23, išlai- 
, gryno pelno 

Lietuvių Labdarystės Draugijai 
lieka $502.56.

Programą pildė D.L.K. Gė-

Lvnne
merginą, . ...........v..^( .

plėšimu. .Ji sėdi kalėjime ir,du buvo $354.67, 
lankia teismo. P--.—

Cambridge’ujf • ienas _ . .
Žmogus gavo mr .o kalėji-^oemino Benas vadovaujant F. 
rno užtai, kar nesiklausęs Krauciunui. Utaminke, kovo 14 
paėmė savo kaimyno auto- d., beveik visą vakarą grajino 
mobilių pasivažinėt. J smagias meliodijas. Pėtnyčioi,

________ j kovo 17 d., Birutės Kanklių 
Ant Adams streeto, Dor- Choras, vedamas E. J. Suger’io, 

chesteryje. pereitoj subatoj padainavo porą smagių dai- 
trokas užmušė 5 metų mer- nelių.
gaitę. Dabar seka aukojusių L.L.

Užeik j krautuvę ir tegul pardavėjas 
parodo jums naujus New Perfection 
modelius, o pamatysit kaip lengva 
juos vartoti.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)

Išegzammuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. D

377a BROADWAY
SO. BOSTON. MASS.

TeL Beach 6933

DR. N. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

Tel. Havmarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DR. Al. FIDERKIEV1CZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo l(j iki 1.

81 C ANA L ST., BOSTON. 
Room 215 ir 216.

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 v ak. 
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadivay. tarpe C ir D st.
SO. BOSTON. MASS.

:: PETRAS VALDKONIS i
< !• Tik vienas lietuvis. !
. i A u Ūsorius ir Laikrodininkas I 
l 1 i
< Per 12 metų So. Bostone par- » 
Į Į Juodu ir taisau visokios rūšies Į

aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir Į 
šiaip visokius auksinius ir auk- « 
suotus daiktus. Darbą ir užsa- į 
kymus priimu per paštą ir iš- < 
pildau teisingai ir greitai. (?) <

P. VALUKON1S i
SO. BOSTON, MASS. ‘

375 BR0ADWAY <

NEW PERFECTION
Oi] Cook Stovės
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK
26 Broaduay

KEROStNE

kokį tik gali 
švarus

Socony yra geriausias kerosinas. 
pirkti—naudingas apskritą metą.

ir auka pinigiška arba geros 
vertės tavoru, malonėkite apie 
tai pranešti fėrų vedėjui laišku 
arba ypatiškai.

Taipgi jeigu kas radot kny
gutę su Lietuvių Labdarystės 
Dr-jos antspauda ir komiteto 
parašu. kuri buvo išduota Pe
trui Staniui rinkime aukų, kuri 
tapo pražudyta, malonėkite pri
duoti fėrų vedėjui.

Petras Žukas, ferų ved.
39 Swallow st.,

So. Boston, Mass.

Draugijos fėrams surašąs: D.L. 
K. Vytauto Dr. $25.00, Sus. L. 
šv. Kazimiero Dr. $20.00, L. R. 
Unijos 149 skyrius $10.00, L. 
Balso Dr. $10.00, šv. Petro ir 
Povilo Dr. $10.00, L.U. Kliubas 
$10.00, A. J. Kupstis $5.00, B. 
O. Lenku Draugija $5.00. Baltic 
Statės Finance Co. $5.00, T. 
Greiviškis $2.00, A. šveistis 
$2.00, National Bottling Co. 
$5.05, K. Šidlauskas $2.00, P. 
Stanis $1.00, P. Akunevich 
$1.00, M. Blinstrub $1.00, Dr. 
Landžius $1.00. Dr. Kapočius 
$1.00, P. Korzon $1.00, S. Vilei-; 
šis $1.00, Mr. Blinstrub $1.00, 
barbens Lapienė $1.00, A. Rin- 
gaila $1.00, Draugas 50c., Lith- 
uanian Fumiture Co. lotą. -J. 
Palaima kelis stiklus. Mrs. Moc- 
kunienė lempą. P. Jankauskas Į 
gasinę lempą, P. žvingilienė ke- ' 
lėtą skirtingu daiktu, Komp. , 
M. Petrauskas keliolika gaidą 
knygų, D. Sapalius kelius sti
klus, P. Stanis dvi plunksnas, 
Atlaso Bendrovė 3 reinkotus, M. 
Biekša britvą, A. Latvinskas 
dvi britvas, G. Likas 2 britvas, 
M. Užunaris bibhją, K. žibikas 
kelias knygutes, Rudokas ir 
Vaišnoris tavoro vertės $5.80. 
"Keleivis” keletą knygų, K. Ši
dlauskas dėžę saldainiu, J. Dilis 
auksu vertės $8.00, P. Valuko- 
nis auksu vertės $10.00, P.A. 
Kodis čeverykus vertės $7.00, 
Raiseman 3 svarus keiko, J. 
Varnas spausdinamą mašinėlę, 
Mrs. Bratėnienė keiką, F. Viš- 
rdauskas uzboną. Lietuvių Pre
kybos Bendrovė 15 egz. Jono 
Kmito eilių, J. Masilionis 4 po
ras čeverykų.t J. VValeckas porą 
Jierikų, J. Waitkevich tavoro.

Visiems aukojusiems, kaip 
Draugijoms, taip ir pavieniams, 
taipgi visiems atsilankiusiems į 
»uvusius fėrus, taipgi minėtam 

Benui ir Chorui ir visiems fėrų 
oarbminkams vardan Lietuvių ”steam” šiluma ir arti 3,000 
Labdarystės Draugijos 
koširdingiausią ačiū.

Gal būt kartais per klaidą ar
ba neapsižiūrėjimą kurių auko
jusių nebūtų paminėtas vardas]

tariu

I

Į

Rengia Darbininkų Kliubas
Seredoj,

Balandžio-April, 1922
"Patriotė Dav”

LIETUVIŲ SALĖJE
Kampas E ir Silver St- So. Bostone.

Prasidės nuo 2-ros vai. po pietų ir 
tęsis iki 12-tai nakties. Kviečiame 
ateiti visus smagiai pasilinksminti, 
nes yra paimta puikiausi orkestrą, 
turi grajįs naujausios mados šau
niausius šokius.

Geriausi ga^padinė vra paimta 
gaminti skaniausius valgius.

Visus kviečia atsilankyti,
DARBININKŲ KLIUEO

KOMITETAS.

19

pa-

NAUJA DEŠRŲ 
IšDIRBYSTĖ.

Atidarėme naują Dešrų išdirbystę 
So. Bostone: išdirbame’ geriausias 
lietuviškas dešras, skilandines deš
ras, skilandžius ir abelnai visokias 
dešras iš geriausios mėsos. Parduo
dam i krautuves ir pavieniams žmo
nėms pigiausia kaina. (15)

GREEN AM) LENARD CO, 
56—5th Street prie B st.

SO. BOSTON, MASS.

PARSIDUODA FORNIČIAI 
dėl 5 kambarių, >x>riu išvažiuoti grei
tu laiku į Lietuva. (15)

A. YURKĖNAS
25 Story st, ant 3 lubų, So. Boston.

NAMAS SU KRAUTUVE ANT 
PARDAVIMO.

10 kambariu su visomis itaisomis, 
.. pėūų

žemės, užtektinai vietos dėl pasta
tymo "garaže”, rendos nešą $08 į 
mėnesį. Kama labai žema ir tikta: 
$1,000 reikia įmokėti. Dėl platesnių 
žinių kreipkitės prie B. KONTRIMO.

LITHLANTAN AGENCY, (15) 
361 W. Broaduay, So. Boston, Mass.
Telefonas; So. Boston 605 ir 1337

lt

THOMAS FAY
Dengia ir taiso stogus blėta. va

riu ir smala su žvyru. Pritaiso rynas 
ir perkūnsargius. Pataisymai atlieka
mi skubiai. Visas darbas gvaran- 
tuotas. (15)

11 Lovis st., So. Boston, Mass.

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis 

LOL’IS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliskas ir 
kriminališkas.
66—67 Journal BuildYnjr

262 WASHINGTON STREET,
BOSTON, MASS.
TeL Main 3334

^*£5**0

Dabar Pradek
PIRKTI

STANDARD ir 
Challenge Pieną 

IR TAUPYK LEIBELIUS KAD 
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ. 
Rašyk bile vienu iš adresų esančių ant 
kitos leibelių pusės dėl paveiksluoto 

dovanų katalogo.
”Apsimoka Taupyti Leibelius’*
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I 
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Tel. South Boston 26’3 1 
Residence Brookline 4739-M i 

SUSANNE M. PUISHEA SHALLNA | 
(PUiŠIUTĖ) j

Lietuvė Moteris Advokatė | 
253 Broad*ay, So. Boston, Mass. Į

i: 
i! 
i! 
i!

i!
į

Tel. S. B. 2488.

Dr. J. C. Landžius Ssymour
LIETUVYS 

Gydytojas ir Chirurgas.

,1
506 Broadway & G st.

SO. BOSTON, MASS. I

5EVER0S GYDU0LE5 UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

AtjfTsep'TTšl^s HosIT.

S O

VarioĮdnias qbo ifiežb, išberinjdi 
ir \H6lęuodiqč$ Ityos.

KAINA SOc

tęidUsŲtc pas dpfTelęoribs.

W. F.SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. IOWA

I
I 
i

■

MUSŲ
TIESIOGINIS SUSINĖSIMAS

Persiuntime

PINIGŲ Į LIETUVĄ
Užtikrina

Saugumą— Tikrumą — Pigumą
Pinigai gali būt pasiųsti čekiais, telegramų arba money orderiais. 

Pristatomi paliudijimai su priėmėjo

ČEKIŲ ĮDĖLIAI 
TAUPYMO ĮDĖLIAI

(■KIMIAM)'
V

parašu.

APSAUGOS 
SKRYNELĖS

1845 1922

41 Bedford St., kampas Chauncey, Boston, Mass.

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU

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

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų Ir žie
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti.
Vaistai Kraujo Valymui, už bonką ..............................................  $1.50.
Lietuviška Trejanka, pakelis .............................................................. 50c.
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų ................................................... 31.25.
Plotkelės nuo šalčio ir Grippo..........................................................  50c.
Pert urnai 35., 34., 33., $2., 31 •
Muilai o0c., 2oc., 15c., 10c.
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus. 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” 

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

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS

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




