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Metai XVII

Maskva nusižemino 
Genujos konferencijoj.

SUTINKA UŽMOKĖT CA
RO SKOLAS IR SUGRĄ
ŽINT KAPITALISTAMS 

FABRIKUS.

ITALAI AREŠTAVO 
RUSŲ GENEROLĄ.

Bolševikai pripažįsta, kad 
be kapitalo pageltos Rusija 

neatsikels.
Maskvos atstovai Genu

jos konferencijoj sutiko už
mokėti visas caro skolas ir 
sugrąžinti kapitalistams 
konfiskuotus fabrikus ir ki
tokią privatinę nuosavybę, 
tik prašo, kad kapitalistai 
pripažintų sovietų valdžią 
ir duotų naujų paskolų.

Be užsienio kapitalo pa- 
gelbos Rusija neatsikels, 
pasakė Lenino atstovas 
Krasinas.

Suglaudus, rusų pareiški
mas Genujos konferencijoj 
yra toks:

„Rusijai turi būt duota 
greita ir apšti piniginė pa- 
gelba ir sovietų valdžia tu
ri būt pripažinta de jure.

„Rusija pasižada užmo
kėti visas caro skolas, už
trauktas užsieniuose iki ka
rės. žmonės, davę Rusijai 
koEų nors pas 
mėnesio 1917 metų, irgi turi 
teisę- reikalauti atlyginimo.

„Sovietų valdžia pripa
žįsta visus kontraktus ir 
sutartis, padarytas caro 
valdžios su kitomis valsty
bėmis arba atskirais jų pi
liečiais (suprask kapitalis
tais).

„Sovietų valdžia sutinka 
grąžinti svetimšaliams (su
prask kapitalistams) visus 
jų turtus, kokie buvo nacio
nalizuoti arba rekvizuoti, o 
jei ko sugrąžinti jau nebe
galima, tai buvusiems savi
ninkams bus atlyginta kon
cesijomis arba pinigais, ar
ba duota privilegijų likti 

• kompanijų bei trustų na
riais, taip kaip bus kiekvie
nam atsitikime susitarta.”

Anąsyk buvom „Keleivy
je” rašę, kad čičerinas pa
davė sąskaitą, kiek Rusijai 
nuostolių pridarė aliantų 
blokada ir intervencija. Tų 
nuostolių suma buvo dusyk 
didesnė, negu Rusija sko
linga aliantams. Bet vėliaus 
Maskvos delegatai pasakė, 
kad atlyginimo už tuos nuo
stolius jie nereikalausią, jei 
tik kapitalistai pripažins jų 
valdžią ir duos naujų kre-1 
ditų.

Tai yra negirdėtas nusi 
žeminimas.

Genujos mieste italų poli- sviesto sv. 
cija areštavo 5 rusus, tarp varškės sv 
jų ir, generolą Savinkovą, Cukraus sv. 
kuris buvo ir yra nuolatinis cokoIado sv

RUSŲ IR LENKŲ ŪKIS.
Rusų laikraščio „Echo” 

No. 84 duoda indomių žinių, 
kokios yra dabar Rusuose 
pragyvenimo kainos. Ir 
taip: 
Baltos duonos svaras 
Juodos duonos svaras 
Mėsos svaras apie .. 
Lašinių sv................

200,000 r. 
100,000 r.
600,000 r.
900,000 r.

1,000,000 r. 
. 250,000 r. 
. 650,000 r. 
5,000,000 r.

tarpininkas tarp francuzų • 2 kiIogr. n.’ooo.’ooo ri
s valdžios ir Rusijos kontre- j spirito bonka ... 4,500,ooo r.
voliucionienų. Sakoma, kad vidutiniai pietus .. 1,000,000 r. 
jis atvažiavęs Genujon po lobuolys ..............  ioo,000r.
svetima pavarde ir su fal-)Degtuku dėžutė ......  io,ooor.
syvų pasportu. Policija ra-!Malkų vežimėUs .. 6,000,000 r. 
dusi pas jį pieną to hoteho, AVižu pūdas..........3,ooo,ooo.r.
kuriame dabar yra apsisto-3ų pudo bulviu ... 2,000,000 r. 
ję bolševikų delegatai. , 100 Ppapirosų \.. j^ooo r.

. Pora vyr. čeverykų 15,000,000 r. 
Pora motčeverykų 30,000,000 r. 
_______ ______ i 6,000,000 r. 
Gel. garnituras 150,000,000 r.

Nenuostabu, kad Rusija 
savo skolas skaito ne milio
nais, ir ne bilionais, bet jau 
trilionais.

Tečiau ir Lenkija, matyt, 
nusprendė nenusileisti Ru
sijai. Ir ji jau laimingai 
Įžengė į trilionų karalystę. 
„Lietuvos” 76-tame nume
ryje skaitome žinią:

„Lenkų finansų ministe- 
rio pranešimu... lenkų vi-

VEIKSLŲ Iš AMERIKOS. Vieni marškini;i
Rygos žiniomis, sonetų 

Rusija reikalauja labai 
daug krutamujų paveikslų 
filmų iš Amerikos. Rusijos 
reikalavimus stengiasi pa
tenkinti vokiečių filmų ga
mintojai, bet rusai norėtų 
kuodaugiausia jų iš Ameri
kos, nes jokia šalis tokių 
gerų filmų nepadaro, kaip 
Amerika. Rusai esą pasiry
žę duoti amerikiečiams ge
riausių koncesijų, kad tik

Žmon^ davę Rusijai I tie eitų steigti tenai savo daus skolos ligi" š.m. sausio 
nors paskolų iki kovo teatrų. - - --------

SUOKALBIS ANT FRAN
CUZŲ PREZIDENTO 

GALVOS.
Telegramos praneša, kad 

Tunise susekta suokalbis 
užmušti Francijos prezi
dentą Millerandą, kuomet 
jis tenai nuvažiavo. Areš
tuoti esą 4 komunistai.

700 KORESPONDENTŲ 
GENUJOJ.

Genujos konferencijon su
važiavo iš viso 700 kores
pondentų. Jie yra įvairiau
sių politinių spalvų ir atsto
vauja daugiau kaip.40 tau
tų laikraščius. Jie gaudo žy
mesnių diplomatų kalbas, 
jų nuomones, ir kas diena 
išsiuntinėja telegrafu ži
nias savo laikraščiams. 
Kiekvienos šalies delegacija 
rūpinasi, kad jos kalbos ir 
nusistatymai butų kuopla- 
Čiausia aprašyti ir viso pa
saulio spaudoje paskelbti. 
Tik apie Lietuvos delegaci
ją kol kas da nieko spaudo
je nesimatė.

Gružes Švente atsidarė socialistų ueguzes ovenie konvencija. 
perėjo ramiai.

mėn. 1 d. siekė 251 biliono: 
užsienių skolos, kurių treč
dalis padaryta Francuzijoj 
ginklų užpirkimui, siekė 
1.132,000,000 denkų markių. 
Taigi jau baigiama dasiva- 
ryti iki pusantro triliono.

NEPRALEIDŽIA
LIETUVOS PREKIŲ. •
Vokiečių valdžios įsaky

mu nesenai sulaikyta čekų 
slovakų vagonai su prekė
mis iš Lietuvos.

554 LIETUVIAI IŠVAŽIA
VO PER KOVO MĖNESĮ.

Washington. š. m. kovo 
mėnesį iš Amerikos išviso 
lietuvių išvažiavo Lietuvon 
554. Išvažiuojančių skaičių 
sudarė 355 vyrai, 69 moteris 
ir 130 vaikų. — (Elta.)

4,000,000 RUBLIŲ Už
1 DOLERI.

Iš Maskvos pranešama, 
kad už vieną Amerikos ka
pitalistų dolerį dabar tenai 
mokama 4.000,000 bolševi
kišku rublių. Lenino ir 
Trockio pinigai taip nupuo
lė, kad juos prisieina skai
tyti jau ne rubliais ir ne de- 
sėtkais rublių, bet milionais 
rublių. Sovietų valdžia da
bar paskelbė, kad neužilgo 
busiančios išleistos naujos 
”bumažkos” po 50.000,000 ir 
po 100,000.000 rublių, šito
kių dalykų iki šiol pasaulyje 
da nebuvo.

3,000 ESKIMOSŲ 
KANADOJ.

Raitajai Kanados šiaurės 
policijai buvo pavesta su- 

| skaityt, kiek tenai yra eski- 
mosų. Surinktos žinios pa- 

į rodo, kad šitos indijonų 
veislės tėra tik apie 3,000 
galvų.

NEPERSEKIOS 
KARLISTŲ.

Vengrijos valdžia veda su 
Austrijos valdžia derybas, 
norėdama išgelbėt nuo teis
mo savo anarchistų kaili, 
kurie andai buvo susitarę 
pakelti maištų ir sugrąžinti 
ant sosto buvusį Austro- 
Vengrijos karalių Karlą. 
Tarp suokalbininku yra ke
letas Vengrijos didžiūnų ir 
jie buvo Austrijoj areštuoti. 
Manoma, kad Vengrijai rei
kalaujant, Austrija juos 
paliuosuos.

Vi

VANDENTRAUKIS 
KAUNE.

Miesto valdybos statybos

Nors plutokratų spauda 
rašė, kad 1 gegužės dieną 
„raudonieji” rertgiasi plrie 
didelio triukšmo, .
nieko panašaus Amerikoj 
nebuvo. Nei vienas valdi
ninkas nebuvo užpultas, 
nors nešvari jų sąžinė neda
vė jiems ramiai užmigt ; pa
vyzdžiui, Bostono majoras 
ir gubernatorius apstatė 
savo namus sargyba,- tikė
damiesi „radikalų” užpuoli
mo, bet niekas neužpuolė. 
Darbininkai pažymėjo savo 
šventę ramiais ■ susirinki
mais ir prakalbomis.

Vokietijoj, ypač Berline, 
buvo susidariusios didelės 
■•emonstracijos, bet tuojaus 
pradėjo lyti didelis lietus ir 
demonstracijos tūrėjo išsi
skirstyt.

Po visą Švedija taipgi tą 
dieną smarkiai lijo ir darbi
ninkai negalėjo demonstra
cijų rengti

Tik Meksikoj buvo daug 
triukšmo, kur ant darbinin
kų demonstracij 
kunigų pakurstyti tamsus 
katalikai ir sukaė riaušes. 
Suerzinti nstrantai
tuomet įsiveržė talikų bu- 
tan, sulaužė visu^rakandus 
ir sudegino namą. Vienas 
katalikas buvo užmuštas.

užpuolė

Clevelando mieste šį pa- 
nedėlį atsidarė Amerikos 
Socialistų Partijos konven
cija. Atėjusi telegrama sa
ko, kad konvencija nutaru- 

tečiaus S) pakeisti Partijos taktiką
• J sulyg unijų ir farmęrių. Iki 

šiol į unijų ir farmęrių rei
kalus Partija nesikišo. Da
bar gi nutarta eiti iš vieno 
su unijomis ir farmęrių or
ganizacijomis.

NELEIDŽIA DĖBSO 
LAIŠKŲ KALĖJIMAN.
Debsas buvo parašęs 

kalėjimą laišką socialistui 
J. O. Bantallui, kuris sėdi 
Leavenvvorth katorgoj už 
prieškarinę agitaciją. Laiš
kas sugrįžo su Justicijos de
partamento paaiškinimu, 
kad politiniams kaliniams 
draudžiama susirašinėti su 
tais, kurie yra sėdėję kalėji
me už politiką.

i

Kynuose prasidėjo 
namine karė.

KOMUNISTĖ NUTEISTA
14 METŲ KALĖJIMO.
San Franciscoj nuteista 

keturiolikai metų kalėjimo 
Miss Anna Whitney už pra
sižengimą prieš valstijos 
■statymą apie ”kriminalį 
sindikalizmą”. Teisme buvo 
prirodyta, kad ji prigulėjo 
orie komunistų kuopos ir 
veikė su I.W.W.

15 MYLIŲ AUGŠTYN.
Suvienytų Valstijų val

džios meteorologai tyrinės 
oro spaudimą 15 mylių 
augštumoj. Tuo tikslu bus 
leidžiami augštyn tam tikri 
instrumentai. Kožną in
strumentą kels du nedideli 
baliunai, kurie bus taip su
taisyti, kad pakilus jiems 
apie 15 mylių, vienas 
sprogs, o antras nebegalės 
instrumento atlaikyti ir nu
kris žemėn. Bandymai bus 
daromi Texas valstijoj.

AMERIKA NEPRIPAŽĮS
TA BOLŠEVIKŲ

VALDŽIOS.
Šį panedėlį buvo atsilan

kius pas valstybės sekreto
rių Hughes’ą bolševikuojan- 
čių moterų delegacija ir 
prašė, kad Amerikos val
džia pripažintų Ijenino ir nori paimti Kynų sostinę 
Trockio rėžimą. Hughes at-:Pekiną. Generolas Vu-Pei- 
sakė, kad Amerika daro vis- j Fu eina iš pietų, o genero- 
ką, kas tik galima, kad na- Tas Chang-Tso-Lin, Man- 

džurijos gubernatorius, gu
la iš šiaurės. Abudu turi po 
50,000 kareivių ir jų armi
jos jau susitiko ties Pekino 
sienomis. Mušis eina visu 
smarkumu ir sakoma, kad 
pietų vadas Vu-Pei-Fu ima 
viršų.

Karė kilo stačiai už vado
vavimą ir pirmenybę. Kiek
vienas kariaujančiųjų ge
nerolų, sako, kad jis kovo
jąs už suvienijimą Kynų 
valstybės, ir kad jo prieši
ninkas tą darbą kliudąs.

Pati valdžia yra bejėgė ir 
sulaikyti kraujo liejimą ne
įstengia. Prezidentas Hsu- 
Šhih-Chang buvo išleidęs 
■įsakymą; ■ 
drausti susivaidijusių ge
nerolų žingsnius, bet tas 
nieko negelbėjo.

Plačios kyniečių minios 
yra apsileidusios ir nieko 
sau iš to nedaro, kad du pik
tadariai skandina jų šalį į 
kraujo balą. Japonai šituos 
nesutikimus labai tėmija ir 
labai galimas daiktas, kad 
orogai pasitaikius jie ban
dys užgriebti dalį Kynų,kad 
„palaikius tvarką”, o pradė
ję „tvarką daryti” ir galės 
apsigyventi Kynuose.

DU GENEROLAI EINA 
VIENAS PRIEŠ KITĄ.

Abudu turi po 50,000 karei
vių ir mušis eina dėl Pekino.

Kynų respublikoj prasi
dėjo naminė karė. Susikir
to du generolai, ir abudu

dėjus Rusijos gyventojams 
apsiginti nuo bado ir susi
tvarkyti, tečiaus ji negalin
ti pripažinti bolševikų, ku
rie sugriovė netiktai Rusi
jos gyvenimą, bet siunčia 
apmokamus agitatorius j 
kitas šalis, kad tenai tokią 
suirutę padarius. „Rusijai 
labai reikalinga paskola,” 
sako Hughes, ”bet negali
ma kalbėti apie paskolą, pa
kol nėra jai pamato. Bet to
kio pamato iš lauko padaly
ti negalima. Jis turi būt pa
čioj Rusijoj. Rusijoj turi 
būt įvesta tokia tvarka, kur 
pramonė ir prekyba galėtų 
plėtotis, ir valdžia turėtų

Iparodyk M!ja galimąpasL 
įtikėti, kad ji išpildys tarp-

tautines savo pareigas. Pa
kol ji tokių pareigų nepri
pažįsta, patol ir jos negali
ma pripažinti.”

ŠALČIAI SUGADINO 
SODUS.

Pereitos sąvaitės šalčiai 
sugadino labai daug sodų ir 
daržų. Vietomis pyčių nu
šalo iki 90 nuošimčių žiedų; 
obelių žiedų nušalo apie 50 
nuošimčių; ankstybinės 
žemvuogės taipgi labai nu
kentėjo. Oras buvo taip at
šalęs, kad daugelyje rietu 
miegas snigo.

MIRĖ NUO BITĖS 
ĮKANDIMO.

Pine Brook, N. J. — Pe
reitą sąvaitę čia mirė nUo 
bitės įkandimo farmerys 
Harry Collerd.

NEŽINO. KIEK TURI 
PAČIŲ.

Poughkeepsie (ištark: 
Pukipsi) miestelyje, New 
Yorko valstijoj, tapo areš
tuotas tūlas Le Clair, 25 
metų eks-kareivis, kuris 
vra kaltinamas už rašymą 
beverčių čekių ir vedimą 
perdaug pačių. Manoma, 
kad sugrįžęs iš karės jis bus 
vedęs jau apie 12 merginų 
įvairiuose Naujosios Angli
jos miestuose. Kada jo pa
klausta, kiek jis turi pačių, 
jis atsakė: „Aš tikrai neži
nau, nes merginų turėjau 
labai daug.”

PROKURORAS PATARIA 
PALEISTI MOONEY.
San Francisco apskričio 

orokuroras Brady parašė 
Califomijos gubernatoriui 
Stephensui laišką, patarda
mas paleisti iš kalėjimo 
Mooney ir Billingsą, kurie 
vra nuteisti iki gyvos gal
vos dėl sprogusios bombos 
„prisirengimo” parodoj 
1916 metais. „Man rodos, 
kad kas tik analizavo situa
ciją, niekas neabejoja, kad 
tiedu vyrai buvo nuteisti 
melagingais liudvmais,” sa
ko prokuroro laiškas. „Jie
du laikomi kalėjime tik dėl
to, kad1 jiedu yra nepagei
daujami piliečiai.”

Keisti tie įstatymai: ir 
teisėjas, kuris nuteisė Mo- 
mey ir Billingsą, prisipaži- 
io, kad jis nuteisė juos ne
teisingai; ir valdžios liudi
ninkai prisipažino, kad jie 
buvo papirkti kreivai liudyt 
orieš Mooney ir Billingsą; 
Ir prokuroras prisipažįsta, 
kad darbininkų vadai visai 
nekalti, o betgi jie sėdi kalė- 
iime ir niekas jų nepa
leidžia.

SEMIONOVAS NESAKO, 
KIEK JIS TURI TURTŲ.

Pereitą sąvaitę Semiono
vas buvo tardomas New 
Yorke kelias dienas, bet 
kiek jis turi prisivogęs tur
tų ir kokiuose bankuose yra 
sudėti jo pinigai, jis atsisa
kė pasakyti. Buvusios You- 
roveta Home and Foreign 
Trading kompanijos resv- 
veris, kurios sandėlius Sibi
re Semionovas apiplėšė, nu
jaučia, kad tas razbainin- 
kas turi turėti daug turtų 
pasigrobęs, ir nori sužinoti, 
kur jie randasi. Tardymas 
atidėta ant šios sąvaitės. 
Semionovas tuo tarpu stovi 
po areštu ir išleistas tik už
stačius už jį $25,000.

Amerikon jis atvažiavo 
su tūla moteriške, kuri sa
kėsi esanti jo pati, bet da
bar girdėt, kad tai yra fran
cuzų ”aktorka”, o tikroji jo 
pati gyvenanti Paryžiuje.

Harry Collerd. Jis buvo 
įgiltas piaunant malkas. Į 
10 minutų ištino visas jo 
veidas ir kaklas, ir pakol 
oribuvo daktaras, žmogus 
buvo jau nebegyvas.

PATARIA ĮVESTI GĖDOS 
STULPĄ PIKTA

DARIAMS.
Chicagos advokatų drau

gija turėjo anądien pasita
rimą, kas reikėtų daryt, kad 
sulaikius besiplėtojancią 
piktadarystę. Teisėjas Gem- 
mill patarė įvesti gėdos stul
pą, prie kurio pririšti pikta
dariai butų viešai plakami. 
Tisai nurodė, kad piktada
rybė baisiai platinasi ir 
žmogžudysčių skaičius pe
reitais metais buvo labai di
delis, būtent:

St Louise nužudyta 
žmonės;

Philadelphijoi, 346; 
New Yorke, 261;
Chicagoj, 206; 
Bostone, 202;
Washingtone, 69.
To teisėjo nuomone, 

t.adarvbė plėtojasi dėlto, 
kad piktadariai negana bau
džiami

VONSIATSKIS TURIS 
KITĄ PAČIĄ.

Savo laiku „Keleivyje” bu
vo rašyta, kad tūlas A. Von
siatskis, da jaunas vyras, 
tarnavęs Kolčakui ir ki
tiems Rusijos banditams, 
atvyko nesenai Amerikon ir 
apsivedė čia su sena milio- 
nierka. Dabargi iš Pary
žiaus atsiliepia moteris, ku
ri sakosi esanti pirmutinė 
Vonsiatskio pati Amerikos 
dykaduonių „draugijoj” ki
lo didelis sujudimas. Nejau
tri tas kolčakninkas butų 
Amerikos milionierką pri
gavęs? Nejaugi jis ištikru- 
jų turi kitą pačią?

Šituo klausimu labai su
sirūpino buržuazijos spau
da ir visos senos „leidės”. 
Vonsiatskis pats, žinoma, 
užsigina, kad jis buvo ■ pir
ma vedęs. Jis sako, kad ta 
paryžietė, kuri sakosi esan
ti tikroji Vonsiatskienė, no
rinti veikiausia tik pinigų, 
nes girdėjusi, kad jis gavo 
pasogo $40,000,000, dėlto ir 
kabinasi.

20 ŽMONIŲ ŽUVO 
LIEPSNOSE.

Malagos mieste, Ispanijoj, 
buvo didelis gaisras, kuris 
sunaikino daug valdžios(

I T aitaiV

i skyrius išdirbo vandentrau- triobų. 20 žmonių ugnyje 
kio įvedimo projektą. Gali- žuvo ir apie 30 buvo su
ma tikėtis netrukus Kaunas žeista.
gaus vandens.

NEATIDUODA LIETU
VIAMS GARLAIVIŲ.
•» ▼ 1 • V • • • • 1 > 1 • T
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JAPONIJOJ ŽEMĖ 
DREBA. • 

Japonijoj, Tokio apielin- 
Vokiečiai atsisako atiduo- kėj, pereitą sąvaitę buvo 

ti upių garlaivius, kurie ka- jaučiamas smarkus žemės 
ro metu ir po karo buvo už- drebėjimas, nuo kurio su
griebti nuo Lietuvos pi- griuvo daug triobu ir pasi- 
liečių. darė daug nuostolių.

DU BULDOGAI PAPIO- 
VĖ 4 STIRNAS.

Trentono (N. J.) parke 
du buldogai įsikasė stirnų 
gardan ir 4 stirnas papiovė, 
> penktą labai apdraskė. 
Pabudęs sargas vieną bul
dogą nušovė, o kitas pašau
tas pabėgo.

pik-

ISPANAI VĖL SUMUŠTI.
Kelios dienos atgal Ispa

nijos valdžia pasigyrė svie
tui, kad 20,000 jos kareivių 
pradėjo atakuoti Afrikos 
maurus nuo sausžemio ir is 
oro. Bet šį utarninką atėjo 
žinių, kad ispanai buvo 
skaudžiai sumušti ir turėjo 
trauktis atgal į savo pozi
cijas.
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metų pabaigą. Vienos moky-i 
klos puotoje kur dalyvavo 75 
mergaitės, 47 paliko savo kor
setus -su apsiaustu rūbų kam
baryje prieš eisiant Į šokius. 
Vienos rytų mokyklos bernai
čiai priėmė rezoliuciją sulvr 
kurios jie nesutinka šokt: su 
mergaite, kuri nenusiima kor
seto. šit aiškus faktai, kurie 
šaukiasi dangun. Yra kitų kal
tinimų, dar baisesnių ir šlykš
čių. kuriuos laikas ir vieta 
draudžia man skelbti."

________ ______ Ir kunigui česaičiui rodo- 
Jei Lietuvos valdžia var- si, kad tai yra nesugriauja- 

tos caro priemones, tai ji mas argumentas už tai, kad 
susilauks ir caro likimo. mokyklose turi būt išguldo-

APŽVALGA 0
budu kovdjo ir pats galvos 
neteko. Amerikos valdžia1 
karės metu irgi buvo prade-! 
jus komunistus persekioti,- i 
ir tuomet jie turėjo miniose 
daugiausia pritarimo. Da- į 
bar jiems nieko čia nedaro-, 
ma, ir jie pradėjo patįs tarp 
savęs peštis. Išsišumijo, lyg' 
tas alus, ir nusėdo.

NEGRAŽI AGITACIJA.
Lietuvos Atstovybė Ame

rikoje pradėjo varyti kurs
tančią agitaciją prieš tuos, 
kurie nenori jai nei aukau
ti, nei bonų pirkti. Viename 
savo aplinkraščių ji nurodo, 
kaip draugijos turėtų elgtis 
su tais nariais, kurie nenori 
duot Atstovybei pinigų. 
Girdi:

"...kiekvienas narys privalo 
turėti bent už S50 Lietuvos 
Laisvės Paskolos boną... kiek
vienas privalo bent $5 paau
kauti Lietuvos Gynymo Komi
tetui, arba Vilnių atvaduoti...| 
Kai kurios draugijos vartoja 
moralę pajėgą narių paragini- 

sifotografuojant neprileidžia- davę dvarponiams užėmęs. ir

mokyklose turi būt išguldo- 
mas tikėjimas.

Bet ištiesi; šitas argumen
tas nieko nevertas. Jis visai 

i neparodo, kad tie mokiniai 
butų buvę kitokie, jei jų 
mokyklą butų lankęs kuni- 

Į st Seimą, «t£ žvilgu'ne
sifotografuojant neprieidžia-: o?vę zem^ m kitokie Juk retas yra kuni.
ma tie, kurie neturi L.L.P. Bo- ’iaunai susitepę šmugeliu,; knri« nebntii turėjęs

'jie žino.kad "krikščioniu de-gas’ ų d
_.T. --------------- - bXalė^ žmonėms^nasirodvt l,io” 0 -iei tikėjimas

saukiama vardais ir pavarde- įmonėms F! negali duot "dvasios šven-
mis nariai dar neturinti L.L. L ztaigi Jie nutarė permai- į .

• P. Bonų ir paraginama ‘ i
nusipirkti".

KRIKŠČIONIS maino 
SAVO KAILI.

Iš Lietuvos ateina žinių, 
kad klerikalai rengia naują 

! apgavystę. Pagavę liaudį

PLAKA PATĮS SAVE.

nu ir kurie nėra Lietuvos la 
bui aukavę. Susirinkimuose iš
šaukiama vardais ir j

tuoi nyt savo kaili ir pasivadinti 
i "Liaudies Partija”.

"Lietuvos Žinios" sako, 
Žinoma, jokia draugija to kad ton naujon klerikalų 

nedaro; tai tik Atstovybės partijon ineisianti ir Yčo- 
sugestija. kad draugijos Smetonos'"Pažanga". Taigi 
taip darytų. dvi juodašimčiu organizaei-

Šitokį tečiaus kurstymą jos liejasi į krūvą,"kad su- 
"Tėvynė” vadina "teroro.pinkus daugiau balsų ir pa- 
agitacija", kuri gali sukelti griebus i savo nagus naują 
draugijose tik suirutę.

Ištikro sunku suprasti, 
ką Lietuvos Atstovybė tiki
si tokia žema agitacija at
siekti. Juk jei žmonės neno
ri geruoju savo pinigų kle
rikalų valdžiai duoti, 
jau tokiais 
grasinimais 
neišgausi.

Pagalios, 
tie žmonės, 
Amerikoje p.‘-Vileišiui nuo
latos šaukė, kad jei atsto
vas butų katalikas, tai pini
gų butų į valias. Vileišis bu
vo pakeistas kataliku, tai 
kodėl jie dabar neduoda pi
nigų?

_______  _____  sven-
", tai kaip jis gali duot 

;mokyklos jaunimui?
Taigi šitas kunigų argu

mentas yra labai nevykęs.
I

kurstymais 
nei tiek iš

tai 
ir 
j’l
i

kurgi pasidėjo 
kurie esant

KAIP PRIE CARO. !
Laikraščiai praneša, kad 

24 kovo Kaune prie Panevė
žio gatvės susekta slapta 
komunistų spaustuvė. Buvo 
padaryta krata ir štai ko
kios jos pasekmės:

"Rasta 10 p. šrifto, daug 
laikraštinio popierio, trys už
taisyti revolveriai "parabe- 
lium” sistemos ir daug Įvai
rios komunistinės literatūros. 
Visa dėžė Lietuvos pasų, visų 
valsčių valdybų ir bažnytinių 
antspaudų pasams ir metri
koms gaminti.

"Areštuotas namo nuomi
ninkas, kuris pasamdė butą 
Kagano pavarde. Pavardė ras
ta netikra.

"Areštuoti zeceriai, spaust, 
darbininkai ir viena moteris, 
Idėjinė komunistė, su padirb
tu pasu. Iš spaustuvės buvo 
apie 15 išėjimu.

"Labirintais buvo susisie
kiama su kaimyniniais namais 
ir net einama i kitą gatvę.

"Buvę Įtaisyta ne blogiau 
už ekranuose rodomus Įvairių 
plėšikų bustus. Tuose labirin
tuose bejieškant rasta įvairių 
spausdinių.

"Rasta taip pat registraci
jos* knyga, kurioje pažymėta, 
kuomet ir kokia kalba spaus- 
diniai pagaminti ir kur pa
dėti."

Skaitai žmogus šitokias 
žinias ir stebiesi, ar tai at
siminimai iš caro laikų, ar 
tai atsitikimai dabartinėj 
"laisvoj” Lietuvoj? Bet ca
ro laikuose komunistų da 
nebuvo. Tai turi būt šių die
nų atsitikimai. O jei taip, 
tai koks tada skirtumas 
tarp buvusios caro valdžios, 
ir dabartinės Lietuvos vy
riausybės?

Tiesa, komunistai yra ne
išmanėliai ir niekdariai. Bet 
Šitokiomis priemonėmis jų 
pęišnaikinsi. Caras tokiu

Kaip krikščionys demokratai rūpinasiKuomet mes sakydavom, 
kad iš tos diplomatijos, ko
kią iki šiol vedė musų poli
tikai, jokios naudos Lietu
vai nebus; kad tas šunvuo- 
degiavimas "tautų lygai” ir 
apskritai visai užsienio re
akcijai, kurį buvo taip pa- 
mėgę mūsiškiai "diplomą- 

j tai”, yra neišmanėlių dar
bas. — kuomet mes taip sa- 

j Rydavom, tai jie rėkdavo, 
j kad socialistai esą bolševi- 
ikų draugai ir Lietuvos ne- 
’prigulmybės priešai.

Bet kas dabar pasirodo?
Štai, iš Lietuvos Atstovy

bės Washingtone likos iš
siuntinėtas straipsnis, ku
rio antgalvis klausia: "Su 
kuo mums dėtis?” Ir po tuo 
antgalviu rašoma:

"Veltui butą svajoti apie 
i Anglijos, Francijos, Amerikos 

prietelystę, taip kaip anos pa
sakos ėriukas veltui apeliavo į 
vilko prakilnius jausmus. Im
perialistinėms galybėms — 
Lietuva mažas dalykas, dėl 
kurio nei galvos neapsimoka 
sukti.”

Taip dabar rašo tie žmo
nės, kurie visą laiką tvirti
no, kad Lietuvos išganymas 
esąs tik Anglijoj, Francijoj 
ir Amerikoj, jie rašė toms 
valstybėms visokius savo 
memorialus, landžiojo po jų 
diplomatų priemenes, eikvo
jo laiką ir pinigus, o dabar 
skelbia, kad daryti tokį dar
bą yra kvailystė.

Taigi krikščioniški musų 
"diplomatai" dabar plaka 
patįs save ir pripažįsta, kad 
socialistai sakė jiems tei
sybę.

darbininkais. z

Apie krikščionių demo
kratų partiją šiuo tarpu aš 
rašysiu tik atsižvelgdamas 
i tai, kaip ji rūpinasi darbi
ninkų reikalais. Tiesa, są
moningiems darbininkams 
šitas mano rašinys gali būti 
visiškai nereikalingas. Jie 
savo klasės reikalus supran
ta, savo priešus senai jau 
pažįsta ir veda su jais kovą. 
Jiems krikščioniškos gėry
bės ir rūpesčiai ne tik žino
mi, bet dažnai net jų nuga- 
oms tenka pajusti.Yra bet

gi ir tokių darbininkų, ku
rie dėl savo tamsumo ir ne
susipratimo iš karto nepa
žįsta avių kailiais apsiden
gusių ir prie jų prisigreti
nusių vilkų. Tokius sukvai
lintus darbininkus vilkai 
tempia į savo darbo federa
ciją ir čia maitina juos dan
giškų ir žemiškų gėrybių 
pažadėjimais. Tokius darbi
ninkus aš ir turėsiu galvoje, 
šitą straipsnį rašydamas.
Visų pirma aš statau klau

simą: ar doras žmogus ga
lėdavo ramiai ir nesibiaurė- 
damas žiūrėti Į caro žanda
rus arba apie juos ką kalbė
ti? Aš statau šitą klausimą 
dėlto, kad krikščionys 
mokratai visuomet, kai apie 
juos aš pamanau, tuos-f-“ 
darus man primena, 
koks skirtumas! Kam 
claras buvo priešas, — buvo pavojingi; kaip "bažnyčiai", 
atviras priešas, savo veido j taip ir valdžiai, 
neslėpė, savo žandariškais- Tai toks, vadinasi šitos 
tikslais nieko* neapgaudinė- i "darbininkų” draugijos ti
lo. O kaip gi krikščionys krasis tikslas. Ka gi ji gero, 
demokratai kovoja su savo turėdama tokį platų tikslą, 
priešais, kuriu pirmoj eilėj i darbininkam padarė? Į tai 
stovi darbininkai? i patys krikščionys demokra-

Krikščionių demokratų! tai lengvai galėtų atsakyti:
partiją įkūrė kunigai. Ne-į valdžia kliudė. Tai ką gi ge- 
daug dar klebonų makau-įra padarė šiandieninė dar
bų nupliko nuo to laiko, ka->bo federacija? Į šitą klausi- 
da jie į "chlopus” žiurėjo’mą tiesiai jau nebeatsakytų, 
tiktai kaip į "bydlo", kurią — čia tektų suktis ir per

Joms progos galutinai Įsiti- projektą vis tik ir darbo fe- 
dve- 

vesti kovą, jus metus paruošti, — tai 
■ ordinarininkų atlyginimo 
projektas. Tik jo likimas 
taip pat tebėra neaiškus.

Šiuo tarpu Seimo Darbo 
Komisija svarsto dvarų dar
bininkų samdymo ir atsta
tymo įstatymą. Artinasi ba
landžio 23 d., metų pabaiga. 
Valdžia atsiuntė komisijai 
projektą, kuriuo visi d-vartt 
darbininkai — ordinarinin
kai ir vadinami svarininkai 
— paliekami savo vietose

kinti, kas jų priešai ir kaip deracija sugebėjo per 
su jais reikia
Kažin šiandien ar beatsiras
tų tokių darbininkų, kurie 
sektų paskui ilgaskvernius, 
jeigu šie ligi šiol tiktai butų 
keikę socialistus, tiktai bu
tų bauginę pragaru "ištvir
kėlius” darbininkus, o kito
kių ginklų kovai su jais ne
būtų jieškoję. Todėl darbi
ninkų judėjimui sutrukdyti 
jie jau prieš karą ėmėsi ti
kresnių priemonių, stengda
miesi paimti jį į savo ran
kas. Tam tikslui tapo įkur-jvėl vieniem metam. Šitas 
ta šv. Juozapo draugija dar-. projektas net geresnis už 
bininkams, šv. Zitos — tar-esamą dabar įstatymą. Val- 
naitėms. šventųjų vardais džia rado, kad įstatymas ne 
jas pakrikštijo taip pat ne tik galima ateinantiem me- i • i 1 ' vi. ■ v— * i • i • • • •be reikalo: i 
netik tamsus,
"pabažnųs”, tat kodėl, rei-! Kaip gi pažiurėjo į šitą pro-, 
kalui esant, šituo "pabažnu-! jektą Seimo Darbo Komisi
niu" nepasinaudoti? Kovo- ja, kuri susideda iš trijų fe- 
jant priešams reikia taikinį deracininkų, dviejų liaudi- 
Į pačią širdį. ninku ir vieno socialdemo-

Išlikę caro valdžios slapti krato? Komisija nuspren- 
dokumentai liudija, kaip ji dė: pašalinti iš dvarų visus 
j šitas "darbininkų” draugi-; svarininkus — o jų visame 
Jas žiurėjo. Tuose dokumen--krašte trys su viršum taks
iuose ir šančų šv. Juozapo, (ančių — ir duoti dar dvari- 
draugijos įkūrėjo kunigo 
Alšauskio susirašinėjimuo
se su valdžia taip ir kalba- 

žan-'ma, kad draugija įkurta tik
Bet apsaugoti darbininkams 

žan-, nuo revoliucinių gaivalų,

musų žmonelės j tam pailginti, bet ir ji pa- 
bet ir labai taisyti darbininkų naudai.

NEKRIKŠTYTA LENKŲ 
VYRIAUSYBĖ.

Varšuvos endekų orga- 
Jjias "Gazeta Poranna” skel- 

Seimą. j savo armijos vadų var-
i Amerikos susipratę lietu-;d’us ir nurodo, kad jų'tarpe

■ ’ .yra daug nekrikštytų, pa-
i vyzdžiui:

Gen. Jokūbas Krzeminski 
nesąs joks Krzeminski, bet 
Frydmann.

Pul. Mecnerovski nėra 
Mecnerovski, bet Menkes. 

Pulkininko Lubodzieckio 
tikroji pavardė esanti Lieb- 
knecht.

Kap. Kazimunskio —
Klaften. į "Laisvė” (No. 92) netri-

Kiti žymus lenkų kariu- v°la džiaugsmu, kad Genu- 
menės viršininkai esą: gen. ?os konferenciją valdo tik- 
šmuila Mever, mai. Gleichjtai keturių valstybių atsto- 
kap. Braun, Įeit. Rožė, kap.|vai- būtent: Lloyd George, 
Rozenfeldt, Įeit. Kugelman. Barthou, Sehanzer ir Čice- 
ir tain toliau rinas. Mažųjų saliu atsto-

Vis tai esą nekrikštyti, vai- e3®’ neturi veikti- 
tik cibulizuoti Izraeliaus 

ivaikai.
norėtų, kad jie priimtų ka-į šėrikų, atstovas statomas i caro žvaigžduočius ir ra u- pus visus Lietuvos krikščio- 
talikų bažnyčios krikštą,1 ant lygios su didžiųjų bur- ■ donsiulius taip pat nešnai-, nis, be klasių, luomų, tautų, 
nes tarnauja katalikiškai! žnazinių valstybių atsto- į * įlodavo, o tūlas net ir jų Ivties ir kitokių skirtumų, 
valstybei. ;vaisi Kiek tai musų bolševi- pareigas savo noru pasiim- Joj mes randame: papras-

----------- kams "unaro", kad jų atsto- davo atlikti. L — A i—- 
SANTIKIAI SU LATVIJA vas susidraugavo su kapita- Bet gyvenimas eina pir- 

listinių valstybių atstovais,' myn. aplinkybės mainosi. T 
spaudžia vieni kitiems ran-i šventą Lietuvos žemelę vel
kas ir geria už vieni kitų-irias ėmė savo sėklą berti, ir 
sveikata! Ir kurgi nesi-įnridygo taip vadinamų be- 
džiaugtis, kad čičerinas net dievių ir socialistų. Koks cit Ii i’ao lrnvoNitiv* vvivni’oi iv

viai turi rinkti aukų, kad 
parėmus Lietuvos socialde
mokratus, nes jei šmugel- 
n inkai paims naują Seimą, 
tai žus visi Lietuvos žmonių 
laimėjimai.

KAM REIKALINGI 
POTERIAI MOKYKLOJ.
Visa juodoji armija suju

do aiškinti, kam reikalingas 
tikybos išguldymas moky
klose. Rymo katalikų susi
vienijimo "dvasios vadas” 
kun. Česaitis 16-tame "Gar
so" numeryje paduoda šito
kį argumentą:

”Chicagoje, su 3 milijonais 
gyventojų, su vargu priskaito- 
m’a penki šimtai tūkstančių 
asmenųrkurie turi sąryšio su 
religija. Detroit’e, ant vieno 
milijono gyventojų, 710,009 
yra be tikybos.”

Įsivaizdinkit dabar, kiek 
tai butų "tėveliams” biznio, 
jei visi tie žmohės eitų baž
nyčion! Skaitant tik po $5 
už "velykinę" nuo kiekvie
no, ir tai butų milionai do
lerių ; o juk vaikščiodami 
bažnyčion jie ir dešimtukus 
mokėtų, ir šiaip "ant Dievo 
garbės” nesVkį po dolerinę 
išmestų. Rokfeleris už alie
jų tiek nesurenka, kiek ku
nigai už savo monus. galėtų 
surinkti, jei visi tie žmonės 
eitų jų bažnyčion.

Bet kodėl jie neina baž
nyčion? Ogi todėl, kad jie 
auklėti Amerikos mokyklo
se, kur velnio ragais ir pra
garo liepsnomis jų niekas 
neįgąsdino. Vadinasi, > tokia 
mokykla gadina kunigams 
biznį. Tai ve, kode! visa juo
doji armija sujudo taip agi
tuoti, kad Lietuvos moky
klose butų mokinama reli
gijos burtų.

f

i

i 
f

*

de-

čia tektų suktis ir per 
jiems Dievas pavedė kinkyt t>kis meluoti. Krikščionys 
melžt ir kirpt. Dvarininkai,;demokratai šiandien viešpa- 
prieš kuriuos jie dabar plė- tauja. Jų vienų rankose visa 

i šia savo gerkles ir neva valdžia. Jų partija atrodo 
Kaip tai "Laisvės" Dėdėj "buntauja”, buvo gerbiami Jabai didelė, susideda iš 

"Gazeta Poranna" lėm yra garbinga, kad bol-įir nuolatiniai jų svečiai. l į^irių skyrių ir turi aprė- 
•• •• * 1 — —— v • A - A A v •

Bet gyvenimas eina pir-

ninkam teisę pakeisti de
šimts procentų netinkamų 
jiem ordinarininkų tinka
mais. Tris su viršum tūks
tančius darbininkų išmesti 
iš vietų, — ir eik į visus ke
turis šonus! Už tai balsavo 
du federacininkai ir net abu 
liaudininkai (Ralys ir Ma
kauskas). Prieš gi buvo tik 
vienintelis socialdemokratų 
atstovo balsas.

Tai štai kuo federacinin
kai, besidarbuodami Seime 
dvejus metus darbininkų 
gerovei, pabaigs savo dar
bus! O paskui vėl landžios 
iras darbininkus, būdami gi
liai įsitikinę, kad šie durni, 
tamsus ir kad juos vėl su
kvailinti nebus taip sunku, 
kaip sustatyti jiem pro
jektas.

Jie jau pradeda kvailinti. 
Jie jau kreipėsi į darbinin
kus ir sako: "Jeigu šitas - 
Seimas negalėjo patenkinti 
visų darbininkų reikalavi
mų. tai tik dėlto, kad jame 
darbininkai permaža turėjo 
savo atstovų." Koks šlykš
tus darbininkų išjuokimas! 
Koks pasityčiojimas! Jeigu 
šitas Seimas... Vadinasi, už
miršk; darbininke, šitą Sei
mą ir vėl gyvenk viltim, kad 
kitas bus geresnis, o kad ki
tas butų geresnis, tai reiš
kia vėl balsuok už federaci
ją. Taip, veidmainiai! Jokių 
darbininkų reikalavimų ši
tas Seimas nepatenkino, o 
nepatenkino, dėlto, kad Sei
me sėdi krikščionių demo
kratu dauguma ir kad 
krikščionys demokratai ir 
federacininkai yra vienos ir 
tos pačios vilko veislės.

Pagaliau, kad jie tik taip 
ir tegali rūpintis darbinin
kų reikalais, kaip ligi šiol 
kad rūpinosi. Tr.

. ("S.-d.")

tus krikšč. demokratus, 
iarbo federacija, ūkininkų 
sąjungų, moterų sąjungų, 
’iet ištikruių tai yra vienas 
kūnas ir viena dusia, nes vi
si Šie skyriai veikia pasita
rę ir susitarę? Bet pažiūrė
kime, ką gi jie, dvejus me- 
’:us Seime sėdėdami, darbi- 
įinkam padarė.

Užpernai ir pernai buvo 
pratęstas dar laikinosios 
vyriausybės išleistas dvarų 
darbininkų samdymo ir at
statymo Įstatymas. Pernai 
lakeisti Rusų valdžios iš
leistų fabrikų darbininkams 
Įstatymo keli punktai. Tai 
'r viskas per dvejus metus!

Dabar pažiūrėkime, kiek 
dar bo federacija projektų 
va sustačius. Dar laikino-

BLOGĖJA.
"Karys” (Nr. 12) paste

bi, kad santikiai tarp Lietu
vos ir kitų Pabaltės valsty
bių netik neina geryn, bet 
tolyn darosi vis blogesni. 
Pavyzdžiui, Latvija padarė 
sutarti su Lenkija susiekti 
geležinkeliais per Lietuvos; 
sostinę Vilnių. Tai yra aiš
kus žingsnis prieš Lietuvą, 
nes, kaip "Karys” sako,—

"Sudarydami konvenciją ge- 
ležmkelhi susisiekti per musų 
Vilnių, latviu politikai pasi
rašė Želigovskio akciją prieš 
Lietuvą, pripažino kraujingo 
ginklo teisę Į musų būstinę, ir 
netik neparodė 
sunkiai musų kovai, 
aiškiai pamynė."

Negana to, latviai nuva
žiavę Varšuvon su lenkais 
konferuoti, apdovanojo Pil
sudskį ir kitus Lietuvos 
priešus savo karės ordenu 
Lačplesiu. Tas faktas, kad 
latviai pagerbia vadus tos 
armijos, kuri Įsilaužė Lie
tuvon ir dabar laiko jos sos
tinę užėmus, Lietuvai turi 
būt labai skaudu. Lietuva 
visuomet tikėjosi sudaryti 
su Latvija ir Estonija Pa- 
baltjurio sąjungą, o tuo 
tarpu pasirodo, kad Latvija 
dedasi su aršiausiu Lietu
vos priešu. Estonijoj irgi 
nematyt simpatijų Lietu
vai, kurią valdo juodoji Ro
mos armija.

Taigi ačiū šmugehlinkų 
partijai, Lietuvos Respubli- voliucijai nebetiki, 

prieš mokslo ka neteks nei vieno draugo.

I

solidarumo
bet ją

J su Italijos karalium pasi- pavojus "bažnyčiai" ir caro 
b kratė rankomis ir palinkėjo valdžiai! Ir kunigai kartu 

vienas antram 
metų!

Darbininkai, isitėmvkite, 
kad tai daro ne koks nors 

I socialdemokratas oportu
nistas, ne Vokietijos šeide- 

' manas, bet tyriausias ko- 
j munistas, bolševikų atsto
tas čičerinaš.

Šeidemanas už bičiuliavi- 
Imą su kaizeriu buvo pra- 
j keiktas, o čičerinas už 
i draugavimą su imperialis
tais ir puotavimą su kara
liais yra augštinamas.

Tai ve, kaip toli nuvažia
vo bolševikai, bekovodami 
už proletariato reikalus.

ilgiausių su žandarais puolė piktą sė- 
iklą naikint. Jie visuomet 
buvo ir tebėra liaudies švie
timo priešai. Bet kad liau
dis mažiau skaitytų socia
listų raštus, jie ėmė pundais 
platinti savuosius, kurie 
evangelijomis prasidėdavo 
ir keiksmais ant socialistų 
ir darbininkų arba tuščio
mis pasakomis baigdavosi. 
Vieni iš sakyklų, kiti per 
savo laikraščius keikė so
cialistus,. vadino darbinin- »sios vyriausybės (iarbo mi- 
kus tinginiais ir baidė juos Misterija turėjo paruošus vi- 
už nepaklusnumą ponams są eilę darbo apsaugos Įsta-

NEVYKĘS 
ARGUMENTAS.

Kad prirodžius, kaip pra
gaištinga yra mokykla be- 
tikybos, kun. Česaitis šau
kiasi į talką metodistų "fa- 
therį” Mitchelli ir remiasi 
jo argumentais. Viename 
metodistų mitinge "fathe- 
ris" Mitchellis nupiešęs 
Amerikos mokyklą šitaip:

"Musų ’High Schoolc’ yra 
pragaro daržas... Vienoje va
karų šalies mokykloje (Mit- 
chell kalba apie savo apieHn- 
kės mokyklas) buvo 24 mer
gaitės ankštesnėje klasėje; iš 
24 mergaičių 11 perėjo moti
nystės dienas

Kuomet Lietuvos bied- 
nuomenė skaldo kelmus, tai 
ji iš to turi arba malkų arba 
užmokestį. Bet ką tikisi 
gauti musų kairieji beskal- 
dvdami darbininkiškas or- 
ganizariias?

Ar girdėjote tą naujieną, 
kad jau ir "Laisvė” prade-

pragaru, treti, kaip Anta- 
navičiai ir Alšauskai, tie
siog policines pareigas ėjo.

Praslinko ir šitie laikai. 
Prasidėjo karas. Daugelis 
kunigų išburbėjo Į Rusiją, 
palikę savo aveles, žiaurus 
okupantas teko darbo žmo
nėm sutikti ir trejus metus 
su juo kovoti. Ką gi darė 
tuomet kunigai, kurie liko i tu darbininkų viltį, kurie ti- 
ir kurie, pavojui praslinkus,! kėjosi ar tebesitiki sulaukti 
grįžo iš Rusų? Jie ir prie ši- iš krikščionių demokratų 
tų engėjų mokėjo gražiai malonių. Veltui! Padaryta 
prisitaikinti ir būti jiems taip, kad ligonių kasas val-

tymų projektu:, darbo die
nos ilgumo, ligonių kasų, 
žemės ūkio darbininkų, mo
terų, vaikų ir paauguolių, 
darbininkų komitetų ir kt. 
Tai šitų projektų federaci
jai visiškai pakako per dve
jus metus knibinėti, duoti 
kaikuriuos svarstyt komisi
jai ir Seimui ir tuo palaikyt

taip, kad ligonių kasas vai
jda rašyti už politinių kali-■ vienintėlmis ištikimais žmo- džia pasiėmė iš Seimo ir 
r.ių panuosavimą. O c*arinėmis Net. karalin Lietuvai narsinešė namo.šėmis. Net karalių Lietuvai parsinešė namo. Padės ge- 

į laikams. Darbo 
dienos ilgumas taip pat pra- 

________ Kiti 
( Karas ir revoiulcija, į gi. anksčiau pažymėti, pro- 
•įtraukė Į savo verpetus pla-Riektai nebuvo Seimui ir 

Lukšiu Juozas, čias darbo minias, dąvė‘svarstyt paduoti. Bet vieną

• •• * • j i’ict naiaiiti uiuiuvdi pai oiuvcr
L J1.. saKyj*3?0* i buvo išmaldavę. Tik nespėjo resniems ■niurnu kalinius .•__ >__________________ 1 ■' □ •____n.

taip nesenai
kad tik revoliucija kalinius’; jHpti: laikas buvo ne- liti_ _. _naliuosuosianti. Tas parodo, j* j^.ti, bet bėgti iš sostu, invko iš dienotvarkės, kad ian ir nnti "Tjiisvp” re- rZ__  ... ®___ ... i ..._- ’• ____ - kad jau ir pati "Laisvė” re-

TRUMPOS PASTABOS.
Turbut niekas taip greit 

"neprogresuoja", kaip mo- 
terįs. Iškovojus balsavimo 
teisę, jos tuojaus pradėjo 
dėvėti kelinėm, kirptis plau
kus ir rūkyti. Negana to, 
laikraščiai dabar praneša, 
kad Paryžiaus moterįs pra
dėjo skusti sau antakius, o 
paskui naujus antakius už
sideda dažais. Kaip jums 
tas patinka?,

Japonijos parliamente bu
vo įneštas bilius prieš "pa
vojingą mintį”. Jis sakė, 
kad žmogus, kuris turi gal
voje "pavojingų minčių", 
turi būt baudžiamas 7 me
tais kalėjimo. Bet spauda 
pakėlė prieš tai protestą ir 
parliamentas bilių atmetė.
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Tas duonos neprašo

bet jie yra labai skaudus 
Lietuvos valstybei.

Į Liaudininkų partijos agi
tacijai aukų surinkta 

Reporteris.

CHICAGO, 1LL.
Natkevičiaus ir žygelio 

prakalbos.
Balandžio 24 dieną A.L.T. $518.00.

Sandaros kviestieji iš Lietu
vos svečiai — Ladas Natke
vičius ir Bolys žygelis Mil
dos teatre laikė savo pra
kalbas. Man nuvykus Mil
dos teatran apie 7 vai. va
karo, apie du trečdaliu te
atro kėdžių jau buvo žmo- .dencija, tilpusią 
nėmis pripildyta. Neilgai 
trukus ant estrados pasiro
dė tūlas žmogus ir pranešė, ....
kad iki svečiai atvyks, pu- streikierių komitetas, bet 
blikai bus rodomi krutamie- ligšiol jis nieko nepradėjo 
ji paveikslai.

Krutamujų paveikslų ro
dymui besitęsiaht, Mildos 
teatras žmonėmis jau buvo 
perpildytas. Po kokios va
landos laiko krutamujų pa
veikslų rodymas pasibaigė, 
o ant estrados pasirodė lau
kiamieji svečiai su keletu 

. vietos tautininkų darbuoto
jų. Prakalboms pirmininka
vusio žmogaus aš nepažįstu 
ir neteko man jo pavardės ypatos: 
sužinoti, bet jis man labai 
nepatiko. Nepatiko jis man 
ne dėl savo išvaizdos ar ap

sirengimo, bet savo netiku
siu elgesiu. Pirm perstaty- 
siant svečius kalbėti, jis da
vė ilgą pamokslą, be galo ir 
krašto girdamas ir garbin
damas pribuvusius svečius. 
Man nerupi, ar tie svečiai 
tų pagini yra verti ar ne, 
bet mano manymu tos pa- 
giros buvo įžeidimu kaip 
publikai taip ir svečiams. 
Tokiu savo elgesiu tas pir
mininkas publiką laiko lyg 
mažais vaikais. Jis mano, 
kad žmonės nepajiegia iš 
Lietuvos atvykusių svečių 
apkainuoti. Svečiams tos 
pagiros galėjo būti įžeidimu 
todėl, kad jie turbūt nesi
jaučia esą tais vaikeliais, 
kurie močiutės glostomi ir 
giriami jos klauso ir jai 
darbuojasi.

Pirmininkui savo pagiras tališkai sekančius dalykus: 
baigus, jis perstatė kalbėti j) Ką ir kur aš esu išdavęs? 
Ladą Natkevičių. Trumpai, 2) Kokius susinėsimus 
aiškiai ir nuosekliai jis per
bėgo Lietuvos žmonių kovos 
istoriją už laisvę ir nepri- 
gulmybę. Politikoje daly; 
vaujančiam žmogui visi 
Natkevičiaus nupasakoti 
dalykai nuo senai buvo ži- lerių į streikierių iždą. O 
nomi. Bet Lietuvos darbo jeigu nieko panašaus nega- 
žmonių kovos istorijos neži- lesit prirodyt, tuomet grą- 
nantis žmogus iš Natkevi- žinu jums patiems jūsų nu- 
čiaus kalbos galėjo daug pa- kaltus šmeižtus^ 
simokintt Į

L. Natkevičiui savo kalbą 
baigus, prasideda senoji is- 
tori ja: energiškasis pirmi
ninkas vėl pradeda savo 
pamokslą. Jis kartoja Nat-! ------c ----------
kevičiaus jau minėtus daly- juda-kruta ir kartais neby 
kus ir peikia klerikalus dėl bet sw "atąižymė-
jų boikotąvimo svečiams jimu”.^ 
rengiamų pramogų, Iygin-' . Prieš Velykas nekurias 
damas juos prie savo "pa- lietuvių stubas "dėdės’ ap- 
prasto pado". Tie pirminin- kratė ir munšainą išsinešė, 
ko žodžiai matyt nepatiko taip kad Velykos kai-kam 
dviem šalę manęs sėdių- buvo neperlinksmos. 
tiem vvram. Jiedu pakraipė; Per Velykas musų spor- 
usus, užsimovė kepures ir tukai susirinkę į vieną skle- 
išėjo. įną pradėjo rodyti savo spė-

Pirmininkui savo pamoks-'ką: aš drūtas, o aš dar dru- 
la baigus, jis perstatė kalbė-jesnis! Kuomet susipešė, tai 
ti B. žygelį. Žygelis pasisa-. skiepe vietos pritruko, išsi- 
kė kalbėsiąs apie Lietuvos, vertė visi laukan. _ Bet čia 
žemės reformos projektą ir įjuos užklupo įpiestsargis. 
švietimo darbą, šis pasakė;Du peštukai pakliuvę į be- 
kai kurių iki šiol amerikie- ’ 
čiams nežinomų dalykų. 
Nurodęs tulus klerikalams 
netinkamus žemės reformos 
paragrafus, jis išdėstė kaip 
sunkus vra Lietuvoje švieti
mo dSrbas. Liaudies moky
klų mokytojus kunigai ver
čia mokyklose išdėstinėti ti-

NASHUA, N. H.
Paaiškinimas vietos strei

kierių komitetui.
Vietos streikierių komite

tas Įsižeidė mano korespon- 
‘ i "Keleivio” 

No. 16, kurioj yra pasaky
ta: "Buvo girdėtis buk tai 
esąs susitveręs lietuviu

veikti. O gal ir tame komi
tete yra didžiuma komunis
tų, kad savo veikimą nuo 
darbininkų slepia.” Reikia 
suprasti, kad čia aš rašiau 
ne apie dabartinį komitetą, 
kuris veikia pagal savo iš
galę ir vertas yra darbinin
kų pasitikėjimo, bet apie se
nąjį komitetą, kuris buvo 
susitveręs streiko pradžioj. 
Į tą komitetą Įėjo sekančios 

: Vilkauskas, -Venc
kus, Karsonas ir .Jane] skis. 
Dabar jie pasivadino "spau
dos komisija”.

Dar kartą pasakau, kad 
prieš dabartinį streikierių 
komitetą aš nieko neturiu ir 
meldžiu neklausyti tų blo
gos valios žmonių, kurie pi
la baisiausius šmeižtus ant 
sau nepatinkamų ypatų, 
pravardžiuodami šnipais ir 
tam panašiais vardais. Mat, 
kuomet paskelbiau apie 
streiklaužius, tai tas jiems 
įdūrė į padus. Apie tokius 
darbus, kurie mano suprati
mu yra blogi, aš ir ateityje 
nesiliausiu rašęs į laik
raščius.

* * - s

žodis mano priešams.
Aš reikalauju išeiti viešu

mon su faktais, o ne užkam
piais skleisti šmeižtus, kurie 
sukelia kerštą streikierių 
tarne. Prirodykit dokumen-

aš 
tupu su kompanija? 3) Ka- 
da aš esu gavęs pinigų nuo 
kompanijos? 4) Kada aš esu 
streiklaužiavęs ir kokioj 
dirbtuvei? Kuomet tai pri- 
rodvsit, aš aukausiu 100 do-

Garzdiškis.

MILLINOCKET, ME. 
šis-tas.

Musu miestelio lietuviai

langę, o kiti išsislapstė. Ant 
rytojaus tiedu užsimokėjo 
po keletą dolerių už nak
vynę.

♦ ♦ * .

Musų miestely popieros 
dirbtuvės šiaip taip kruta. 
Darbininkų skaičių sumaži- 

į no iki mažiausio laipsnio, 
kėjima. Sau netinkamų mo- Bedarbių yra daug, kaip 
kytoju pašalinimui Lietuvos tarp svetimtaučių, taip ir 
kunigai naudojasi Lietuvos tarp lietuvių. Nekurtos šei- 
bobelkų tamsumu ir jas su- mynos jau,atc‘v 
organizavę siunčia švieti- * 
mo Ministerijai protestus, 
kad ministerija juos atsta
tytų nuo darbo. Daugelis jo 
duotų pavyzdžių amerikie- 
čiams yra * labai juokingi,

t”'»ukė Į mies
tą prašydamo. pagelbos, 
nes neturi iš ko gyventi.

1 d. gegužės pasibaigė 
darbininkų unijjos kontrak
tas su kompanija.

žiedas.

HORCESTER, MASS.
Delei Neždanoviečio kores

pondencijų.
Pastaruoju laiku čia pri

viso tiek korespondentų, 
kad jie, nebeturėdami ką ra
šyti, pradėjo šmeižti drau
gijas bei jų komitetus (Ne
tiesa. "Keleivio” korespon
dentai jokių draugijų ne- 
šmeižia. Red.) "Keleivio” 
No. 13 koks tai p. Neždano- 
vietis rašo, jog L.A. Bendri
ja bijosi, kad komitetas ne- 
nušpicuotų Bendrijos biz
nio, kaip kad pereitais me
tais padarė.

L.A. Bendrijos susirinki
me, lakvtame 4 d. balandžio, 
likosi pakeltas klausimas 
kaslink minėtos' Neždano
viečio korespondencijos. Po 
apkalbėjimui nutarta parei
kalauti, kad minėtas kores
pondentas pasirodytų vie
šai, kas jis yra. Jeigu jis tei
sybę rašo, tai kam dar sla
pyvardžiu dangstytis ?Taip- 
gi mes reikalaujame, kad 
p. Neždanovietis viešai nu
rodytų, kuomi remdamasis 
jis taip rašė ("Keleivio” No. 
17 tas yra gana aiškiai nu
rodyta. Red.). Jeigu gi jis 
to nenurodys, tai visiems 
"Keleivio” skaitytojams bus 
aišku, kad minėta korespon
dencija nebuvo niekas kitas, 
kaip tik šmeižimas nepatin
kamu sau ypatų.

L.A. Bendrijos nariai te
gul nemano nieko panašaus, 
nes pereitų metų komitetas 
nieko blogo nepadarė ir L 
A. Bendrija jokių apkaltini
mų jam nedarė ir jokių nuo
sprendžių neišnešė, k A. 
Bendrijos stovis yra gana 
geras.

LA. Bendrijos Komite
tas 1922 m.:

Pirm. Jonas Skliutas,
Turtų s. J. A. Motiejaitis, 
Užrašų s. J. V. Mikelaitis, 
Ižd. S. K. Leškauskas.
Nuo Redakcijos. Nežda

noviečio korespondencijoj 
mes nematom jokio šmeiži
mo jam nepatinkamu ypa
tų. "Keleivio” No. 13 jis tik 
juokų formoj prisiminė, jog 
”L.A. Bendrija bijo, kad 
naujas komitetas nenušpi- 
cuotų vasarinį biznį, kaip» 
tas atsitiko pereitais me
tais.” Sužinojęs gi, kad Ben
drijos komitetas tuomi jo 
pasakymu įsižeidė, musų 
korespondentas pereitame 
"Keleivio” numeryje aiškiai 
nurodė, kame yra tas "špi- 
cavimas”. Jeigu L.A. Ben
drijos komitetas mano, kad 
ištikrujų pas juos jokių blo
gumų nėra ir pereitų metų 
komitetas dirbo teisingai, 
tad lai viešai atsako į šiuos 
Neždanoviečio užmetimus: 1 
Už ką tūli komitetų nariai 
buvo patraukti trečiųjų J 
teisman ? Pas ką randasi už
mokestis už atsibuvusį pe
reitą vasarą "sekretną” su
važiavimą Bendrijos na
muose, kuris tęsėsi ištisą 
savaitę? Jeigu užmokestis 
už tą suvažiavimą nebuvo 
iškolektuota, tai tas ir pa
rodo, kad Bendrijos biznis 
buvo "špicuojamas” kokios- 
nors partijos naudai.

Taipgi keistas yra LA. 
Bendrijos komiteto reikala
vimas, kad korespondentas 
pasirašytų savo tikrą pra
vardę. Ar tam, kad paskui 
galėtumėt ypatiškai jam 
<eršyt? Juk svarba ne tame 
«as rašo, bet tame ką rašo.

SHIRLEY, MASS.
Apie vietos lietuvius ir 

darbus.
Šiame miestelyje 

gyvena mažai, vos 
šeimynų. Didžiuma 
tojų yra francuzai. 
gi lietuviai kunigai 
retai aplanko, tai 
neapykantos tarpe _____ _
pasėti, todėl vietos lietuviai

lietuvių 
apie 13 
gyven- 
Kadan- 
mumis 

nespėja 
žmonių

gyvena sutikime. Seiliaus TAMAQUA, PA. 
jie aplankydavo ij- apkirn- ; E| šeštakauskienė. 
davo mumis bent 3 kartus į 
metus, bet vėliaus jau tik 
karto užtekdavo, nes sunku 
gauti lietuvį kirpiką. Mat, 
kviečiant lietuvį kirpiką rei
kia surinkti iškalno bent 70 
dolerių ir sudėt juos pas 
francuzų kirpiką. Išsyk lie
tuviai manė, kad tie pinigai 
tekdavo lietuviui kirpikui, 
liet vieną kartą*atvažiavęs 
kirpikas Kemėšis išdavė vi
są paslaptį: kad iš tų pinigų 
jis gaunąs tik 5 dol. už dar
bą, o likusieji pasilieka 
francuzų kirpikui. Nuo to 
laiko musų buriutės užrau
kė savo kišenius ir neduoda 
daugiau pinigų partrauki- 
mui lietuvio kirpiko.

Francuzų kirpikas buvo 
iau susirūpinęs, kad jis ne
galės išnaudot lietuvius. Bet 
štai kasžin kas iš lietuvių 
nasakė jam vieną sekretą: 
kad lietuviai yra pratę prieš 
Velykas šventinti valgius, 
nes bijo, kad velnią nesuės
tų. To tik francuzų kirpi
kui ir reikėjo. Jis tuojaus 
leidosi vaikščiot po lietuvių 
ir lenkų stubas šventinda
mas valgius. Ir kiekvienoj 
stuboj už pašventinimą at
lupo po doleri. Kas nenori 
šventyt valgiu, tą jis ap
šaukia bolševiku.

♦ ♦ *

Darbai pas mumis eina 
labai silrnai. Darbininkų al
gos mažos — nuo 10 iki 17 
doleriu savaitėj. Senesnius 
darbninkus atleido, o pri
ėmė naujus už mažesnes al
gas. Girdėtis, kad dar la
biau žada nukapoti algas. 
Bedarbių irgi yra, todėl ne
važiuokite iš kitur Į čia dar
bo jieškoti.

"KeL” Skaitytojas.

šeimynišką gyvenimą. Bet 
atėjo nelaboji mirtis ir iš
plėšė Ftleną nuo jos mylimo 
vyro ir dviejų kūdikių. 24 d. 
balandžio Elena tapo palai
dota šalę savo motinėlės, 
kuri mirė keli metai atgal.

TIIOMAS, W. VA.
Streikieriai sumušė streik

laužius.
22 dieną balandžio kom

panija parsigabeno net 7 
bakskarius streiklaužių. 
Vienok streikieriai pastojo 
jięms kelią ir smarkiai juos 
-umušė.

Galbūt tarpe tų streiklau
žių buvo ir nekaltų darbi
ninkų, kurie nebežinojo, 
prie kokio darbo juos kom
panija veža. Todėl patarti
na darbininkams niekuomet 
neklausyti kompanijų agen
tų, kurie prižada gerą dar
bą, bet pirmiaus ištirti, ar 
kartais tie prižadai nėra ap- 
gavingi. M. B.

21 dieną balandžio nuo 
plaučių uždegimo pasimirė 
Elena šeštakauskienė, su
laukusi vos 23 metų am
žiaus. Gaila yra kiekvieno 
be laiko mirusio žmogaus, 
bet ypač yra gaila Elenos 
šeštakauskienės, kuri savo 
kūdikystės dienose buvo 
ypatinga mergaitė. Atme
nu, 14 metų atgal Eliutė gy- 

įveno dar su savo tėveliais 
iZieniais New Philadelphia, 
Pa. Eliutės motina buvo fa- 

1 natiška katalikė. Ji kiekvie
ną šventadienį atsikeldavo 
labai anksti ir jau šeštą va
landą ryte pusryčiai būda
vo sudėti ant stalo ir šeimy
na turėdavo keltis valgyt, o 
pavalgius eiti, bažnyčion. 
Burdingierius, kurių ji lai
kydavo net 4, irgi visus iš
varydavo į bažnyčią. Kartą 
viepas burdingierius, Anta
nas, būdamas laisvesniu, sa
ko savo draugui: "Kasžin 
ar ilgai šeimininkė ant mus 
bosaus? Delei tos bažnyčios 
nėra kada nei laikraščių pa
siskaityti.” Ir sekančiam 
nedėldieny Antanas tyčia 
apsimetė sergančiu, kad iš
sisukus nuo ėjimo bažny
čion. Eliutė, tuomet 9 metų 
mergaitė, labai gailėjosi 
Antano ir priėjus prie jo sa
ko: "Antanai, duok man 
nenkis centus, tai aš nueisiu 
: bažnyčią ir už tave papote
riausiu, kad greičiau pa
sveiktai.” Mergaitė gavus 
renkis centus neapsakomai 
buvo linksma. Sugrįžus iš 
bažnyčios ji sako: "O, Anta
nai, aš už tave kad poteria
vau, tai poteriavau, net ku
nigas tavo vardą minėjo.” 
Kitą nedėldienį Antanas ir 
vėl nėjo bažnyčion, o davė 
Eliutei penktuką, kad už jį 
papoteriautų. Trečią, nędėl- 
dienį jis davė'jai jau visą 
dešimtuką. Mergaitė žaibo 
greitumu išbėgo ant gatvės. 
Motina ją šaukia: "Kur tu 
bėgi, eik namo!” O mergai
tė atkerta: "Aš turiu eiti į 
bažnyčią ir poteriauti už 
/Antaną, nes jis man davė 
dešimtuką." Žmonės iš tos 
mergaitės turėjo gardaus 
juoko. t

Praslinkus dvylikai metų 
Antanas atsilankė į Tarna
uja su litcrajurų. Vieno je 
šlubo je jis nirto gražią mer
giną, kuri pamačius Antaną 
maloniai nusišypsojo. "Ar 
ką ypatingo pastebėjot, kad 
žiūrėdama į mane šypso
tės?" — paldausė Antanas. 
.Mergina nusijuokė ir sako: 
"Ar tai jau nebepažįsti 
Eliutės, kuri už tave pote
riavo?...”

Tris metai atgal Eliutė 
ištekėjo už Antano Šešta
kausko ir tvėrė pavyzdingą

i

«

CAMBRIDGE,, MASS. 
Aukos Lietuvos socialdemo

kratams.
Prakalbose drg. S. Michel- 

sono, kuris kalbėjo 5 d. ko
vo, surinkta Lietuvos social
demokratams 8 dol.. 41c. Au
kavo šie draugai: J. Vin- 
ciunas 2 dol., J. Zaanauskas 
2 dol., J. Karpavičius 1 dol., 
D. Vileikis 50c., J. Gurskis 
50c. ir M. Mockus 50c. Smul
kių aukų surinkta 1 dol. 91c.

23 d. balandžio LS.S. kuo
pos draugų būrelyje 'surink
ta 29 doleriai. Aukavo š& 
draugai: K. Pažiūra 5 dol., 
J. Vinciunas 5 dol., F.Ma- 
jauskas 5 dol., J. Valeika 5 
dol., W. V. Anesta 2 dol., A. 
Valeika 2 dol., S. Zdanaus- 
kas 2 dol., P. MUašauskas 2 
dol., L-Paulauskas 1 dol. 
Pridėjus pirmiau surinktus 
8 dol. 41c., viso pasidaro 37 
dol. 41c., už kuriuos tano 
pasiųsta Lietuvos socialde
mokratams 7000 auksinu.

J. A. V.

*

Inkš.

NORVVOOD, MASS.
Krisleliai.

Nepamenu kas tokis peš 
kad"Keleivį” pastebėjo, 

vietos katalikai gavėnios 
metu yra atsidavę metavo- 
nei ir jokių pasilinksminimų 
neberengia. Bet štai, lyg 
ant tų patyčių, musų katali
kai šmakšt ir surengė Ver
bų nedėli’oj didžiausį kon
certą, ir nebile kur, bet baž
nyčioj, kur ir pamaldos yra 
laikomos. Net nekurie lais
vieji žmonės nustebo delei 
Jokio katalikų pasielgimo ir 
nems už tai išmetinėja. 
Man gi smagu darosi, kad ir 
broliai katalikai pradeda 
suprasti, jog koncertas ir 
50e. įžangos yra daug svar
biau už tą asife ir asilaitę, 
ant kuriu Kristus jojo į Je- 
ruzolima.

a- +

Aš labai pasigendu mūsiš
kių sandariečių veikimo. 
Pirmiaus kad ir neveikė, tai 
nors i "Sandarą” rašė, kad 
smarkiai veikia. Bet dabar 
nei veikia, nei rašo.

♦ * *

Nekuriu musų komunistų 
galvose Įvyko "revoliucija”. 
Pirmiaus jie buvo trocki
niais, o dabar jau paliko ke- 
renskiniais. Šitą "revoliuci
ją” pagimdė Dėdelės apsi
lankymas. Aras.

HUDSON, MASS.
Kur dingo musų komu

nistai?
Praėjusiais dviem metais 

pas mus komunistų buvo 
pilni kampai ir pilnos boli- 
r.ės. Visi jie, kaip žvirbliai 
žagaruose, tik čirškė apie 
revoliuciją, tik gyrė Rusijos 
"rojų” net apsilaižydami. 
Jeigu kas nors iš rimtesnių 
žmonių komunistams pasa
kydavo, kad jie klysta, tai 
toki jie parsidavėliu ap
šaukdavo. O jau "Keleivi”, 
kuris nurodydavo jų klai
das, tai stačiai su purvais 
maišydavo.

Praėjo kiek laiko, atvėso 
musų komunistų karštos 
galvelės ir dabar jie mato, 
kad "Keleivis” teisybę apie 
juos rašė.

Dabar musų komunistai 
jau nebečirškia. Viskas ra
mu, tylu. Taip atrodo, kad 
pas mumis komunistų visai 
nebeliko. Senbernis.

I

Kūdikis Suteikia

I

negalite

buvo pirmutinė pageliaTai matptn tn’Tiz
per tii.i gei

tkšrnk'te ši p.nrarsimnmą

Kiek y ienai Motinai
Visi kūdikiai, jeigu tik gauna gerą maistą, 
turi būti sveiki ir augti stiprus Jeigu jūs

tokio mai.to. kurio i
Ivti savo kūdikio, tai neduokite

nojrali suvirškinti.
Jūsų pirmutiniu bandymu turi būt

EAGLE BRAND

Lartes kiekvienai motinai.

prisius,’; e i The Borden
Kausite

pilnos patarimus ir itarody- 
, irus, kaip jį vartoti lietu

vių kalboj visai veltui ir 
puikia kūdikiu knjgą.

f •

NORWOOD, MASS. 
Mirties aukos.

Nuo 1918 metų musų ko
lonijoj įsisuko nelaboji gil
tinė ir nuo to laiko pakirto 
nemažai lietuvių. Nespėjo
me užmiršti D. Povilionį, 
kaip štai numiršta S. Vai- 
kazas. Po jo — Didžbalis. 
Potam užeina nelaboji in- 
fluenza ir be laiko nuvaro į 
kapus AI. Tumavičienę, T. 
Pakarklienę, Keršienę, Mu
gėm, Butvidą, F. Vėtą ir 
dar keletą nepažįstamų. 
Šiais metais irgi giltinė ne
snaudžia; dar nespėjome 
užmiršti'nuo mus atsisky
rusi J. širvinską, kaip štai 
22 balandžio laidojome M. 
Jurėną (duonkepį). Ir visi 
tie be laiko mirusieji žmo
nės, išskiriant Butvidą, yra 
šeimynų palaikytojai. Jiems 
mirus paliko našlių ir naš
laičių. Jų mirtis uždavė ne 
vienai šeimynai didžiausį 
smūgį.

Vis Nuliūdęs.

DARBININKAI, 
APSISAUGOKITE!

Išėjus maineriams į strei
ką, visokių firmų agentai 
pradėjo žvejot darbininkus 
ir siųst juos į tokias vietas, 
kur joks žmogus dirbt ne
gali.

Viena firma iš Prattsville, 
N. Y., paleido savo agentus, 
kad sužvejojus mainerius 
apie Serantoną. čia jų agen
tai siūlo maineriams gerą 
darbą, tinkamą mokestį, pa
rankius gyvenimus ir Lt. Iš 
Serantono tiems apgavi
kams pasisekė nusiųst į tą 
peklą ir keletą lietuvių.

Nuvažiavus prie Ulin 
Const. Co. į darbą, darbinin
kai atsidūrė biauriausiam 
padėjime. Kompanija duo
da valgį ir gyvenimus, bet 
valgį kompanija duoda tokį, 
kad netik žmogus, bet nė 
išalkęs šuo jo ėst negalėtų. 
Darbininkai suvaryti į šan- 
te lyg gyvuliai, per visa 
šantę nutiesti narai dėl pen
kių ir 6 žmonių, miegojimui. 
Pa klodai ai purvini, supuvę 
ir pilni brudo; smarvė ne
apsakoma.

Patekęs žmogus be pini
gų į tą pragarą jokiu budu 
negali iš ten ištrukti. Bara
kai nuo artimiausios sto
ties 6 mailės, reikia važiuot 
vežimu.Pinigų neturint nie
kas neveža. Pradėjus dirbt, 
kompanija visų pirma iš
skaito už kelionės bilietą ir 
$2.00 už ofiso darbą, taipgi 
išskaito po $1.25 ant dienos 
už valgį.

Jau dabar tenai randas 
keletas desėtkų darbininkų, 
kurie pūva metus ir ilgiau 
ir niekaip negali išvažiuoti, 
nes neturi už ką. Keletas 
yra gana sunkiai sergančių, 
bet niekas apie juos nesirū
pina.

Minėta kompanija veda 
tunelį, kuriuo prives Nevv 
Yorko miestui vandenį.

Serantono Mainervs.

HARVfCK. PA.
Šiuomi pranešu visiems mano drau

gams ir abe’nai pažįstamiems manu 
broliams lietuviams, su kuriais kartu 
vargome, kad 9 d. gegužės apleidžiu 
Amerika ir išvažiuoju Lietuvon. Ko
kios aplinkybes tenai mane laukia, to 
nranašaut negaliu, bet parvažiavęs 
Lietuvon pasidalinsiu su jumis mano 
patyrimais teisingai. Gaila man skir
tis su draugais, bet daugiausiai gaila 
man mano mylimo "Keleivio”, kuris 
per i” motų tarnavo man kaip darbi- 
linkų kle.-os užtarėjas ir kiekvieną 
■ąvaitę pradžiugindavo savo nenuils- 
tanėin pasišventimu. Nors aš atsi- 
skirej/mas su Amerikos draugais ne- 
itsiskiriu su "Keleiviu, nes užsirašau 

jį į Lietuvą ant 2 metų, bet ar galės 
jis mane kiekvieną savaitę aplankyti, 
tą parodys gyvenimas.

Visus mano draugus šiuomi atsi
sveikinu ir linkiu kuogenausios klo
ties, podraug visiems darbininkams, 
uns netur ”Kek'vio”, patariu užsi- 

jrer.umeruot jį kaipo tikrą darbo 
įmonių drauga.

K. I1LMSIS.

Redakcijos Atsakymai.
L. A poliui. Jūsų prisiųsto 

atsišaukimo delei vietos sto
jos netalpinsime.

Visiems, kurių raštai ne
tilpo šiame "Keleivio” nu
meryje, tilps sekančiuose.
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W Tr”T’TT7 T r\ir\4 A I Tarybų Rusijoje komunistų jimų, taip dtfbar laisvai Lie- >|\| r I I K I I 111 1 \/ T K I I laikraščiai šmeižė ir pur- t u vos Respublikai susida- 
AIAj * XX^XXX A-ZA1-Z V X vajg drabstė įvairias sočia- rius, kiekvienas valdžią ar!

------------------- iistines partijas (s.-d., soc.- jos atstovus peikiantis ir i
Pasaulinė karė skaudžiai tas, kas nenorėjo. Tiktai rev.) ir jų vadus. Dabar to- kunigus kritikuojantis žmo- Nuo seniausių laikų geriausios žmonijos 

i gus yra apšaukiamas bolše- pastangos buvo eikvojamos dievams gar- 
viku ir to jau užtenka, kad Įfjnt. Ir visi tie dievai buvo pačių žmonių 

■ j lsvanu^. I prasimanyti. Senovės žmogus negalėjo su-
gedhno tfek dauTatsirado! įvairių gamtos apaireBkimų, ir jo
taip jis praplito, kad jau ir 'aidentuvej atsirado dievų. Reikia žinoti, 
valdiški laikraščiai, kaip kad laukinis žmogus buvo apsuptas nesu- 
"Lietuva” ir "Karys” neiš- ’ prantamais jam dalykais iš visų pusių. Ne
laiko savo lupas užčiaupę.(turėdamas jokio supratimo apie gamtos 
štai "Karys” No. 8 Įžangi- jr nieko nežinodamas apie prie-
niame straipsnyje Liūdnas1* 
reiškinys” mini ”Lietuvoje” 
tilpusį "laišką į redakciją”, 
kuriame pasakyta daug 
karčios teisybės apie Lietu
vos kariumenę. ’Karys” tą 
laišką patvirtindamas kon
statuoja :

”Viena skaudžiausių ka- 
riumenės tarpe išsiplatinu
sių ydų — girtuokliavimas... 
Girti kareiviai (žinoma, lie
tuviai. Pr. br.) ėjo Kauno 
gatve, ir garsiai bliovė: vie
nas ėjo net basas, rankoje 
batą nešdamas, ir dargi jie 
ruošės mušti civilius... Ir vėl 
grįž tie patys laikai, kaip 
buvo rusams musų krašte 
viešcataujant, kuomet i ka
reivius ir į kariumenę buvo 
žiūrėta kaip į pagarbos ne
vertą žemiausiais instink
tais vedamų atsilikėlių gau
ją... Panašus elgesys, sakau, 
gali iššaukti ir nanašų vi
suomenės ūpą... kuomet bu
vo stengiamasi šviesesnių 
žmonių kuomažiau bendro 
turėti su ištvirkusia, nešva
riu elgesiu pasitikėjimo nu
stojusia kareivija... Netik 
kariumenė, bet ir šiaip mu
sų kraštas nėra laisvas nuo 
šio netikusio įpročio... Iš
oriniams frontams aptilus, 
atsirado naujas frontas, 
kuris gali būti kaikur’ais 
atžvilgiais dargi pavojin
gesnis negu svetinr i puo
limai...”

Baigdamas savo „straips
nį "Kario”, rašvtoj’as visa 
burna šaukia i ’naują fron
tą — frontą, prieš degtinę." 
Sako: "kovodami su girtuo
kliavimu kartu kovosime ir 
su venerosl ...ligų išsiplati- 
nimu...”

Kaip "Lietuva’’, taip ir 
’ Karys” (abudu palaimin
tos valdžios organai) taip 
kukliai, taip nekaltai apie 
išsiplatinusias Lietuvoje 
girtuoklybę ir Veneros ligas 
kalba, kad, rodos, kalba ir 
bijo ką nors pasakyti. O jau 
daryti, tai tik kitus ragina, 
gi pati valdžia tik juokus iš 
to "kovojimo” krečia. Tik 
pagalvokit: bravorai Lietu
voj dygsta kaip grybai po 
lietaus. Miesteliuose kas na
mas tai karčiama. Be to dar 
rūbų, silkių ir degtukų 
krautuvėlių languose išsta
tyta "šeiminė” (taip šian
dien Lietuvoje vadinama 
degtinę, nes, esą, Seimas 
dirbąs ar kitiems leidžiąs 
dirbti). Finansų ministeris 
pasakęs, kad iš girtuokliavi
mo didžiausias pelnas. Tą 
pelną graibydami dabarti
nės Lietuvos valdytojai taip 
ir skandina visą Lietuvą 
degtinės tvanė...

Pr. br.

AR YRA TIKRAS DIEVAS?
atsiliepė netik ant žmonių 
kišenių, bet ir ant jų proto. 
Pažeidimas, kaip kasdieni
niai faktai įrodo, yra chro
ninio pobūdžio, ir beprotna
miuose vieta ne tik jau žy- 

• miai sumažėjo, bet ji vis dar 
laipsniškai mažėti turės. 
Naujų įnamių, matote, ne- 
stokuoja.

O kaip tik su žmogaus 
protu yra kas nors negera, 
tai, žiūrėk, jisai ir pasiduo
da visokioms vaizduotėms. 
Realiniai dalykai mažai te- 
interesuoja jį, bet todėl ab
straktiniai turi begalinių 
intakų. Legendos — žavėte 
jį žavėja.

Štai, kaip čia senai paskil- 
bo Leninas ir Trockis, o 
kiek jau visokių legendų 
apie juodu susidarė! Vieni 
Leniną didžiausiu valstybės 
vyru vadina, — tai, girdi, 
didžiulis pasaulio diploma
tas, politikas. Kiti gi jį net 
filosofu skaito.

Iliuzijos apsėdo žmonių 
protą. Nejaugi šitie legen- 
disiai visai negali dalykų 
grynoje šviesoje matyti? O 
gal jiems istorijos ir dabar
ties faktai yra svetimi: ne
regėti, negirdėti dalykai. 
Neigi kitaip jie galėtų savo 
smegenis iliuzijose kiaurai 
permirkyti.

Leninas, teisybę sakant, 
nėra jokis gilus politikas, 
neigi diplomatas, neigi, pa- 
galiaus, valstybės vyras.

Giliu politiku jis niekur 
nepasirodė. Jo politika įsi
vyravo Rusuose ne dėlto, 
kad ji butų mikli, žlavi ir gi
li, bet tik dėlto, kad užpaka
lyj jos visada stovėjo ir vis 
da tebestovi baisiausių šni
pų gauja ("čeką”) ir caro 
palikti durtuvai. Šitie rams
čiai ir palaiko Lenino politi
ka. Ir kas seka pasaulio di
džiuosius politikus, kiekvie
nas sutiks su pasakymu, 
kad Leninas prieš Lloyd 
George, kaipo politikas, yra 
tik nykštukas. Tiesa, žiau
rumais ir vienas ir kitas 
apsčiai pasižymėjo, bet vis 
tik Lloyd George visur mo
kėjo švelniau su įvairių par
tijų žmonėmis susirokuoti, 
kuomet Leninas socialde
mokratu ir revoliucionierių 
partijų žmones tik kankinti 
ir žudyti temokėjo. Perse
kiojimas svetimų nuomo
nių, Leninui viešpataujant, 
pasiekė baisiausio laipsnio. 
Viskas buvo daroma žiauru
mu, kitų teisių mindžioji
mu... Ar už tai galima su
teikti Leninui švaraus ir gi
laus politiko diplomą?

Kaipo valstybės vyras ir 
diplomatas, Leninas visai 
nedidelis žmogus. Ar dide
lių, ar mažų reikalų, kokius 
tik Rusija turėjo, Leninui 
taraujant, su svetimomis 
šalimis, — vargšė Rusija vi
sur prakišo. Jai, vargšei, 
prisiėjo tik klupčioti, tik 
nuolatai tursintis net ir 
prieš tokius silpnus kaimy
nus, kaip Lenkai, Estai. 
Latviai, Lietuviai, Finai, 
etc. O jau tų koncesijų, tai 
štai jums, užsienių kapita
listai, tik imkite pilnu glė
biu! Ir taip didžioji ir galin
goji Rusija pasiliko visų 
apiplėšta, nučiulpta, kad net 
kanibalizmas iškišo savo 
dantis.

Tai tau ir valstybės "did
vyris”, ir diplomatas!

Pas Leniną nė krislelio 
nesimato Cezaro gabumų,— 
jis pasigriebė valstybės vai
rą tik tada, kada ta valstybė 
buvo silpniausia, kada vieš
patavo aršiausias chaosas. 
Bile kas galėjo tai padaryti. 

Na, o kas-gi tas Trotckis 
per didvyris? Nekurie jį 
vadina "didžiausiu karve
džiu”. Nagi?

Trotckiui karvedžiaujant, 
Rusijai neišpylė kailio tik

pamislykite, kad tas skar- kie pat purvo kibirai pilami 
’ ’ ant "darbininkų opozici

jos”, kuri drįso kitaip ma
nyti, kaip "neklaidingieji” 
komunistų dėdės. Tai pa
prastas komunistų kovos 
būdas. Nabagai dar nesu
pranta, kad kas purvais 
drabstosi, tas pats purvinas 
lieka. X.

("S-tas”.)

malius paliokas. — kunigų 
sukaneveikta siela, skurdo 
suėstu kunu, surūdijusiais 
supuvusiais ginklais, — o 
vis tik išpylė Trotckio ar
mijai kailį taip, kaip norėjo!

Japonija šeimininkauja 
Siberijoj; Lietuva gavo že
mės, kiek norėjo; Lenkija 
gavo, kiek norėjo; tiap-pat 
Finlandija, Estonija, Latvi
ja. Ir sakykite, kaip sau no
rite, bet šių laikų žodyne 
didelis karininkas nereiškia 
viską kitiems atiduoti O 
Trotckis kaip tik visa, ką 
kiti reikalavo, atidavė.

Niekas negali pagirti Ru
sijos buvusių carų, nors jie, 
teisybę sakant, nė biskį 
žiauriau nepasielgė už tokį 
Trotckį ar Leniną. Bet vis į remįj kiekvieną socialistiš- 
tik savo sali apginti mokėjo, darbuotę, ne vien čia. 
•Jie ne tik nedave savo prie- Amerikoj, bet ir kitose šalv- 

se, o tuomi labiau Lietuvoj.
Keletas savaičių tam at- 

r 1 Lietuvos Socialdemo- 
išėjo. Tais laikais beveik vi-i^1*3^ Partijos draugai atsi- 

, . • . - . icohLs i prašydami
i paramos savo sun

kiam darbe, kuris dabar rei
kia veikti einant rinkimų 
agitacijai į šalies parlamen-

PAREMKIME LIETUVOS 
SOCIALDEMOKRATUS!
Imant atydon musų Lie

tuviu Darbininkų Literatū
ros Draugijos uždarinius ir 
einant draugijos įstatų ta
ku, musų uždaviniu yra

šams, ko anie norėjo, bet da 
iš jų paėmė. Švedija gavo į 
kailį, o garsusis Napoleo
nas vos tik gvvas iš Rusijos 

sas pasaulis drebino kinkas saukė į mumis 
prieš Napoleoną, o Rusija .C .
sutriuškino jo galybę amži-| 
nai. Tada Rusija triumfavo. 
O kas šiandien? Vai, šian-
dien buvusioji galinga Rusi- t0 atstovus. Nuo išrinkimo į
ia žemai kloniojasi kiaura- 
kelniui paliokui!

Tai ve, prie ko tas "gar-

(šalies parlamentą darbo 
žmonių atstovų priklauso 
Lietuvos darbininkų klesos

susis karininkas”, Trotckis, laimėjimas. Užtad ir turi 
Rusiją privedė! Rusijos tik musil uždaviniu, kur
tas neplešia, kas nenori. tik yra proga, rinkti aukas 

ir patiems aukauti LietuvosIv . • , • Į7C* V1V 11.1 C C4WrxC4vlLl

s tiesų tie žmones, kurie socialdcmokratams.
Leniną ir Trotckį didvyriais 
vadina, turi turėti arba asi- Apie Lietuvos socialde-
lo protą, arba yra jau buvę mokratų veikimą, regis, nė-

a{. ra reikalo draugams ameri
kiečiams aiškinti. Mes ma
nome, kad visi žino kaip 
tikslingai jie veikė ir veikia 

j Lietuvoje. Reikia pasakyti, 
Į kad Socialdemokratų Parti
ja yra vienintelė Lietuvos 
darbo žmonių partija, ir tai 
vienintelė partija, kuri iš
laikė ir tebelaiko socializmo 

„ .. , ... vėliava, nesuteršdama jos
Rusijos komunistai gyvo- ;oFurtuniznui ar komuniz- 

įia gilų knzj. Vis daugiau uztad jj kaipo tokia, ir 
Kila balsų kad reikia baigti turi užsitikėiimo
teroro politika, kad reikia darbininkų klesoj. Tatai 
sujungti proletarų fiontą mes jr pavalome ją remti 
Rr?es..a^?'?1s5 .kapduliziną- aukaudami kas kiek išgali- 
Ik! šiam laikui vadinamoji roe kad jie at.
darbininkų_ opozicija ten- jjkti savo uždavinius darbi- 

kinasi tiktai opozicija par- ninkų k]esos !abui

beprotnamio Įnamiais, 
jais dar būti ketina. Vienas 
iš dviejų. Ne kitaip.

Rimbas.

KRIZE RUSUOS KOMU ; 
NISTŲ PARTIJOJ.

tijos narių tarpe. Pačiu pa
skutiniu laiku ji jau pradė- Mes. L.D.L.D. Centro Ko-
jo atvirai pulti komunistuo- Įritėtas, reikšdami kuogi- 
se įsivyravusią tvarką, .ji 
yra pareiškusi komunistų draugams .
internacionalui eilę reikalą-(\ams Lietuvoj,, kviečiame, ir 
rimų, kurių tikslas, įvykin- !lar kY?«ciame, aukauti 
ti bendrą proletaru frontą atidėliojimo, nes laikas 

. _ , - trumpas ir begalo svarbus.
Todėl prie darbo, draugai! 

L.D.L.D. Centro 
Komitetas: 

Pirm. J. S. Prusalaitis, 
Sekr. John Buchinsky, 
Ižd. Kaz. Liutkus.

ji liausio užsitikėjimo musų
3 socialdemokra-

prieš kapitalą. Tie reikala
vimai pasirašyti Šliapniko- 
vo, Kolontai, Šadurskio ir j 
kitų.

Reikalavimuose nusiskun
džiama, kad net komunistų' 
partijos narių tarpe Pelei- 1 
džiama liuosai reikšti savo 
minties. Nėra laisvos kriti-p 
kos. Todėl darbininkai bėga 
iš partijos, joje pradeda vy
rauti buržuazniai elemen
tai. Pastaruoju laiku komu
nistų partijoje esą tik 40 
įuoš. darbininkų, likusieji 

SO nuoš. sudarą smulkieji 
buržuaziniai elementai. 
Profes. sąjungos esą virtu
sios biurokratinėmis įstai
gomis. Jose darbininkai ne-: 
gali reikšti savo valios, ren
kant valdybas ir kitas są
jungų įstaigas (taip daro 
komunistai visur). Visi rin
kimai atliekama taip, kaip 
ėsti įsakyta "iš viršaus" 
ir t. t.

Kominternas atmetė šitą 
pareiškimą. Darbininkų 
opozicijai gresia persekioji
mai. Komunistų laikraščiai 
iau dabar ima vadinti "dar
bininkų opoziciją” balt- 
gvardiečiais. Vrangeiių, Sa- 
vinkovų sėbrais. Minėtoji 
opozicija daugiausia turi 
šalininkų darbininkų meta- , _
•istų tarpe. Iki šiam laikui zonų, ir užsipelnė persekio- rikon.

■J *

I
Kur Lietuvos klerikalu 
valdžia su savo kariu- 

mene eina'*
Apie Lietuvos valdžios nuo 

rusų paveldėtas šunybes, 
manau, amerikiečiai jau 
gerai žino. Jų Lietuvoje de
vyniasdešimta devynias ga
lybes priskaitytum, storus 
tomus prirašytum. Bet dau
gumas tyli dantis sukandę 
—juk nemalonu užsitarnau
ti bolševiko varda.

i
Kaip seniau, rusų carui 

viešpataujant, kiekvienas 
valdininkus ar valdžią kri
tikuojantis buvo apšaukia
mas "ciciliku” ir to užtek
davo, kad jį nuo žemės pa
viršiaus nušlavus; kaip 
kiekvienas kunigus krio
kuojantis žmogus buvo ap
šaukiamas bedieviu, farma-

}-!>»

ŠAUDĖ J ŠMUGELIO 
LAIVA.

Patroliuodamas New Yor- 
<o pakraštį, blaivybės val
dininkų botas-pastebėjo aną 
naktį už penkių mylių nuo 
<rašto laivą plaukiant New 
Yorko linkui. Ant jūrių bu
vo tirštas rūkas. Blaivybės 
botas davė ženklą, kad tas 
slaptingas laivas sustotų, 
l>et kada tas nepaklausė, 
iradėjo šaudyt. Nors šūviai 
juvo tušti, bet šaudomasai 
aivas nusigando ir tuojaus 

užgesino savo žiburius, o 
paskui apsisukęs nudumė 
atgal linkui Bahamos salų, 
iš kur šmugelninkai gabena 
svaiginamus gėrimus Anie

’žastį ir pasekmę, jisai prieš viską direbėjo 
i?* viskas jį stebino. Skausmingas vėjo kau
kimas, baisus perkūno bildėjimas, apjaki- 
nanti žaibo šviesa, viską naikinantis potvi- 
nis, sunkios ligos ir pagalios mirtis, kuri 
nutildvdavo jo artimuosius ant visados, ne
išvengiamu budu turėjo jį įtikinti, kad ap
link jį siaučia piktos spėkos, kurios neša 
vargą, nelaimes ir pragaištį.

Bet iš kitos vėl pusės žmogus matė ir ge
rų dalykų. Gaivinanti saulės šiluma, malo
ni mėnulio šviesa, pilnos upės žuvų, išsirpu
sios vuogos girioje ir kitokie naudingi daik
tai vedė jį prie tos minties, kad jis turi da 
ir nematomų draugų, kurie jį myli ir pade
da jam. Savo priešus ir draugus jisai su lai
ku suasmenavo, ir taip atsirado piktieji ir 
gerieji dievai

Tamsus žmogaus protas pripildė savo 
priešais ir draugais visą gamtą. Kas tik bu
vo jam naudinga ir malonu, tai buvo drau
go nuopelnas — dievo; kas buvo bloga, ta: 
buvo priešo darbas — velnio. Be jų valios 
ir noro niekas pasaulyje nesidaro. Kas yra, 
tai vis dievo, arba velnio padaras.

Šitaip senovės žmonės tikėjo visam pa
saulyje. Ir musų gadynės laukiniams pa
saulis da r.ekitaip išrodo. Jiems vėjas, sau
lė, jūrės, tai vis asmenįs — gyvi daiktai. Ne
tik gamtos pajėgos buvo paverstos dievais, 
bet bemažko visi gyvūnai buvo sudievinti ii 
garbinami. Tlinkitų giminės indijonai Ame
rikoje garbina juodvarnį kaipo vyriausi 
dievą. Borneo salos laukiniai vyriausiu sa
vo dievu laiko vanagą. Afrikos bijagai gar
bina ožį, o vakarų Azijos nosarai — šunį. 
Plėšrusis; leopardas labai plačiai yra gar
binamas vakarų Afrikoj. Indijoj, iš kur, su- 
’.yg Dr. šliupo, paeina ir lietuvių tauta, 
įmonės garbina dievą Hanumaną, kuris gy
vena beždžionėje. Sijame gi baltasis dram
blys yra laikomas šventu sutvėrimu.

Bet nereikia manyti, kad vien tik lauki
niai garbina keturkojus kaipo dievus. Seno
bės egiptėnai, kurių civilizacija ir šiandien 
įasaulį stebina, garbino kaipo savo dievą 
'•ulių Apį. šitam dievui jie pašvęsdavo bal- 
:ą jautį ir kunigai paskui aiškindavo žmo- 
įėms jo valią. O kad tas bulius pastipdavo, 
jie ištepdavo jį kvepalais, užbalzamuodavo 
į, kad jis nesuputų, ir palaidodavo šalia sa- 
o karalių, o jo vieton paskui kitą bulių ap

rinkdavo.
Tai ve, kokie buvo pirmutiniai žmonių 

dievai.
Bet kįlant civilizacijai, žmogaus suprati- 

nas apie dievus nuolatos keitėsi. Kada iš
sidirbo supratimas, jog iš visų gyvūnų to- 
buliausis yra žmogus, tai ir dievas likos įkū
nytas į žmogaus pavidalą. Taip graikų die
zas Zeus turėjo jau tobuliausią vyro išvaiz
dą. Jis buvo tikras graikų tipas ir buvo gar
binamas kaipo tėvas visų žmonių ir kara- 
ius visų dievų. Kadangi žmonės pačiuojasi 
r turi vaikų, tai ir Zeus turėjo pusėtiną 

šeimyną. Nors tikra jo žmona buvo deivė 
Hera, tečiaus graikai tikėjo, kad jis mėgs- 
a susieiti ir su paprastomis žemiškomis 

moterimis, ir dėlto paskui gimė labai daug 
dievaičių ir deivių. Vieni jų buvo pusdie
niai, kiti tik šiaip didvyriai, kaip antai Pro
metėjus, kuris pavogęs savo tėvo Zeuso ug
nį iš dangaus atnešė ją ant žemės žmonėms, 
už ką paskui Zeus prikalė jį aukštieninką 
prie uolos ir kreivasnapis aras kas diena iš
plėšdavo jam iš krutinės jaknas, kurios per 
naktį vėl ataugdavo; ir taip jis buvo kanki
namas, pakol kitas pusdievis didvyris, 
Herkulis vardu, nepaliuosavo jį nuo tos 
uolos.

Taigi čia mes matom dievą jau visai pa
našų į žmogų; jis gyvena taip kaip žmogus, 
myli susieiti su moterims, ir labai kerš
tingas.

Vėliaus pas romėnus matom da tobules- 
nius dievus. Karės dievas Marsas pas juos 
buvo jau ne beždžionė ar vanagas, bet ti-

kriausis Romos armijos generolo tipas: 
šarvuotas, raumeningas vyras, su karine 
kepure ir kardu. Visų gi dievų viršininkas 
pas romėnus buvo Jupiteris, bet ir jis turė
jo sau moterį ir gyveno kaip vyras su pačia.

Žinoma, tokių dievų visai nebuvo, bet 
žmonės tikėjo, kad jie yra ir reikia juos 
garbinti. Ir jiems garbinti buvo ištaisytos 
puošniausios bažnyčios, kur kunigai išeida
vo apsirengę brangiausiais rūbais ir mels
davosi su didžiausiu dievotumu.Prieš pasta
tytus stabus susirinkdavo tūkstančiai žmo
nių ir iškėlę rankas aukštyn arba sukritę 
veidais į žemę maldavo sau malonės arba 
užtarimo. Rodos, nesinori tikėti, kad civili
zuotos tautos taip kvailai- elgtųsi. Rodos, 
kaip sveiko proto žmonės galėtų patįs dievą 
prasimanyti ir paskui kristi prieš jį ant ke
lių ir garbinti jį.

O betgi taip buvo. Vardan tų prasimany
tų dievų kunigai skelbdavo prižadų ir grą- 
sinimų. Kunigams paliepus, tūkstančiai 
žmonių nešė aukauti tiems stabams savo 
turtus ir net mažus kūdikius. Turbut nieko 
nėra pasaulyje šiurkštesnio. kaip religijos 
istorija! Sunkiausios žmogaus kančios, ko
kių tik jam prisiėjo pakelti, tai buvo vis dėl 
dievo, kurį jis pats prasimanė.

Na, o jei visi tie dievai buvo tuštybė, jei
gu jų visai nebuvo, tai kuo gi butų geresnis 
žydų dievas Jehova? Jei kultūringų graikų * 
Zeus buvo poetų vaidentuvės padaras, tai 
kaip galima daleisti, kad nekultūringų žydų 
dievaitis butų tikrasis Dievas? Jei galingas 
romėnų Jupiteris, kuris vedė karingas Ro
mos armijas į rnušius su narsiais priešais, 
buvo niekas daugiau kaip tik smegenų vaiz
das, tai kurgi yra prirodymas, kad barba
riškų vergų dievaitis yra tas Dievas, kuris 
utvėrė pasauli ir žvaigždes?
Jehova buvo keleto besibąstančių pader

mių dievas. Šitos padermės apsistojo galų 
gale Palestinoje, toj plikoj ir tuščioj žemėj, 
kalnų ir uolų tyruose. Nebuvo pas juos nei 
mokslo, nei pramonės, nei prekybos. Nebu
vo taipgi jokio pas juos laivyno, o kariume- 
įę kad ir turėjo, tai ji buvo niekas daugiau, 
kaip tik gauja razbaininkų, kurie skerdė 
moteris ir mažus vaikus. Gyveno gi jie pa
lapinėse (būdose) ir prastose grintelėse. 
Mokyklų pas juos nebuvo ir kas yra apšvie- 
ta, jie nežinojo. Per ištisus šimtmečius jie 
neturėjo jokių raštų, jokių knygų. Buvo tai 
be galo tamsus, vargingi, žiaurus ir di
džiausiuose prietaruose paskendę žmonės. 
Per amžius jie aukodavo išsvajotiems savo 
dievams mažus savo vaikus, o paskui per 
ilgus amžius degindavo jaučius, veršius ir 
karvelius. Vienu žodžiu sakant, senovės žy
dai buvo niekas daugiau, kaip tik barbarai 
pilniausioj to žodžio prasmėj.

Žydų tikėjimas padarė juos siaurapro
čiais ir fanatikais. Jie įsivaizdino esą Die
vybės vaikais, o į kitas tautas žiurėjo, kaipo 
i Dievo nekenčiamus ir persekiojamus žmo
nes. O bet gi nežiūrint to, jie beveik nuola
tos buvo stipresnių tautų vergais; ir kuo
met kitos tautos žydėjo ir vystėsi, tai Jeho
vos vaikai vilko didžiausį skurdą ir buvo vi
sų paniekinti žmonės. Jei istorija ką nors 
reiškia, tai ji visų pirma parodo, kad žydų 
tikėjimas buvj neatskiriamas jiems pra
keikimas. Taigi aš ir vėl klausiu: kodėl mes 
turėtume tikėti, kad tokios tautelės dievu
kas yra tikras ir vyriausis Dievas?

(Toliaus bus).
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SKR1SKI, JAUTRUS 
BALSE!

Skriski, jautrus balse, 
Iš liūdnos minties
Ir išreikški skausmą 
Sužeistos širdies!...

Apsireikšk tu liaudžiai 
Skausmo gilume, 
Jausmų vainikėly — 
Meilės troškime!...

šauki, kad pasauly 
Ne viskas gerai...
Žudo jaunas širdis, 
Ašaros, vargai!...

Tu įkvėpk troškimą 
Mokslo ir žinių... 
Skleisk ir meilės lieps- 
Tarp visų žmonių, [nas 

Jovaras.
(”M. K.”)
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kokybė muzikoj skaitosi.' FAKTAI APIE LIETUVA
Gerų lietuviškų kompozi-

Nežinia kokiais galais tu- šiandien grynos katalikybės cijų didžiausias badas. Mu- 
li žmonės mato labai didelės »
garbės katalikybe didžiuo
tis. Kad taip daro patįs ka
talikai, tai, žinoma, stebėtis 
nėra ko, bet kad taip daro 
ir laisvamaniai, tai ne tik 
stebėtina, bet ir koktu. O 
nekurie laisvamaniai tikrai 
dideliu katalikų nuošimčiu tipios nuomonės nemato, jo- 
didžiuojasi. ki^s tolerancijos; mokykla

Aną dieną netyčiomis už- pašvęsta poteriams; moks- 
kliuvau i tūlo daktaro ofisą las nuo žmonių slepiama; 
ant Bridgeportės (Chica-^enkalų baisiausi darbai

abudu kių begalinių pelkių, tik 
plaukia ir plaukia aikštėn; 
net nekalti žmonės žudoma.

Kam ne kam. bet daktarui 
tai jau tik netinka katalikų 
nuošimtį perdėti. Juk dak
taras, tai ne kunigas; jis 
daugiau ar mažiau susipaži
nęs su grynu mokslu. To
kiam žmogui didžiuotis ka
talikybe, kuri visomis ketu
riomis stengiasi gryną mok
slą užsmaugti, — sarmata!

Pagaliaus, nepaisant, kad 
ir ne garbė katalikybe di
džiuotis, tai ne garbė ir me
luoti. O sakyt, jog: Lietuvoje 
yra 90% katalikų, tikrai 
melas.

Nors kartą reikėtų tiems 
žmonėms, kurie myli auto
ritetingai visų lietuvių var
du kalbėti, ir daugiau faktų 
savo galvoj turėti, ir labiau 
teisybe mylėti. Tik tada jie 
savo informacijomis lietu
viams gėdos nepadarytų. O 
pakol jie nėra kvalifikuoti 
teisingas ir rimtas informa
cijas svetimtaučiams teikti, 
butu ir jiems, ir visiems lie- 
tuviams daug sveikiau, jei
gu jie prikąstų savo ilgą lie
žuvį. Ne Katalikas.

beveik visai nebėra, — vieš
patauja tik klerikalizmas, 
kuris jau pakaktinai suspė
jo nešvariausiais, nežmoniš
kais darbais susitepti. Ką 
veikia Lietuvoj ir Lenkijoj 
įsivyravęs klerikalizmas? 
Net baisu ir pamislyti! Sve-

goj). Ten radau du dakta-^as kartas, tarytum iš ko- 
ro, — kiek žinau, * —lv;"
laisvamaniu. Vienas juo- 
dviejų teikė tūlai reporte
rei informacijų apie lietu
vius: jų ekonominę, politi
nę, kultūrinę ir religijinę 
)>adėtis. Jis gan daug teisy
bės pasakė; bet kas dėl reli
ginės lietuvių pusės, tai jis 
viską kiaurai perdėjo. Jisai 
pasakė, jogei Lietuvoje yra 
90% katalikų ir 10% pro- 
testonų.

Man tas viskas atrodė 
keista, bet nenorėdamas į 
jų pakalbą įsimaišyti, nuty
lėjau. Reporterei apleidus 
ofisą, vis tik neiškenčiau 
daktarui nepastebėjęs — iš 
kur jis tokį didelį nuošimtį 
katalikų prisunkė? Žinoma, 
jis, žmogus, nelengvai su
kalbamas, prisispyręs gynė 
savo ir gana.

Tiesa, pilnos statistikos 
kol kas neturime. O gal ir 
negreitai ją turėsime, nes 
dabar klerikalų teroras val
do Lietuvą, tai daugybė 
laisvamanių bijosi pasisa
kyti, kuomi esą; antra, pa- 
siliuosavus Lietuvai nuo 
Rusijos, rodos, jokios statis
tikos da niekas ir nedarė.

Turime statistiką iš prieš
karinių laiku. Ji nėra tobu
la. Bet vis tik šiek tiek gali
ma ja pasitikėti. O ji paduo
da katalikų Lietuvoje tik 
riifo 75% iki 80%. Reikia 
betgi žinoti, kad ji parūpin
ta apie dešimts metų atgal. 
O tai labai daug reiškia. Bė
gyje dešimtmečio labai 
stambiu permainų Lietuvo
je įvyko, ir laisvamanių 
nuošimtis pasididino. Rim
tai galima sakyti, kad šian
dien lietuvių katalikų Lie
tuvoje vargu daugiau besu
rasi, kaip 60% ar 70%. At
ėmus protestonus, žydus, 
lenkus ir gudus, jų nebus 
gal nei 60%.

Reikia labai abejoti, ar 
klerikalus galima pavadinti 
tikrais katalikais. Jie Ro
mos katalikų pareigu beveik 
visai neina. Prie šitokių rei
kia labiausiai kunigus pri- 
skaitvti. Lietuvos kunigai 
šiandien daugumoje politi- 
kieriauja, o ne Kristaus 
mokslą pildo. Tokių šiaudi
nių katalikų Lietuvoje da
bar pilna. Paskui yra daug, 
ir tokių, kurie laikosi baž-J 
nyčios tik bijodami keršto^ 
savo kaimynu, žinoma, aklų j 
katalikų. Išimkime šituos r 
visus šiaudinius katalikus,1 
tai tikrų Romos katalikų 
vargu beliks Lietuvoje dau- tuose žodžiuose nestokuoja. 
giau, kaiu 40%. Artimiems musų muzikos

Bet jei ir butų katalikų draugams yra žinoma, kad 
Lietuvoje 90%, tai kokia gi ji pakurstė šituos žodžius 
garbė tuomi didžiuotis, pasirinkti savo jautriai 
ypač laisvamaniams? Man kompozicijai Lelijos Mdfit- 
rodos, kad didelis katalikų vidienės mirtis, jaunos ir 
nuošimtis nė vienai šaliai jo- gabios klesiškos muzikos 
kios garbės neteikia.—prie- virtuose. Muzika jausmin- 
šingai — gėdą. Imkime to- ga. skaudi, vienok graži sa
kias katalikų tvirtoves, kaip vo meliodija.
Ispanija, Airija ir Lenkija. Ponas Sarpalius yra'ypa- 
Juk jos savo žema kultūra tingas žmogus ir ypatingas 
tik gėdą £au daro. Štai, ir muzikas. Muzikoj jis lavina- 
Jungtinėse Valstijose kata- si • nuo pat mažens iki pat 
likai savo žioplumu dažnai šiol ir pažįsta ją nuodug- 
ant juoko save išstato ir vi- niai... Paprastos, triukšmin
gam kraštui gėdą daro. Im
kime tokį katalikų piliorių, 
kaip Brvan, kuris jei tik ga
lėtų, tai visiems užgintų 
apie Evangeliją ir Darviniz
mą kalbėti.

Jau kuo-kuo, bet dideliu jai... Iš jo galima laukt ne- 
kataliku nuošimčiu pasigir- daug kompozicijų, vienok 
ti negalima. Juo laibau, kad apdirbtų ir aukštesnę dva-

M
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Vakaras, žodžiai K. Bin
kio. Muzika P. V. Sapa
liaus. Išleido Lily Mūšic'Pu- 
blishing Co., 25 Ė. Washing- 
ton st, Room 1827, Chica
go. III.

Teknikos žvilgsniu šis kū
rinys bene bus gražiausias 
lietuvių kalboj. Browno 
pieštas paveikslas puošia 
viršelį. Mėlyna vakaro tam
sa, trįs liūdinčios pušys, 
žvaigždėtas dangus ir ra
mus ežeras yra įspudjngi.

K. Binkio žodžiai skamba 
šitaip:

Gęsta, blėsta spinduliai...
Nebegryš , nebegrvš mei

lužis...
Gęsta žavimi tyliai
Toli- už giružės...
Tamsa slenka iš kalnų... 
Liūdna taip be jojo...
Baltmiglės ant vandenų 
šilkus išplėtojo.
Sužibėjo aukštumoj...
Džiaukis gi, džiaukis gi

[širdele!
Sužibėjo aukštumoj 
Deimanto žvaigždelę... 
Bet nukrito tuoj ir vėl 
Toli už giružės...
Nebegryši, bernužėl, 
Prilankyt meilužės. - 
Ir lyrikos ir poezijos ži

MUZIKA

.eros muzikos jis nemėgsta. 
Pas ii joje turi atsiliepti sie
los skausmai, skundas, gto- 
žė. Inspiracija, o ne užsaky
mas jam reikalingi, kaip jis 
pats išsireiškia, kompozici-
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su išlavinti solistai ir net 
chorai dainuoja angliškas 
daineles dėl stokos savųjų. 
Tūli musų kompozitoriai 
rašo muziką perdaug skys
tom ir netaisykliškom liau
dies dainelėm, kiti patįs, ne
būdami poetais, pasirašo 
kokį pliauškimėlį, kurį ma
no esant poezija, na ir rašo 
jam muziką.

Lai musų daininkai ir mu
zikantai isigilina p. Sarpa- 
liaus „Vakarą” ir jie ims ra
ginti jj, kad jis daugiau mu
zikos mums duotų.

A. Kučas.

Lietuvos Mokytojų Profesinė 
Sąjunga dėkoja amerikie

čiams už aukas.

3.

4.

REIKALINGAS KR1AUC1US.
Darbas daugiau ant taisymo senų 

drabužių ir kiek padėt ant naujų. At
sišaukdami praneškit už kiek į sa
vaite sutiktumėt dirbt. (18)

.M. ARMINAS
2720 S. Mashington ave.,

Saginau, Mich.

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
tį su Sovietų 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 valsčius, jos rubežius ir visas 
kaimynes šalis. 

Knygos turinys susideda iš 
sekamų skyrių:

1. Per revoliucijos ugnį.
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. . I Pajieškau dviejų savo pusbroliu,
7. Karevičiaus išdavystę re- Antano ir Andriaus Gudaičių, paeina

„TT 1 • • mia visi kunigai. iš Budnikų kaimo, Prienų parapijos.
KeldVlO Į g Klerikalai kviečia von Ura- Meldžiu atsišaukti arba kas apie juos 

iŠ Bostono chą ant Lietuvos sosto^ _ ž,not praneįkt,a^FmSa,ngaS’
22 Willow st, Torrington, Conn.

Pa’ieškau švogerio Adolfo Karbi- 
tovskio, gyveno Chicagoj, ir jo se
sers Julės Karbitovskaitės, gyveno 
VVaterville. Jie patįs lai atsišaukia 
arba kas apie juos žinote, malonėki
te pranešti, nes turiu labai svarbų 
reikalą. %

F. Joniškis
9 Diamond st, Worcester, Mass.

Pajieškau dėdės Kazimiero Prans- 
kaičio, Viiniapių kaimo, Užvenčio 
valsčiaus, Šiaulių apsk. Gyveno Illi- 
nois valstijoj. Taipgi pajieškau dvie
ju pusbrolių Jonų Lukauskų, vienas 
iš Ražiukų kaimo, gyveno Bellshill, 
Anglijoj, o kitas iš Barvidžių viensė- 
dies. Ir pajieškau keturių kaimynų, 
Vlado ir Aleksandro Barasevičių, 
Petio Šimkaus ir Jono Žagario, visi 
■š Barvidžių kaimo, Luokės valsčiaus, 
Telšių apskričio. Meldžiu atsišaukit

Juozas Lukauskas
620—8th st, So. Boston, Mass.

J ieškau brolių: Justino ir V’aclovo 
Slaboseviėių, jie išvažiavo Amerikon 
prieš karę. Lietuvoje gy veno Pikai- 
čiuose, Kaltinėnų vaisė, Raseinių 
apsk.; Vaclovas pirmiau gyveno Ma- 
nifold. Pa, dirbo kasyklose. Malonės 
jie patįs atsišaukti arba kas apie juos 
žino teiksis pranešti ir piiduot jų 
adresą.

Adolfina Slaboševičaitė, Lapgirių 
mokyt, Šimkaičių vaisė, Rasei
nių apsk. Lithuania.

Pajieškau Kazimiero Pociaus. Jisai 
paeina iš Raudėnų parapijos, Kauno 
rėdybos. Taipgi pajieškau Elzbietos 
Tilenaitės. Ji paeina iš Kuršėnų pa
rapijos. Kauno rčdvbos. Meldžiu at
sišaukti, turiu svarbų reikalą. (19) 

Viktoras Terminas
P. O. Box 8, Millinocket, Me.

cigaretai REIKALINGAS LIETUVIS BAR- 
BEKYS. Algos mokėsiu 20 dolerių 
j savaitę ir ruimą duosiu. Atsišaukit 
greitai. (13)

THEODOR VVALAUČIA
P. O. Box 56. Wrightstown. N. J.
REIKALAUJAM vyrų ir moterų 

kožnam mieste dėl išgarsinimo Rl- 
GOS produktų. Darbas lengvas ir 
švarus. Galima padaryt nuo $40 iki 
>100 į sanvaitę. Dirbt galima visą 
arba dalį laiko. Rašykit greit dėl 
smulkesnių informacijų. (18)

WELTON CO.
150 E. Main st, Waterbury, Conn.

REIKALINGAS tuojaus pa
tyręs Bekeris j Lietuvišką Be- 
kernę. Mokantis kepti lietuviš
ką duoną, kreipkitės tuojaus; 
darbas ant visados, gera mo
kestis.

214 Lakeview ave..
Lowell, Mass.

iš Bostono

Lietuvos Mokytoj’ų Pro
fesinės Sąjungos Centro 
Valdyba širdingai dėkuoja 
už prisiųstas aukas spaudos 
fondui:

1. Dr. J.' Kaškevičiui iš
Newark 5 dol.

2. J. Peldžiui
1 dol.

Gegužiui, 
leidėjui, 
5 dol.

Ambraziejui ir Danie- 
liui iš Brooklyno 3000 
auks. švietimo reiki.

"Amerikos Lietuviui" 
iš Worcester .1000 a.

6. K. Ramanauskui 
Worcester’io 
nąs iš Graščių k., Pa
nevėžio ap.) 1000 a.1

7. Visiems aukavusiems 
per "Amerikos Lietu- rų paslaptis, 
vi" 2700 auks.

Centro Valdyba.
Kaunas, Lietuva.

I 9. Mokina Urachą "Tėve Mu- » M
10. Vokietijos revoliucija iš-

I

O.
11. Lifltuvbn ateina bolševikai.
12. Lenkai užima Vilnių.

I 13. Lietuva apskelbta respub- 
lika.

1S 14. Laikinoji-Lietuvos konsti- 
(paei- tucija.

~ 15. Kova dėl Steig. Seimo.
i 16. Karės stovis ir kitos re- 

” presijos Lietuvoj.
j 17. Gabrys išduoda savo sėb-

TEISĖJAS PATARIA 
DUOT Į KAILĮ.

"Jei jis lenda prie tavo

Geri!
ATVIRUTĖS!

I IK DĖL VYRU! Gražesnės už vi
sas kitas atvirutes, jauną merginų 
paveikiai, ne kopijos, bet originališ
kai nufotografuotos ir kož.ia skirtin
ga. Siųskit dolerį laiške, tuojaus pri
siųsiu už du doleriu vertės. Viena pa
žiūrėjimui 20c. ir už 2c. štampą.

J. GABRYS (23)
P. O. Bo. 219. Brooklyn, N. Y.

j 18. Spaudos ir partijų protes
tai.

19. Steigiamojo Seimo susi
rinkimas.

20. Taikos sutartis su Rusija. ....... 
. .«• Sy^besnKji St Seimo iš- « 
leisti įstatymai,^

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

dymo įstatymas.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
iš Bostono apielinkės, tarp 2« ir 37 
metų. Aš esu vaikinas 37 metų. At
sišaukiu J. B. P. (19)

6 Stanį ford st., Boston, Mass.

MERGINOS IR NAŠLĖS!
Kurios tikrai norite greitai apsi

vesti, tai musų kliube yra daug jau
nų, dailių inteligentiškų ir pasiturin
čių vaikinų. Taipgi yra ir profesiona
lų, kurie nori greitai apsivesti. Nesi- 
sarmatykite, rašykite, čia viskas yra 
užlaikoma slaptybėj (confidential). 
Kliubą.s tik paima jūsų vardus ir vė- 
’iau supažindina vaikinus su mergi
nomis ir merginas su vaikinais, šis 
Kliubas tai kaip telephone centrai. 
Ne juokaudamos parašykite pilnai 
apie save ir kokių vaikinų norite. 
Taipgi įdėkite už 2c. štampą, o gau
site daugybę laiškų nuo vaikinų. Vai
kinai ir našliai taingi kviečiami ra
šyti, įdedant už 2c. štampą. (20)

Lietuvių Susipažinimo Kliubas
P. O. Box 250, Johnson City. N. Y.

REIKALAVIMAI.
REIKALAUJAM 50 VYKŲ dirbti 

ant tabako farmų. Geri teamsferiai 
r melžikas atsišaukite tuojaus prie 
larbo. ' (»)

Carroll’s Employnient Office
24 Aliyn st, Hartford, Conn.

PLAUKAI!
Visokios ligos plaukų prašalintos; 

prabą gausite dykai. Apie kitas kūno 
ligas, kurios be vilties buvo išgydy
mui, gausite patarimus dovanai. Įdė
kite už 2c. štampą ir gerą adresą.

WESTERN CHEMICAL CO. (18) 
P. O. Box 336, VVilkes-Barre, Pa.

Ar Slenka Plaukai?
A Dandruff Remover laike 

septynių dienų panaikina 
pleiskanas, sustabdo niežėji
mų galvos ir sustabdo slin
kimų plaukų. Tai yra vais
tai, kurie savo greitu gydy
mu nustebina kiekvieną ir 
savo gerumu neturi sau ly
gių. Kaina 1 doleris, 

čiame j visas dalis Amerikos, 
suokite:

L. J. PAULAUSKAS
102 Millbury st, Morcester.

Siun- 
Adre- 

(20)

Mass.

AUKSINAI ATPIGO!
SIUNČIANT PINIGUS Į LIETU

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

LIETUVIU MECHANIKU 
-SĄRY6J. 1NC,

94 Grand st, Extension,

pačios, tai duok j kailį.” To-I .?*■ Lietuvos konstitu- 
kį patarimą davė Atiantic. Karė „ lenkais.
City miesto teisėjas tūlam 26. Rasai išveja prosepanus 
Risley, kuris skundėsi, kad iš Vilniaus.
jo konkurentas, tūlas Cur-1 2/. Paliokai užpuola Lietuvos 
tis, lenda prie jo pačios,užjma vflni„ 
■smeja jai laiškus ir non ją 29. Želigovskis puola ant 
paviliot. Teisėjas tarė: Juk Kauno.
esi nemažas vaikas. Duok I 30. Prūsų lietuviai ateina Lie
jam i kaili, ir duok gerai!” 1 tuX»i i pagalbą.J '______ Į 31. Želigovskis sumustas ties
NEW YORKE KAS 9 MI-

NUTAS GIMSTA 
KŪDIKIS.

New Yorke * paskelbta

__ Jeligovskis sumuštas ties
' širvintais.

32. Mušis su lenkais ties Gi- 
bais.

33. Sutrauka smulkesnių mu
sių.

34. Plebiscitas ir jo nenusise-
gimdvmu statistika parodo, kimas. .... ---------.. „ t t

■ * ‘ * 35. Taikos sutartis su latviais. Turiu daug svarbių reikalų pranešu
36. * Lietuva atgauna Palangos. i 

uostą.
37. Francuzų kolonija Klaipė

doj. • 
* Visi šitie dalykai yra aprašyti 
Lietuvos Respublikos Istorijoj 
su visais faktais ir dokumentais.

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.

<ad kas 9 minutos tenai 
gimsta vienas kūdikis.

PROGRESS SHOE MFG. 
CO. šeRININKŲ ŽINIAI.

Daugelis jau girdėjo, kad 
išrinktieji šiais metais 
Board Direktoriai paleido 
korporaciją į bankrotą. Su
prantama, jie tai padarė su 
tam tikrais išrokavimais. 
Bet reikia už tai kaltint ir 
pačius šėrininkus, nes į šau
kiamus susirinkimus nepri
buvo ir neprisiuntė nei savo 
proxy ištikimam žmogui, 
kuris butų galėjęs atsto
vauti.

Mes, žemiau pasirašę 
’Trogresso” nariai, da kar
tą šaukiam vieną susirinki
mą. kuris bus svarbus 
visiems.

Susirinkimas įvyks 13 
GEGUŽĖS, Lietuvių Salėje, 
So. Bostone, nuo 2 po pietų. 

Todėl visi šėrininkai su- 
<ruskit. Kuriems toli ir ne
galit atvažiuot, prisiųskit 
rutinai savo proxy; ku
riems netoli, būtinai pribu- 
kit ypatiškai.

Proxy galite siųst sekan
čioms ypatoms: Al. Chi- 
žauskas, A. Jodeiko, P. Wa- 
liackas, W. šibeika, C. P. 
Yurgelun, 677a N. Main st., 
Montello, Mass.

Pajieškau savo parupijono Jono 
Kimšo, paeina iš Kauno rėdybos. Uk
mergės pavieto, Šimonių valsčiaus. 
Amerikoj gyvena apie 18 metų. Ke- 

įturi metai atgal gyveno, Chicagoj.

š Lietuvos, iš jūsų tėviškės, kurie 
.jums butų labai naudingi. Meldžiu 
I atsišaukti arba kas apie jį žinot pra- 
ncškit, busiu dėkinga (10)

Amelia Ručinskienė
913 W. 20 st.. Chicago. Iii.

I 
į

I

Pajieškojimai
Pajieškau brolio Antano Bražinsko. 

Pirma jis gyveno Waterbury, Conn., o 
dabar jau ilgas laikas negaunu nuo jo 
žinios ir nežinau kur jis randasi. Mel
džiu atsišadkti arba žinantieji pra
neškit, busiu dėkingas.

Juozas Bražinskas
97 Merrimack st, 

North Woburn, Mass.

Pajieškau pusseserės Kastancijos 
Glemžiutės ir pusbrolio Povilo Jokšio, 
Kauno gub., Alizavos parap, Abejutų 
kaimo; gyveno Baltimore, Md. Žinan
tieji malonės pranešti arba patįs lai 
atsišaukia.

Kastancija Koiainiutč
1712 N. Lmcoln st., Chicago, III.

Pajieškau savo draugo Ignaco Bra- 
zionio, jis paeina iš Kauno rėdybos, 
Panevėžio apskričio, nuo Pompenų. 9 
metai atgal jisai gyveno Topeka, 
Kansas. lenais mudu persiskvrtm: 
jisai išvažiavo į Brooklyn, N. Y., o 
aš į Superior, Wis. Turiu prie jo la
bai svarbų reikalą. Kas apie ji žinot 
meldžiu pranešti arba jis pats lai at
sišaukia šiuo adresu;

Boleslau Prunckevic
* 617 Baster ave, Superior, Wis.

t

BROOKLYN. N. Y.

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 kataloge.
"Apsimoka Taupyti Leibelius”

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našles, nuo 25 iki 35 metų. As 
esu našlys 30 metu. Kuri mylėtų do
rą šeimynišką gyvenimą meldžiu at 
sišaukti ir su Dirmu laišku prisiųsti 
savo paveikslą. Atsakymą duosiu 
kiekvienai. Vyrus meldžiu nerašinėt.

Fr. K.
466 East 147 st, New Pork, N. Y.

Pajieškau susipažinimui jaunos 
merginos. Aš esu 25 metų vaikinas. 
Norėčiau susipažinti su mergina, ku
ri nėra už mane senesnė ir yra sim
patiška. Jack Booth

% Neptūne Ass’n
21 Pearl st., New \ork City.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
katra mylėtų ant ūkės gyventi, nese- 
nesnės kai 30 metų. Aš turiu savo 
ūkę, todėl norėčiau sau draugės, ka
tra sutiktų su manim gyventi. Atsi
šaukusioms platesnes žinias suteiksiu 
laiškais. B. Stnpur

Bucklev. Wash.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Aš esu gero budo, jaunas vaikinas, 
moku amata ir turiu patyrimą biz
nyje. Merginos, kurios norėtų susi
pažinti su manim, meldžiu atsišaukti 
greitai. Taipgi butų geistina, kad su 
pirmu laišiu prisiųstų paveikslėlį. 
Viską užlaikysiu paslaptyje ir atsa
kymą duosiu kiekvienai. (19)

J. M. Vitkus
3264 So. Morgan st., Chicago. III.
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LAWRENCE’O LIETUVIAI!
Važiuokite Į Lietuvą J 4 dieną Gegužės. Didžiausias lai- 

. vas ”CARONIA” išeina iš Bostono ir be jokio persėdimo 
' ir sustojimo sustos Hamburge. Ten musų atstovai pasitiks 
' visus musų keleivius ir aprūpinę pasodys į expresinį antros 
i klesos trūkį nuveš tiesiai į Kauną. Tokia proga retai pasi- 
! taiko, taigi kas tik mislinate važiuoti i Tėvynę Lietuvą, tai 
! kuogreičiausiai ateikite pas mus, o mes aprūpinsime sw pa- 
' sais ir vizomis (vokiečių) ir kuogreičiausia visus palydėsi- 
i me iki laivui.

Laivakortės kaina iš Bostono iki Hamburgui $103.50. 
: Pigiau niekur negausite. Taipgi nusamdyta geriausios vie- 
į tos ant laivo: kambariai po 2. 4 ir 6 lovas. Kambariai užda

ryti ir visas patogumas taip kaip antroj klesoj.
Visos informacijos, patarimai ir prirengimas padaroma 

dykai. Kreipkitės vien tik pas:
URBšAS, SEKYS ir CO.,

101 OAK STREET. LAWRENCE, MASS.
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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 
rnų, ir prisirašyk prie. Lietuvių Susi 
pažinimo Kliubo. P. O. Box 25f 
Johnson City, N. Y. (21

GRAŽIAUSI IR NAUJAUSI

REKORDAI!
Mes visuomet užlaikome visus CO-

LUMBIA NAUJAUSIUS LIETU
VIŠKUS REKORDUS su naujausiais 
šokiais ir dainomis. Orderius siun
čiam savo kaštais į visus miestus. 
Rekordų katalogus siunčiam dykai 
visiems.

CEO. MASILIONIS 
GENERAL STORE

BROADVVAY, SOUTH BOSTON, MASS.
I,.................... .-T-■*»*.«,«»»,»»»»*»*»»V“***
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KELEIVIS
J. Naujalis.

Pažinkime save
(Tąsa)

Sąžinė.
Sąžinė yra viena svar

biausių proto ypatybių.
Kas yra i

mes negalim proto nei ma
tyti, nei apčiuopti, tai yra 
sunku duoti jam tinkamą 
definiciją (apsklembimą).

Mes galim klausti: kas 
yra elektra. Tečiau nei che
mikai, nei fizikai negali su
formuoti jai tinkamą ap
sklembimą, nes tai nėra ma
tomas bei apčiuopiamas 
daiktas.

Kas kita yra su musų kū
nu. Studijuodami ji mes at
randame celes, kurių nors 
su grynomis akimis nema
tome. tečiau po mikroskopu 
jos aiškiai matosi. Mes ga
lime sakyti, kad musų kū
nas pirmiausia susideda iš 
celių, paskui iš kaulų, rau
menų. nervų, etc. Bet nieko 
panašaus negalima pasaky
ti apie protą.

Protą mes galime studi
juoti tik pagal jojo veikimo 
ypatybes. Bet kas yra toji 
ypatybė? Sekamas pavyz
dys duos mums galimybės 
tai suprasti.

Mes sakome: sniegas bal
tas, naktis tamsi, arklys 
juodas. Žodis "baltas” pasa
ko mums sniego kokybę. Žo
dis "tamsi” paaiškina naktį. 
Todėl tamsumas yra nakties 
ypatybė, kuomet baltumas 
— sniego.

Žodis "juodas” duoda 
mums suprasti, kokis yra 
arklys. Taigi juodumas yra 
arklio ypatybė.

Tečiau mes atrandame ir 
kitokių daiktų, kaip gyvų, 
taip ir negyvų, kurie turi 
baltas ir juodas spalvas- 
ypatybes. o ne vien tik mi
nimi daiktai. Todėl aišku, 
kad tai yra universalės 
(abelnos) ypatybės.

Žinoti bent kokį daiktą 
visiškai, reikia žinoti jojo t 
visas ypatybes. Pavyzdžiui, 
jeigu mes pasakysim, kad 
stalas yra medinis, tai da 
mes nei per .pusę apie jį ne
žinom. Bet jeigu mes saky
sim, kad stalas yra aržuoli- 
nis. apvalus, turi keturias , 
kojas ir rusvai apdažytas,

kuomet pirmame — pro-
• tiškus.

Todėl pagal šitas prota
vimo vpatybes, psichologai 

uroia?' KaŠanri *»>* i dvi klesi:pintas. Kadangi 0BJEKTYvE ir SUBJEK
TYVI.

Objektyve sąžinė yra ta, 
kuri tarnauja protui su
rasti fiziškus daiktus; 
kuomet subjektyvė sąžinė 
gelbsti permatyti praktiš
kus daiktus, tai yra tuos, 
kurie randasi tik prote.

Gal daugumas musų ma
no, kad daiktai yra tik tie, 
kuriuos galime apčiuopti 
bei matyti, kaip tai: saulė, 
mėnulis, paukščiai bei kito
kie gyvūnai. Tas butų klai
dinga, nes meilė, dailumas, 
neapykanta, garbė ir kiti,

i Niekas nebūtų aišku. Nei 
vienas daiktas negalima bu
tų taip ilgai palaikyti pro
te, kad jį apsvarsčius. Jeigu 
sąžinė neprisilaikytų nei 
prie jokio tikslo, tai protiš
kas aktyviškumas butų be 
jokios vertės.

"Ketvirta funkcija duoda 
protui galimybės apvertinti 
save. Kadangi sąžinė pa
gelbsti mums žinoti savo 
proto padėjimą, ji duoda 
galimybės ir save apvertin- 
ti. Sąžinė gelbsti mums ži
noti, kiek mes žinome ir 
kaip musų žinojimas yra di
delis, kaip švarus yra musų 
motyvai bei tikslai, etc.’*

Todėl iš Šito aišku, 
jeigu ne sąžinė su savo Įvai
riomis ypatybėmis, mes nie
ko negalėtume žinoti, su
prasti bei permatyti; viskas 
butų chaose.

(Bus daugiau)

KRITOS50.000.IMM) Į 
VERTES KIAULIŲ.

Kiaulių augintojai Suvie
nytose Valstijose turėjo la
bai didelių nuostolių ši pa-j 
vasari, nes labai daug kiau- i 
Jių išstipo. Nuostoliai ap
skaitomi Į $50.000,000 
viršum. Sakoma, kad 
nuo kornų.

SU 
tai

ŠVEDUOS 
AMERIKOS

ŪKUI
I LIETUVĄ

Greitas pasažie-inis kelias nuo
Geg. 27, Liepos t> ir Rugpiuėka 19 
Got hen burgą, Švediją. Pasažieriai 
transferuoti ant jūrių tiesiai į 

L1EP03V

ATPIGO: | KLAIPĖDĄ 1167 
PILIAVĄ $106.50, J LIEPOJU $167LAIVAKORTES

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

UŽDARE PINIGŲ 
DIRBTUVE.

Washingtono žiniomis, 
valdžia nutarė uždaryt ne- 
c.pribuotam laikui pinigų 
dirbtuvę. Apie 4,000 žmonių 
neteks darbo.

\ ----------------------------------- *----
kad Į--------------------------------

Q | MOLLANH
TU AMERICA UNE W

yra taip-pat daiktai. Todėl LIETUVOS MISIJA NAU 
šiuomi atrandame, kad irk’
daiktai pasidalina į dvi Rie
si: materialiniai ir nemate
rialiniai.

Materialiniai klasei pri
klauso visi tie daiktai, kurie 
užima vietos, yra apčiuo
piami bei matomi: nemate
rialiniai klasei priskirti visi 
tie daiktai, kurie neužima 
vietos, neigi yra apčiuopia
mi, kaip tai: godumas, pui
kybė, meilė ir tam panašus.

Psichologai studijuodami 
sąžinę atranda da 
josios ypatybių, 
įtempimo, kokybės, 
tojimo ir greitumo.

.JOJ VIETOJ.
Nuo balandžio 26 dienos, 

is.m., Lietuvos Finansų Mi- 
j sijos raštinė perkeliama 
nauion vieton. Naujas adre
sas bus 38 Park Row, New 
York Citv, ant aštuntų lu

inu. kambariai 814-16. Va- 
i žiuojant požeminiu trauki- 
niu (Subwav). nuo Grand 

, Centrai grelžkelio stoties, 
reikia išlipti "Brooklyn 
Bridge” stotvje. Važiuojant 
požeminiu iš "Pennsvlva- 
nia” gelžkelio stoties, reikia

Laivai išplauks iš New Yorko

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į I’iLIAVĄ.

per 
bus

S. S. STOCKHOLM 
Geg. 27 ir Liepos S.

S.S. DROTTNINGHOLM
Birželio 16, Liepos 15 ir 
Trečios klesos kainos:

I HAMBURGĄ -------------
| DANZIGA ir PILIAVĄ 
| L1EPOJV ir KLAIPĖDĄ

SWE1HSH AMERICAN LINE, 
, 21-24 Stale Street. New York City,

Rūgs. 9 

$WX50;
$106.50
— $>#7

laivakortes parduo
dame ant visų lini
jų tiesiog i
PILIAVĄ, 

(Karaliaučius) 
KLAIPĖDĄ, 

LIEPOJŲ, 
HAMBURGĄ, 

TILŽĘ 
ĘIDKUNUS 
ir visus kitus por- 
tus ir miesjus.
Rašykite klausdami 
rodjs kaip pigiau
siai ir patogia ašiai 
sugrįžti Lietuvon.

DOVANA

Kas prisius mums 
10 geru antiašų sa
vo pažįstamų ža
dančių važiuoti lae- 
tuvea. siųsti piui- 
gus ar parsitrauki 
giaunes. tas aptu
rės puikią dovaną.

Išmauname
PAšPORTUS 
ir taksų pabudimus. 
Atkeliavusius iš ki
tur patinkame ant 
stoties, pristatome 
bagažą ir palydime 
ant laivo. P^iren- 
giam viską kas rei
kalinga kelionei.
Siunčiame pi
nigus ir par
traukiame gi
mines iš Lietu
vos į Ameriką 
kuogreičiausia.

LmiUAllIAK HUVEL BUftEAU THAVELABL^EAU

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

DOTTERDAM
Gegužės 13 ■ ■

ITCHRMf
UtHVUKHRMMn Birželio 3 Ti

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažie-

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentą arba pas

HALLAND AMERICA LINE
89 Statė St- Boston. Mass.

13
25

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

United
American 
Lines Ine.

kitokių i nia” gelžkelio stoties, reikia 
būtent: (išlipti ”Park Place” stoty, 
išsiplė- į Važiuojant ”Erooklyn Ra- 

nid Transit” požemine lini- 
įtempimo ypatybė yra ta, ja. arba kaip vadina ”Bro- 

kuri pagimdo žmoguje jaus- ” 1'“’* x x
mus, tai stipresnius, tai 
silpnesnius. Pavyzdžiui, mes 
kartais jaučiamės tik biskj 
linksmi, o kartais labai 
linksmi; kartais esam labai 
nubudę, o kartais, mažai; 
kartais mes skaitome knygą 
bei laikraščius su visu atsi
davimu, kartais tik paviršu
tiniai peržvelgiame.

Kokybės ypatybė yra ta, 
kuri padaro musų sąžinę 
nevienokia: kartais musų 
sąžinė yra kuo-tai apsun
kinta. o kartais, visiškai ra
mi: kartais, nustebinta, o 
kartais, nuvarginta.

Kartais musų sąžinė ap
ima gana plačiai, o kartais 
tik keletas daiktų joje ran
dasi. Pavyzdžiui, jeigu mes 

nujas U rusvai apuaz.jv<*s, studijupjame tik vieną celę, 
tai musų protas gauna pil- taj Bus, taip sakant, siauras 
ną supratimą apie stalą sąžinės apskritis; bet jeigu 
jis yra visiškai žinomas. mes studijuojame visą kūną 

Turėdami virš minėtus abelnai, tai bus išsiplėtojusi 
pavyzdžius eisime prie žmo- ypatybė, 
gaus proto ypatybių.

Žmogus gali dirbti Įvai
riausius darbus. Pavyz
džiui, jis gali siūti drabu
žius, gali kirsti medžius, ar
ti, kulti javus, vaikščioti, 
bėgti, skaityti knygas 
laikraščius, etc. Šitie 
darbai atliekami pagal 
to ypatybes.

Proto ypatybių yra 
šešios. Tečiau čia pakalbėsi- psichologų žodžiais: 
me tik apie dvi: SĄŽINĘ ir ”Pirma funkcija duoda 
ATYDĄ. galimybės protui atskirti

Psichologai sako, kad są- vieną praktišką patyrimą 
žinė yra pamatinė proto nuo kito, ši funkcija yra 
ypatybė, be kurios nebūtų protui svarbiausia. ‘Jeigu 
galimybės studijuoti proto, musų protas negalėtų at- 
Šu sąžinės pagelba žmogus skirti vieno protinio patyri- 
įaučia nuliūdimą, linksmu- mo nuo kito, tai jis negalė- 
mą, skauduli, etc. Jeigu mes tų atskirti akmens nuo dv- 
pažvelgsime patįs i savo no, rasos nuo jūrių, žmo- 
protą. tai pamatysime, kad gaus nuo baravyko, neigi 
mes kartais minti jam apie kopūsto galvos nuo mork- 
tai, kas yra musų prote; tai vos. žodžiu, žmogus niekuo- 
yra vidurinis mintijimas. 
Jeigu kas užklaustų mus, 
apie ką mes mintijam, tai 
atsakytume, kad mes mintr- 
jam apie save, tai yra apie 
tai, kas ateina mums Į gal
vą. Pavyzdžiui, mes minti- 
iam apie savo vargus, nelai
mes, pasisekimus bei nepa
sisekimus. etc.

Tečiau kartais mes minti- ri, o kurie, blogi, 
jame apie fiziškus daiktus, 
būtent: stalą, kėdės, pečių, 
gatvę, namus, gyvulius, etc. 
Pastarajame protavime mes 
atrandame fiziškus daiktus,

adtvav” linija, tuomet rei
kia išlipti ”City Hali” stoty. 
Brooklyniečiai atvažiuoda
mi išlipa "Chamber Street” 
stoty. Atvažiuojantieji iš 
New Jersev, Hudson trubo- 
mis, ’ išlipa "Cortlandt 
Street” stoty.

Šioii vieta randasi prieš 
City Hali parka. Surasti la
bai lengva. Komunikaciją t 
kuogeriausia, nes visų po
žeminių traukiniu ekspre
sai sustoja tiktai blokas nuo 
šio namo, šiame name taip
gi randasi Latvijos ir Esto-' 
niios Konsulatai.

Laiškus rašant prašome 
visuomet adresuoti:

Representative of the 
Republic of Lithuania, 

38 Park Row,
New York City.

♦

Dr. A. J. Karatas
Gydytojas 

ir Chirurgas

t i Gydo užsančjusias ligas 
i i vyrų ir moterų; ypatingai ly- 
< i tiškas ligas.

1 Duoda patarimus sveika- 
i [ tos dalykuos* per laiškus.

I 3303 S. M6RGAN ST.
i CHICAGO, ILL

; [ TEL. BULEVARD 2160.
- I
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Greičiausi moderniški laivai pasauly. 
Geriausias patarnavimas pasažie- 

riams.
Localis agentas randasi jūsų mieste 

arba artimai.
I Lietuvą, Lenkiją. Rusiją. Ukrainą, 

j visas Baltijos Valstybes ir į 
Hamburgą.

CARONIA ....................... Gegužės
SANONIA ..................... Gegužės

Kambarys $130.00— 
3-čia klesa $103.50 
Karės taksų $5.

Per Cherbourg, Southampton. 
Liverpeol ir Glasgov:

CARMENIA ................. Gegužės
CARONIA (• Hamburgą) Gegužės 14

Iš Bostono:
CARONIA  ................. Gegužes 14
ASSYRIA ...........  Gegužės 2-1

Personaliai vedama ekskursija su 
užjūrio susisiekimais Sauthaiup- 

tone į Danzigą. Piiiavą ir 
Liepoj n:

MAURETAN1A Geg. 16 ir Birž. 6 
AUL1TANIA ....... Geg. 23, Birž. 13
BERENGARIA Geg. 30 ir Birž. 20

Per Angliją ar Hamburgu i Danci
gą $106.50; į Liepoją $107. Taksų $5.

x Tarp Mew Yorko ir Hamburgo
Trumpas susisiekimas su visais portais Centralinės Europon 

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS K ET V ERGAS
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 fr puikus dėkai 3-čios klesos 

pasažieriams.
Laivai "Hansa”, ‘'Bayern”, ”\Vuerttemberg” ir ”Mount 

Clay” turi kelis specia liūs kambarius.
Du nauji 20,000 tonų trijų sriubų laivai. 

RESOLUTE IR RELIANCE 
išplauks kas antras utarninkas su pirmos, antros ir trečios 
klesos pasažieriais.

Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentų 
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover SU Boston. Mana.

Kartais Įvairios idėjos ei
na per musų protų labai lė
tai; bet kartais eina tokiu 
smarkumu, kad nekurias 
negalima nei sugaut, tai 
yra, apsistot ir pamintyti — 
tai yra greitumo ypatybė.

Sąžinė turi keletą funkci- 
kurių - yra 

keturios svarbiausios. Čia 
apie apie jas pakalbėsime pačių

bei
visi 

pro- jų (veikminių).

met negalėtų Įgyti žinoji
mo bei supratimo.

"Antra funkcija duoda 
protui galimybės pažinti sa
vo patyrimų vertę. Be šitos 
veikmės mes nežinotume 
kokių patyrimų-vengt ir ko 
kių prisilaikyti. Kitais žo
džiais sakant, mes nežinotu
me, kurie patyrimai yra ge-

’Trečia veikmė duoda 
protui galimybės valdyti sa
vo aktyviškumą. Be sąžinės 
proto aktyviškumas butų 
išsklaidytas, I

■ ' —--------------- -- ------- --- -- |

Keks buvo dievas Perkūnas?
Perkūnas buvo vyriausis seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo- j 
jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl -Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 
kokių stebuklų jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai ji garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, 
naikino pasaulį, ir 
ant tuščios žemės 
tuvių tautą?

Ar žinot apie 
trimpą ?

Ar žinot ką veikdavo vyrų 
dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis 
ir Pizius, arba moterų deivės 
Gabija, Jura. Laumė, Milda ir 
kitos ?

Jei to nęžinot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj?’’

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die
dai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 Įvairių dievų. Podraug 
susipažinsit ir su tomis tauto
mis, kurios tuos dievus garbino, 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug jų jau 
nebėra).

Knyga netikybinio pobūdžio, 
liet grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti į diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas lakai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieros, turi apie 300 pusla
pių skaitymo ir kainuoja tik
tai $1.00. Tas pats dailiai apda
rytas. $1.25. Jis gaunamas "Ke
leivio” redakcijoj. Nusiųsk pi
nigus, ir tuojaus gausi knygą. 
Adresuok:

—"KELEIVIS”, 
kaip sapne. 255 Broadway, So. Boston, Mass

LIETUVIS GRASOMUS
Patarnauju prie numirusią 

kuogražiausiai: pigiai ir grei
tai. Viską padarau pagal žmo
nių norą. Aš galiu pribnt grei
čiau negu kiti, nes 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 Akunevičius
Ofisas: 258 BROADWAY 

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

I

J PILIAVĄ
Per Hamburgą

Neužkliudant Lenkų Koridoriaus 
Puikiausi Nauji ”O” Garlaiviai 
Orbita Geg. 13. Birž. 24. Kugp.5 
Vestris................... Gegužės 20
City of Valencia Geg. 25 tiesiai į 

Hamburg
Oropesa Birž.l0,Liep.22JlugpJ!6 
Orduna Geg. 27. Liep.b, Kugp.12 
Vandyck .. Birželio 17. Liep. 29 
Vauban ..................... Liepos 1

Tiesiai į Cherbourg, 
Southampton ir Hamburg. 
Visos atskirtos kajutos. 
Nėra extra mokesčiu.

ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO.

SANDERSON & SON INC. 
AGENTS

26 BROAIHVAY. NEW YORK 
Arba pas viet. laivakorčių agentą

15
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PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS

su augščiausiu išmokamu kursu. 
Išmokami būna labai greitai.

Mes parduodam Laivąkortes ant viso geriausiu linijų. 
SVARBU ŽINOTI.

Mu?ų atstovai išvažiuoja į Lietuvą bėgiu kelių sąvaičių. Jie gali su
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. ;

.... . . ...............................  Į.

kaip jis su- 
kaip paskui 
sutvėrė lie-

dievą Pa-
"T-

a

5
* , - •

ilŠRADEJAIl|
Prisiųskite man savo braiži- 

X sius išradimo išegzamipavimui. 
*♦* Reikalaukite išradimų knygu- 
A tės "Patarimai Išradėjams,” 

kuri duodama dykai.
j Rašykite lietuviškai savo ad- 

*<♦ vokatuL
i Y x ...V...

Y 3 PARK ROW, NEW YORK 
*;X*********4M$>*t**‘ -

MARTIN LAB1NER 
Re*. Pateat Atty.

n<german
LLOYD

I LIETUVĄ
Kambariuose arba trečia 

klesa
New York-Bremen 

• S.S. YORCK Gegužė* 10 
S.S. SEYDLITZ Geg. 24 
S.S. HANNOVER Biri. 7 
ir kas antrą seredą. Puiki 
kelionė. Trečioj klesoj 
puikus uždaryti kamba
riai dėl 2, 4 ir 6 ypatų.

Delei platesnių infor
macijų kreipkitės prie 

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

GAIiDž!AUSIS IR SVEIKI AUSIS GĖRIMAS

JJIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ Šaknų ir žolių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

dirgsnius ir suteikia ramų miegą.
TORAH GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.
Vartokite TORAH, o persitikrinsite kiek jis priduos 

Jums sveikatos ir ramumo.
TORAH COMPANY 

28SCHOOLST„ CAMBRIDGE, MASS.

■

—U.

MOTINU MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu BARBINO 
čiučia-liulia.”

Greičiau bėgki į aptieką ir 
nnpirki 35c. bonką

BAMBINO
VW>ai»»kli« uire< S. V. Pat. Oflae

—B Arbatinis šaukštukas
tuojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kadikiai Mėgsta ji! Jie prašo dasgiaas!» 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
40e. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. R1CHTER * CO, Borougk of Brooklyn, N«w York.

r e
DRAUGIJU *ATYDAI!

OluHtll VPVėliavv1, Kokardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant* 
spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Satnpalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS’CO., 90-92 Ferry St. N«wark,*N. J.

- -- - j

F
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į Sveikatos Kampelis. 
' I_______ __

. AR NORI JAUNAS 
MIRTI?

Kiek sykių per praėjusius 
dvylika mėnesių iš laikraš
čių ai ba nuo įmonių sužino
jai apie mirtį savo pažįsta
mo, kuris buvo pilnoj jau
nystėj ?

Ar paklausei gydytojaus, 
kodėl jisai’mirė?

Daugumas netikėtų mir
čių paeina nuo inkstų ir šir
dies ligų, kraujagyslių už
kietėjimo, apopleksijos ir 
kitokių ligų, kurios atrodo 
nepavojingomis.

Paprastai žmonės nekrei
pia atydos į sveikatą, pakol 
galutinai nepasijunta blo
gai. Reikia žinoti, kad svei
kata yra didžiausias žmo
gaus turtas ir todėl reikia i 
ją saugoti užvis labiausia.

Jeigu biznierius taip pri-

1 'šilumą. Kuomet eini gulti, 
I pirmiaus prižiūrėk, kad
| j------- -—v ----------------- -c.
| .reikalinga eiti ant lauko 
l'ba i kalnus gauti švii

ris tečiaus nėra labai 
stiprus.

Išgedę dantįs, uždegta 
burnos plėvė (išgedusi bur
na),taip vadinamas gerklės, 
gomurio ir skrandžio kata
ras, nosies, koserės, kvėpuo
jamosios gerklės ir plaučių 
ligos padaro nemalonų kva
pą iš burnos. Maisto nevirš
kinimas (indigestija), kuo
met jis turi puti ir rūgti 
skrandvj', duoda dvokimą iš 
burnos. Skrandžio vėžys, 
ypač pažengėjusiame sto- 
vvi. ytin dvokia per burną. 

Kaip matote, vieno budo 
ir vienų vaistų negali būt 
burnos dvokimo prašalini- 
mui, nes jis gali paeiti nuo 
vienos ar kelių priežasčių, 

i kurių vienos lengvai praša
linamos, o kitos kartais prie 
mirt!es ve<^a- Pataiko, jog 

žiūrėtų savo biznį, kaip dau- ^antis randami kaltais, o 
gelis žmonių prižiūri svei-!v!eno^ Juos. pataisius, dvo- 
katą, tai jisai bankrutytų. į kūpąs persimaino,

Jeigu nenori jaunas mirti pe,snyksta. Reiškia, kad yra 
— prižiūrėk savo sveikatą. lr o gal ir trecia pne- 
Jausdamasis nesmagiai at- 
siduok gydytojaus prie-’““"’ ...........
žiūrai. F.L.LS.

tečiaus

rasti, viena po kitai, ir visas 
iš eilės šalinti.

Dr. A. Montvidas.
DVOKIMAS Iš BURNOS.

Dvokimas iš burnos yra 
vienas nemaloniausių daik
tų ne tiek pačiam žmogui, 
kuris ji turi, kiek suęinan- . , . v. .
tiem su juo i kontaktą. Po- zmomU’ kurie žino, jog be 
ros neretai skiriasi arba oro negali gyventi, vienok 
vienas kito vengia dėl dvo-1}31^0 duns ir langus uzda- 
kimo iš burnos. Dėlto paties ■ r^us'. kambaryje
dalyko romansavimas nu.^udetaa žiburiais ir ugni- 
truksta tarp jaunuomenės; mi* Neduoda kunui tinkamo 
daugelis nukenčia biznyj, 
nes niekas nenori žmogaus 
su dvokiančiu kvapu.

Kaip jo nusikratyti?
T* • 1• T T

ORAS.
Žmogus negali gyventį be 

oro. Be oro nėra gyvasties. 
Mes tą visi žinome. Bet yra

sudegina žiburiais ir ugni-
• •V T 1 1 1 • * • 1

vėdinimo. Orą nuo kūno su 
laiko ankštomis drapano 
miš. storais čeverykais, ma 
žais kalnieriais ir t.t.

Jis paeina nuo tiek daug , laiką daugelis
priežasčių, kad visa čia iš-. manė, jog oras yra
gvildent negalima, todėl su- į dvejopas: dieninis oras, ku- 
minėsime svarbiausias. Be ^eras> ir naktinis oras, 
priežasties prašalinimo dvo- kuris blogas. Visi turi žino- 
kimas neišnyks. i*1* naktims oras neblo-

Kiekvienas žmogus turi Sas nepavojingas, bet ge
davo ypatingą kvapą, tan-,ras: Jeigu laikysime miega- 
kiai paveldėtą arba, "šeimy-,mojo kambario langus ati- 
nos” kvapą, kuri neretai tu-' darytus nakčia, apsisaugo- 
ri visi tos pačios šeimynos, S1™e nuo džiovos. .
nariai. Rasės ir tautos irgi*. įmonės klysta manydami, 
turi savotišką kvapą. Jis j°& ^k plaučiams oras rei- 
apsireiškia ne tik prakaite, kalingas. Viesos Sveikatos 
o ir kvėpavime. Kiti ji vadi- biuras nori, idant visi žmo
na kraujo kvapu, nes plau- tų, jog šviežias oras ir odai 
čiai, kur vėdinasi kraujas, ji svarous- v
išneša. Šitas ypatingas kva-; prašalinti tylų
pas nėra taip nepakenčia- °r$- Kad musų kūną uzlai- 
mas ir jo negalima permai- .lus g®roJ sveikatoj, pnva- 
nyti - jiome turėti judinamo oro.

Nepakenčiamas, biaurus Tas reiškia nesėdėti uždary- 
dvokimas arba smarvė iš tame kambaryje. Stengkis 
burnos v-tankiausiai paeina visaomet permainyti orą.
nuo vienos dviejų priežas- Atidaryk langus. Atidaryk 
čių — arba dantų, alveolų "'PJ1?-. kartok elektrikmę 
puliavimo, arba chroninio yedyldą. Elektnkmė. vėdv- 
tonsilito. Kad sužinojus, ku- “lą yra sveika net žiemoje, 
ris jų yra kaltas, reikia pa- -Tei.g11 . tai darysi, gamtos 
daryti šitokį tirinėjimą: vaistai — šviežias oras^ —- 
Siuiu arba popieros lapu pa- aaug ^ero^ atneš. Šviežias 
braukti tarpdanti iki pat ora? suteikia visam tam 
ten, kur smegenis susisiekia a£udą. Pagelbsti prašalinti 
ir pauostyti. Jei dvokia, ......ii Pats žinai, kiek geriau 

jautiesi, kuomet išeini ant 
šviežio oro po sėdėjimui šil
tame kambaryje. Augafai, 
kurie yra laikomi viduje, 
kur nėra šviežio oro ir sau- 

vm. lės tuoj vysta. -Tas
s k i r t i n g az atsiduodanti - v^u’ ^tėriške
Hamburgo suriu, yra chro- 
niniam tonsilite. Tonsilų 
plyšiuose susirenka nešva
rumo ir prisiveisia bakteri
jų, todėl juos paspaudus pir
štu, galima išspaust balzga
nos medžiagos, kuri ir dvo
kia. Šitokiame atsitikime 
reikia tonsilus išplauti arba 
bandyt vaistais juos gydyt.

Tarp retesnių priežasčių 
yra viena gana tanki — tai 
burnos nešvarumas: užsili
kę maisto gabalėliai tarp- Į

Jiavimas yra priežastim. 
Tuomet reikia kreiptis į 
dentistą, kuris išgvdys dan
tis ir tuomi prašalins smar
vę iš burnos. Smarvė šitoj 
ligoj yra šlykšti. Ji neikiek 
labiau nepakenčiama, tik

• šviežias oras — 
daug gero atneš. Šviežias

arba vaiku.
Nesibijok šviežio Oro. 

Reikėtų žmonesmokinti bai
mėje laikyti uždarytus ir 
šiltus' kambarius. Kambario 
oro temperatūra hiekubmet 
neturi viršyti 70 laipsnių. 
Sveikatai 68 laipsniai ge
riausia. Perdaug šilumos 
nesveika. Sausas oras irgi 
nesveikas. Stotftitfs oras 
taipgi nesveikas. Perdaug 
drėj^iumo ote’irgi nesveika. 

) šviežias oras išnaiMha 
dančiuose ir burnoj. Kas ne- gemalus, kurie yra priežas- 
valo burnos po kiekvieno tim šalčių ir kosėjimo. Ap- 
valgio arba bent einant sisaugojimui nuo šalčio rei- 
gult, to burnoj pūva užsili- kia ikvėpti daug šviežio oro. 
kęs maistas ir dvokia* i Vyrai, kurie dirba ant oro, 

Tabako rūkytojai visuo- nepaisant kaip baisiai šalta, 
met. ypač ryte, turi dvo- retai pagauna šaltį.
kiantį kvapą iš burnos, ku-j Vėdinimas svarbesnis už

kambaryje oras judėtų. Ne-
> ar

ba į kalnus gauti šviežio 
oro. Jeigu tik pakelsi lan
gus, gausi kiek tik norėsi 
šviežio oro net prigrūstame 
mieste. 
‘Kvėpuok giliai. Tas pagel

bės plaučiams, smegenims 
ir visam kunui atlikti savo 
užduotį.

Gatvekariuose oras Į 
trumpą laiką būna apiblo- 
gintas. Nesibijok pakelti 
langą. Yra visų užduotis 
prižiūrėti, kad gatvekąrio 
vėdintojai butų atidaryti.

Atsiminkime, jog kosėji
mas ir čiaudėjimas ankštose 
vietose pavojinga, nes išpla
tina gemalus. Kuomet karts 
nuo karto Įkvėpiame tą pa
ti orą, yra bloga. Jeigu turi 
šalti ir nori kosėti arba 
čiaudėti, užsidėk ant burnosi
, , »T l x i i • vimo, uiaeiiu ir mažu, ios iarmusSkepetaitę. Nepastatvk kl-į randasi New Jersey valstijoj, netoli 

tus į pavojų. Ir tegul tave -r^ - -č-
kiti i paveju nepastato.

Buk "atidarytų langų 
draugas ’ F.L.IS.
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FARMOSIij
pardavi-1 Į

FARMOS!*
Turiu daugybę farmų ant i

i mo, didelių ir mažų, su triobomis, so- 
: daas, apsėtais laukais ii gyvuliais.
i Parduodu ant lengvo išmokesčio. (19) 

TONY ZABELO
P. O. Box 1, Peacock, Mich.

MM
VISI KŪDIKIAI PRIVALO GAUT '

PIENO.
Viena motina iš Bostono mums ra

šo: "Aš negalėjau savo krūtimis pe- 
rėt kūdikio. Bandžiau visokio maisto, 
bet mano kūdikis vistiek netarpo. 
Tuomet daktaras pataič mai. vaitot 
Bordeno Eagle Brand pieną, nuo ku
rio kūdikis pradėjo žymiai atsigaut-.*’

1 šiame laikraštyje laikas nuo laiko' 
į jus rasite apskelbimą Eorden’s Eagle 
Brand Miik. Tai yra maistas, kuris' 

;užaugino daugiau vaiku, negu visi. 
Ikiti maistai sudėjus krūvon, iškirpk- 
apskelbimą ir pasiųsk jį The Borden, 

iCompany, New York, o jie prisius: 
i tau dykai visas instrukcijas tavo kal-i.^_____ v _____ 1...... ..............  r
. bjj, kaip penėti kūdikius, arba kny-; pridėjus nenusenka ir tuo budu ge- 
‘ gą su pamokinimais, kaip iš Eagle resnė 
! Erand pieno padaryti -kanius ' * ; 
gius. Pranešk, ko tu nori. j"" "

• -----------------------

JIEšKAl PUSININKO ANT 
FARMOS, farma didelė ir 
bama. Plačiau paaiškinsiu 
k u, arba ypatiškai.

* GEO. PETRAITIS
R. F. D.

North WHmington, Mass.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Piapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
Pylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą

negu diržas. Jokių diržų ar 
vai-j sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne- 

Išiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dur- 
----- l>e. Gauta aukso medalius. Mes pri- 

i siusime ką sakome, atsiųsime jums 
I išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATOR1ES
3058 Stuart Bldg.. St. Louis, Mo.

MUSŲ
TIESIOGINIS SUSINĖSIMAS

Persiuntime

PINIGU I LIETUVĄ
Užtikrina

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

Pristatomi paliudijimai su priėmėjo

ČEKIŲ ĮDĖLIAI 
TAUPYMO ĮDĖLIAI

parašu.

APSAUGOS 
SKRYNELĖS

dir-i1 
laiŠTi

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybes farmų ant parda

vimo, dideliu ir mažu. Tos farmos 
........................................ '.I I 

. Farmos geros ir der
lingos. Platesnių žinių klauskit laiš
ku. MIKE CHUBINSKi (26)

Box 46, Sami Brook, N. J.

PIRKIT FARMAS LIETUVIŲ 
KOLONIJOJ:

New Jersey valstijoje, netoli New- 
arko. Farmos randasi geriausioj vie
toj, prie bažnyčios ir mokyklos ir 

■arti miesto. Turiu ant pardavimo 200 
i farmų, didelių ir mažą, pigių ir bran
gių. Šu visa: mažu įmokėjimu galit 

.. Platesnių žinių 
klauskit (18)

I TONY MARKŪNAS
Box 41. Sergeantsville, N. J.

SVEIKATOS PATARIMAI
PER RADIO.

Suv. Valst. Viešos Sveika
tos Biuras nesenai pradėjo pjrktį .-er^ farmų. 
siuntinėti du syk ant sąvai 
tės pranešimus per radio._____
Radio yra naujas bearatinis jieškau farmos nuo is iki 25 
išradimas. Tai pirmu kartu akru« arti miesto ir fabrikų, netoli j- x strytkano, turi būt tirštai apgyventa pasaulio istorijoje radio te- apielinkė, kad būt galima užsidėt 
lefonas vartojamas viešos krautuvė. Norėčiau, kad būt N. Y., 
sveikatos tikslams. Praneši- 1 ’ J’ ai Mass*j.
mai siunčiami du syk ant R- 7 D- L 72*®- w»ikes-B»rre, Pa. 

%NAavaLR^di<txSt®‘; FARMOS! FARMOS!
Pas mus, šioj lietuvių apielinkėj, 

‘sš žinau daug visokių ŪKIŲ ant par
davimo: Su gyvuliais ir visais pada- 

ketvirtos valandos po piet, ' Klauskit manęs ūkininko, o aš jums 
i,100 metrų tolumo, ir kitas tei!'"'rai
oėtnyčioj ant devintos va- joseph g^Ribo, (19) 
landos vakare, 375 metru ______ Scottvnie. M>ch.______
tolumo. Utarninko išsiunti-iFARMOS! FARMOSr 
mai siekia 300 mylių, o pėt- j 90 akrų fahma, 35 akrai ariamos.

i Rnn 'eeras miškas, vaisingų medžių sodae,
llVČiOS, 1,500^ mylių. Ltar- 7 kambarių namas,{Varnė, 3 vištinin- 
ninko pranešimas siunčia- kai» vanduo bėga Vlnamą ir barnę; 
mas seredojsu murikaliSltu 
pl-ogramu ir prakalbėlėmis. “ «.3oo.

■ 119 akrų farma, 36 akrai dirbamosPer tuos savaitinius svei- . Žemės, 400.099 pėdų miško dėl lentų, 
nrarM>šrrvm« ^nv Vnl !api* 1500 kordų miško, dėl malkų, na- KaiOS praneSimUS, oUV. vai-^mas> 5arnė, Vištinirikas, nauja kalvė 

stijų Sveikatos Departa- garadžius; 6 karvės, bulius, tely- 
taentas stengiasi pasiekti Kai”
kiek galima daugiausia ! Turiu daug gražių* farmų, su gal- 
žmonių, idant jie žinotų bu-’vija,s ir T^bokas 
dus apsaugoti viešą sveika- 
ą. Tikimasi, jog per radio; cfra PAR'iVTAf 
bus galima siuntinėti viso-; 100 akn?> apie 40 ak. fferos’ derlin. 
nas Žinias, kurios pagelbės žemės, kita ganykla ir miškas, 
nukreipti paprastas liįas jrl^1doid£Š’»S 
apsaugos ir pagerins tautiš- ’daur.ė. didelė vištinyčia, sailio, maši- 

-- - - ■ -‘na kornam supjaut, gesinis indžinas
ir pjūklas malkom pjaut, 2 vežimai, 

sunkus ir lengvi pakinkai, 
i, kaląveiteris, akėčios, mašina 

šienui pjaut, grėblys, kalvio įrankiai, 
12 gerų karvių, 1 bulius, 2 dideli 
jauni arkliai. Biznis varomas iš pie
no suvirs per 30 metų. "Senelis non 
parduot viską už $7,200. *

Šita ferma viena iš geriausių ši
toj apielinkėj.

lv tI
Sutrinkite save 

skaesmis 
Remnatiškus, 
Neuralgija, 
Šlubumą, 

Niksterėjiiuą, 
Ištampytus 
Muskulus, 

Dantų 
Skaudėjimų, 

Galvos 
Skaudėjimų, 
Peršalimų.

Te mykite, kad 
butų

INKARO 
VAISBAŽEN- 

KUS.

5
t.

ties N S F, Anacostia, D. C.' 
Vienas siunčiamas utarnin L-p npnkinlika miniitn nn 'toy»nM« gyvuliais ir visais pada- r.e,, JjenKlOlIKd. nunuių po (jais, sodnais, užsėtais laukais ir tt.

ką gerovę. Yra klausimų ir

J. BUROKAS
25 Millburv st., W6>cešter, Mass.

atsakymų skyrius, ir kas są- i, bogė, 
vaite no viešos ‘sveikatos
pranešimais bus atsakyti 
keli klausimai.

Pranešdamas anie tą nau- Į 
ią tarnystę; Suv. Valst. Vie-j 
šos Sveikatos Biuras sako: 
"Nukreipiamos ligos gali 
būti išnaikintos. Kiekvienas 
Dranešimas turės informa
cijas kaip nukreipti ligas. 
Yra priedermė kiekvieno 
žmogaus būti Šveiku. Būti
nai reikalinga sulaikyti li
gas. Jeigu kiekvienas ap
saugos save, tokiu budu pa
gerins tautos sveikatos pa
dėjimą. Kiekvienas vyras, ' 
moteris ir vaikas Ameriko
je turi pagelbėti sveikatos i 
apsaugojime."

Gal ateis diena kuomet • 
radiofonas užims tokią i 
svarbią vietą Amerikos na
muose, kaip šiandien užima . 
telefonas. F.L.I.S.

FARMOS! FARMOS!
KAS NORI PERS1T1KRINT. PA

MATYT. arba PIRKT k'ARMA, te
gul kreipias ypatiškai arba per laiš
ką pas mane. Apie mus yra geriau
sia apielinkė farmeriams, -laukai der
lingi, aš esu pirmutinis lietuvis far- 
meris ir gyvenu 13 mėtų šioj lietuvių 
kolonijoj. (19)

FRANK BUTTAS
ROUT 1, FREESOLL, MICH.

FARMOS!
Vienas negaliu 

viena .89 akrų, o 
duodu bile katrą, 
nyti ant namų mieste' arba ant lotų 
geroj vietoj, Illinois, Indiana, lova, 
it Wisconsin valstijose. Norėdami ge
tą ūkę pigiai įsigyti, kur yra geriau
sia žemė, atsišaukite pas mane iki 
15 dienai gegužes (May). įsigiję ma
no ūkę nebijosite daugiau streikų, 
nei bedarbės. A. J. PAUL1CK (19)

R. 3, Bos 100. Medferd, Wis.

FARMOS! 
dvi ukes išlaikyti, 
kita 40 akrų. Par- 
taipgi sutinku mai-

3E
ATVIRAS LAIŠKAS 

VISUOMENEI!
Gerbiamieji Tamstos:— šimtai lie

tusiu priėmė mano patarimą ir nusi- 
nirko labai naudinga knygelę, po var
du "TIESUS KELIAS PRIE TUR
TO”. Ji parašyta lietuvių kalboj, pa
rodo kaip su keletą" dolerių gali pra
sėti savo biznį ir tapti turtingu. Ji 
išaiškina daug biznio paslapčių, pa
vyzdžiui: kaip daryti Amoniją, Mui
lų, 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
ria. Ji kaštuoja tikta: vienas doleri.?. 
Nesiųsk pinigų, bet tuoj, dabar, ra
šyk man Sakydamas: Meldžiu prisiųs
ti man knygutę po vardu "Tiesus Ke
lias Prie Turto". Aš prižadu užmo
kėti pačtoriui viena dolerį, kaip at
neš man šitą knygelę.

Adresuok taip: (20J
WALTER YITRKEVICZ

3842 So. Lnion Avė, Chicago, Jll.'

*
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41 Bedford St., kampas Cliatthcey,

1845 1922

Boston, Mass.

Greitas Susinėsimas su Lietuva
Kuomet norėsi siųsti savo giminėms į Lietuvą pinigų ar šifkor- 

tę, arba rengiesi pats grįsti į tėvynę, tai tamstai patartina kreip
tis į gerai žinomų, teisingų ir atsakomingą lietuviškų agentūrų,

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai ir šifkorčių agentai 

85 Leverett St, Boston, Naša.
Mes atstovaujam visas Garlaivių Linijas.

Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuvos 
Atstovybėj Washingtone, išėmimui pasportų.

Galit siųsti užsakymų per paštų ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN |R FINBERC
Bankieriai

85 Leverett St,$5.25 ”H&R” AUTOMATIŠKAS 
REVOLVERIS $5.25. »*»*»*«* »*«*»*«* >*«*>•»* »*w*»*w*

ROSENBLUTH BROTHERS

Plėšimai atsitinka kiekvieną dieną. 
Jeigu tu nori apsaugot save, tai ne
lauk, kol busi apiplėštas, bet, tuojaus 
užsisakyk musų garsų ”H & R' au
tomatiška revolveri. ŠTAI PROGA, 
KURIOS NEPRIVALAI PRALEISTI. 
Musų garsusis ”H & R" revolveris 
pilnai gvarantuotas. Paprasta jo kai
na $11.00, vienok supažindinimui vi
suomenės su šiuo garsiu revolveriu, 
mes numušėm jo kainą iki $5.25, taip 
kad kiekvienas galėtų lengvai ji įsi
gyti.

Musų garsusis ”H & R” revolveris 
padarytas iš geriausio plieno ir sauja 
šešis kartu su vienu užtaisymu. Kuo
met užsisakai, pažymėk kurio kalibro 
nori: 22, 82 ar 38. Taipgi pažymėk ar 
nori mėlyno plieno, ar nikeliuotą. Iš
kirpk ši apskelbimą ir prisiųsk jį 
mums su savo vardu, adresu, įdėda
mas už 35c. štampų jo,persiuntimui, 
o $5.25 užmokėsi, kuomet aplaikysi 
revolverį. NEATIDĖLIOK — RAŠYK 
TUOJAUS! Užsisakantieji iš kitų ša
lių prisiųskit pinigus iškabto. t?)

VVESTERN ARMS COMPANY
Dept. P—98

2136 \Ų. Chicago Avė.. Chicago, III.
* v

EXTRA! EXTRA!

*

Į
I

Žemiau negu fabriko kaina, 6 bar- 
beriški daiktai, kaina $3.75. Tai yra 
iabai pigiai, nes šie daiktai mažiausia 
yra verti $9.00. Tik pamislyk ką gau
ni. Gerą barberišką. britvą, Gvaran- 
tuotų barberišką mašinukę. Barberiš- 
kas žirkliukes. šukas. Gerą diržų ir 
gerų šepetukų. Šie visi daiktai yra 
gero padirbimo ir kiekvienas bus Jais 
užganėdintas. Vien barberišlaa maši
niukė yra verta tiek, kiek mes prašo
me už visus daiktus. Tokia žema kai
na mes parduosime šiuos daiktus tik 
per trumpų laiką, ir jeigu jus norite 
pasinaudoti šiuo pasiulymu, tai pri- 
siųskite 20c. dėl persiutimo ir $3.75 
užmokėsite, kai daiktus aplaikysite. 
Gvarantuojame užsiganėdinimą arba, 
gražiname pinigus. Rašykit tuojaus, 
nelaukit nei valandos. (18)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 North Irvlng Are, Dept. 402,

CHICAGO. ILL.

3E

DIDELIS NUPIGINAMAS GARSAUS MUSŲ
VICTOR BRAND TABAKO

RUSIŠKA MACHORKA taboka svaras ..........
MACCABOY TABOKA (Rožių) .......................”
HUNGAR1SKAS PYPKIŲ TABAKAS pakelis

ŠULTANA
n

C1G ARĖTŲ TABAKAS No. 1
99 99 99 2
99 99 99 O

$1 už švara. 
$1.50 
$2.00

99 99

99 •>

Boston, Mass.
S*!*!*!*1

55c.
55c.
50c.

Užsisakyk 
puikus.
Specialės

%

išbandymui. o. persitikrinsi, kad musų tabakas

Kainos pardavėjams ant aplikacijų. <21)

VICTOR COHN TOBACCO CO.
554 W. ROOSEVBLT RD. Dep. L. CHICAGO, ILL.

3E
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BANKIERIAI
Pinigus siunčiam į visas Lietuvos dalis. Laivakortes 

parduodam į Lietuvą ir iš Lietuvos ant visų linijų laivų.
Mes parūpinant pasportus išvažiavimui j Lietuvą 

greitai ir be jokių kliūčių.

1146 North Second Street
(2nd Št. and Girard Avenuė.),

PHILADELPHIA, PA.

(19)

• * * •

Henry J. Schnitzer Statė Bank:
141 Wash jngton S t. New Verk, N. Y.

■

TO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DEPARTA
MENTO NĖW YORKO VALSTIJOS KAIP SENI AUS.

TAIP IR BABAR
SIUNČI A pinigus į Lietuvą pagai dienos kursą.
BANKAS, turintis geriausius ryšius Lietuvoje, išmoka 

pinigus greitai ir saugiai.
PARDUODA LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietuvos 

ant greičiausių ir geriausio laivų.
PARŪPINA PASPORTUS, pasirašymus konsulių ir šu

tei kia'' geriausius patarimus keleiviams.
NORĖDAMI GAUTI PREKES auksinų ai laivakorčių, 

rašykite į SENĄ ir gerai ŽINOMĄ:
‘Vi

Henry J.Schnitzer StateBank
141 VVashington St. Ne w York, N.Y.

1

:»

KORTOS! INTUS!
No. 1. Laimės Spėjimo Kortos 

gerai žinomos Madame Le Nor- 
mand, garsios mystiškos franeuzės 
moters, kurios pranašavimai tur
tingiems ir biedniems, karaliams 
ir' kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų korių su 
paaiškinimu kaip įspėti laimę, 
tik $1.90.

No. ?. 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 ršdirbimo. Kaina su paaiš
kinimais tik $2.25.

.Mes gvarantuojam užganėdini- 
ma arba sugražinant atgal pinigus.

Prisiųsk tik 25c. padengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk kokio nu
merio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai aplaikysi kortas savo 
rainuose. Adresas: (19)

PRACTICAL SALES CO.
1219 NORTH IRVINO AVĖ, Dept. 290, CHICAGO, ILL.

; • • -*e

*
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Vietinės Žinios
Socialistų konferencija.
Pereitą nedėldienį "Kelei

vio” redakcijoj įvyko lietu
vių socialistų konferencija 
arba pasikalbėjimas. Susi
rinko būrelis draugų, kurie 
nutarė surengti Norwoode 
prakalbas ir atgaivinti te
nai L.S.S. kuopą. Iš pasikal
bėjimo paaiškėjo, kad yra 
ir kitur draugų, kurie nori 
tverti L.S.S. kuopas. Iš 
Lawrence’o buvo gautas 
laiškas su širdingais sveiki
nimais ir aukomis, 
skiriamos 
Lietuvos 
tams, o kita pusė tvėrimui 
LSS. kuopų Massachusetts 
valstijoj. Konferencija nu
tarė pasirūpinti, kad ir 
Lawrence butų surengtos 
prakalbos ir atgaivinta LSS 
kuopa.

Iš pasikalbėjimo paaiškė
jo, kad didžiausia kliūtis, 
kuri stabdo LSS. augimą, 
yra persunki mėnesinė mo
kestis. Mokėti kas mėnuo po 
50 centų, kuomet nieko už
tai negaunama, ne kiekvie
nas darbininkas dabartiniu 
krizio metu išgali. Todėl 
konferencijos draugai išsi
reiškė, kad LSS. turėtų iš- 
stoti iš Partijos,./kuriai da
bar eina didžiuma mokes
čių, ir numažinti mėnesinę 
duoklę iki 15. centų. Bet nu
tarta su tuo da palaukti iki. 
pasibaigs Partijos , suvažia
vimas, nes galimas daiktas, 
kad per tą suvažiavimą pati 
Partija nutars sumažinti 
svetimtaučių organizaci
joms mokestį — tuomet ne
būtų . reikalo iš Partijos 
trauktis. ’ ’

Gražios socialistų pra
kalbos.

Pereito nedėldienio vaka
rą Lietuvių 'Salėje buvo su
rengtos lietuviu socialistu 
prakalbos Gegužės Šventei 
paminėti. Žmonių buvo ne- 
perdaugiausia. nes tuo pa
čiu laiku apatinėje salėje 
buvo moterų draugijos va
karienė, vienok prakalbos 
buvo labai gražios ir •švel
niai užsibaigė. Nors komu- - 
nistai vis da neužmiršta sa
vo "klausimų” duotu bet 
"revoliucijų” iau nekelia ir l 
užsilaiko ramiai.

Drg. Neviackas kalbėjo 
apie Lietuva ir kovą su kle
rikalais, o Michelsonas nu
rodinėjo. kiek blėdies dar
bininkų klesai padarė bol
ševikų netaktas ir kilę dėl 
jo nesutikimai proletariato 

’ eilėse.
Buvo renkamos ir aukos 

Lietuvos socialdemokra
tams. Aukavo šie draugai: 
P. Brazaitis $3.00; J. Pilka,
J. Žilinskas, J. V. Manelis,
K. Vidugiris. A. Pateckas ir 
J. Jankauskas, po S1.00; 
smulkiais sumesta $3.03; iš 
viso susidarė $13.58.

kurios 
pusiau — pusė 
socialdemokra-

KELEIVIS

Įsai mažai, gal tik apie poraįGykį, 17 Riverside at. No. Wey- 
i šimtų. Programo pildytojai mouth, Mass.
savo skaičiumi beveik virsi-I Felicija ir Alena Strumskai- 

j jo publiką. Tai yra kaltė iš Merkinės miesto, pas Vla- 
1 rengėjų, kad nemokėjo šio ^ą Strumskį, 27 Cottage st, 
I koncerto atsakančiai išgar- West I-ynn, Mass.
sinti. Didžiuma Bostono ir “ *v-s---- *—
Cambridge’aus lietuvių apie 
šį koncertą visai nežinojo. 
Nors vietos laikraščiuose 
paskutinėj savaitėj prieš 
koncertą buvo įdėti apskel- 
mai, bet visai maži, taip kad 
skaitytojai vargu galėjo pa
stebėti.

Programo

Bronislova Deimantavičiutė, 
iš Gaurilių kaimo. Viekšnių val
sčiaus, pas Joną Stankų, 53 
Summer st, Stoughton, Mass. 

Kurie norite parsitraukti sa
vo gimines iš Lietuvos, tad nie
ko nelaukiant kreipkitės prie 
musų. Su pagelba musų sky
riaus Kaune mes prirengiame 

vedėju buvo “orinčius atvažiuoti j Ameriką 
paskirtas ant tiek nepraši- s jl.vg šios šalies įstatymu ir tie. 
lavinęs žmogelis, kad nemo- kurie -vra prirengti, gali drąsiai 
kėjo nei poros sakinių tin- važiuoti, nebus jokių kliudymų, 
karnoj kalboj išreikšti.

M. N.
Visais reikalais kreipkitės į 

Bostono
I BALTIC STATĖS FINANCE

CORP.
357 Broadway. So. Boston. Mass

CAMBRIDGE, MASS. 
Paminėjimas Pirmos

Gegužės.
L.S.S. 71 kuopa, Lietuvos 

Sūnų Draugystė ir L.D.L.D. 
kuopa suvienytomis spėko
mis surengė paminėjimą 
darbininku šventės Pirmo
sios Gegužės, kuris įvyko 
pereitam nedėldieny Rho- 
des Salėj. Kalbėjo drg. J. 
Neviackas. Jis savo kalboj 
nušvietė praėjusių metų 
svarbesnius darbininkų gy
venimo nuotikius ir nurodė, 
kokiais keliais darbininkai 
privalo eiti sekančiais me
tais. Buvo renkamos Lietu 
vos socialdemokratams au 
kos. Surinkta 6 dok : ' ?

Publikos buvo nedaug. ...
Galbūt todėl kad fa diena endos neš« per mėnesį, jnešt yatuuL luucį, tą mena „;kia nes savininkas va.
ouvo daug įvairių parengi- .ij? j Lietuvą, 
mų Bostono apielinkėj. „L"”,, L ..L...

Beje, šiose prakalbose bu- f armu ir biznių Mas; 
vo pasižadėjęs kalbėti ir V. 
Ambrozaitis, bet jis kasžin 
kodėl nepribuvo. Rep.

SVEČIAI Iš LIETUVOS
Atvažiavo laivu George 
Washington 30 d. balandžio 
1922. per Bostono Baltic 

Statės Finance Corp.
Andrius Vilniškis. iŠ Brastų Savininkas eina Į didesnį biznį, todėl 

kaimo, Antanavo Vaičiaus, pas 
Joną Masutą, R.F.D. 3, Augus
ta. Wis.

Petrė Aleksiunienė, iš Užu- 
gasties miestelio, pas Adomą 
Aleksiuną, 315 Fourth st, So. 
Boston. Mass.

Veronika Kalinauskaitė, iš
Kaštų kaimo. Merkinės vals
čiaus. pas William Sharkev, 134 
Ames st, Montello. Mass.

Marijona Garolaitė, iš Pivėnų 
kaimo, Triškiu valsčiaus, pas

I

PRANEŠIMAS. •
šioomi perspėju visus, kad Kristina 

Žideiis. buvusi mano leeališka mote
ris. t«etį karta apleidžia mane. Todėl 
■>uo šio pranešimo už padarytas per 
■a kokias nors paskolas aš nesiimu 
-ck:os atsakomybės Ji išvažiuodama. 
>askutini karta balandžio 29 d.. 1922. 

■įasiėmė kartu 5 metu dukterį Marvte.
ANDRIUS ŽTDELIS <19)

68 Tudor st. So. Boston, Mass.
- -----------r -------------

REIKALINGAS apysenis vyras 
-»rie taisymo čebatu. Taipgi kas no- 
■čtų pirkt, parduodu ėeverykų taisy- 
-no bizni. Matyt gali vakarais 
nuo 45;3O.

-126—3rd e4, So. Boston. Mass.

REIKALINGAS BARBERIS 
Vakirifis ir Siibatomis. Atsišailkit pas 

PET. DRASUTIS
54 Market st, Brigbton. Mass.

PARSIDUODA GERAS NAMAS , 
r,orchesteryj, su visais Įtaisymais ir 
;tvmo šiluma. 3 šeimynų po 6 ruimus.

Taipgi turiu dane serų namų ant 
pardavimo Montelloje, oe to turiu 

'. * * >s. valstijoj. No
rint informacijų klauskite 
New Engiand Real Estate Ezchange 

M. G. AUGUS
S63 \Vashington st, Boston. Mass.

GERA PROGA PIRKT namas ge- 
■oj vietoj, nrie kalniuko, 73 Old 
Harbor st.. So. Bostone. Galima ma
tyt vakarais nuo C. (19)

K. JANKUNAVIČIUS.I
PARSIDUODA GROSERNĖ.

Biznis gerai išdirbtas tarp lietuviu. 
. ‘ 1 

nori tg parduoti.
JOS. STANISLOVAITIS (18)

187 VV*. 4th st, So. Boston, Mass.

MALKOS IR ANGLIS.
Muvinara forničius ir kitokius 

daiktus.
Taipgi duodam trokus ir automo

bilius piknikams ir kitokiems išva
žiavimams. \ (19)

O. DZINDZILĖTA
877 Cambridge st, Cambridge.Mass. 

Tel. University 9524-M.

PARSIDUODA.
Didelis ”dry goods” štoras lie- 

Stasį Doveiką, 74 Riverside st, tuvių 
Netvton Upper Falls, Mass. tiktai

Stepanija Strušinskaitė, iš
Akmenės miestelio, pas Feliksą 361

apgyvento j vietoj. Kaina 
$3,000. (19)
A. IVAŠKEVIČIUS
Broadvvay. So. Boston.»

Parsiduoda 3-j« KAMBARIŲ FOR- 
NIC1A1. Norinti pirkti kreipkitės 
šiuo adresu:'

J. BUZAK
380 W. 4th at, So Boston, Maas.

BROADWAY GARAGE
Parandavoju automobilius' 

pasivažinėjimui ir per-' 
kraustymui daiktų. Taipgi 
parduodu aliejus, tajerius' 
ir visokias automobilių dalis

BROADH'AY GARAGE 
Petras Jakimavičius, 

Savininkas, 
543 East Broadwav, 
South Boston, Mass. 

Telefonas: So. Boston 51370

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
(AKIŲ SPECIALISTAS)

Išegza minuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinama kaina.
J. L. Pasakantis O. D, 

377a RROADWAY
SO. BOSTON. MASS.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DR. AL FIDERKIEWICZ.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų.
‘VALANDOS:

Nuo 1 iki 3. nuo 6 iki 7:30 
Šventadieniais nuo lo iki 1.

g] CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.

| Tel. South Boston 2613
* Residence Brookline 4739-M
| SUSAMHE M. PUISHEA SHALLIA
J (PUIŠĮ LT£)
| Lietuvė Moteris Advokatė
| 253 Broad* ay, So. Boston. Mass. ,

Telefonas 5I12*W.

i
•i

i
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I
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DENTISTAS
10—12 uiena; 
2—5 po pietų; 
6—8 vakare;

i 
i 
i 
i

Dr. A. Garnan-Gumauskas
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

Nedėliomis nuo 10—12 dienų.
705 N. Main st. kam p. Broad st.

MONTELLO. MASS.

; Tel. S. B. 2488. į

Cr. J. C. LMidžiusSeyBiour
? LIETUVYS ?
j Gydytojas ir Chirurgą*. J
4 506 Broadwav & G st. ! 
$ SO. BOSTON. MASS. C

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broaduay, priešais pasta.
SO. BOSTON Tel. So. Bostoo 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.

14 d. Gegužes-May, Alioję, 1922
PER

BALTIC STATĖS FINANCE CO.
Išvažiuoja Lietuvon daug lietuvių

I

Susivienijimo Lietuvių Dai- 
nininkų 2-ro apskričio 

koncertas.
Pereitam nedėldieny Con- « 

vention Hali, Bostone, Įvv- • 
ko Susivienijimo Lietuvių • 
Dainininkų 2-ro apskričio ■ 
koncertas. Programo išpil- j 
dyme dalyvavo keturi cho- | 
rai ir riša eilė solistų. Iš į 
chorų geriausia dainavo į | 
Aido Choras iš Worceste- ’ į 
i io, vadovaujant J. Bute-1 Į 
nui. Taipgi neblogai daina- ! 
vo ir Liuu&ybės Choras iš!! 
Montello. Birutės Kanklių ;! 
Choras iš So. Bostono ir• ! 
Lietuvių Lavinimosi Ratelio I 
Choras iš Norvvoodo pasi- j 
rodė prastai. id

Iš solistų publih,. geriau-'1 
šia patiko J. Butėnas ir p-lė ! 
Irena Grane. Taipgi labai I 
puikiai pagriežė ant smui- Į 
ko Nellie Boettcher. apie 
dvylikos metų mergaitė. • 

Abelnai imant programas 
buvo gana didelis ir turtin- • 
gas. Bet publikos buvo vi- •„

DIDELIS LAIVAS “CARONIA” IŠPLAUKIA

iš BOSTONO tiesiai į HAMBURGĄ
Visi keliauninkai, važiuojanti per minėtą Lietuvių 

jstaigą, turės geriausius su 2, 4 ir 6 lovoms "kambarius 
pačiam viduryje laivo. Yra užsakyti iš anksto 186 
kambariai.

HAMBURGE musų atstovas pasitiks visus keleivius 
per mus važiuojančius ir sykiu su bagažais expresiniu 
trukiu važiuos j Kauną.

Norinti važiuot sykiu su musų rengiamu buriu ir 
turėti gerą ir pasekmingą kelionę, kreipkitės laišku 
arba ypatiškai.

Dėl sužinojimo vietos ant laivo, bagažo, pasporto ir 
kitokių informacijų norint apie kelionę, klauskite, mes 
paaiškinimus suteiksime dykai.

✓

KURIE NORITE, kad gautų PINIGUS LIETUVOJE GREITAI, siųskite 
tuojaus per mus. Musų karjeras išvažiuoja tiesiog i Kauną 14 gegužės ir tuo- 
jaus įteiks siuntinius adresatams.

fHaltie titate# finance 'Co,
LIETUVIŲ LIAUDIES BANKINĖ IŠTAIGA.

357 BROADUAY, Tel. So. Boston 1061. SOUTH BOSTON, MASS.

\

TeL Beach 6931

OR. I. M. FRIEOMAI
SPECIALISTAS VENERIKŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo Hg« ir 

Reumatizmo. .
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 VASHlNGTON ST.

BOSTON. MASS.

PETRAUSKAS 
Broadway. 
Boston. Mass.

l t

: PETRAS VALUKOKIS 
h Tik vienas lietuvis.

Auksorius ir Laikrodininkas

Per 12 metų So. Bostone par- 
luodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darba ir užsa
kymus priimu per paštą :r iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKON1S
• SO. BOSTON, MASS.

375 BR0ADWAY

KONSERVATORIJA
Lietuvių Muzikos Konserva- 

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

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

Adresas:
MIKAS

769 
South

Tai. So. Boston 606-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
L1ETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieag.
Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pieta.

Seredomis iki 12 diena.
Ofisas "Keleivio” namo

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

DIDŽIAUSIA SO., BOSTONE LIETUVIŲ

ČEVERYKŲ KRAUTUVE.
• Užlaikom geriausių išdirbys- 

čių čeverykus, kaip tai: 
Commonwealt, Bostonia, Ha- 
milton, Brown, American. 
Lady and Gentleman ir kito
kių geriausių išdirbysčių. 
Prirenkam dėl visokių kojų. 
Taipgi užlaikom marškinių, 
pančiakų ii’ kitokių aprėdalų 

g dėl vyrų ir vaikų.
Malonėkite užeiti persiti

krinti, o‘mes stengsimės ger iausiai patarnauti.

<,

Tel.: Richmond 2957-M. - i

Dr. David W. Rosen Į
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai.iri 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR < 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo 8 iki
Nuo 2 iki 3 diena. 
Nuo 7 iki 8 vakare.
121 HANOVER ST, 

BOSTON. MASS.

KODIS SHOE STORE
377 W. BROADWA Y, SO. BOSTON, MASS.

Tei.: So. Boston 575-M.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka |
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite p 

ant 100 Šatėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo X 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio ' ! 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo j 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

10 ryto. »

LIGAS.

KAINOS

Norintieji važiuoti i Lietuvą „BERENGARIA” laivu ir turėti sau už palydo
vą JONĄ J. ROMANĄ — skubiai atsišaukite visais kelionės reikalais i

LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 BROADWAY, BOSTON 27, MASS.

Iš New Yorko į KAUNĄ per 9 dienas
GREIČIAUSIU IR DIDŽIAUSIU CURNARD LINIJOS LAIVU

“BERENGARIA

BERENGARIA" išplaukia iš NEW YORKO Gegužės 30 dieną
Keliauninkus palydės iš New York’o iki Kauno Lietuvių Prekybos Bendro
vės prezidentas JONAS J. ROMANAS.

Iš Piliavos iki 
Eidkunų ir 

d Kauno bus pa
rengtas specia- 
lis Lietuviams 
keliauninkams 
traukinys.

V *■

KARO TAKSŲ $5.00.

t

Trečios Klesos 
8107.SO

Antros Klesos 
$182 80




