
^‘KELEIVIS”
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Lftdiia J. G. Geguži* ft (X

Prenuaerata meti
Amerikoj* ........... .........
Kanadoj ir užrubežiuos*

Prenumerata pašei
Kanadoj ir užrubežiuos*
Amerikoje ....................
Apgarsinimų kainos klauskit laišku. 

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite:

**Keleivis,** S. Boston, Mass.

I

No. 16 SO. BOSTON, MASS. 21 BALANDŽIO APRIL, 1920 M.
"Entered as Seeond Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass.. under the act of March 8, 187*.

True translation filed with the post- master at Boston, Mass. on April 
21, 1920. as required by the Act of October 6, 1917.
— 1 •Revoliucija Gvatemaloje; 

prezidentas nuverstas.
■ •

Oi
JIS BUVO TIKRAS DES

POTAS.
Manuel Estrada Cabrera 
viešpatavo kaip tikras ca
ras, rodydamas visiems špy
gą, kas tik norėjo jį praša
linti. Keliatas kartų buvo 
kėsintas! jį užmušti, bet jam 
vis pavyko išsisukti.

Cabrera viešpatavo išviso 
22metu. • Tiktai du lotinų 
Amerikos aucokratu yra jį 
tuo žvilgsniu pralenkę — tai 
buvęs Meksikos despotas 

______ ________!l)iazas ir pagarsėjęs Para- 
lyga, kad butų gvarantuota guayaus valdonas F rancia. 
jam asmens apsauga ir le- Cabrera gimė 1857 metais 
galės jo savasties sugrąžini- ^euzaltenango mieste. Pa- 

Revoliucinei kariume- baigęs advokato mokslą, ji
sai buvo paskirtas ■ vienos 
provincijos gubernatorium, į 

o vėliaus vyriausiu Quezal-; 
tenango miesto teisėju. Bet 
tokie urėdai jo ambicijai bu
vo per maži. Jisai įsiskver
bė į antrojo vice-prezidento 
vietą ir kuomet 1898 metais1 
prezidentas Barrios buvo 
nužudytas, Cabrerai atsida
rė proga tapti Guatemalos 

galva. Tiesa,

Revoliucionieriai sudarė 
naują valdžią ir įvedė 

tvarką.
Guatemalos respublikoj, 

vidurinėj Amerikoj, įvyko 
revoliucija. Prezidento Cab
reros valdžia nuversta. Re
voliucionierių kariumenė 
apsupo jo tvirtovę La Paima 
ir jis sutiko pasiduoti ta iš-'

mas.
nei vadovavo jo priešinin
kas Carlos Herrera.

Cabrera pasidavė revoliu
cionieriams tiktai po smar
kių mūšių, kurie prasidėjo 9 
balandžio ir tęsėsi iki 15 ba
landžio. Surinkęs savo šali
ninkus ir gerai apsiginkla
vęs, Cabrera turėjo savo 
rankose San Jose ir Mata- 
mores tvirtoves, ir buvo .... 
drūčiai įsikasęs La Palmoj. iespublikos _ 
Revoliucionieriai, iš pradžių , PaProc,°.. Prezidento
da neskaitlingi ir be ginklų, ture’° ?flm.tl P“™*? 
užėmė respublikos šeštinį*?1, vice-prezidentas, bet 
Guatemala Tu nusėi tuo- Cabrera papročių nepaiso, 
iaus stojo didesnė respubiL Jisai nuėj0 > au^tu-ių valdi
kes dalis ir kas diena jieYns ninklį susirinkimą, pasidėjo 
j pagalba pradėjo plaukti iš ??‘ st?1(! revolveri ir uzreis- 
lisu pusiu daugiau žmonių ke. susirinkusiems: Gerbia- 
ir ginklų. Cabrlra kelis kari Guatemalos
tus bandė su savo kanume- pi 
ne atakuoti Guatamalos 
mieste revoliucionierius, bet 
kiekvieną sykį buvo atrem
tas.

Revoliucionieriai Herrerai 
vadovaujant taip sustiprėjo, 
kad paskui apsupo San Jose 
tvirtovę ir Cabreros kariu- 
emnė 12 balandžio jiems pa
sidavė. Paėmę šitą tvirtovę, 
revoliuicionieriai įgijo daug 
kulkasvaidžių ir kitokių 
ginklų; negana to, jie per
kirto susisiekimą tarp Ma- 
tamores ir La Palmos, nes 
San Jose stovi tarpe tų dvie
jų miestų ant kelio.

Paimtoj San Jose tvirto- 
vėų buvo užmuštas vienas 
Carbreros pulkininkaks ir 
kitokių karininkų, bet srnul- • 
kesnių žinių da nėra. Teleg- ■ 
ramos sako, kad revoliucio
nieriai tuojaus sudarė n a u- ' 
ją valdžią, uždarė visas kar
čemas ir mieste tvarka esan
ti gera.

Iš San Salvadoro praneša
ma, kad buvęs Guatemalos 

, prezidentas Cabrera esąs 
areštuotas ir laikomas Poli
technikoj. Pirmutinis revo- 
liucionieriams pasidavęs ge- ” 
nerolas Padillos vadovauja
mas artilerijos korpusas.

Taip griuvo Cabrera, pas
kutinis lotinų Amerikos dik
tatorių veislės atstovas. Tas 
žmogus buvo tikras ana
chronizmas. Jisai užsiliko 
iki šios gadynės, kur „prezi
dentų’’ viešpatavimas desėt- 
kais metų jau nebe madoj. 
Šiandien jau ir tarpe lotinų 
amerikiečių kįla reikalavi
mas, kad prezidentas butų 
nacių žmonių renkamas, 
kaip yra daroma šiaurėj an
glu Amerikoj.

O betgi nežiūrint' nsa to,

Ir jo buvo tiesa. Nuo to 
laiko jisai valdė Guatemalą 
iki jšiai dienai. Nors „prezi
dentu” jis vadinosi, bet caro 
vardas jam irgi butų per sil
pnas. Nes tai buvo tikras 
despotas, kruvinas rytų bu
delis. Didžiausis viduramžių 
barbaras butų bijojęs tokių 
darbų imtis, kokius atlikda
vo sėdėdamas ant sosto 20- 
tam amžiuje Cabrera.

Ministeriai pas jį buvo 
tikri vergai. Ant kiekvieno 
žingsnio Cabrera turėjo šni
pų. Niekas negalėjo Guate- 
malon įvažiuoti arba išva
žiuoti be šnipų žinios. Taip 
Įkiri buvo ta šnipų sistema, 
taip didelis to despoto nepa
sitikėjimas žmonėmis, taip 
žiaurus nužiūrėtųjų perse
kiojimas, kad niekas nedrįs
davo ir vardo to barbaro iš
tarti garsiai. Kaimynas bi- 
jcdavosi kaimyno.

Cabrera buvo susikrovęs 
didelius turtus iš žmonių sa
vasties, kurią jis konfiskuo
davo už prasikaltimus. Tarp 
žemės savininkų jis turėjo 
didžiausių sau priešų, ku
riuos jisai trėmė iš savo 
šalies, kad konfiskavus jų 
žemes. Turėti Guatemaloj 
turto, būdavo, didelis pavo
jus. Turtingiausis Guatema- 
ioje^ žmogus po prezidento 
Cabreros buvo tūlas Herre- 
ra. Ir-prezidentas buvo jau 
užsisėdęs ant jo, kad paė
mus jo turtus. Jis buvo jau 
kelis kartus uždaręs Herre- 
rą kalėjiman ir sakoma, kad 
pastaruoju laiku jau rengė
si jį nugalabyti. Bet Herre- 
ra tai pajutęs slapta suor
ganizavo prezidento priėšus 
ir pakėlė revoliuciją. TaiD ir 
pasibaigė to despoto viešpa
tavimas.
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PALESTINOS. į angliakasių pirmininkui Ho 

Žydų zionistų organizaci-; watl!\ka^ Jls h.ep!ų. J1’?00 Lenkija šiandien atskirta 
ja Londone gavo iš Palesti-: angliaKasių 
nos žinių, kad arabai tenai j Houat to nepaaarvs, uždarė dešimčiai dienų vi- 
pareikalavo i penkias dienas Jisai turės stoti balandžio ^s rubežius, kad neįsileidus 
uždarvti Zionistų Komisiją Pri^s teismą m pasiaiškinti, spekuliatorių, kurie neša iš 
Palestinoje, išvyti jos vadus JIS to nedaro. Austrijos austrų pinigų
ir paleisti žvdų batalijoną.' Hovvat ir kiti šansas ang- Lenkijon. Tuo tarpu gi len- 
To nepadarius, arabai grą- liakas^ .?Į1’sl,n.1.nkai dabar kų valdžia esamas Lenkijoj 
sina išplausią visus žydus Į PalelstĮ is kalėjimo po kau- austrų kronas renka, išmai- v /<nc nnvn _ ____________ •_ i_ i

master at Boston. Mass. on Apnl
21, 1920. as required by the Act of 
October 6, 1917.

ARABAI VEJA ŽYDUS Iš jas Curran įaskė
X •w-az-»rwwww.T I 1’1 * *

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on April 
21, 1920. as reouired by the Act cf 
October 6, 1917.

LENKIJA ATSKIRTA 
NUO PASAULIO.

grįžti į darbą, nuo viso pasaulio. Valdžia 
s, uždarė dešimčiai dienu vi-

i

ir paleisti žydų batalijoną/ 
r" "* • i _ •-------—

sina išplausią visus 
Palestinoje. . ,

Palestinos administracija 
sutikusi arabų reikalavimus 
išpildyti, bet Anglijos kariu
menės vadas generolas Al- 
lenbv esąs tam priešingas. 
Jis įsakęs arabų reikalavi
mus visai ignoruoti, tečiaus 
daryti viską, kad išvengus 
sumišimų.

Palestina senovėj buvo 
žydų žemė, bet dabar jį ara- 

jbų užgyventą ir jie neno- 
jri žvdų tenai isileisti.
i " ________ __________

I

18,279 MOKYKLOS BE 
MOKYTOJŲ.

i Suvienytų Valstijų švieti
mo komisionierius P. P. 
Claxton praneša, kad dėl 
mokytojų stokos Suvienyto
se Valstijose dabar 18,279 
mokyklos stovi uždarytos, o 
41,900 mokyklų mokytojau-Į 
ja neprityrę žmonės' 
Jeigu mokytojams alga 
nebus šįmet pakelta, sako 
jisai, tai ateinantį ru
denį pusė Amerikos mokyk- . 
lų neatsidarys. Dabar mo- . 
kvtojų algos taip mažos, kad /S
mokytojai negali iš jų pra 
gyventi, ir eina pelningesnio 
darbo jieškoti. Komisionie- 
riaus apskaitliavimu, moky
tojų dabar reikia;

Texas valstijoj .... 2,055 
Kentuckv............ 2,250
Virginijoj............ 2,000

, Georgijoj............ 1,500
No. Carolinoj........ 700
Iowoj ...................... 600
Dabar netinkamų moky

tojų mokytojauja šiaip:
Texas valstijoj 
Virginijoj .... 
Alabamoj .... 
Georgijoj .... 
Tennessee .... 
Minneęotoj ... 
Illinojuje .......
Kentuckv .... 
Nevv Yorke .. 
So. Carolinoj .

4,000
3,500
3,£>001
3,000
3,000
1,800
1,200
1,100
1,100 

. 1,000

SOCIALISTŲ TEISĖJAI 
BUVO GIRTI.

ei ja. Jie buvo areštuoti 
paniekinimą teismo,” 
atsisakė eiti liudyt į taip va
dinamąjį Kansas Valstijos 
Pramonės Santikiams Sprę
sti Teismą.

Kaip tik angliakasių va
dus kapitalistai uždarė ka- 

įįlėjiman, visi Kansas valsti
jos angliakasiai apskelbė 
streiką, kuris tęsiasi jau an
tra sąvaitę.

—
REIKIA $18,000.000 Į DIE
NĄ VALSTYBEI VESTI.

Washingtor.. — 
įnis pastaruosius __ t ___ r
Suvienytų Valstijų valdžios Reed. amerikiečių komunis- 
reikalams išleista $5,028,- tų rašytojas ir "kalbėtojas, 

: 176,000, arba arti $18,000,- Finliandijoj tapo sušaudy- 
(X)0 į dieną. tas. Bet Washingtone dabar

. Žymiausias per tą laiką gauta nuo Amerikos arnba- 
Įišlaidas sudarė: sadoriaus Finliandijoj ži-

Karės min. $1,301,605,000 nių, kad tas netiesa. John 
Geležink. adm. 776,590,000 Reed dabar sėdi kalėjime 
Laivyno mirr. 621.364,000 Abo mieste. Finai jį suėmė 
Skol. procen. 664,923,000 už kontrabandą 17 kovo Abo 
Laivų komis. 433,100,000 uoste. Jis buvo pasislėpęs 
Kongresas savo reika- tenai ant vieno garlaivio 

. lams išleido per tuos 9 mė- anglių aruoduose. Ar jis no- 
o prezi- rėjo tuo budu vykti Rusijon, 

;dento afisas $6.1] 7,000. ar jau grįžo iš Rusijos Ame-
Visus tuos pinigus darbi-įrikon, žinia nepasako. Tik 

ninkai turi uždirbti. tiek pasakyta, kad pas jį ra-
------------ do daug įvairių šalių pinigų

SUĖMĖ 200 ŽMONIŲ. į ir auksinių daiktų, išviso 
Bridgeporte, Connecticut 880,000 finiškų markių ver- 

valstijoj, pereito nedėidienio 4ės. Beto da pas jį atrasta 
naktį majoras padarė di- ' 

į džiausią ablavą ant visokių 
nedorybių namų ir suėmė 

j apie 200 vyrų ir moterų. Ab-1 
lavoj vadovavo pats majo
ras Wilson, kuris parsitrau- 
‘kė'tam tikslui 150 privati
nių detektyvų iš Nevv Yor
ko. Vietos policijos jisai ne
naudojo, nes jis sako, kad 
visi nedorybių namai buvo 
užlaikomi su jos žinia. Ma
joras „išklynyjo” 26 lošimo 
ir 22 paleistuvystės namų.

MILIONIERIŲ BAŽNY- 
įčOJ NUŠOVĖ DAKTARĄ.
j Pereitą nedėldieni 
I Yorko milionierių

’už no jas ir stempuoja, kac 
nes daugiau jos jau necirkuliuo- 

tų. Po to, lenkų ir austrų pi
nigai busią lygios vertės. 
Iki šiol gi austrų krona bu
vo 30 fenigų brangesnė už 
lenkų markę. Pakol pinigai 
bus išmainyti ir sulyginti, 
niekas negalės Lenkijon nei 
įvažiuoti, nei išvažiuoti. Su
sisiekimas paštu ir telegra
fu taipgi pertrauktas.

JOHN REED SĖDI 
KALĖJIME.

Kelios dienos atgal laik-Per devy- r...........
mėnesius raščiai paskelbė, kad John

i
I

■■

Metai XV,
True translation filed with the post-master at Boston, Mass. on April 
21, 1920. as reąuired by the Act ofOctober 6, 1917.

V/ 1 • • •• •Kolčako armija atgijo ir 
veikia iš vien su japonais.

PERSIJA NORI SUTAR
TIES SU RUSIJA.

Anglijos valdininkai 
kosi ne^ibiją pasklydusių 
dabar žinių, kad Persijos 
valdžia pradėjo rodyti noro 
padaryti su Sovietų Rusija 
sutartį, kurią tūli diploma
tai skaito pavojumi- Angli
jos interesams Persijoj. 
Anglų nuomonė yra tokia, 
kad jeigu Persija ir pada
rys su Rusija sutartį, tai to
ji sutartis bus ekonominio 
pobūdžio, panaši į tas, ku
rios buvo padarytos arba te
bedaromos tarp Sovietų 
Rusijos ir kitų kraštų.

sa-i

JAPONAI UŽIMSIĄ GE- 
LEŽENKELĮ IKI BAI

KALO.
Semionovas ir kiti juoda
šimčiai tveria naują frontą 

prieš boiševikus.
Associated Press iš Char- 

bino praneša, kad Charbino 
vakaruose ant geležinkelio 
ištiko smarkus mušis tarp 
japonų ir kvniečių. į pietus 
nuo to miesto japonai užėmę 
jau kelias geležinkelio sto
tis.

Tuo pačiu laiku gen. Voi- 
! ciechovskis, susirinkęs Kol- 
įčako armijos liekanas, susi- 

Tulas laikas" atgal Lenino jungė su gen. Semionovu ir 
valdžia pasiūlė Persijai pa- eina iš vien su japonais, no- 
naikinti visas sutartis, ku
rios kenkia Persijos reika
lams, todėl Persija ii4 nori 
su Rusija derybų.

DENIKINAS LONDONE; 
NORI ILGO PASILSIO.
Buvęs kontrevoliucionie- 

rių vadas Denikinas atvyko 
iš Konstantinopolio į Lon
doną. Laikraščių reporte
riams jisai pasisakė esąs la
bai nuvargęs ir norėtų su
rasti sau patogų namelį, 
kur jis galėtų pasilsėti ra
mybėje apie tris mėnesius. 
Su Denikinu atvyko genero
lo Kornilovo sūnūs ir duktė. 
Komilovas buvo kitas kont- 
revoliucionierius, kuris da 
orie eKrenskio buvo pakė
lęs maištą.

rėdami, matamai, sudaryti 
prieš bolševikus naują fron
tą ant Sibiro geležinkelio 
TJžbaikalėj. Charbine kalba
ma, kad japonai esą pasiry
žę užimti geležinkelį iki pat 
Baikalo Ežero.

Darbininkų komitetas, 
kuris buvo pastaruoju laiku 
sudarytas ir norėjo paimti 
Rytų Kynų geležinkelį savo 
kontrolėn, likos generolo 
Pao užgniaužtas. Geležinke
lio kontrolė dabar pavesta 
valdybai, kuri susideda iš 
penkių kvniečių ir penkių 
rusų, bet kvniečių dalyvavi
mas visai nežymus ir ant 
tos valdybos pilasi nesuskai
tomi skundai, kad ji nieko 
daugiau neveikia, tiktai va
gia.

TURKAI NEPASIDUDA 
SĄJUNGININKAMS.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad turkų naciona
listai, kurie pakėlė prieš są? 
iungininkus ginklą ir nori iš

•galybė įvairių fotografijų,
■paveikslų ir korespondenci
jos nuo Rusijos 'bolševikų 
įvadų.

Iš Suvienytų Valstijų
• Reed išvažiavo pereitais me
tais be pasporto, irgi turbut Į savo žemės juos išvyti, da- 
ant laivo pasislėpęs. .

RUSAI MUŠASI SU JA- 
PONAIS.

1,500 rusų paimta nelaisvėn 
ir 400'užmušta.

London.
gauta žinių, kad Chabarov- 
ske buvo didelis mušis, per 
kurį krito 237 japonų karei
viai ir 400 rusų. Beto, japo
nai paėmė 1,500 rusų nelais
vėn.

Chabarovskas yra žymus 
Sibiro miestas. Jis guli tru
putį daugiau kaip 300 mylių 
į šiaurę nuo Vladivostoko, 
turi apie 16,000 gyventojų ir 
daug fabrikų.

Iš Tokio čia

i bar užėmė Hadžiną. Mersi- 
noj francuzų kariškas lai
vas išsodino prieš turkus 
tris batalijonus pėstininkų, 
kelias batarėjas artilerijos 
ir buri raitelių. Armėnai 
liuosnoriai padėjo francu- 
:ams išlipti. Bet turkai sa
ko, kad susisiekimas tuojaus 
buvęs sunaikintas ir francu
zai negalėję toliaus nueiti, 
kaip jų laivo kanuolės galė
to juos apsaugoti.

I

NORI NUGIKLUOTI VO
KIETIJĄ.

Francuzija, Belgija, Itali
ja ir Anglija nutarė parei
kalauti, kad Vokietija tuo
jaus nusiginkluotų, kaip nu
rodo taikos sutartis.

Jeigu Vokietija atsisaky
tų tai padaryti, sąjunginin-

bažnv- kų valdžios nutarė pertrau- 
Pačių kapitalistų laikraš- čioj, kuri randasi kertėj 15- Kti tuomet su Berlinu diplo

mai rašo, kad New ” ’ " - • - x ■
legislaturos ponai, kurie j nežinomas žmogus nušovė 
orašalino penkis socialistų Morgano kadtarą Markoe.į 
atstovus, laike balsavimo Daktaras ėjo kolektuoda- 
buvo nugirdyti. Anti-saliu- ” J —l'A~” 1
nų lygos pirmininkas Mi
liam H. Anderson sako, kad 
tą vakarą, kuomet buvo bal
suojama išmesti socialistus 
’š legislaturos, „teisėju” po
sėdis pavirto tikra „girtųjų 
orgija” ir tūli assemblyma- 
nai taip nusigėrė, „kad juos 
•eikėio nešte iš buto išneš
ei.” Nevv Yorko „Times” sa
ko, . kad Andersonas reika
laująs, idant Albany pavie
to district attorney šitą 
skandalą ištirtų, bet district 
attorney tylįs.

Yorko' tos įatvės ir Stįvesant sentikius ir uždė-
kiti blokadą.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad Angoroje tur
kų nacionalistai apskelbė 
sovietų typo respubliką.

AMERIKOS LAKŪNAI 
ATAKUOJA BOLŠEVI

KUS.
Iš ’enkų fronto A^socia- 

ted Press praneša, kad ame-

PRANCŪZAI JAU TRAU
KIASI Iš FRANKFURTO.

Francuzai orneša, kad jų
Afrikos juodveidžių divizi- rikiečiai lakūnai, kurie t»r- 
;a, kuri buvo užėmus Fran- nauja prie lenkų armijos, 
kfurtą, jau pasitraukė į nulėkė 90 mvliu už b'dšpvL 
Wiesbadeną, likęs tik ofi- kų linijų ir bombardavo Si
derių štabas, bet ir tas jau tomiro geležinkelio stotį, į 
įvažiuojąs. Evakuacija ėjo nietvakarius nuo Kijevo, 
aip ramiai, kad Frankfur-, Vagzalas buvęs pilnas ka- 
o gyventojai ir nepatėmijo, riumenės ir traukiniu, į ku- 

'oc- pusė francuzų kariume- riuos amerikonai mėtė bom- 
įės apleido miestą, šitos has ir neterštai skrisdami 
uodosios francuzų kariu- šaudė iš kulkasvaidžių. 

menės vokiečiai baisiai ne- Klausimas, ką ti° žmonė' 
apkenčia. i blogo amerikonams pada-

--------------- ’rė?

BERLINE SUSTREIKA
VO 40,000 TARNŲ.

Pereitoj subatoj Berline 
40,000 tarnų.

mas „ant Dievo garbės’’ pi- į 
nigus ir kada jis vienam vy-i 
rui pakišo po nosia torielką,; susti eikavo 
tas išsitraukė revolverį ir Hotel Adlon ir keli kiti vieš-
nigus ir kada jis vienam vy-j

šovė pinigų rinkikui tiesiog 
i kaktą. D-ras Markoe tuoj 
sukrito. Bažnyčioj pasidarė 
didžiausis sumišimas. Mote- 
rįs pradėjo spiegti, o vyrai 
—vieni šoko prie peršauto
jo, kiti leidosi šoviką gau
dyt. Šovikas bėgdamas šau
dė į besivijančius ir da du 
milionierių sužeidė, bet vis 
dėlto jį sugavo ir įdavė poli
cijai. Suimtasis pasakė poli
cijai, kad ir kitiems ponams 
busią tas pats. Jis pasisakė 
esąs Thomas W. Shelly. Po
licija sako, kad jis nes_enai >s 
beprotnamio esąs pabėgęs.

bučiai streikierių reikalavi- 
vmus tuojaus išpildė, tai 
tarnai sugrįžo darban. Kiti 
hoteliai ir restoranai stovi 
uždaryti.

UŽTROŠKO 4 DARBI
NINKAI.

Ant Massachusėtts avė., 
Roxburyje, iškastoj duobėj 
užtroško 4 darbininkai. 
Duobė buvo prisirinkus ga- 
zo iš kiauros dūdos. Darbi
ninkai nieko apie tai nenu
manydami nusileido duobėn 
ir paskui atrado juos negy
vus.

ČEKŲ KABINETAS RE
ZIGNAVO.

Iš Londono skelbiama, 
kad rezignavo visas Šeko- 
Slovakijos ministeriu kabi- Italijos

Jis buvo sudarytas Albanijos valdžią ir autono
minę konstituciją.

netas.
pereitą liepos mėnesį.

ITALIJA PRIPAŽINO 
ALBANIJĄ.

Iš Romos pranešama, kad 
valdžia pripažino

http://www.T
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darbiiolės planą.” ■■ ■

Pagalios pasirodo, kad ši- prSSito" sjurbikt;

"LAISVĖ” IŠRAŠĖ SAU

netikėjo, kad
tik-

PALIUDYMĄ.
Jei da kas 

mūsiškiai "komunistai” 
rak kovoja prieš organizuo
tus darbininkus ir remia re
akciją, tai dabar gali apie 
tai persitikrinti iš pačių 
komunistų" organo "Lais

vės.” Visi žino, kad Ameri
kos lietuvių socialistų suva
žiavimas Įsteigė andai Fon
dą Lietuvos Šoialdemokra- 
tams Remti ir dabar renka 
į tą Fondą aukas. Surinkti 
pinigai eina Lietuvos darbi
ninkų organizavimui ir ko
vai su atžagareiviais, šitą 
Fondą remia visi susipratę 
darbininkai. Bet ar žinot, ką 
ant to komunistų organas 
„Laisvė” sako? Ji liepia ne
duoti Lietuvos darbinin
kams nei cento: štąi jos žo
džiai : .

"Chicagos lapas ragina vi
sus Amerikos darbininkus 
remti Lietuvos sociaiburžujus, 
aukauti jiems kiek galima 
daugiau, nes kitaip jie galės 
išnykti, kaip dekano bitės. Mes 
manome, kad susipratę darbi 
ninkai neprisidės prie rėmimo 
savo priešų. Juk remti Lietu
vos socialburžujų partiją, reik
štų tą pati, ką remti ir dabar
tinę Smetonos valdžią.”

Taip kalba pati „Laisvės” 
redakcija 68 savo laikraščio 
numeryj. Ir ji baugina savo 
skaitytojus, kad nei vienas 
jų tam reikalui neaukautų, 
nes—

”Kuris darbininkų duoda 
nors centą Lietuvos socialbur- 
žujams, pasivadinusiems Liet. 
Socialdemokratų partija, tas 
prisideda prie nupirkimo vir
vės, kuria paskui gali būt pa
kartas.”
Kaip matote, Lietuvos so

cialdemokratus, kurie dau
giausia kovoja už darbinin
kų teises, komunistų orga
nas šmeižia „darbininkų ko
rikais.’’ Tuo tarpu apie tik
ruosius darbininkų neprie
telius, apie klerikalus, kurie 
ir caro laikais malšino „kra- 
molą,” ir dabar nepažaboti 
po Lietuvą siaučia, — apie 
juos „komunistų" organas 
nieko nesako. Visos „Lais
vės” atakos, visi jos purvai 
kreipiami į socialistus. Ir ji 
tai daro tokiu pat budu, kaiu 
visi reakcininkai. Reakci
ninkai šmeiždami socialis
tus visuomet dedasi geriau
siais darbininkų draugais, o 
socialistus piešia bjauriau
siais judošiais. Jie sako, kad 
socailistai nepripažįsta šei
mynos ir, netiki į Dievą, kad 
įvykinę šbcializmą jie atims 
iš darbininkų pačias, išar
dys šeimvnas, įves priversti
ną darbą ir padarys visus 
savo vergais.

Lygiai taip elgiasi ir „ko
munistų” organas „Laisvė.” 
Ji irgi sako: jeigu jus au
kausite socialdemokratams 
bent vieną centą, tai jie pas
kui visus jus iškars.

Bet visi žino, kad da ne
labai senai atgal pati „Lais
vė” agitavo už Lietuvos so
cialdemokratus. Vyriausis 
jos redaktorius Prusoika 
tuomet buvo Lietuvos So
cialdemokratų Partijos at
stovu Amerikoje ir rinkoj 
tai partijai aukas. Beveik* 
kiekvienam „Laisvės” nu
meryje jis prašė „Lietuvos 
draugams” pinigų.

Taigi dabar išeina, kad ir 
’Taisvė’’ tuomet rėmė „so
ciaiburžujus” ir rinko pini
gus ant "nupirkimo virvės," 
kad iškorus darbininkus!

Toks yra liogiškas išvedi
mas. Bet faktiškai taip nė
ra, nes faktiškai Lietuvos' 
socialdemokratai niekados! 
darbininkų ”korikais” ne-' 
buvo, nėra ir neketina būti.' 
Lietuvos soicaldemokratai 
nėra keitę da nei savo prin-

idngą dykaduonį, žmonių
Bet pas 

ir klerikalus 
reiškia garbę. 

, , , , . i ------- «i žmogų pagerbti,
:uut „oda), nėra mandagiai pavadinti, jie vi-

ių! TUOJ REIKĖS ŽODYNO, j 
j Iš visų Lietuvos sričių,] 
'didžiausia „darbuotė” eina 
j kalbininkų "kriptyje.” Nau- 
Į ji žodžiai, nauji sakiniai 
] taip ir pilasi iš jų kalvės. 
’ Štai, pavyzdžiui, valdžios 
laikraštyje „Lietuvoje” skai 
rome toki pranešimą: 

"Einant Ypatingųjų Krašto 
Apsaugos Įstatu 5 § šiuo pa
naikinamas karo stovis visoj® 
Lietuvoje.”

Mes pasakytume, ”re- 
mianties," arba „vaduojan- 
ties’’ tokiais įstatais panai
kinamas karės stovis. Taip 
jau pas mus buvo iki šio’ 

’ priimta sakyti ir tokia kal- 
__  jba buvo visiems supranta- 

Nominacija tęsėsi apie 10ima. Dabar gi staiga kokio 
-- Iminutų ir nei vienas neapsi-įten filologo fanaberija už- 

■^pma.__________________ Įsimanė Įstatymais „eiti.”
p ' Tuomet atsistoja vienas Į Bet jeigu galima įstatais 

darbininkas ir sako ‘ , eiti,” tai kodėl tuomet ne
atsibaladojęs nesenaiI "Jeigu norit išrinkti ! jail’U0Juk ar Maip nea-taip

tūlas Uzdyna^l retortų, tai nominuoto dar-
i tuvių kalbos žodyną, jeigu 
;musu kalbininkų „darbuotė” 

buvo taip nesiliaus. Jie ir patįs nebe- 
... j „ponų” i susikalbės, jeigu pradės įs- 

’arbintojams ausis paraulo tatais lyg kokiom lentom 
tuo gėdos. ‘„eiti.”

LS.S. REIKALAI.tas ponas Juododis, kuris tautininkus 
vokiškai savo pavardę ver- būti „ponu” 
čia Schwarzhaut (schwarz Norėdami 

haut ■ 
geneiolss, nei kito-Įsuomet sako: „ponas.”

Vienoj draugijoj So. Bos
tone buvo anądien valdybos 
rinkimai. Tautininkų ir kle
rikalų orientacijos žmonės, 
nominuodami kandidatus į 
draugijos sekretorius, re

komenduoja:
„Paduodu poną B—” 
'Neapsiimu,” atsako B. 
„Paduodu poną K—” 
„Neapsiimu."
„Paduodu noną R—„
„Neapsiimu.”

vokiškai savo pavardę ver-
---------------------------- -— - — —jU0(ia 
cipų. nei tikslu nuo to laiko, joįs

kios rangos karininkas. Štai 
„ciną" praneša 

mai. Žadeikis:
”7. Dėlei pulk. Juododžio, 

kuris buvo išvykęs Lietuvon, 
bet kuris sulig paskutinių ži-j 
niu yra Lietuvos teritoriją; 
sau valiai apleidęs, oficialiai 
pranešama. kad jis nebuvo 
jKtskirtas Karinės Misijos gal- 

i va ir nebuvo pakeltas Į genero
lu Jis buvo ti knarys organi- 

• zaciios komisijos, kurios pir- 
I mininkas buvo pulk. Gedgau- 
į das Paryžiuje. ’

Bet ne vienas tik Juododis, 
ioats save Į „generolus” 
kėlė. Pastaruoju laiku tokių 
šaldrų atsirado daug. Taip 
re. atsibaladojęs nesenai 
Amerikon i 
Leszczynski, kuris dabar va-Įbininką, nes matot, kad ’po- 
žinėjasi po parapijas pra- pai’ nemoka rašyt” 
kalbas sakydamas, deda Ta b

skaudi.-kad visiems pulkininkas. Kitas kleri
kalų gizas, masažistas Biel
skis. kuris būdamas Ameri
koje tituluodavosi „i 
ru 
pon virto jau „major-gene- 
rolu." Tūlas Milius irgi įgi
jo "karininko” laipsnį. Tė
čiais maj. žadeikis prane
ša, kad—

”10. Pakelti i karininkų laip
snius. p. n. Lazdynas, Milius b 
Bielskis. Lietuvos Karinės Vai 
džios tuose laipsrauose nėr. 
patvirtinti ir lieka civiliai." 
žmonėmis.”
Taigi pasirodo, kad Juo 

dodis-Sch\varzhaut, Lazdy- 
nas-Leszczynski, masažis
tas Bielskis ir Milius yra 
niekas daugiau, kaip tik 
„samozvancai.”

kaip „Laisvė" rinko jiems 
aukas. Kaip tuomet jie gynė apie jo 
darbininkų klesos leikalu-. 
taip ir dabar juos gina. Per
maina Įvyko ne Lietuvos so
cialdemokratuose. bet "Lais
vėj.” Ji iŠ darbininkiško 
laikraščio virto darbininkų 
vienybės ardytoja ir reaku-j 
jos talkininkė. Boikotuoti j 
socialdemokratus, tai pi’-į 
mutinis Lietuvos reakciniu-: 
kų tikslas. Ir tą boikotą da-l 
bar apskelbė "Laisvė." Ji pa-Į 
ti išrašė sau paliudymą, 
kad ji yra darbininkų rei-j 
kalų išdavikė!

NĖRA NEI "BRIGADŲ." 
NEI „GENEROLŲ.”

Nenenai atvykęs Amerikon 
tūlas Juododis buvo pradė
jęs čia reklamuotis kaipo 
Lietuvos armijos "genero
las.” Jis pasiskelbė atvažia
vęs čia "Lietuvių Brigados, 
tverti. Apie šitą "generolą" 
ir jo „brigadą" plačiai rašė 
klerikalų ir kaikurie tau
tininkų laikraščiai. Musų vi
suomenė pasidarė iš to išve
dimą, kad Amerikoje dabar 
yra organizuojama "lietu-, 
vių kariumenė.” Mes tuo-, 
jaus sakėm, kad tai negali
mas daiktas, nes Amerikos 
valdžia jokių karinių orga
nizacijų pašaliniems žme- 
nėsm kurti neleidžia. Net 
buvusiam šios šalies prezi
dentui Roosveltui to neleido, 
kuomet jis buvokucriet jis buvo sumanęs 
tverti savo pulką ir važiuo- 

vokiečiuti Francuzijon
mušti. Lenkui taip pat nega
lėjo čia savų legionų mobili
zuoti: jie turėjo perkelti tą 
darbą į Kanadą. Kaip tad 
galima įsivaizdinti, kad lie
tuviams valdžia duos specia
lių privilegijų? Ir dabar pa
sirodo, kad ji neduoda. Lie
tuvos Misijos narys majo
ras Žadeikis praneša visuo-j 
menei, kad pono Juododžio Į 
sudarytąjį ”brigados„ pieną į 
net ir Lietuves valdžia yra i 
atmetus, žadeikis sako:

”Sąrišy.ie su taip vadinamos] 
Amerikiečių Brigados organi
zavimo klausimu, lietuvių vi
suomenė Amerike dažnai yra 
iš Įvairių šaltinių klaidingai 
informuojama. Prie šios pro
gos, skaitau savo pareigą pra
nešti sekančią:

”1. Visas pulk. Schuarthout 
(Juododžio) sudarytas projek
tas yra Lietuvos Vyriausybės 
dėl finansinių ir karinių netik
slumų atmestas. Tariaus idėja 
Am. brigados, žymiai refor
muota, bet gi gyvuoja.

’’2. Amerikoje jokios briga
dos, jokios kariumenės neorga
nizuojama, kaip tai priešingų 
gaivalų yra skleidžiama, kad 
kenkti Lietuvių reikalams.

„3. Pačioje Lietuvoje (Kau
ne) yra tveriamas Amerikos 
Lietuvių vardo pulkas, kuria
me tarnauja, kaipo liuosnoriai, 
ir lietuviai ir amerikiečiai, ka
reiviai ir oficieriai, žymiausia 
dalis kurių dar Paryžiuje buvo 
Įstojusi. Į šitą liuosnorių pul
ką. pačioje Lietuvoje, noriai 
priimami visi tie iš Amerikos 
sugrįžę lietuviai, kurie trokšta 
prisidėti prie iškovojimo lais
vės savo tėvynei.”*

Toliaus jis priduria, jog—
”5. Kai kas mano, o kitas ne

be pikto tikslo tvirtina, kad 
besitverianti čionai Lietuvos 
Laisvės Sargų Sąjunga yra 
grynai karinė organizacija. Tai 
ne tiesa. L. L. S. Sąjunga yra 
visoumenės Amerikos lietuvių 
organizacija, sporto ir tėvynės 
šelpimo tikslams.

”6. Mano, kaipo Karinės Mi
sijos p-ko. yra užduotis: patir
ti galimybes pirkimo bei užsa-

i

inktū-1 w
dabar^X^I Kodėl Shaw nenori 

važiuoti Amerikon?
* «

True trfnslaiion filed with the post- enkplia 
naster at Bo.-ton, Mass. on Apri!
’l, 1920. as required bv the Act of b'tlVO galima 
Jėtober 6, 1917.

„Jeigu aš nuvykčiau i Su- nors jeigu jis yra persiėmęs 
vienytas Valstijas, aš ture- civilizacija bent per odą, tai' 
nau eiti ------— ''......
ėjimą,” 
socialistui Golombui 
■ašvtojas ] __ ___ ,
Ijondone. „Tenai yra didelis j teisinti tokiais karės vaiz- 
ratraukimas. Prakilniau-i dais, kaip pas mus, kur mir-

jausmus. Tuomet 
pateisinti ir 

stipriais nervais žmogų,

. aš ture- -ivilizacija bent per odą, tai 
i geriausi jūsų ka- visgi jis tikru barbaru netu- 
'pasakė Amerikos retų virsti. Bet jūsiškių tei- 

',_1___ airių sėjų, kurie skiria tokias sun-
Bernard Shawįkias bausmes, negalima pa-

patraukimas.
-ios jūsų šalies sielos, kaip 
Eugenijus Debs ir Katrė 
J’Hare, iras jus sėdi kalėji
muose. Kompanija butų la
bai maloni, geresnės pa
saulyje nerasi. Bet apysto
res biaurios. O vargo aš ne
mėgstu. Be to, aš nežinau 
■.ikrai, ar mano šeimyninkai 
-.ai yra jūsų viešpataujau
noji klesa, uždarytu mane 
su tais žmonėmis, kurių aš 
toriu. Kad jie įgrūstų mane 
kalėjimam tai aš visai ne
abejoju. Nes nuvažiavęs i 
Suvienytas Valstijas aš ne 
’škęsčiau nekalbėjęs. O aš 

Įkalbėčiau kaip tik tą pati 
ką kalbėjo Debsas, Katrė 
3’Hare ir kiti prakilnesni 
<usų ipliečiai, kurie sėdi da
bar kalėjime užtai, kad no
gėjo paliuosuoti kitus žmo
nes nuo išnaudojimo ir tam
sybės.

„Apie Amerikos įstaigas 
iš žinau daugiau, negu na- 
:įs amerikiečiai. Ne dėlto, 
kad aš Bernard Shaw, bet 
vien dėl to, kad aš ne ameri
kietis. Aš sakau tai iš tikros 
širdies. Juk butų stačiai ne
dora manyti, kad amerikie
čiai pažįsta savo įstaigas i r 

! uo pačiu laiku pakenčia to- 
į kią valdžią, kuri 
grūda kalėjimuosna ir 
deportuoja žmones, kurie 
užsiima tokiu nepel
ningu darbu, kaip darbinin
kų liuosavimas, o tuos, ku
rie pardavinėdami amuni
ciją ir supuvusią mėsą su
sikrovė milžiniškus turtus, 
siunčia į kongresą. Bet aš 
manau, kad pažinti tikrai 
dideli žmogų yra sunku, pa
kol jis nėra miręs. Todėl ne- 

Musiškiai patriotai į len-Įneikime labai Amerikos,•
Rus spiaudo vitriolium, bet kad ji didelius ir skaisčius; 
lenkiško „pono” vis tiek ne- savo žmones kemša į kalėj!-' 
atsikrato. Net juokai ima, mus, o mažiukus ir murzi-; 
kuomet skaitydamas jų laik- nūs kelia i augštas vietas.' 
raščius matai, kaip jie titu- Bet vis dėlto aš negaliu sup-- 
luoja vienas kitą „ponais” rasti, kaip ir didžiausis bu-; 
—"ponas” Sirvydas, „po- kaprotis būdamas šalia Deb-: 
nas” Kaupas, „ponas” Ka- so negali jausti jo širdies d.’- __  __ ...... ....
rosas ir tt. Žmogus tarnąu- dūmo. Aš jaučiu jos karšti atsisako mokėti caro val- 

i už menką algą, net čia, būdamas, beveik už džios skolas, kuomet jis su

„SOVIETŲ VALDŽIA 
NUO DIEVO."

Brooklyno „Laisvės’’ Nr 
■'2, kur daug prirašyta apie 

Į kitų "žioplumą,” randame 
] 'politiškose pastabose” šito- 
iki dalyką:

”Nesenai Maskvoje buvo 
j debatai ant temos ‘Krikščiony- 
i bė. kaipo religinė doktrina.’

”Į griežtą Lunačarskio už- 
i klausimą, ar kunigas W. su

tinka su tuo senai bažnyčios 
skelbiamu principu, kad kiek 
viena valdžia nuo dievo paeins 
—kunigas atsakė, kad sutinka 
štai jo žodžiai: ’ir musų Sovie 
tų valdžia yra nuo dievo... die 
vas ją davė mums už nuodė
mes.’

’-Popui publika karštai plo
jo. Tai. visgi valdžia dievt 
siųsta.”
Koks gi tos pasakos tiks-i 

as? Popas čia aiškiai sako.] 
kad bolševikų valdžia yr? 
Dievo bausmė žmonėms už 

; ių nuodėmes. Ir publika tair 
:uopui karštai ploja. Reiškia, 
publika taip pat pripažįsta, 
tad bolševikų valdžia yra 
Dievo bausmė Rusijos žmo
nėms. Ar taip buvo, ar ne,| 
tai kitas klausimas, bet to- 

jkia tos pasakos prasmė. Va
dinas, jos tikslas yra —dis

kredituoti bolševikų val- 
jdžią! j

Na. o „Laisvė” perspaus
dino šitą pasaką kaipo ar-Į 
gumentą 
džią! Ar tai ne ironija!

i

už bolševikų vai-

JIE VIS PONAI.”

ja kitam už menką algą, 
vaikščioja kiauriais čevery-

kymo specialių prekių; praneš- į kais, skvlėtom kelinėm, bet 
ti čionykščiams lietuviams j vigtiek „ponas!”
Lietuvos Vyriausybės nusis-į pas socialistus tas ”titu- 
tatyma krašto apsaugos reika- Ias” skaitosi įžeidimu, nes 
luose; likviduoti p. Juododžio jj£ primena niekam nenau-

Atsišaukimas į Wisconsino kad šnipai parašė komunis
tų programą, kad paskui 
valdžia galėtų persekioti.

Komunistai, kurie pir-

valstijos LSS. kuopas ir 
draugus.

.is ėjo iš padangių. Nakti
mis jie miegojo sau ramiai... 
jūsų teisėjai buvo atsikirti 
visu Atlantiko vandenynu 
iuo krintančių iš oro bom
bų... Mes gi matėme savo 
tarpe, kaip griuvo žmonių 
namai, o vis dėlto musų tei
sėjai, nors ir sujudinti to
kiomis baisybėmis, nedrįso 
skirti tokių sunkių baus
mių... Na. bet tai buvo du 
metai atgal. Bet kokių patei
sinimų turi iusų valdytdjai 
dėl laikymo kalėjimuose tų 
vyrų, moterų ir merginų 
dabartiniu laiku? Kuo jie 
pateisina sodinimą kalėji- 
man šimtų naujų žmonių? 
Kitų deportavimą? Nejaugi 
jie bijosi, kad tie žmonės, 
ant kurių jie lieja savo pa
nieką. yra jau tiek stiprus, 
kad galėtų grasinti pavoju*- 
mi ios didybei Suvienytų 
Valstijų valdžiai? Jeigu 
taip, tai ištiesų butų įdomus 
dalykas...

„Aš pastebėjau, kad 
toliau tautos buvo nuo 
rėš lauko, tuo daugiau
kraugeringos liko. Amerika 
yra puikiausi s pavyzdis... 
gaujos dvasia viešpatauja 
tiek jūsų teismuo'se, tiek 
gatvėse...”

juo
Ra
jos

AMERIKA NEMOKĖJO 
SKOLŲ.

Hearsto laikraščių bend
radarbis Arthur Brisbane 
rašo:

"Rusijos valdžia, kūną 
mes turėsime galų-gale pri
pažinti, sako pasauliui: ’Pa- 
kol jūsų valdžia mus nepri
pažins, patol aš nedarysiu 
su jumis jokio biznio; nega
na to, aš nemokėsiu skolų, 
kurių pridarė caras, didieji 
kunigaikščiai arba pelnag- 
robiai, kurie lupo trigubas 
kainas ir padėdavo kuni
gaikščiams vogti.’

”Ar gali ši šalis teisingai 
skustis ant Lenino, kad jis

i

keturių tūkstančių mylių... -savo partija tą valdžią ap- 
”Porą metų atg21 jūsų tei-]galėjo?

smai rasit galėjo pateisiu- ”Ar mes mokėjome Pietų 
ti savo žiaurumą karės lai- skolas, kuomet Civilė Karė 
ku. Lavonai, sužeisti vyrai, pasibaigė? Mes nemokėjo- 
moteris, vaikai — visa tai me.”

LSS 58 kuopa laikytame miau tai atmetė, dabar jau 
susirinkime Socialistų Sve- vėl pradeda pripažinti par- 

is , lanientarizmą. Socialistai gi
■ jau nuo senai tvirtina, kad 
; parlamentrizmas yra tik 
! vienas darbininkų klesos
įrankių kovoje už galutiną 
pasiliuosavimą. Ir tą paro
dė jaušimtai atsitikimų.

■ štai, kad ir daugeliui Wis- 
consino lietuvių žinomas at
sitikimas: Apie, metai laiko 
atgal, LSS. 152 kuopa She
boygane parengė prakalbas 
komunistams Jukeliui, o vė
liaus Andrulevičiui. Ir jeigu 
ne Shebovgano šerifas, ku
ris yra socialistas, tai minė
ti kalbėtojai butų buvę a.t- 
galeivių sumušti. Bet juos 
apgynė šerifas. Ir jei ne tas 
„sočia 1-buržu jus” šerifas, 
Shebovgano komunistai jr 
dabar negalėtu laikyti susi
rinkimų. Tai parodo, ką gel
bsti vienas socialistas pra
vestas į miesto valdininkus. 
O kas butu, jei jų butų dau
giau?

Dabar jau aiškiai pasiro
dė, kuo yra karštuoliu skel
biamas „komunizmas,” ku
rio vardo jau jie patįs išsi
žada.. "

Praėjus jų sukeltai suiru
tei, laikas pradėti veikti ir 
vėl stoti i socialistų eiles. 
LSS. IX rajonas yra dalinai 
•apmiręs ir reikia jį atgai
vinti. Laikyta pereitą metą 
Sheboygane metinė rajono 

konferenciją nutarė sekamą 
konferenciją laikyti Racine, 
Wis.. apie gegužės 20 d. 
Laikas trumpas ir todėl 
draugai Sheboygane, Raci
ne ir Milwaukee sukruskite 
ir organizuokite savo kuo
ras. o kur nėra kuopų, tver
kite naujas ir padarykite 
taip, kad sekama rajono 
konrencijri butų viena di
džiausių ir pasekmingiausių 
to rajono konferencijų. Ne
laikąs mums laukti išgany
mo iš „komunistų,” ar kitų, 
bet turime patįs stvertis už 
darbo ir atįs seikti. Atmin
kite, kad darbininkų pasi- 
liuosavimas yra darbas ju 
pačių rankų.

Norintis nurodymų ir pa
galbos perorganizuoti ar 
sutverti naujas kuopas, 
kreipkitės žemiau nurody
tu antrašu:

LSS. 58 kp. įgaliotinis ir 
IX rajono fin. rašt.

J. Marcinkevičius, 
772 Lindermann Ct.,

. Kenosha, Wisconsin.

tainėj, Kenescha, 
vienbalsiai nutarta atsi
šaukti i AVisconsino valsti
jos lietuvius socialistus ir i 
prijaučiančius Lietuvių So
mali: tų Sąjungai ir Socialis
tų Partijai darbo žmones.

Mes atsišaukiame j jus, 
draugai, sunkiausiu darbo 
žmonėms laiku, kviesdami 
jungti savo jiegas krūvon ir 
stoti darban ir kovon. Šian
dien visoje šalyje šėlsta Įsi
galėjusi reakcijos banga, 
žmonių teisės yra mindžio
jamos, susirinkimai ardomi, 
valdžios viršūnėse leidžiami 
vis nauji, vis labiau žmonių
laisvę 
tymai 
prie ... ___
iš darbininkų teisę 
kuoti, teisę 
savo būvio pagerinimą. To
kioj valandoj, rodos, visi 
darbininkai turėtų spiesties 
krūvon ir išvien kovoti prieš 
jų teisių mindžiotojus ir 
siaurinimą ir akrtu siekti 
prie iškovojimo didesnių 
laisvių, geresnio būvio ir 
žingsnis po žingsnio eiti 
prie galutino pasiliuosąvi- 
mo.

Bet taip nėra. Kada vie
nybė yra taip svarbi dabar, 
darbininkų jiegos liko sus
kaldytos, prasidėjo nesuti
kimai ir visas veikimas pai
ro. Kodėl taip yra? Žvilgte
rėkime kiek i praeitį.

Apie šeši metai atgal, 
Wisconsino valstijoj lietu
vių socialistų veikimas buvo 
veik visai apmiręs. Taip 
apie t'914 m. gyvavo tik vie
na LSS. 58 kuopa Kenoshoj. 
Bet vėliaus, ačiū 58 kuopos 
draugų pasidarbavimui, liko 
atgaivintos mirusios LSS. 
kuopos — 224 Racine, 119 
Mihvaukee, 1-52 Sheboygan 
ir LSS. IX‘Rajonas. Ir nors 
Wisconsino lietuvių tarpe 
visai mažai yra inteligenti
jos, veikiama buvo kiek lei
do aplinkybės, veikiama su
tartinai, energingai ir pilnu 
draugiškumu.

Bet neilgai taip buvo. Pa
saulinė karė ir suirutė, sug
riovusi net dideles valsty- 
bes. negalėjo neatsiliepti ir i 
socialistus, kurie veikliai 
dalyvavo pačiame gyvenimo 
sūkuryje. Atsirado' karštou- 
lių. kurie pradėjo tikėtis, 
kad per vieną naktį galima 
visą tvarką perkeisti ir sa
vo skambiais žodžiais ir ne
va revoliucionėmis frazė
mis suklaidino daugelį są- 
iungiečių, kurie prie socia
listu prisidėjo tik pasta
ruoju laiku ir paties socia
lizmo nespėjo giliai pažinti. 
Suvažiavęs New Yorke to
kiu karštuoliu būrelis pas
kelbė. kad LSS. yra palaido
ta, o jos vieto j kuriama „ko
munistų” partija.

Nekurios kuopų, kurios 
ir pačios nesuprato gerai ką 
reiškia komunizmas, bet 
suklaidintos tų karštuolių, 
irgi pradėjo vadinties „ko
munistų kuopomis.”

Ir ką tuomi atsiekta? Nie
ko. Bet blėdies lietuvių dar
bininkų judėjimui padary
ta labai daug. Lietuvių so
cialistų veikimas liko sut- 
rakdytas, kuopos suardytos, 
socialistų spėkos liko sus
kaldytos ir šimtai nekaltų 
žmonių atsidūrė kalėjimuo
se, kur jie ir iki šiol kanki
nasi, kuomet jų šeimynos ir
gi baisų vargą kenčia. Tie- 
gi komunistų vadovai ir jų 
laikraščiai, kurie tą viską i 
padarė, dabar patįs užsigi
na savo „komunizmo” ir

varžantis ista- 
ir

to.
net siekama 
kad atėmus 

strei- 
kovoti už

Skaitytojii pastabos.
Lenkai siuntė savo didvy

rį Ignacą’ Paderewskį Ry
man papiežiui pantaplį pabu 
čiuoti. Lietuvos valdžia tu
rėtų neapsileisti ir pasiųsti 
Ryman savo didvyri. Į pa
siuntinius rekomanduoju 
Joną Šliupą, nes jei tasai 
didvyris popiežiui pantaplį 
pabučiuos, tai Lietuvos kle- 
rikališkoji valdžia ištikrujų 
visame pasaulyje savo nuo- 
pelnti pagarsės.

Slapukas.
Tautininkų srovės veikė

jai 14 kovo laikė savo kon
ferencija, kad nutarus vy
kinti chicaginio Amerikos 
Lietuviu Seimo nutarimus. 
Dabar lieka jau tik klausi
mas, kada bus sekanti kon
ferencija, kad nutarus šitos 
konferencijos nutarimus vy
kinti? J. S. P.

Nežinau. kaip galima par
davinėti ”Lietuvos bonus,” 
kuriu Lietuva neišleido? 
Hm... nesu biznierius, bet 

skaito išdavyste, jei kas pri- visgi stebiuosi, ar ištikrujų 
mena, kad jie yra buvę ”ko- yra tokių žioplių, kurie 
munistai.” Dabar ir viepas perka, perkamo daikto ne- 
jų vadovų, Nuorteva, sako, gaudami? S.S.
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"Didvyriai" virto kurap
komis.

Kaip visur kitur, taip ir 
kenoshiečiai lietuviai "ko
munistai" sakosi esą di
džiausi kovotojai, o visa ki
ta, kas ne jų, tai patįs nie
kai. Jeigu socialistai suren
gdavo praaklbas ar šiaip 
pramogos vakarą, tai musų 
"komunistai” tuoj kviesda
vo (ir kviečiai iš Chicagos 
ar iš kur kitur koki nors 
"komunistišką" barškalą — 
kad tik kaip nors pakenkus 
socialistams.

Maža to. Pastaruoju laiku 
tie kovotojai" netik viešuo
se susirinkimuose, bet ir po 
stubas vaikštinėdami pradė
jo girtis, kad socialistai bi
ją komunistų, nedrįstą sto
ti "i viešus debatus."

Matydama tai, vietos LSS.
58 kuopa savo susirinkime, 
sausio 11 d., kaip vienu bai
sa nutarė pakviesti "komu
nistus" i debatus. O kad tie 
"kovotojai" negalėtų išsisu
kinėti, tai pakvietimas pa
siųsta registruotu laišku. 
Atsakymui duota laiko še
šios sąvaitės. Bet iki žiol jo
kio atsakymo dar negauta. 
Tai rodo, |cad Kenosnos lie-j 
tuviai "komunistai," tie ne- ] 
permaldaujami "kovotojai," ] 
tikrybėje yra tik bailios ku- ] 
rapkos. Mat, kol nereikėjo 
stoti akis į akį su socialis
tais, tai jie buvo labai smar
kus; bet dabar musų "did
vyriai" dievas žino kur su
lindo...

Reikia neužmiršti, jog ka
da jie pabėgo iš Socialistų 
Partijos, džiaugėsi, kad "so
cializmas jau žlugo." Bet iš
tikrujų tai jų pabėgimas 
partijai nė kiek nepakenkė. 
Aptenč, Wisconsino socialis
tai dar laimėjo. Tai rodo 
praeitieji balsavimai. Raci
ne, Mikvaukee ir kitų mies
tų socialistai dar džiaugiasi __
apsivalę nuo suanarchistė-.Rudis — 
jusiu elementų.

Taip bus ir su lietuviais. 
Suirutė, kurią sukėlė Lietu
vių Socialistų Sąjungoje 
"komunistai," pereis kaip; 
nebuvus. Tatai vietos lietu-' _ 
'•uai neprivalo tikėti jų Dra-Įtom 
simanvmams, bet burtis ijmo. 
vietos pereik rudenį čion stor-
sa kan'taH^tafe Suisanizu(,ta kornoracija ir už-

‘ ' viAtrvie-’organizuoti visus apiehnkes
lietuvius, o labiausia biznie
rius.

Balandžio 3 d., t. y. Veiy-

NORHOOD, MASS.
Prakalbos, ^operacija ir kiti 

dalykai.
Kovo 28 parengė čia pra

kalbas Bridgevvaterio čeve- 
rykų išdirbystės koperacija. 
Vyliausiu kalbėtojam buvo 
vietinis K. V. Žiurinskas.

natri
si rinkimus
antras nedėldienis 
no mėnesio kaip 2 vai. po 
pietų — Socialistų svetainėj.

LSS. 58 kp. įgaliota komi
sija:

J. Pushkus,
J. Marcinkevičius.

partijos, nes dabar neturi pu 100 egzempliorių kiek- 
kur dėtis neūką veikti. 'vieno "R.” numerio jau iš

platinąs. Tas visai netiesa.
Tarpe Brooklvno lietuvių LSS. 19 kuopa niekados nė- 

’ i, kadijra,tarusi platinti "Rankpel-
_j” redaktorius jau n' Jr jokio Briedžio 19 kuo- 

>da draugauti su Liut- P°.ipėra. Jeigu kas ir plati- 
ieĮkum. Mat dalykas tame: na “Rankpelnį,” tai .jau tik 

-L-.i ' i nariai,
tai ”Lais- ^*e nieko bendra neturi nei 

su "R-niu,’’

BROOKLYN, N. Y. 
Margumynai.

Balandžio 10 d. "garsia-,
ją’" LMPS. 1-rnos kuopos: ...... ...
narę patiko nelaimė. Daly-'yuikscnja paskalai,
kas štai kame. Ta dieną L. Laisvės ' *....
AI. P. S. 1-ma kuopa buvo: praced”

[surengus paskaitą apię;į:Vm: v,;.:"’:* mi* •
Jisai norėjo paryti didelį filiai? .lytį” ir 

nei su tuo Brie-i senai ir komunistės varė už 
įja didžiausią agitaciją. Ai 
i tai nereišika kad ji buvo įu

apie;

" Bimbo jas taip suža- kokį tai seifą,skirtumą tarpe kouperaci- nūs 
jos ir kopei aeijos, bet 
darė. Juk kaip kas nešiką-,svstė nei nejuto, kaip jai 
muotų tame klausime.

t nepa- vėjo, kad’"garsioji" progre- vės" redaktorius taip išsi- 
svstė nei neiuto. kaip jai ffando, kad atbėgęs į Liut- ■ •

muotų tame klausime, bet'važiuojant i namus vėjas] kaus , "i * —
vistiek faktas palieka f ak-nunešė skrybėlę ir plauku’! vanciakų nupirko n; prašė 
tu, kad ir kooperacijos ir i.upę: Mat, toii progresystė I «!*£•

, tasai pirma plaukus nusikirpo, o betų. , 
revoliu- paskui svetimus nusipirkus Liutkus sakosi žinąs ir apie

tu, kad ir kooperacijos ii * —•* — j
korporacijos tveriamos dėlei tiek jau nuprogresavo, kadlpau tą seną nekal-
pelno. Apart kitko, nirma niaukus nnsikirno. o t;etų. I»et tai ne \įskas:
Faleno išgązdintas "t_____ ... ...
cionierius" pareiškė. kad, nešiojo. Ir turėjo grįžti na- 
girdi, ligšiol mes tiktai sau- be plaukų i 
są politiką krimtę, bet da- -ės. 
bar jau pradėsime kabintis] 
į biznius. Be to da pridūrė,' ----c ------ --------- .
kad minėta kooperacija pri- nykti kaip sniegas nuo sau-

y*kokias tai raides iš "Kelei- 
‘ »" spaustuvės ir manąs 

apie jas taip pat pranešti 
per spaudą, kaip pranešė

K- 

rujų su tomis raidėmis yra, 
pažįstant i Ruisjos sovietus lės. Pirmiau, kur tik nepasi- j negalima sužinoti, bet aš 
ir laikui bėgant susi vieny- sukdavai, visur susitikda-i manam kad bus svarbu apie 
sianti su Rusija. Akcijų nu-1 _ 
pirkta už keletą šimtų. Pir- nėra.

ir be skrybe- vio

: * « »
Musų komunistai pradėjo apie ’seifą. ’ Kaip ten ištik

susitikda-įmanjau, kad bu 
vai komunistą, bet dabar t<>pas išigrstt

____________ _______ ___ ' Bekampis pabėgo, oi 
ko labiausiai buvę komunis- kiti į surpaipes sulindo. Jau j 
tai_______________________ Brooklvne "revoliucijos" ne-.
’ Kovo 29 d. Lietuviu Pre- 
kybos Bendrovė — toji, ką 
drapanas į Lietuvą puikiai 
"siunčia" — atsiuntė, pakal
bėti kokį ten Karunaitį iš 
Lawrence’o. Tasai žmoge
lis matyt kurčias, todėl sau-' 
kė kaip drūtas, manydamas,' 
kad ir kiti neprigirdi. Visų- 
pirmiaasia susigrabaliojo 
kokį ten popiergalį ir sušu
ko: "Ar žinote, kokia čia 
naujieną jums pranešiu?; 
Ugi štai, va, ant šito čekio 
pasirašyta Smetonos ranka. 
Todėl atiduokime jam 
gąrbą atsistojimu." 

•lengvatikiai sustojo.

pa- 
Ir visi;

To-: 
Hiaus jisai baladojo apie Lie
tuvą ir norėjo parodvti ko
kių tai- "chemikalų" esą 
Lietuvoje, net ir rudies. Ar 
žinote, sako, kuo aš tai pa-; 
matuoju. Ogi kaimų 
žmonių pavardėm, štai, va, 
esą: Rūdininkai, Rudaitis.

■ tai vis ženklkai. 
kad Lietuvoje esama rudies, 
net ir ’’ foundrės” yra buvu
sios.

Tokis barškalas verčiau 
sėdėtų prie savo aniato.^ t. y. 
prie karunu ir brostvų šven- 

i "susaidėm” siuvinėji-

Į
į 
į 
i 
i

Į bei

Įkų subatoje, kokis ten neži
nomas jaunų vyrų kliubas 
• parengė šokius. Turbut jie 
! tame mato kokią nors pir- 
mvnžangą. Ištikrujų, jau tie 
šokėjai besikratydami ir be- 
sikraipvdami pametė svei
ką mintį. Nes jeigu jau no
rėta padaryti kokį nors 
progresą, tai reikėjo musų 
vyrukams tą vakarą paren
gti kokią nors paskaitą ar
ba ką kita, paaikšinti valyki 
nes šventės tuštumą ir mi
tus apie iš numirusių Kris
taus prisikėlimą, bet ne nie
ko gyvenime nereiškiančius 
šokius. Žinoma, kad šokiai 
buvo parengti tikinčiųjų 
žmonių paerzinimui, bet er
zinimai nieko nepamokma, 
tik sukuria kerštą ir neapy
kantą katalikų link pirmei
vių.

Kosmopolitas.

NORI PRAŠALINT SO
CIALISTUS Iš POLITI

KOS.
New Yorko legislaturos 

reakcininkai jau tariasi iš
leisti Įstatymą, kuris draus
tų Socialistų Partijai New 
Yorko valstijoje dalyvauti 
politikoje. Ir tuo pačiu laiku 
atžagareiviai da nesigėdi

NORIME ŽINIŲ NUO 
DRAUGŲ Iš ALASKOS.
Draugai alaskiečiai, krei

piamės į jus per laikrašti 
prašydami, kad suteiktu
me! mums informacijų apie 
darbininkų, o ypač lietuvių 
gyvenimą Alaskoje.

Niekas o niekas iš to auk
so krašto neparašo i laik
raščius, kaip tenai darbinin
kai gyvena. Męs easme 
Alaska užinteresuoti ir bū
tume labai dėkingi, jeigu 
kas iš esančių tenai lietuvių 
praneštų per "Keleivį” apie 
tenaitines sąlygas. Norėtu
me su gyvenančiais Alaskoj 
draugais ir laiškais susira
šyti, todėl paduodame ir 
savo adresą apačioje.

Laukdami informacijų, 
pasiliekame draugiškai.

M. L. Balchonas, 
A. N. Diliuš,

P. O. Box 41, 
Pierce, Iowa, America.

DARBININKŲ PARTIJA 
LAIMĖJO RINKIMUS.
East St. Louise, Harris- 

hurge, Bellevillėj ir Eldora-. kaltinti bolševikus, kad jie 
doj naujoji Darbininkų Par-‘neįsileidžia priešingų parti- 
tija laimėjo rinkimus. jų Į valdžią!

P. S. iždo.
LMPS. organas "Moterų 

Balsas" paskutiniame nu
meryje aiškina, buk Žitins- 
ikutė buvusi "smalavirė.” 
supraskit — ne komunistė. 
Bet jeigu ji buvo ne komu
nistė, tai kam komunistės 
rinko ją LMPS. iždininke? 
Rinkiniai buvo da visai ne

$

Vietos "dvasišką tėveli” J draugė? 
patiko nelaimė. Atsikėlęs-
ryte jisai nerado gaspadinės ATMETĖ PRIVERSTINA Q f iT IA /J Z\ 1 11 Dri~l.Hl £<« <■» Ir Z\ ! w r- * A .ir 8,000 dolerių. Dabar sako,; 
kad jam netaip gaila pinigų,] 
kaip gaspadinės, ir jeigu 
Ona sugrįžtu, tai tėvelis jai; 
viską atleistų. Bet pasiro-paristų Įneštą bilių, kuris 
do. kad gaspadinė ne labai reika.'avo įvedimo Suv. Pal

vinio.
iiI
Į
į
I

KAREIVIAVIMĄ.
Pereitą subatą senatas 

; AVashingtone atmetė mįli- 
Bet pasiro-,Paristų Įneštą bilių,

tėveli mylėjo ir atgal grįžti jstijose priverstino kareivia- 
turbut nemano.

Jaunas Vaidyla.

KOMUNISTĖS AREŠTA
VO SAVO KASIERŲ.

Mes gavom iš Rochesterio 
komunis-

SPROGO SIUNTINYS.
Providence mieste ant ge

ležinkelio stoties sprogo 
ekspreso siuntinys. Eksplio- 
zija buvo tokia smarki, kad

*
Didžiosios Britanijos ko

munistų organas "Rankpel- žinių, kad PMPS.
"i” skelbia, buk LSS. 19 tės Benes-šukienei vadovau- suardė platformą, sužeidė 

"garsieji revoliucioniediai"! kuopa Brooklyne nutarusi jant, areštavo tenai LMPS. kelinta darbininkų ir išne- 
iš "l aisvės" pastogės jau] jį platinti, ir i ad tūlas Brie- kasiere E. žilinskiutę. Jos'šė keliolika langu. Kas siun- 
gailisi pabėgę iš socialistų i uis, LSS. 19 kuopos narys, kaltina ją išeikvojime L. MJtinyje buvo, niekas nežino.

pamerk 
per nakti

išgręšk 
rytmetyje
^-tai viskas

>

Naujas Budas 
padaryt Panedeliais skalbimą

JUMS nereiKia sudraskyt savo skalbinių 
virint juos.’ Naujas būdas tai išplauti 
ant skalbiamų leatų! Ir nereikalinga 

purvus iš jūsų drabužių, atmirkus jiems 
per nakti. Rytmetyje tik išgręžti juos—ir 
viskas!

•Jus visados turėdavote smarkiai trinti 
kad išimti purvus iš jusu drabužių—sun
kiai dirbant.

Dabar jus tik pamerkite savo drabužius 
Į šaltą vandenį per naktį (ar per tris valan
das iš ryto)—su tuo stebėtinu nauju muilu, 
Rinso. Jis paleis purvus—paliuosuos nuo 
audeklu. Tik labai įnešiotas vietas reikės 
iengviai patrinti.

Drabužiai palieka taip švarus ir balti, 
kad jums nereikia jų nė virint—jeigu tik 
panorėtuniėt kaip kada— juos steralizuoti.

Sutaupo jūsų drabužius
Rinso taipgi ir sutaupo jusu drabužius. 

Ar tu permatai kad senoviškas būdas tryni
mas drabužių ant skalbiamos lentoj dau
giau juos sudėvi—negu kad jus juos nešio
dami?

Rinso yra taip tyrąs kad jūsų drabužiai 
yra taip lygiai apsaugoti Rinso putuos^ 
kaip kad vandenyje.

Pamerkimas Į Rinso putas—apsaugoja 
nuo smarkaus trynimo ir aštrių skalbiamų 
miltelių—jūsų drabužiai laikys du kartu il
giau r.e?u dahar.
vieno pakebo užtenka savaitės skalbiniams

Pabandyk naują Rinso būdą dėl sekan
čio jūsų skalbimo. Pamatykit jūsų drabu
žius aiškiai baltus siūbuojant ant virvės 
9 valandą iš ryto.

Gauk Rinso nuo jūsų grcserio šiandien. 
Tik 8c. Ir turėk jį gatavą ateinančio pane- 
dčlio skalbiniams! Prisek lengvą nurodymą 
ant pakelio—ir sutaupyk valandas sunkaus 
darbo. Lever Bros. Co., Cambridge, Mass. 
(Išdirbėjai Lux'o.)

Rinso nėra "skalbiro-milteliai"
Smulkus Rinso prūdeliai išrodo labai panasiUs kaip 
"skalbimo milteliai." Bet išbandyk. Paimk vienoda 
arbatos šaukštuką abieju į stiklą verdančio vandens. 
Po kelią valandą persitikrink kas atsitiko.

"Skalbimo
— turtingi 

-bet mažai muilo

Milteliai 
aštriais

o
Stebetinas šeimynų skalbiniams 
kaip Lux dėl plonų audeklų

jie išgaruoja.

Rinso
—visiškai neaštrus 
—bet turtiniri muile 

pilni tvirtuma

HYDE BARK, MASS. 
' Kasė duobę kitam, pats 

įpuolė.
Vienas "eks-kasieriusT 

čia daro pienus, kaip suar
džius vietinę Lietuvos Duk
terų ir Sūnų Draugiją. Jis 
bėgioja dabar po stubas, 
jieškodamas liudininkų, ku
rie galėtų jam paliudyti, 
kiek pinigų įplaukė Draugi- 
jo= kascn per pereitus mo
tus. Sako, kad juos velniai, 
buvau iier čielus metus ka- 
sierium ir maniau, kad gau
siu už tai koki pagirimą, o 

:dabar netik pagirimo neda- 
jvė, bet ir iš Draugijos išme
tė. Nei algos, nei garbės.

Bet tam žmogui reikia 
priminti, kad jis įpuolė duo
bėn, kurią pats kitiems ka
sė. Pereitais metais jisai no
rėjo išėsti iš Draugijos A. 
Sedauską. Buvo taip. Drau
gija buvo parengus pikniką, 
nėr kuri buvo pagadintos šo
kių grindis. Draugijos mi
tingas todėl nutarė užmokė
ti savininkams $10 kaipo at
lyginimą už tas grindis. Į tą 
Draugijos susirinkimą bu
vo inėjęs tūlas bolševikas ir 
paskui parašė į "Keleivį" 
korespondenciją, bok Drau
gija nutarusi paaukauti ku
nigui $10. Žinoma, išmintin
gi draugijos nariai nieko 
sau išto nedarė, bet vyčiai 
pradėjo rėkli, kad čia Drau
gija esanti apšmeižta. Vy
čiai ir buvęs kasierius se
kančiam susirinkime pakė
lė didžiausį triukšmą ir pra
dėjo siūlyti penkines, kad 
suradus korespondentą, ku
ris parašė tokią neteisybe. 
Tūlas P. P. P. nuvažiavo į 
So. Bostoną ir sugrįžęs 
Draugijos susirinkimui pra
nešė, buk "Keleivio" redak
cija išdavusi jam korespon
dento vardą — tai esąs A. 
Sadauskas. Bet Sadauskas 
neapsileido. Jis kreipėsi į 
"Keleivio" redakciją klaus
damas, ar ištiesų redakcija 
davė tam P. P. P. tokių in
formacijų. "Keleivio" re
dakcija atsakė, kad joks P. 
P. P. jokių informacijų iš 
jos nėra reikalavęs, ir kad 
tokiu informacijų negalėjo 
būt niekam duota, nes tą ko
respondenciją rašęs ne Sa
dauskas.

Išėjo i aikštę didelis P. P. 
i'P. melas. Sadauskas pasili
ko ištikimas Draugijos na
rys ir šiandien joje darbuo
jasi, o buvęs kasierius už 
savo melagystes neteko 
Draugijoje pasitikėjimo ir 
buvo išbrauktas.

Tai ve, kaip būna žmogui, 
kuris kitam duobes kasa.

A. F. Sadauskas.

i

APIPLĖšĖ BANKĄ.
Gavę City, Kv.— Pereitoj 

s.’batoi po pietų du plėšikai 
apiplėšė čia People’s Banką. 
Pagrobę $20,000, banditai 
susėdo į automobilių ir pa- 
l’oėgo. keliolika ginkluotų 
J žmonių susėdę i kitus auto- 
' mobilius plėšikus vijosiu ir 
i netoli rpinvi ję pradėjo šau- 
•dyt. Plėšikai paleidę kelis 
šuvius atgal, iššoko iš auto- 
mobibaus ir dingo miške.

į tris mėnesius laiko šitoj 
• valstijoj apiplėšta jau 12 
i bankų.

Redakcijos Atsakymai
I Jarko Muzikantui. — Į to
kius niekus neužsimoka kle
rikalams nei atsakinėti, juo 
labiau, kad tas klerikalų or- 
igano "pastabos" yra ne 
; rimtoj, bet juokų formoj pa- 
i rašytos. Juokų niekas ne
kritikuoja.

P. Kelmeliui. — Straips
nį "Gegužinė" Įdėsime i 
gegužinį "Keleivio" numeri. 
Ačiū už parašymą.
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jau senai prieš didi ji ka- kartais žmonės sugadina
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į kalavimus, o 4 balandžio juįkiu agitatorių išrodinėjimai
i

ra pusę, tankiai esti pražū
tingas. ~

turi būt ne mažiau 
iš musų tarpo gy- 
negu girtuokliavi
me? šitų priežasčių 
kaip ir nematom ir

Tečiaus lyg 
viešpatauja 

priemonėms, 
neatbodami

ponai pradėjo užpuolimą, i Amerikiečių * generolas pamatysime

, True translation filed with the post- 
naster at Boston. Mass. on Apri; 

21, 1920. as required by the Act of 
October 6, 1917.

KO JAPONAI REIKALAVO 
IŠ VLADIVOSTOKO VALUOS

Ūpas ar Nuosakumas

KELEIVIS

Garų Ypatybes
varyti (Iš fizikos mokslo srities.) me centimetre. O tai išeina

ir suėmimai Imu degtinės varytojai su- . . . • ..... _____________________

T .. x , .. x . ' kad kaip prie by kokios tem-
Laikant skysčių atvirame 1>ei.aturos prisotintas ga

, [drausti risus priešingus ja- romos kratos ______ , - -
i ponams laikrascius; apsau- butų sustabdyti; kad atimti vartoja daugiau ūkio pra

goti Japonijos pavaldinius, rusams giklai ir amunicija Muktų spiritui varyti, ------
:i teises. butų jiemsi sugrąžinti, i. ..

balandžio 4 a. dėl tų rei- kad japonų užimtos trioboslO jeigu 
kalavimų abidvi pusės suėjo butų paliusuotos. I....
pc.sitai ti, bet susitaikyt ne- kulauįa, kad japonai i 
galėjo ir tą patį vakarą ja-aiškintu ir atsiprašvtu." 
Įionai pradėjo užpuolimą,! Amerikiečių g..‘________
šaudydami is kulkasvaidžių Graves, kuris dabar plaukia kai 
tiesiog Į rusų valdžias buk- iš Vladivostoko 
lę. Laike šaudymo buvo už-Į r * ‘ * *' '
mušta keliatės čekų. Japo
nai sakė, kad jų pusėje už-

N. Rastenis. -------- —
(Paskaita, skaityta LSS. mai plauna žemę ir nesą 

71 kp. susirinkime, Camb- ją vagomis i pelkes ; miksę 
ridge, Mass., Sausio 11 d. vėjai iš šaknų verčia ir lau- 
1920.) žo šimtamečius medžius, bet

Įžanga. I namas stovi ant vietos. Sto-

Kurie iš musų esame gi- ^o^kad’sūatam"

____ _ . , negu
butų jiems sugrąžinti, ir į gerai įtaisytoje dirbykloje.

■ ‘ i čia dar pridėsime 
Rusai rei- pašvęsta degtinei i____

i pasi- darbą, kuri ūkininkas galė-Į 
tų sunaudoti kam kitam, tad •

mę ir augę Lietuvoje, atme
name, akd rudenį ir pavasa
ri, bei po smarkaus lietaus, 
būdavo daug pelkių ir balų. 
Kaimiečiai, kad apsisaugo
jus nuo purvo ir prisisemi- 
mo bat” padėdavo pagali, 
arba lentą, ką mes vadina
me — lieptas.

Beabejo. kad kiekvienas 
čia susirinku siu yra ėjęs per 
lieptą, ir patėmijo, kaip pa
vojingas vra ėjimas. Žmo
gus einantis per lieptą turi 
laikytis stipriai, ir nesvy
ruoti nei i vieną, nei i antrą 
pusę: jeigu jis puls i viena 
puse, tai puls i balą, jei puls 
i kitą pusę, jis vėl puls i ba
lą. I katrą pusę jis nepuls, 
jo likimas bus tas pats — 
jis susipurvins, sušlaps, ar
ba gali ir nuskęsti.

Gyvenimo papėdė 
toks pat lieptas. Ji yra ne- 
perplati. ir slidi; didesnis 
pakrypimas Į vieną ar i ant-

. vi todėl, kad jo statytojas 
namą 

reikia statyti ant tvirtų pa- muštu buvo tris, 
matų, lankanties patyrimo 
ir žinvstės, kas reiškia 
NUOSEKLUMĄ. _

Kaip platus yra žemės ka- c>aj išmėtyti, 
milionų iauja>muolvs, kaip daug i 

randasi ant jo žmonių, 
rie paprastai skiriasi į įvai
rias rases, šalis, tautas, ti
kybas. partijas, ir baigiasi į 
pavienėmis ypatomis.—taip |

namie gamindamiesi
> Amerik ai, degtinę neša daug nuostolių 

ansistojęs Maniloje pa ake. 
,kad kuomet japonai pasit
rauks, Sibiras susitvarkys. 
Jis sako, kad procentai 
gyventojų yra bolševikai, 

įkad jie stengiasi Įvykinti 
įtaiką ir trokšta žmonėms 
■gero. Japonus Sibire palai
ko tiktai bolševikų priešai.

—• ------- kurie turi didelių turtu nuo
sija ištirtų; kad japonų da-karo ir bijosi jų netekti.

"Vė’iaus rusai vėl atidarė 
laikinos savo valdžios buk- 
ie, bet sako, kad visi rekor- 

___ .. Rusai reika- 
kad užpuolimą ant 

ku- nįest0 sąjungininkų komi-

pat žmonija skiriasi dalykų 
supratimu.

Veikimo budai ir pastovu
mas yra tiek Įvairus, kiek 
aplinkybės nusveria proto 
jiegą Į vienną arba kitą pu
sę. Anot to pasakymo: "kiek 
pasaulyje yra žmonių— tiek 
yra ir galvų. O kiek yra gal
vų, — tiek ir protavimo bū
dų.*’

Vienok mokslas didžiu
moje dalykų suranda tik dvi 
aiškias puses, iš kurių paei
na tolimesnė kokybė, kaip 
tai: geroji ir blogoji, juodo
ji ir baltoji, šviesioji ir tam
sioji, gražioji ir biaurioji ir 
tt. Psichologijoj, chemijoj, 
rizikoj ir kitose mokslo ša
kose taip yra padalinama, 
ir kurio pusė daugiau per
viršija, tiek ir pats dalykas 
persikeičia.

Dėl aiškumo padarykime 
sekantį analyzą;

Alės paimame du svaru 
dažų: vieną baltą, kitą juo
dą. Įdėkime vieną nuošimtį 
juodo i šimtą nuošimčių bal
to, tai dar nebus galima pas
tebėti jokio aiškaus ženklo: 
vienok su kožnu pridėjimu 
juodo mes patėmysime, kad 
baltoji spalva jau pradeda 
temti, o jeigu mes įdėsime 
tiek daug juodumo, kad bal
tumo bus tik šimtinė dalis, 
tai baltumas neteks savo 

įžymės. Taip pat yra ir ge- 
Įrumo bei blogumo, turtin- 
) gurno bei neturtingumo, 
| nuoseklumo ir nenuoseklu
mo klausimuose.

(Toliau bus)

Kova su girtuokliavimu 
Lietuvoje.

ra Lietuvoje imtasi kovoti sau. pilvus, Įgauna tam tikrų 
ir be laiko numiršta: 

galėdami gyventi švares
niuose butuose, žmonės te- 

' čiaus gyvena susikimšę, 
^tvankiam ore, kur viso
kioms ligoms esti patogesnė 
dirva; nemokėdami ar ne
norėdami saugotis greitų 
temperatūros atmainų, dau
gelis žmonių nusišaldo. ap- 
serga ir dažnai numiršta, ir 
tt. ir tt. Štai tos priešastys. 
kurios 
išrauna 
vybių. 
mas. Ir 
kartais 
statistikos lentelėse jų nežy
mime, nes, reikia prisipa-

I d V’ 

likti, c gal ir visai negalima 
Kalbant apie šitas prie

žastis, reikia turėti galvoje 
tas dalykas, kad šitų prie
žasčių prašalinimas turėtu 
taip pat žymiai pakenkti ir 
girtuokliavimui. Juk gir- 
.... \ " ir yra. galimu 

taupant sudarytų' per kele-1 sakyti, nenormalaus, netin- 
................. .. ’ s ir tamsaus 

produk

su girtuokliavimu. Dau-į ligų 
giausia tada kovojo blaivy
bės draugijos, kurios beveik 
visos buvo tikybine skraiste 
apsisiautusios.

šiandien tų blaivybės 
draugijų jau tur būt nebėra, 
ir dėl jų aimanuoti, man ro
dos, nė neverta, kadangi jos 
nė kiek nebuvo 
sios kurioj nors vietoj 
tuokliavimą. 
tuokiiavimas 
sumažėdavo, 
kad 
draugija, 
žasčiu.

Kaip pirma, taip ir da
bar daugelis girtuokliauvi- 
mo priešininku, eidami Į ko- žinti,. r sunku butų tai

sumažinu- 
gi^- 

Jei tas, gir- 
vienur kitur 
tai ne dėlto, 

ten buvo blaivybės 
bet de! kitų prie-

Pavyzdžiui, jeigu 
darbininkai nesiorganizuo- 
ja, nereikalauja pakėlimo al
gą ir pagerinimo sąlygų, tai 
pasijunta darbdavių pris
paustais ir mirtinai išnau
dojami: arba jei organizuc- 
c'amiesi į nepraktiškas orga
nizacijas su neaiškiais tiks
lais, pradeda skelbti nesą
moningas "revoliucijas,” tas 
irgi atneša gana tankiai 
tik daug nereiaklingų mir
čių, skurdo, ašarų, ir da di- 
nesnio prispaudimo.

Kaiu kiekvienam- darbe 
bei užsiėmime yra reikalin
ga supratimas ir permaty- 
mos siekiamojo tikslo, tau: 
ir darbininkiškame judėji
me yra reikalingas sveikas 
supratimas, ir aiškus daly
kų permatvmas.

Darbininkai turi visur iri 
visuomet kovoti už pasiliuo-Į 
savimą iš po kapitalo iungo:: 
bet tuo pačiu sykiu jie turi į 
žiūrėti, kad neeikvojus be
reikalingai nei turto, nei 
gyvasčių.

Ūpas ar nuoseklumas.
Staigus ir neapgalvotas 

griebimasis atsiekti kokį 
nors tikslą, nežiūrint ar tas 
tikslas prieinamas, ar ne.' 
veikimas vien tik akiu plo
tu, paeina nuo laikinio 
žmogaus dvasinio stovio, 
kurio vardas yra ūpas.

Visapusiškas dalykų ap
galvojimas prieš pradedant 
pienuoti kokį nors dar
bą. yra būdas, kuris be
veik visuomet turi gerų pa
sekmių. Tai yra nuoseklu
mas.

Dėl aiškesnio supratimo 
paimkime sekantį pavyzdį:

Vienam žmogui atėjo i 
galvą mintis, kad reikia tu
rėti nuosavą namą. Be jokių 
platesnių apgalvojimų, jis 
ima ir pradeda statyti sau 
triobą. Nežiūri jis kad ply
tos ne atsakančiai padary
tos, kad guolis pamatui ne
tikės. bet stato ant palaido 
smiltyno ir gana. Užeina 
lietus, atmirko neišdegintas 
plyta®, išplauja iš po sienų, 
smiltis, ir namas susmunka. 
Kodėl? Todėl.kad tai buvo1 
neapgalvotas ir nepraktiš

kai at’iktas darbas. Todėl, 
kad namo statytojas nesi
laikė iokiu taisyklių, bet 
vadovavosi vien UPU.

Gi antras žmogus, suma
nęs statyti namą, gana pla
čiai apsvarsto planus. Jis 
apvertina medegą, iš kurios 
jis tą namą mano statyti;
ladeda kuriamąjį darbą. Ir,I3ud«Jlm.? >.r sakysime, i _
pasaliaus. pastato namą, i?}on®t.r.aclAa?, »ns.VJe į“ k®**™' is turimų produktu se ir specialistų 

Smarkiausi lietus ir štur-'Man-z,urlJabe,KoreJa;l!z-Kero va|P<> l _

vą. stengiasi žmonėms išro
dyti degtinės žalingumą 
sveikatai, dorai, turtui, pa
ties žmogaus protui. Kai- 
kurie stengiasi išrūdyti.-jog 
degtinė ištraukianti be rei
kalo iš žmogaus kišeniaus 
žymią sumą pinigų, I------
tl„,,_____J___ _ . ’
tą metu dideli kapitalą. Kitiįkamo, sunkaus 
išrodinėja tam tikrais dak-; žmonių gyvenimo 
tarų tvrinėjimais. jvg deg- tas. Kai žmogus bus genai 
tinė esanti be galo žalinga j ekonominiu atžvilgiu apru- 
sveikatai, jog žmogui nuolat įpintas, kai jam bus teikia 
gerdamas pavirstas idijotu ma galimybes savo kum 
arba šiaip nenormingu žmo-i’«r dvasios iiegoms plėtoti 
gumi, kuriam paskui* sunku)kai jo sielai bus duota užten 
buna’atlikti rimtesnis prote į karnai galimybės naudotu 
durbas. Dar kiti, naudoda-!žmogaus gyvenimo gražiau 
miesi statistikos žiniomis, (smagumais, — tada gir

; vietos 
butų 

eikia juk kelti žmonių švie

- og Ukinfn“ ;nde-but, “P™bViU” Kaliluriti tiktai v£, 
tas skaičius molekulę, kurių tiiaunl0 stovj, taip jau ly- 
skysčius netenka garavimui iai j tiR vieną spaudimo 
veikiant, nes kaip tik mole- * - • • •
kulai apleidžia skysčiaus „
paviršių, jie tuoj patenka gaudimu, atsakančiu 
oro sukunn ir tampa nuneš- duotai temperatūrai.
ti. Tokiu budu vanduo, pa
liktas inde, išnyksta.

Ką augščiau pasakėme, m'e keturias taip vadinamas 
tai reiškia, kad vandens mo-/fOrricellio dūdas, pripildy- 
lekulai išeina Į erdvę. Bet k iru e jas gyvuoju sidabru 
daleiskime, kad indas butų įr ąpvožkime Į tam tikrą 
uždarytas. Štai, ve, paimki-; indą. Pažymėkime dūdeles 
me tam tikrą stiklini indą.1 numeriais 4, 3, 2,1. Dabar, 
Reiškime kiek vandens Į ji ir!su tam tikra švirkštyne 
paskui labai saugiai uždary-^leiskime per apačią į dude- 
kime ji. Vandeniui garuo- įę vieną lašą etero. Šitas 
iant t v «..^ eį3ras veikiai pasikels Į dū

delės viršų ir dalis jo išga
luos virš gyvojo sidabro, 

Į vadinas, tuščioj dūdelės da- 
'lyj. Šito garo spaudimas 
tuoj pavarys gyvąjį sidab
rą žemiau, negu kad jis 
prieš tai buvo. Jeigu dūdelė 
yra sužymėta centimet
rais, tad aiškiai matysim, 
kiek gyvojo sidabro kolum- 
na nupuolė. Į kitas dūdeles, 
pažymėtas 2 ir 3, Į vieną 
Į leiskime alkoholiaus, o į 
kitą vandens. Tėmykime, 
kas pasidarys. Čia mes pa
matysime, jogei prisotintas 
eteru garas (prie papras
tos kambario temperatu- 
rosi pastūmės gyvsidabri 
net 40 centimetrų, kuomet 
alkoholis — 4-5 centimet
rus, o vanduo — 1-2 centi
metrus.

Pakaitinkime dūdelę ne
toli esančio joje gyvsidab
rio paviršio. Garo spaudi
mas tuoj pasididins, ką aiš
kiai parodys gyvsidabrio 
kolumnu reiškus žemyn nu- 
uuolimas. O daugiausiai 
bvvsidabris nupuls, tai toj 
dūdelėj, ką Įleista etero.

Mėginimas parodo, kad ir 
spaudimas ir tirštumas pri
sotinto garo didinas pagal 
temperatūrą. Mes to ir tu
rėjome tikėtis, nes tempera
tūrai kilant, kartu auga ir 
molekulų judėjimas.

Idant patyrus, kokią Įtek
mę oro buvimas dūdelėj pa
daro Į dūdelę, kuri išdalies 
vra pripildyta oru. Pama
tysime, kad gyvsidabris da
bar jau nepuls žemyn taip 
veikiai, kaip pirma, kada 
dūdelėje oro nebuvo. Leiski
te, lai dūdelė taip stovi per 
dieną. Pamatysite, kad ga
le dienos gyvsidabris dūde
lėj ant tiek žemai nupuls, 
kaip jis butų nupuolęs, jeigu 
oro dūdelėj visai nebūtų bu
vę. Tai reiškia, jogei oras 
tik sutrukdo gyvsidabrio 
puolimą, bet anaiptol jo ne
sulaiko visiškai.

Šitas mėginimas mums 
oarodo, kad tiek jau skys
čiaus išgaruoja Į pilnutėlę 
oro Įtalpą, kaip kad į Įtalpą, 
visai tuščią. Oras nepalie
čia garavimo laipsnio, bet 
tiktai sutrukdo jo veikmę.

O kodėl taip yra? Kodėl 
oras trukdo garavimą? Štai 
kodėl:

Jeigu dūdelėj nėra oro, o 
tik tuštuma, tad molekulai, 
pasiįiuosavę nua sksčiaus 
paviršiaus, be jokiu kliūčių 
nasiledžia (lekia) į Įtalpą. 
Bet jeigu dūdelėj yra oro, 
tada molekulai turi susidur
ti su oro molekulais ir tik 
besigruzdami su jais gaii 
labiau atsitolinti nuo skys
čiaus paviršiaus. Todėl ir 
ima laiko iki skysčiaus mo
lekulai, besigrumdami su 
oro molekulais, pasiekia 
įtalpos ribas ir ją visą pri- 
nildo. Tečiaus jeigu tokia 
italpa yra visutėliai tuščia, 
tad garo molekulai labai ga
li nasiskJeisti po ją visą, nes 
tada jų niekas nesulaiko, va
dinas. nereikia jiems prasi
mušti kelio.

Algirdas Margeris.

visam kraštui.
Teisybė, galima butų Už

drausti žmonėms varyti 
degtinę, galima juos kuo- 
smarkiausiai bausti už na
minius bravorus. Bet tokias 
priemone’ vartojant reikia, 
nors tai ir keista atrodytų, 
duoti žmonėms galimybės 
gauti tos degtinės kur kitur, 
būtent mieste nusipirkti.

Kai žmogus žino, jog deg
tinė’ gali gaut kur nors nu
sipirkti ir išgerti, tad taip 
labai nesirūpins ir nelaužys 
sau galvos dėl naminės 
degtinės varyklos Įsitaisy- 
mo. juo labiau, kad ta nami
nė degtinės varykla galinti 
užtraukti dar didelę bėdą 
arba bausmę.

Kad viešose vietose, mies
te ar kur kitur, pasigėrę 
žmonės nedarytų triukšmo 
arba nemalonumo kitiems 
žmonėms, reikia tokiais at
sitikimais pasigėrurius žmo
nes smarkiai bausti. Ir jei 
pasigėręs žmogus padarytų 
koki nors nusikaltimą, rei
kia jis dar smarkiau bausti 

> nelaikvti pasigėrimą kal
tės minkštinamąją aplinky
be, kaip kad pas rusus bū
davo. Prie rusų įstatymų 
būdavo taip. Sakysime, žmo
gus pasigėręs Įžeidžia kite 
žmogaus garbę. Įžeistas iš
kelia bylą teisine. Bet užten
ka kaltinamajam teisme pa
aky t i ir liudytojais remian- 

ties išrodyti. jog jis visa tai 
ladaręs būdamas girtas 
kaip rusu teisinas toki žmo
gų išteisindavo, pripažinda
vo esant nekaltą. Musų, lįe- 
uvių, teismas tokiais atvė
sis turėtų priešingai elgtfe 
ies žmogus, sumanęs koki 
lors istatvmams priešinga 
laibą atlikti, dažnai pasi- 
hąsinimo Įieško degtinėje.

Girtuokliavimas galėtų 
ųvmiai sumažėti, jei žmonėm 
kitaip* imtų gerti degtinę 
Dalykas tas, kad daugelis 
žmonių, kai gauna degtinės 
ad jos geria tiek, kol pasi 
ųeria visiškai, o kai jos ne 
turi, tad visai nieko nege
lia. Yra žmonių, kurie ne 
mažiau gerdami, kaip tas 
girtuoklis, niekada nepasi
neria ir nėra girtuokliais 
vadinami. Sakysime taip 
Vienas žmogus kasdien 
)rieš kiekvieną valgi Jšge- 
ia vieną stikleli, iš viso per 
ąvaitę — 21 stikleli. O ki 
as žmogus visą savaitę nie 

<o negeria, tik atėjus sek 
■padieniui nueina i gėryklr- 
r išsigeria iš karto kokia J r 
ir 20 stikleliu ir taip pasi* 
geria, kad "išeina iš proto’ 
r pridirba visokių niekų vi- 
ur, kur tik pasisuka. Jei čia 
imtumės statistikos davi
mais, tad turėtume pavadin
ai ta žmogų, kuris išgeri? 
kasdien gerdamas per są- 
vaite 21 stikleli, esant dides
ni girtokli. negu tą. kuris iš
beria 15 stikleliu. Štai kaip 
kartais gali mus apgaut’ 
-tatistikos daviniai.

Su girtuokliavimu sėk
mingai gagėtų kovoti blaivy
bės draugijos tik tada, jei 
ios visas svaiginamųjų gėri
mų Įstaigas imtų i savo ran
kas, būtent pačios blaivybės 
draugijos steigtų kur reikia 
gėrvklų. Turėdamos savo 
rankose svaiginamųjų gėri
mų pardavinėjimą, blaibv- 
!>ės draugijos galėtų praša
linti girtuokliavimą. Kaip 
arba kokiomis i

kime jį. 1
jant, t. y. molekulams nuo 
vandens paviršiaus kilant, 
čia jau nebus jiems galinta 
pasiskleisti po begalinę erd
vę; čia erdvė turi rubežius.1 
Tai jau aišku, kad nuolatos 
kilantis vandens molekulai 
turi atsiremt i tuos rubežius. 
Apėmis, suprantama, prisi
pildo, o po tam, vis kilantįs 
nuo skysčiaus paviršiaus 
molekulai, noroms-neno- 
roms. turi labiaus susigrūs
ti, susikimšti, tarytum žmo
nės bažnyčioj laike atpuskų. 
Lžbiaus molekulams susiar
tinus ir susikimšus, garas 
turi pasidaryti tirštesniu 
(sunkesniu). Taip ir būna. 
3et garo sutirštėjimas yra 
absoliučiai apribotas: jis 
oasiekia tam tikro sutirštė- 
:imo laipsnio, o toliaus jau 
legali nei kiek eiti. O kaip 
ik garas pasiekia tam. tik- 
•o sutirštėjimo laipsnio, ta
da jis labiau sutirštėti nebe
gali. Kodėl taip yra? Reikia 
kinoti, jogei garai sutirštė- 
Įus ir pasiekus tam tikro su- 
irštėjimo ru.bežiaus, nors 
molekulai vis vienval pasi- 

."'įųosuoja nuo skysčiaus pa
viršio ir kila atvirumon, ta
riaus jų dalis turi atgalios 
•grįžti ir vėl susijungti ’u 
vandens molekulais. Kiek 
viršaus tam tikro garo ru- 
bežiaus molekulų iškila, tiek 
:ų atgalios vandenin sugrįž
ta, o garas pasilieka labai 
pastoviame tirštume (sva- 
ume). Visa tai mums paro
jo, kad tuščioji indo Įtalpa 
vra tiek paėmus garo, kad 
’inai iau daugiau negali jo 
naimti ir užlaikyti savyje. 
Pečiaus kaip tik kokia nors 
talDa ar kokis nors daiktas 
urj tiek garo savyje, 

daugiau jo negali 
tada mes sakome, 
talpa ar daiktas yr prise
mtas (suturated).
Bet gerai. Padidinkime 

talpą. Čia tuoj pamatysime 
lidelę permainą. Daugiau 
nolekulų pasiliuosuos iš 
skysčiaus, negu atgalios 
sugrįš i ji. Ir taip bus patol, 
>akol padidintas apėmis ar
ba įtalpa nepataps prisotin
ta.

Toliaus. Jeigu mes praei
tume tokioj įtalpoj esantį 
garą spausti, pirmiausiai 
mes padidintume, jo tirštu
mą, gal iki tiek, kad jau bu
tų virš jo tirštumo ribų. 
Tad garo molekulai smar
kiai pradėtų grįžti vandenin 
iki pasilikusieji nepasiektų 
prisotintos, kaip yra sako
ma, vertybės.

Gazas, jeigu tik uždary
tas saugiame inde, daro 
spaudimą Į indo sienas. Ga- 
zo molekulai, matote, nepa- 
iaujamai judėdami, atsimu

ša indo sienosna ir padaro 
spaudimą. Tokį jau spaudi
mą daro ir garas. Garo mo
lekulai taipgi nepaliaujamai 

___ .juda, atsimuša į indo sienas 
taisyklėmis,ir padaro spaudimą. Bet

norėtų vaizdžiai išrodvnėti! tuokliavimui nebus 
degtinės arba spirito žalin- Bet. kad taip viskas 
gumą. Pagalinus, dvasinin- rr ’— - -1- ~
ka? arba jiems artimi žmo-irimas, kultūrą, kuri jau sa- 
nės steigiasi išrodyti gir- ’vaimi virstų didžiausiomis 
tokliavimo žalingumą ne gerybėmis, 
riek kūno sveikai ai. kiek Vis dėlto yra reikalingu 
žmogus velės skaistybei :■ šiokia tokia kova su girtuok 
girtuoklis, anot ių, turis pc Ravimu, nes jis dabar yr? 
mirties sunkiai kentėti pra- virtęs kaip ir liga. Šiais Jai 
gare ar kur nors kitur. kais su liga kovojama taip: 
' Apskritai kalbant, gąsdi- 'tongiamasi prašalinti ligos

, o apsirgusiej? 
stengiamasi Įvai-

•riais budais gydyti.
•| Su girtuokliavimu

kas kovoja draudimo prie
monėmis. Valdžia labai len
gvai gali uždrausti degtinr 
gerti, pardavinėti, pirkti 
dirbti. Juk nieko nėra leng
viau, kaip parašyti milicijai 
i-akvmas. kad ji tą ir tą pil- 
dvtu. Bet kokie to vaisiai? 
Uždrausi pardavinėti deg
tine — žmonės patys varys 
n?s save namie, nors ji ir
lengviausia butų, negali pa
naikinti girtuokliavimo. 

: Antra vertus, žmonės vary- 
_ .______________ darni namie degtinę pasiga-

„ , „ , o gal ir iš tikrųjų, mina jos ne vieną ar du bu-
buvo sekantis: parūpinti ja- žmogus iš pogymio yra lin- toliu, bet daug daugiau, ir 
jionų kariumenei maisto, kęs svaiginti save jei ne todėl daugiau ir išgeria, ne- 
transportacijos ir kazar-degtine, tai kita kuo. gu pirkdami mieste. Namie
rn.ių; užgirti visas sutartis Kodėl taip triukšmingai gamindamas degtinę, _ žmo- 
padarytas tarp japonų ir kovojama arba šaukiama i gus mano, kad jam visa tai 
Kolčako bei jo generolų; už- kovą prieš girtuokliavimą? dovanai pareiną, nes nerei- 
tikrinti neliečiamybę vi- Juk yra gyvenime ir kitų kią pinigų mokėti. Paga

lbiems, kurie remia militari priežasčių, dėl kurių žmo- liaus, namu darbo degtinė,------ ----------„— ------ - v .
I japonu judėjimą Sibire: nes netenka sveikatos, arba:dažnai turi .labai žalingųf /ykmti tai gyvenime,

' vadinasi, kad gali būti tiktai 
! aprybotas molekulų skai
čius kiekviename kubiška-

Apie Vladivostoko užėmi- 
i mą Washingtone gauta 
į smulkių žinių nuc Amerikos 
į konsulio. Jos perstato situ
aciją taip:

”Į pabaigą kovo
; į2ponų eilės buvo nuolatos 
I skėčiamos, kad
i augštumas, nuo kurių gali
ma apšaudyt Vladivostoką; 

į balandžio 1 japonai iškėlė 
i jau savo vėliavą ant Tigro 
'kalno, nuo kurio galima 
kontroliuoti geležinkelio 
stotį. Buvo taisomos forti
fikacijos. Balandžio 2 japo
nai jau įteikė laikinai Vla
divostoko valdžiai savo re:-

nimu girtuokliams užtenka- priežastys, 
mai yra. Rodosi, girtuoklis 
juos pamatęs, turėtų liautis 
nedora darbą dirbęs ir grįž
ti Į teisingąjį žmogaus gy
veninio kelią. — 
pasityčiojimas 
visoms toms 
žmonės nieko 
geria, girtuokliauja ir tiek. 
Nejaugi nei kunigų, nei 
mokslininkų, nei šiaip viso-

kariumenė šaudydama už-tokie butų menki, kad jais 
ėmė geležinkelio stoti ir pra- negalima butų atpratinti 
sidėjo viso miesto okupaci- žmono' nuo gegtinės varto
ja. j'imo arba girtuokliavimą.

"Japonų reikalavimai, ku-' Tai, žmonės i nieką ne
riuos Įdavė laikinajai vai- paisydami geria ir tiek. Ta- 
džiai generolas Takianagi, rytum, <

turėtų blaivybės draugijos'prie by temperatūros priso-
’ __ 1 ? j. • i • • . _ (___ — _ f-u

* v mūvi vai js; v «p*v - v    ----------------- -------------- - —

MsUtr'^n^ ir7o to <Jrausti kiekviena priešinu sveiko prote, arba ir pačio-sveikatai priemmšų, kurių taigal teks kitą kartą Pa<r?J.t^
- ... Sakysime, nemo- nesti dirbant degtinę (bdeie- kal * h.

________ __  __ _____ j nnziun- 
pasigaminti mose dirbyklose, Toliau, na-

A. Kelmutis.
’’Darbas.”
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Trakų 
Yra 
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C.
Flint, Mich.

J. Galgat
1323 Buttonvvood St., 

Philadclphia. Pa.

Pajieškau draugų Klemenso Kekio, 
K. Lūšio ir Jono Vasiliausko. Atsi
šaukite arba juos žinantis praneškite. 

Stanislovas Zadauskis*
1278 McKinley avė., Detroit, Mich.

Au«ust Silver
VVinchester, Wis.

miestelio 
(17,

Mikolns Mažeika
R. 2, Box Į2, Edger, V/is.

1 ajiesl.au apsivedimui merginos
. n>«o 25 iki 35

Pajieškau pusbrolių J. Dereškevi
čiaus, M. Dzingo, A. Sunskio ir A.

J. Galgat
1323 Buttonttjood St.,

Philadclphia. Pa.

šaukite šiuo adresu:
B. S.

1115 Centrai avė.,

Bay City. hes lr apsiimtų pi įžiūrėti 4 me- 
mane nelai- K1 vaiką. Malonėkite pranešti šiuo 

' adresu;

Pajieškau pusbrolio Ambrozėjaus 
Milėškos, Naikių sodžiaus, Mažeikių 
perapijos, Šiaulių apskričio. Meldžiu 
atsišaukti, ar kas apie jį žinote pra 
neškite.

Pajieškau' brolio Ignaco Caikaus- 
kio, Kai

; pigiai.
(17)

■ I

Pajieškau ;
Malonėkit atsišaukti.

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

Pajieškau Pijušo Urnevičiaus, Su-1 
valkų rėdybos iš Vilkaviškio, gyve
no Waterburv, Conn. Malonėkit atsi
šaukti.

Bo.\ 561,

aug-

£

! BOIašEVIKAI ATMETĖ 
LENKŲ PASIŪLYMĄ.
Varšava. — Sovietų val

džia pranešė Lenkijai, kad 
ji laikosi pirmutinės savo 
nuomonės, jog taikos dery
bos tarp Rusijos ir Lenkijos 
turėtų būti Estonijoj. Beto, 
rusai reikalauja, kad dery
boms prasidėjus, mūšiai bu
tų sulaikyti visur. Lenkai gi 
patarė sulaikyti karę tiktai 
apie Borisovą, kur jie norė
tų derybas laikyti. Sovietų 
valdžia lenkų pasiūlymų at
meta ir sako, kad už toli
mesnį karės tęsimą ir darbi-

DRAPANŲ BOIKOTAS, ninku skurdo didinimą atsa- 
Pastaromis dienomis po komybė dabar puls ant Len- 

visą Ameriką prasidėjo dra- kijos.
panų boikotas. Keistas tai 'T1T,r.-7- 
judėjimas. Jo šalininkai, ku- RAID ^^^^

Aną vakarą buvo areštuo-

“KELEIVIS”
GERIA U SIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA

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

Kanadoj ir L’žrubežiuose: 
Metams ..........................
Pusei metų ...................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei 

piant į Redakcijų, rašykit ši tok, 
adresų:

“KELEIVIS-’
255 Broadvay. So. Boston, Mass.

kio, Kauno gub.. Telšių apskricKK
Varnių valsč.. Kariškių sodžiaus, 8 
metai atgal gyveno Chicagoj. 
šaukite. , <*•’

Kaz. Carkauskas
Box 52, R“«v’ Mc-

Pajieškau Emilijos Pilipavičiukes. 
Kauno gub., Aleksandravos apskričio, 
Kvetkų parapijos, Aiškudžių kaimo. 
Atsišaukite. ,

Petras Užubahs
Box 631. Nokoinis. III.

Pajieškau brolių Felikso, Juozapo 
ir sesers Stella Repšeyičių. Malonėkit 
atsišaukti arba juos žinantis praneš
kite. Yra svarbus reikalas. <lt)

Castan. Repševich
U. S. A. Hospital. Markleton, Pa.

Pajieškau švogerio Valeriiuno Gri- 
gučio. Spurganų hmIos, Juozapo ir 
Antano Grabažių iš Tirkšlių mieste
lio. Kauno gub. Kas apie juos žino 
malonėkit pranešti, arba palis lai at 
sišaukia. , (ic.)

Kazimiera- Samavyčia
135 Broadvvay, S >. Bo.-ton, Ma . i

Pajieškau dėdžių Ambraziejaus ir 
Mateušo Pečiulių, taipgi draugų Jur
gio Vuiiaviėiaus, Jono Gudaucko ir 
Jono Sekeviėiaus; visi Mauručių kai
mo, Garliavos parapijos. Malonėkit 
atsišaukti arlia juos žinantis praneš
ti. . (16) .

Jurgis Girdauskas į

873 Chene st„ Betruk, Mich.

Aš Jonas Stasiukailis. The Robi, lajieskau kambario pas gcus zm >-j lajų .-.sau ap-įvedimui mentinos, 
Gage (.\>al c0. Mine 7 Bav Citv hes *r apsiimtų pi įžiūrėti 4 mc- tarp 18-27 metų. Merginos norėdamos 

........  ‘ *" - ’* “ ’ ’* ’* -----— plačiau su manim susirašyta atsišau
kite. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Vaikinai tegu nerasinėja. (H4

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

Jono Aukštuoliu. Pajieškau apsivedimui merginos. 
a...k. Ik- skirtumo tikėjimo, kuri sutiktų ci

viliai apsivesti. Atsišaukdamas pri- 
siųskite paveikslėlį < 16)

J. T.
MaiK-hcster. Conn.

Miehigan, dirbant patiko 
mė; karas pagavo ir labai sužeūlė. 
Draugai, giminės ir pažįstami malo
nėkit atsišaukti ir susirašyti su ma
nim. (171

John Stasiukailis 
1305 S<>. (hilson, Bay City, Mieli.

Pajieškau švogerio Vincento Sprin- 
delio, Šiaulių apskričio. Raudėnų pa
rapijos. Jo moteris jieško jį iš Lietu ■ 
vos; dirbo miškuose. Kas jį žinote ar
ba jis pats praneškite. (16i

Kaz. Bobrausk*s >
5 Marshall st., HaverhiU, Mass.

rių skaičius su kiekviena 
diena darosi vis didesnis ir 
diesnis, atsižada dėvėti ge- tas Charies Mayer, kurį po
ras drapanas, bet nešioja 
taip vadinamus "ovęralls,” 
tai yra paprastos drobės už
valkalą, kurį darbininkai 
paprastai užsivelka prie 
darbo ant drapanų vietoje 
žiursto.

licija kaltina žmogžudystė
je. Sakoma, kad jis nušovęs 
15 metų vaiką, kuris užlipęs 
ant traukinio vogtinai norė
jęs pasivažinėti. Pats Maye- 
rh irgi prisipažįsta šovęs 
vaiką, bet sakosi jis turėjęs 

Visuose miestuose organi- leisętai daryti, nes jis buvęs 
zuojasi ”overalų” 
Washingtone jau vienas se
natorius apsivilko ’overa- 
lais.” ”New York Times” 
rašo, kad Clevėlande visas 
Common Plese Court, pra
dedant teisėju Kennedy h jant ant traukinio stogo ir 
baigiant šuolininkais, šeri- šovęs juos. Apie pasekmes 
fais ir klerkais, laiko posė- jis nieko nežinojęs. Bet vė- 
džius ”overalais” apsivilkę, liaus pasirodė, kad vienam 

Bostone pereitą nedėldie- vaikui kulipka pataikė į pil
vą ir jis parėjęs namo po 
kiek laiko mirė. Kas už tai 
turės atsakyti 
l is, ar geležinkelio 
nija — tai lieka da 
ti.

kliubai. geležinkelio kompanijos pa
samdytas važinėtis ant ta
vo inių traukinių -stogų ir 
žiūrėti, kad vaikai nevogtų 
”raido.” Vieną vakarą jis 
patėmijęs du vaiku važiuo-

ni vienas pro teutonų kuni
gas ir pamokslą sakė ”ove- 
ralais” apsivilkęs. Texas val
stijos valdininkai visi ”o ve
rslais” apsirėdę.

New Yorke keli šimtai 
žmonių taip pasipuošę įtai
sę demonstraciją pereitą sa
vaite ant Times Sųuare’o.

"Overalų” I" ‘ ‘

pats Mave- 
kompa- 

pamaty-

i Paskutiniomis
500 Bostono gyventojų pa,- 

_ kliubai, skai- rfavė valdžiai skundų/ kad 
tantįs nuodelių desėtkų iki naiW savininkai labai kelia 
kelių tūkstančių narių, susi- rcin^as._______________
darė jau sekančiuose 
tuose:

Washington, D. C.
Chicago, III. 
Binhamton, N, Y. 
New York, N. Y. 
Lexington, Va. 
St. Louis, Mo. 
Little Rock, Ark. 
Cleveland. Ohio. 
Lansing, Mich. 
Sharon, Pa. 
San Francisco, Cal. 
Les Angelos, Cal. 
Emporia, Kan. 
New Haven, Conn. 
Ir kitur, 
šalininkai šito judėjimo 

tikisi, kad tuo budu jie pri
vers drapanų fabrikantus

REIKALINGAS ZECER1S 
į kuris moka visą spaustuvės dar
bą, reikalingas '‘Keleivio” spau
stuvėje; malonės atsisaukt tuo- 
jaus.

"Keleivio” Adm. ,
255 Broadvray, So. Boston, MassI• j

Į
Ii

Pajieškau savo moters Marės Buš- 
manienės po tėvais Svetakiutės. Vil
niaus gub., Trakų pav.. Kalių paran., 

; Šn'peliu kaimo. 9 vasario ji prasišali- 
1 no r.uo manęs su Kazimiera Stanku- 

---- . . —. „ iir,u’ Anykščių valsčiaus, Utenos apsk. 
atpiginti drapanas. Bet kol Juodu išsivežė 3 metu mergaitę Bro- 
l-ac f oi tilr hiii-znoviins !nę ir paėmė mano $450. Čia jų ir pa-kas tai yra tik buržuazijos 
judėjimas ir darbininkai jau 
pradeda rpieš jį protestuoti, 
sakydami, kad iš to nieko 
gero neišeis, tiktai "overa- 
lai” pabrangs, kas darbinin
kams reikš skriaudą.

BANDITAI PAVOGĖ 
$20,000.

Pereitą savaitę gauja gin
kluotų banditų užpuolė 
Braintree miestelyje, netoli 
Bostone vienas kompanijom 
kamienų, kuris vežės $20,000 
darbininkų algoms išmokė
ti, ir šaudydami iš revolve
rių į visus, kas tik jiems po 
akių pasirodė, pagrobė pini
gus ir pabėgo. Vieną žmogų 
razbaininkai užmušė ant 
vietos, o kasierius Parmen- 
ler sužeistas mirė ant ryto
jaus. Plėšikų buvo išviso še
ši ir ivsi jie ginkluoti, vieni 
revolveriais, kiti karabinais. 
Užpuolimas ivyko 3 valandą 
po pietų. Plėšikai pabėgo 
automobiliuje, kurio nume
ris buvo 48783, Mass. Tyri
nėjimas parodė, kad šitas 
automobilius pereitą mėnesį 
buvo pavogtas iš Needham, 
Mass.

Moteris tamsaus veido, nosis 
štyn riesta, dideli plaukai; vyro reti 
plaukai, šviesus veidas, nemoja nė 
rašyti, nė skaityti, labai blogai kąįba 
angliškai. Kas juos patėnivtų ir pra
neštų tikras žinias, gaus -550 atlygi
nimo. "Keleivio” skaitytojų meldžiu, 
kad praneštų apie tai vietiniai polici
jai. (17)

FRANK BUSHMAN
213 Pine St, , Gardner, Mass.

Pajieškau brolių Juozo ir Roberto 
Kunčmąnų. iš Geidžių kaimo, Tirkš
lių valsčiaus, Mažeikių apskričio; tu
riu svarbų reikią. Atsišaukite. (1(5) 

1 Frank Kuncman
B x 356, Whcatridge, Colo.

Paiieškau pažįstamų: Ignaco K.t- 
delskio, Ignaco Zigmonto ir Povilo 
Pūkio, gyveno Chicago. Yra svarbus 
reikalas. Atsišaukite. (16)

A. B. Adomavičius
8103 Belhvue avė.. Cleveland, Ohio.

Pajieškau Franciskaus ir Julės Seš: 
kauskių, draugo Stanley Ruikio; visi 
Telšių apskričio, Viešvienų miestelio. 
Malonėkite atsišaukti. (16)

Domininkas Bedva
153 Main st., Hartford, Conn.

Pajieškau Juozapo Raukos, Kauno 
gub., Gargždų parapijos, pirmiau gy
veno Boston, Mass. Jis pats lai atsi- 
šaukia ar kas jį žino praneškite. (1»>) 

Juozapas Stankus
1520 Grand st.. Tolleston, Ind.

Pajieškau pusbrolio Jo;.uix> V,d-'Suterš Antosės Slickiu- 
rukaiėio, Vilniaus gub.. Marcinkonių tes-GnguUenes. G meta, atgal gyve- 
miestelio. Yra svarbus reikalas, ai u- "° " annei 
šaukite. Taipgi. Antosės Iiingeliutės,. 
Merkinės parapijos, Puiniių kaimo.
. Luei.ia Vąlangeviėiutė illi

1017 8-th avė.. Roekfoid, 111.

’ • Ij oru do A nu-
. Mar.-ukonių 1|() XantH:oke.' Pa. Melu Ju jos'atsi- 

<_ Mias, at-i- a,įa į)note ja praneškite.
Josephine Markevich (lu> 

Box 85, Glen White, W. Va.

Pajieškau draugo Mateuš > V?r- 
siaeko, su kuriuo gyvenom (Vashing-' 
tono valstijoj, paskui parvažiavom į 
Chicago, III. ir nuo to laiko nežinau 
kur gyvena. Malonės a' -Įšaukti arba 
kas apie jį žino malonėkit pranešti 

Vincas Čcsna (16 i
2292 Russell st. Detroit, Mich.

Pajieškau giminių: Juozapo ir Kot- 
rinos Palionių iš Diėiunų kaimo. An
tano ir Jono Kleveckių, Dragouių 
kaimo, Adomo, Antano ir Povilo 
Dabkevičių, Aimuliškio kaimo; vi ji 
ihišalotos parapijos. Norėčiau susi
rašytu (!•>

Iš už anapus jūrių iš Lj'etuvos ateina verki?nč;ų balsas. Vaikai sau
kiasi pagalbos.

”Mes nuvargę! sušalę! išalkę!” jie kreipėsi piie U. Hooverio ir prie 
jqS — suaugusiųjų brolių ir seserų Amerikoje. Jie žino, kad jus neatsisa
kėte piraiiaus. -Jie žino, kad ir dabar jų neapicisitc.

Su pagalba Amerikos Maisto Administracijos Vaikų šelpimo fondas 
daug pagelbėjo vaikams Lietuvoje.

Praeitų metų gegužės mėnesį buvo atidarytos vaikams valgyklos 
Kaune ir kitose dalyse Lietuvos, kur buvo labiau na stoka maisto ir šva
rumo. Visokie daiktai yra dalinami nežiūrint nei kilmės, nei religijos. 
Kovos mėnesyje 20,000 vaikų buvo pavalgydinamų kas dieną. .Aprėualų 
buvo išdalinta tarp 12,500 vaikų.

Jus ir jūsų draugijos gal būt jau yra prisidėjusios su pagalba. Bet 
dabar ir vėl reikalinga prisidėti. Šiltesnis klimatas ir nauji augalai dar 
tolu Štai ką ponas Hoover’is dabar sako:

”Nuo dabar iki birželio mėn., pakol bus galima ką nors nuo laukų pa
imti, tai vaikų maitinimas Lietuvoje turi būti tęsiamas.Kaštuoja apie 
po 1>C. ant dienos išmaitinti vieną vaiką, mažiausiai yra reikalinga 
$60,000 datraukimui maisto iki vasarai. Kožr.as penktukas duotas 
pagelbai reiškia pavalgvdinimas verkiančio iš bado vieno vaiko. ’

Jeigu nori pagelbėti, jeigu nori, kad tavo doleris nupirktų maisto ir 
drapanų dolerio vertes, siųskit kiekgaiite duoti Herbert ui Hoover’iui, 
pirmininkui Amerikos Maisto Administracijos vaikų gelbėjimo Europo
je Fondo, 115 Broadvvay, New York City. -Justi dovanos bus priskaitomos 
prie Lietuvių Amerikoje šelpėjų (arba jeigu norite, tai siųskite Lietuvių 
šelpimo draugijoms su įsakymu, kad pinigai butų perduoti Hoover iui.) 
Mes prisiusime jums tuos laikraščius, kuriuose bus paskelbta jūsų auka, 
su vardu ir pavarde ir suma niek aukavote.

s pas

Inter-racial Council, kuriame randasi reprezentacija įvairių tautų 
.Amerikoje, gelbsti Hoovcr’iui. Komitetas, kur buvo suorganizuotas me
tai at^al yra ryšys tarp Europos badaujančių vaikų ir Ametikoje dirban
čių jų giminių, kurie gelbėjo ii- gali gelbėti savuosius užmaryje.

ATKIRPKITE ŠJ KUPONĄ IR PRIDĖKITE PRIE S\V() AUKOS

The Tntpr-račiai Council
So. Bostono LSS. 60 kuo

pos balius pereitą panedėlį 
pavyko puikiai. Diena buvo 
graži, publikos prisirinko 
daug. Kuopai liks pelno.

Pajieškau dėdės Kazimiero Lubaus- 
kio ir Vincento Dagelos, abu iš Tryš
kių parapijos. Jiems yra atėję laiš
kai iš Lietuvos. Atsišaukite. (17) 

Mrs. Kast. Lukošaitė-Gaškiene
706 Madison avė., Akron, Ohio.

t B O D r o a d w a v ~ N e w Y © r K

Pajieškau brolio . ___
Kazimieras Aukštuolis 

27 Main St., Cambridge, Mass.

Pajpiesl.au moters Onos Mažeikie
nės pu tėvais I.etveniukūs, apie 35 in. 
amžiaus; Macaičių kaimo, Garždų 
valsčiaus, 11X14 metais atvažiavo _ _  _______
Amerikon, gyveno po num. 26 E. .21 arba našles be vaikų. ______ _
street, Bayonne, N. Y. Atsišaukite, I metų, laisvp pažiūrų "ir mylinti dorą 
nes yra užvesta byla delei persisky i-1 gyvenimą. Atsišaukite prisiųsdamos 
mo. .................... (16, | paveikslą. (jg,

Joe Thomas
Gen. Delivery, 1‘autiae, Mich.

Pajieškau .Juozapo Druseikio, iš 
Kauno gub., Ukmergės apskr.. Šimo
niu parapijos. Gyveno Rochester. N. 
Y. Jis pats ar kas jį žino meldžiu 
pranešti. Taipgi pajieškau pažįstamų 
iš Šimonių parapijos, Jodžiunų so
džiaus. (15)

Povilas Rasinskas
P. O. Box 175. Minden, W. Va,

Pa-ieškau Martino ir Silvestro Ši- 
pvliauskių; abu Vilniaus gub., 

| apskričio, Varėnos parapijos, 
svarbus reikalas. Atsišaukite.

■J. A. Vitkauskas
730 \V. Baltimore St.,

Ealtimore,

Pajieškau dėdės JONO KREIVIO, 
pirmiau gyveno Scranton, Pa. Paei
na iš Deltuvos miestelio, Ukmergės 
apskr. Mano tėvas numirė, o' dėdė 
Antanas išvažiavo į Lietuvą, tode1 no
rėčiau greitai susižinoti. (16)

Barbora Kreiviukė
138 Athens st.. So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našles, nuo 19 iki 29 m. Aš esu 
-o metų, su pirmu laišku meldžiu 
paveikslėlio. Butų gerai, kad atsi
šauktų mylinti gyventi ant ūkės. (131 

John B&ranoski
-Veveney Farm, Eramingham. Mas-ų

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našles, nuo 25 iki 35 metu. Aš 
esu 32 metų vaikinas, mylintis' daibi 
gyvenimą. Atsišaukite, atsakvma 
duosiu kiekvienai. (17)

_ John Donat
Box 85, Gieen White, W. Va.

Pa.iLe^a“ „ apsivedimui merginos, 
nuo 20 ;ki 3', metų, be skirtumo tikė
jimo. Su pirmu laišku meldžiu paveik- 
sb-

Oeonto, Wis.

ciaų susipažinti per laišką šiuo adre- 

ST. P-CE.
255 Broadvvay, So. Boston, Mass.

^apsivedimui iietigzaitė-,

341 Pecor st.,

Pajieškau apsivedimui geros mer
ginos, kuri norėtų gražų gyvenimą; 
mergina turi būt ne senesnė kaip 26 

i metų; aš esu 21 metų ir moku gei-j 
j amatą ir gerai uždirbu. Malonėkit ar-
i su:

■i
nuo 18 iki 22 metų. Aš esu 29 metų 

Jundulio, į uždirbu gerai. Merginos, kurios norė- 
i tų apsivesti atsišaukite, prisiųsdamos 
paveikslėlį. (

George Puslis
Box 416. Johnston, City, III.

Pajieškau apsivedimui merginos
Pajieškau Jono Pociūno, pereitais i ayba našlės tarp 20—21 metų am- 

metais gyveno Jackson, Mich, dabai į ž.iaus. Aš esu 25 metų vaikinas. Atsi- 
neži.nau. Yra svarbus reikalas. Atsi-1 šaukdamos prisiųskite paveikslėlį; at- 
................. ' ' sakymą suteiksiu kiekvienai. (Iv) 

S. Malvinas 
i 2138 Miehigan avė., Detroit, Mich. 
r

Pajieškau brolio Antano 
Telšių apskričio, Alsėdžių 
gyveno Chicogoj. Atsišaukite.

Joseph Žukauskas
80 Merrimack St

N. Woburn, Mass.

Pajieškau apsiverimui (merginos; 
nuo 18 iki 27. metų, be skirtumo tikė
jimo, Su pirmu laišku prisiųskit pa
veikslų, kuri reikalaujant gražinsiu.

A. Kaunis (17)
1807 — 16-th avė., Rockford, III.

Pojieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės be vaikų, npo 18 iki 30 
metų, mylinčios ramų šeimynišką gy- 

..... . venima. Aš esu 26 metų vaikinas,
kaimo. J, Aucukaičio, A. Kurtinaičio Platesnes žinias suteiksiu laišku. (16) 
ir V. žemaičio. Visi Suvalkų rėdybos. I . D. M.
atsišaukite. 426 Island avė.. Rockford, III.

Kazis Juknelis
Box 142, Bieknell, Ind.

AlClU.A, a-ą. OUUOMV II
Jasinskio; taipgi pažįstamų M. Ancu-i I—. X ■ J A , Ą , A L « « b a t z* i i

Žemaičio. Visi Suvalkų rėdybos. j 
ūkite.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
- i be skirtumo tikėjimo, nuo 23 iki 30 

švogerio Juozapo Milą- metų. Aš esu 29 metų, pasiturintis, 
gyveno Waterbury, Conn. Ste- i linksmaus budo. Atsišaukite prisiųs- 

: damos paveiksią. (16)
J. T. Roz.en

6905 St. Clair avė.. Cleveland, (ibio.

Pajieškau
M U 1)0. ^jvvilV naiciumj, VU 
bulninkų kaimo. Kauno gub. Gavau 
laiškų nuo jo žmonos iš Lietuvos ir 
prašo kad jis atsišauktų. Todėl kas 
apie ji žino malonėkit pranešti. (17) 

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

Pajieškau Petro Užubalio, Kaunui 
gub, Panevėžio apskričio, šlegerių 
sodžiaus, gyveno Springfield, III. 
Yra svarbus reikalas iš Lietuvos | 
malonėkit atsišaukti.

A. Kimont
105 W. Main st., St., Charies, III.

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

D. Sakovich
101 Oak st, Box 519, 

Latvrencc, Mass.

JEIGU JUS MANOTEI < 
___ I NUSIPIRKTI ŪKE TEISINGAI be

Paiieškau dėdžių Adomo ir Jur-no ■ apiravybės, mes duosime geriausį Da- 
Dzingeliu. Vilniaus gub.. Nemajūnų 1 tarnavimą, negu kas kitas. Mes tu- 
narap.. Zirgeliškės kaimo. Gyveno rim dau* ukn* visokio didumo ir pre- 
Scranton. Pa. Meldžiu atsišaukti. ' <ės- Turim su gyvuliais, mašinomis, 

aMrta Džiigiutė (18) sodnais, užsėtais javais ir tt. Mes par
291 E. St., So. Boston. Mass. ' duodam ant labai lengvo išmokėjimo,
_____ 2___ ’............. I nes mes patįs esam fa: meriai ir ant

Pajieškau brolio Domininko Motė-: far™u gyvenam. Užtad mes gvaran- 
• --------------------=_ t---------------- ! tuojam žemę ir popierius. Norintieji

gauti geresni patarnavimą visados

j “Jj! kiu adresu: (17)
Į AMERICAN FARM LAND CO. 

SCOTTVILLE. MICH.

jaicio ir pusseserės Onos Jvanaus- j
liūtės po vyro Joškienės, Kauno rė i' „ . .■ * x
dybos, Kražių miestelio. Meldžiu at-Lr?s^j^ mums pirma uetuvisKai s’to*’ 
• įšaukti. (

Jonas Motčjaitis
707 Strong st., Kenosha. Wi

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kuri mylėtų ; amų gyvenimą: nuo 25 j 
iki 30 metų. Aš esu 28 metų. Su pir- i 
mu laišku meldžiu paveiklėlio. (161 

J. Andruskavičia
184 Grand st., Brookiyn, N. Y.

FARMOS.
80 akerių žemės dykai. Lietuviais 

apgyventa per 20 metų. .Atsišaukite 
įdėdami štampų.

MATHEVV. YŠARA
Box 61, McNaughton, Wis.

farmos: farmos:
~~r. •• ~ Geriausią pirkimas larmų paleiPajieškau apsivedimui merginos musų Hart ?,lich. karis
arba našles be valkti. As esu 28 me- iyg-umoj tarp puikių farmų. čia lictu- 

-JJ11 jlna1‘. Vi?” ,ran nirštai apgyventa, arti geic-
i žinkelio, ant derlingų žemių, dar 
: daug randasi nupirkt gerų farmų su 
; padargais, guvuliais ir viskuo. Mu
sų ūkininkai yra visokių pakraipą, 

■ bet visi sutikime gyvena vienas kitą 
i šelpia kuom gali, labiausia naujai pri- 

VlS' buvusį, jam parodo kaip ir kur pra- 
' : dėti dar bas, veik visi skaito geru3 

laikraščius, daugumas skaito ”Kelei- 
: vį,” taip pat iš musų kaimo išeina ir 

• i ukininkiškas laikraštukas "Amerikos
mcr;7^ Į Ūkininkas.” iš kurio daug ko gali pa- 

j simokinti. Jis kainuoja Amerikoj $1 
j metams, o i Lietuvą $1.25, jo niekur 

. i neužlaiko ąnt rubežrų. Pasiųsk savo 
I giminėms, o gausi padėką. Su pagar

bi ha. , (17)
sl M. VALENC1US

P. O. Box 96, Hart, Miehigan.

kvma duosiu kiekvienai.
J. P. T.

89 S. 5-th St.. Kenmore, Ohio.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
nuo 18 iki 24 metų. Aš esu 24 metų. 
Geistina, kad atsišauktu laisvų pažiu-

, prisiunčiant paveikslėlį.
Ant. Valaitis

503 Mai n st., Bridgeport. Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės be skirtumo tikėjimo, nuo! 
25 iki 35 m. Aš esu 40 metu. Su pir-l 
mu laišku meldžiu paveikslėlio.

Petras Pugnis
276 E. Park St., Butte, Mont. PARSIDUODA FARMA.

22 akeriai, graži stuba, 5 rūmai su 
porėiais, didelis stebelis, 2 narnės, 
vištinyčios. visi budinkai nauji; šuli
nis prie stubos, sodas visokių vaisin
gų medžių, žemė iš rudenio aparta, 

i 10 akerių užkrėsta mėšiu, ganyklos 
I aptvertos, upelis dėl žąsų, daug mal- 

„ .. ,, . . . ku ir visi padargai; parsiduoda užPaįieskau apsivedimui merginos. s2 Tai|)}d parduodu 4 lotU8 fc.
nuo 18 iki -1 metu. As esu 24 niežų m-s \VatcrI»urv ir Autamobiliu visai 
vaikinas. Atsisaukdamos prisiųskitc 
paveikslėli Atsakysiu kiekvienai.

Joe Milcavage (’“’
South Windsor. Conn.

Paiieškau apsivedimui merginos, 
nuo 28 iki 38 metu, kuri mylėtų gra- 

gvvcnimn. Atsišaukite šiuo adre- 
(17) 

K. S. Vaikinas 
07 Mantague st, Rockford, III.

KŲ II VI.'] pctUcll^dl. ĮldIMUUtMId <JZ 
82.500. Taipgi parduodu 4 lotus že- 

Vatcrbury ir Autamobiliu visai 
Atsišaukite. (18)

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

Paiieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 28 metų. Aš esu 23 motų 
vaikinas. Platesnes žinias suteiksiu 
laišku kiekvienai. (16)

P. R. Z.
33 Rrook St.. T.awrence, Mass

TIK VYRAMS. Turime labai dailių 
paveikslų, kurių iki šiolei nesate ma
te. Prisiųskite vienų dolerį, o 10 to
kių paveikslų aplankysite.

P. LEBEDNIKAS
R. S S.. Rutland,

(!•>)

Mass.

ajiesl.au
Pajpiesl.au
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darbo

kandidatų 
rieke no reiks- 

nesi m pins, su rašyt os 
pasirašytų vadi-

tiesa, nebeis- 
pasirodvti 

"tautos na- 
’’ ir "žemdir-

gaĮitiuuiĮimimiiimai.iihuiiiiaiiHisaaBiiiiimiiiaiiiiriiiiiioiimiĮiuiiaiiiiiiHimgnąiiiiniiūiiHiuuiimMuiBąHPiiiinuĮH'ūHii 
SKAITYKITE KNYGĄ, KURIĄ VISAS PASAULIS JAU SENAI SKAITO! 
šitos knygos vardas yra Portugalų Minyškos 

Meiliški Laiškai, parašyti per Minyšką Alkaforaifo, 
1668 m., klioštoriuj Beja.

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

visas svietas jau senai skaitė su didžiausiu pa.iir.ėgimu, dabar ir 
mes, lietuviai, turėsime progą skaityti.

Minyška Mariana parodė savo laiškais nekaltos mergaitės lįilta- 
širdystę, teisingumą, nepergalimą meilę ir neapsakomas kančias už 
meilę taip, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt,' neparodys niekados.

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai tapo išleisti lietuvių kalboj 
labai storo, didelė knygo. Be to, šita knyga yra papuošta labai pui
kiais paveikslais. Ir šitos puikios knygos kaina tik $1.00!

S! 200 AKER1Ų FAR- 
.iZi..'.. Geras 

2 barnės ir kiti nau- 
\ irš 100 akerių iš

yrą ganyklos ir giria, 
per farmą ir yra 

nuo miestelio. Augš- 
■ia, 3 bertai-

Parsiduoda puiki farma.
40 aįerr.i žesnės su triobamis, visai 

naujos, siūba iš 6 kaasbarhi, aarnė ir 
'ūj budinkai. Žeraš, juodžemė su 
smėliu, prie didelio keliu, taipe mies
tų. Parsiduoda už Platesnių
žinių klauskite: (17)

A. GIRDŽIUS
R. -1, Scottville, Mich.

IC

ŽINIOS IS LIETUVOS
IŠ LIETUVOS RINKIMU ! 

KAMPANIJOS.
Pereitą savaitę, 1-1 ir 15j 

balandžio, Lietuvoje turėjo! 
būti rinkimai atstovų i j 
Steigiamąjį Seimą.

Kaip tie rinkimai praėjo, 
kuri partija laimėjo, kol 
kas žinių mes da nęąirimeu 
Bet mes jau gavome ap=ciai , 
literatūros iš rinkiminės L -; 
kampanijos. Šita literatūra 
yra labai Įdomi, nes ji 
parodo, kokia kova ėjo tarp 
pirmeivių ir atžagareivių 
Todėl paduosime čia kelin
tą ištraukų.

V alstiečių Sąjungas Cen^ 
ras savo atsišaukime i v;ų- 
;Siiečiiis sako:

štai stovime prieangy rin
kimų i Steigiamąjį Seimą. 
Vtinaci senai lauktoji isto
rinė vaianda. kuomet turėsi
me patys savo ateiti tvark\ - 
ti. Turėsime rinkti atstovu*.

”Lietuvus l'kiniiud Val
stiečių Sąjungos organas. 
12-tam numeryje rašo:

Jau paskelbti Lietuves 
Steigiamojo Seimo atstovų 
kandidatų sąrašai. Netru
kus kiekvienas pilnametis 
ir pilnateisis Lietuvos gy
ventojas gaus tiek korteliu 
su Įrašytomis kandidatu
pavardėmis, kiek vra Įteik
ta sąrašų. Iš visų tų korte
lių reikės išrinkti vieną, ii 

—.»■, LiAin; i kOD-
rinkimų kc-

rinkimų diena Įdėjus 
verta atiduoti i 
misijai.

Kaip gi čia išrinku, 
kortele reikia atiduoti, kur: 
įmesti? 
baltos, visos vienodos 
nodos tai vienodos, 
visai: kiekvienoj 
tokios pavardės------1.

gražios 
=. Vie- 
tik ne 

j kortelėj ki- 
s surašytos.

Valstiečiai, Įsi dėmėkime: 
pavardės tu kandidatų, ku
rie patekę i Seimą gintų po 
nų ir kunigų reiakius, sura- 

tose kortelėse, ktr 
krikščionių demokra 

pažangos partijos ir 
"ai

Valstiečiai, 
mišką 
avelių 
p e rs a- 

ir ki ni- 
Pnsik

*7 I O a . i s. * Ca 
tikruo- 

daugiau su- 
inte-

Atminkite 
kad vilkai visuomet į 
suka, nors jis siūlosi 
ganyti! Dabar mums 
si draugais ir ponai 
gai, ir ju padėjėjai, 
susukite. kaip jie 
ir apkalkba mum 
sius draugus, dmi 
-ipratusius valstiečius 
’igentus! Delko jie sėja mu 
m tarne nepasitil 
ni kitais ir 
Aišku kam! 
kaidę galėt” narys isisprai 
■ti musų tarpan ir 
balsais 
Seimą. O ten musų 
iau žinotų, kas daryti 
diev data Drietelvstė!

ėjimą vie- 
ncapykanta? 

Kad mus sus-
Y _ 
t

ų tarpan ir musu 
ilvsti i Steigiamąjį 
O ten n.ūsų nonai 

d_.\.i! Su- 
ietelystė! Jie 

nori savo neblogą gyvenimą 
dar labiau ‘ pagerinti. Jie 
nori, kad Steigiamajame 
Seime butų ‘ dauguma jų 
'menių. Ir kad tikrieji Val- 
-tiečiu atstovai pareikalaus 
•padalinti žmonėms dvarą 
žemes, tada nonų ir kunigu 

"mes vai
to nenori-

l nebedurų spekuliuo-j 
įami visokiu smuklerių, oi 

lėtume mes patys tinka-j 
i parduoti ir pirktis per| 

vo valstiečių kooperaty
vus bei sąjungas; jei nori
me. Kad musą valdžia pir
moj eilėj stengtus padėti 
mum.- pake-lti ukj, žemės na
šumą. uždarbi, sveikatos ir 
kt. klausimus, ir apskritai 
darbo žmonių gerovę, — tai 
rinkime Į Steigiamąjį Seimą 
tiktai savo Valstiečių Są
jungos atstovus, nes tik val
stiečių atstovai valstiečių 
reikalus gins! Taigi nepra
miegokime savo teisių būti 
laisvais ir gerovėje gyven
ti’

’MIIENZA 
irasideda su 
ŠALSIU. Prašalink 
salti pirrra! nušėiaudė- 
įmu su

HILUS

CASCAfiA^QllNINE

Pavyzdingos šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių formo

je — saugios, tikros — 
prašalina salti i 24 va

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

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

‘ATARMĖS MERGINOMS APIE 
LYTIES DALYKI S JAU 

SPAUDOJE.
Minėtą knygą parašė M. F. San- 

;er, vertč J. Stropus iš angių kalbos, 
tntrcj lakioj bus pridengta naudin- 
ų, naujų patarimą, kokių nebuvo 

•Irmoj laidoj, šiuose patarimuose bus 
arodyta, ką daryti, kad būti sveika 

<• laiminga. Taigimotens, kurios dar 
leužsisakėt laukiamos knygos, tai 
išsisakykite tuoj. Rašykit aiškiai 
uodyla (ne paišiuku). Išpirkit money 
•rderį. ar popierinį dolerį įdėkit i 
aiškų, -užraše kam ir nuo ko siun- 
iama.

"Darbus." socialistų liau
dininkų organas, 20-tame 
numeryje rašo:

Įvairus musu priešininkai 
neriasi iš kailio. Ypač krik
ščionys demokratai mobili
zavo -avo jiegas kovai su so
cialistais liaudininkais de
mokratais ir jiems 
čiančiais žmonėmis, 
kala i dabar nujaučia, kad ju 
viešpatavimui gaii ateiti ga
las. Kunigai bažnyčiose ne 
liek Dievo žodi skelbia, kiek 
užsiima krikščionių demok
ratų partijos agitacija. 0 
rer savo laikraščius ir atsi
šaukimus krikščionys de
mokratai stengiasi purvais 
apdrabstyti socialistus liau
dininkus demokratus, tuly- 
gindami juos su bolševikais 
ir jiems panašiais.

Krikščionys demokrata. 
dargi neturi gėdos dangsty
tis darbininkų ir šiaip darbi 
žmcuiią užtarytojais. Apsi
metus tokia skraiste, kar
tais jiems ir pasiseka su
rasti pritarėjų arba Įvykdy
ti gyvenime dali savo suma 
nvmų.

Bet užtenka atidengti ar
ba pakelti kriKŠčionių de
mokratų skraiste, kaip me; 
viską gražiai pamatysime 
kur krikščionių demokratą 
rodiklis rodo. O tas rodiklis 
nukreiptas yra Į grynai kle 
rikalizma su visais jo priva 
•ūmais’- sąžinės laisvės var 
žymu, dvasininkų garbini 
mu. laisvos minties perse
kiojimu ir tt. ir tt. Kad tai] 
iš tikrųjų yra, galima Įsiti
kinti iš pačių kr ikščioni; 
demokratų lupų. Juk jie vi
sur ir visada stengiasi pab- 
riežti. jog i Steigiamąjį Sei
mą turi būti renkami tokie 
žmonės, kurie yra "geri baž
nyčios sūnūs ir dukters," 
kurie stovi už pripažinimą 
katalikų tikėjimo valstybės 
tikyba, kurie pasižada glo
boti katalikų bažnyčią. Vie 
nu žodžiu, jie norėtų paves
ti sauvalingai katalikų baž
nyčios kontrolei visą visuo
menės gyvenimą, norėtų 
kad vieni dvasininkai tet- 
varkvtų visą Lietuvos vai- 

arba kac' 
sankcijos 

varo-

užjau-
Kieri-

PASAULIU RATAS.
Astronomiškas aprašymas musų 

aulinės sistemos. Moksliška knyga 
■u paveikslais. Vertė iš rusiško J, 
Stropus. Ją galima tuojaus apturėti 
.ik už 25c.

2. Kovotojas Už Teisybę. šioji 
knygelė parodo kiek prisiėjo nukentė
ti už teisybę, kada nurodę tų veid- * 
nainių niekšystę. kuriems žmonės 
.klai tikėjo. Minėta knygelė išleista

Milošauskio. Jos prekė 25c.
3. Kerštinga Meile. Trijuose aktuo

se tragedija, iš šeimyniško gyvenimo. 
Parašė F. Juškauskieaė-F. J. Stro- 
nenėnė.. Minėtas veikalas lengvas 
lošti, tik 4 knygelių reikalinga. Jos 
prekė tik Kt.

Virš paduotas knygas galima tuoj 
gauti; laukt nereikės' ir ui iia pa
žymėtas .nygas galima pašto ženkle
liais s;v:_i po 2 ar 3 centus ant var
do:

F. J. STROPUS
8 Luriiig si., So. Bostor., Mass.

Atsiminkite, rinkikai, kad 
jus einate bausuoti i Stei
giamąjį Seimą pirmą ir pas
kutini kartą, nes Lietuvos 
Steigiamasis Seimas tik vie
lą kartą tebus renkamas 
gyvenime. Todėl neduokite 
savo balsą už tuos, kurie 
Įsigalėję galėtų klerikaliz
mo ir biurokratizmo pan
čiais jus supančiuoti.

8

Valstiečiai, 
niekas nieko 
Atminkime, 
nei kunigai 

negins 
kadangi ta- 

Ta tie
ses

šytos 
stovi 
tų. - 
žemdirbių sąjungos para? 
ar numeriai.

Pavardės tų 
kurie Seime nh’KViio icic. 
Jais n««inininc. ‘ 
kortelėse, pasirašytų vadi
namųjų neprigfiiffiingų arba 
nepartinių.

Todėl nė vienas žmog.:.- 
kurs savo rankomis ar gai
va pats sau duoną užsidirba, 
negali atiduoti per rinkimu 
kortelių, kurias siūlo krikš
čionys demokratai, pažan
gos partija, žemdirbių są
junga ar nepartiniai.

Visi valstiečiai, darbo ūki
ninkai, mažažemiai ir beže
miai darbininkai turi ati
duoti rinkimų dieną tas kor- 
teles, kuriose parašyta: 
VALSTIEČIŲ SĄJUNGA.

Kas visai neis balandžio 
14 ir 15 dieną kortelių ati
duoti, tas ant savo ir savo 
vaikų sprando leis atsisėsti 
penams. 
Kas atiduos kortelę su krik
ščionių demokratų parašu, 
su pavardėmis ponų ir kuni
gų siūlomomis, tas pats už
sisodins tą dieną ponus ant 
sprande sau ir savo vai
kams.

Todėl visi, kam tik bran
gi Lietuvos ateitis, kam ru
pi musų pačių gerovė, — vi
si kaip vienas eikime balan
džio 14 ir 15 dieną savo bal
so atiduoti.

Ir visi valstiečiai, darbi
ninkai ir darbo inteligentai, 
visi, kas tik nori, kad Lietu
vos valstybė butų ir kad ji 
butų durbo žmonių naudai 
Įkurtoji respublika, — visi 
atiduokime rinkimų dieną 
tas korteles, kuriose surašy
tos tikrųjų darbo žomnių at
stovų pavardės.

Atsikratykime savo 
rangumo, apsileidimo!

Nepasiduokime ponų, ka- tas pirmoje eilėje patenkin

atstovai suriks: 
stiečių atstovai 
me’"

Atminkime, 
kad savo valia 
neataduoda. 
kad nei ponai 
niekuomet
žmonių reikalt 
’.ai liečia jų kišenes. ' 
'3 iau turėjome prog 
tirti šimtais kartu.

Dėlto nesiduokite suvilio
ti!.

Dvarponiai.
•įrišta atvirai
Jie. susimėtė Į 
žangos partiją 
biu sąjungą,” bando pralys
ti Į Steigiam. Seimą inteli
gentų ir stambiųjų ūkinin
kų vardu. Bet vra kita ponų 
••ušis, kuri prisidengus ti
kybos vardu — krikščiony
be. kišasi i musų valstiečių 
reikalus. Tai vra musu ku
nigai. Jie Įsteigę savo "krik
ščionių demokratų" partiją 
perša ja mums bažnyčiose 
tada, kada mes po savaitės 
darbo susirenkame Dievo 
pagarbinti. Vietoje meilės 
mes girdžiame iš jų kovos 
agitacija, ir šmeižtus'... Jie 
išnaudoja 
partijos : 
mes juos 
ir artimo 
•Jie dažnai 
važinėja i 
žiavimus. 1 
sto kaip mus apmovus! Ko 
iie taip steigiasi?—mes ste- 
biamės matydami ju sub
ruzdimą. Labai aišku! Ponų 
ir kunigų, nors jie visi susi
jungs, bus tiktai suje’ė su
lyginus su mumis 'valstie
čiais. Reiškia musu yra 
dauguma balsų, mes laimė
sime. Užtat iie taip nori 
mus sukvailinti, kad mes 
patys savo balsais nusikal
tume savo pančius!!!

Bet, Valstiečiai, iei mes 
norime, kad musu Neprik
lausomoji Respublika butu 

; sau 
trokštame, tai yra: kad val
stybės mokesniai butų ima
mi nuo turto, kad Lietuvos

bažnyčią savo
reikalams, nors
išlaikome maldai
meilės mokvti.

i bažnyčią palikę
visokius susiva-

kur kalba ir kur-

stybės gyvenimą 
be dvasininkų 
joks darbas nebūtų 
mas.

5975 Ant SI 
-akmens 

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

eižkeliu važiuojantiems žmonėms, 
uric-ms reikia visuomet tikras lai- 
as žinoti Gvarantuotas ant 20 me- 
j Ypatingas pasiulijimas. Mes iš- 
ųsime šį laikrodėli ant kiekvieno ad- 

eso UŽS9.75.C. O. D. ir persiuntimo 
aštus, su teise jums viską peržiūrėt, 
ei busi neužganėdintas, nemokėk nė 

:ento. Atsiminkite, jus užmokėtd- 
net už tokį pat laikrodėli ašie $25.00 
ei pirktumėt kitur. Puikus auksuo- 
as lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
.iekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO. 
06 Athenaeum Bdg. CfilCAGO. ILL

Gydo slaptas Vyriškas ir moteriškas ligas. Krau- go 
jo ligas ir nusilpnėjimą. Taipgi odos ligas. J

Pirmą egzaminaciją ir Kraujo išbandymą, jeigu yra reika-^g 
linga, padarome DYKAI kas atsineš šį kuponą.

l

KDŽLVJSU iR PUIflAUSU ARTlSTiSKJ PAVEIKSLO KNYGA!

352 puslapiu, 352 paveikslu.
Niekur nėra taip aiškiai atvaizdinama gra

žiosios lyties (moters) grynas bei plikas kū
nas, kaip kad šito knygo.

šita milžiniškai didelė knyga, 11x8 colius, 
yra at.-pausd>nta ant labai geros popieros ir 
apdaryta puikiais, tvirtais audeklo apdarais.

Ir šita oeapkainucjaiua knvga parsiduoda 
tik už $4.00!

Pir.i-yiis siuskite money orderiu arba popie
riniais doleriais laiške šiuo adresu: .4/. .Ūar- 

,2023 St. Pn»‘l .4;v.. Ckicago, III.
Siųskite $5.00 kartu,- tai gausite abidvi 

knygas: Port agalv. Mingškas Meiliški Laiš
kai tr Artistiškų Pareikštu Knyga.

anuiDmiiiiiii:iciuu'j>!;!!D:>!:';:i;:i>En!ii:ii:;iiG;iaiii!;.:!S-ĮEi;:;;mc:nnuaiua!Hiiwit<iCiir.'ai!ii<aa::i::i:nc*n«ui:tuc!iL'ii:i;ii:tŠ

TELEPHONE: Haymarkei 4881

DAKTARU OFISAI
MEDICAL OFFICES

22 TREMONT ROW, SCOLLAY SQUARE
BOSTON, MASS.

u
VALANDOS nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.

Kalbame lenkiškai ir rusiškai

FARMOS! FARMOS!
Pirkite' Farmas didžiausioj lietuvių 

kolonijoj: čia jau yra nusipirkę far- 
mas suvirs 400 lietuvių, dėlto kad čia 
yrageriausios žemes, molis su juod
žemiu. Niekur nėra taip tirštai lietu
viais aogvventa kaip Fouutain mies
to apteiinkė. Aš pardavinėju žemes 
00 visas lietuvių apgyventas koloni
jas. Taipgi turiu daug Karmų ant 
pardavimo apie Scottville, 'diek. Tas 
fermas parduodu šabai pigiai. Reika- 
aukit farmų kataliogo. (17)

J. A. ŽEM AITIS
R. 1, F0UNTA1N, MICH.

BARGENA 
MA PARSIDUODA PIGIAI, 
namas. Namas, 
iingi budinkai. 
lirbtos. Kitkas 
Upelukas bėga 
žuvių, 2 mylios __
tos mokyklos ir bažnyč: 
niai mylios nuo apskričio mokyklos, 

a’.-erių užsėta kviečiais. Gera žemė 
uvac.va. Kama farmos 

>8000. Pusę reikia Įmokėti, kitką pri- 
ant išmckCjimį. Gali pirkti su 

banda, arkliais ir mašinomis. Jeigu 
'V>?į:AiS irankia‘s ‘T gyvuliais kaina 

4š..nori.u Parduoti tą farmą 
toue., kac i-va juoju i Europą. Už- 

Įausti galite lenkiškai, angliškai ar- 
ea vokiškai. (17)

nr;vi RAXK chojnacki 
BOA 236, LUTHER, MICH.

; tokia, kokios patysL _ i ___ ___  Į_
i 
Į

ne-1..... ----- S''7 -----------------
miškai ir kitas Lietuvos tur- 
l, _ _ r_______ •- ____ x____ i.r_,

nigų ir jų šalininkų Įkalbi-'tų musų reikalus, kad visoki 
į 'valdininkai .nebebūtų musų

o butų pildv- 
jei nori

me. kad ponų ir klebonų 
dvarai žemės butų .išdalin
tos reikalaujantiems val
stiečiams darbo žmonėms; 
jei norime, kad musų išdir-

n ėjimams I
Balsuokime visi kaip vie- kankintojais, 

nas už Valstiečių Sąjungos tojais musų valios, 
arba už Soialistų Liaudinin
kų Demokratu kandidatus!

Tada gyvuos nepriklauso
ma Lietuvos respublika dar
bo žmonių gerovei!

”Darha.<* Nr. 21 rašo:
Šiandien krikščionys de

mokratai. tautos pažanga 
visokie nepartiniai ir kt. sa
ko jums, kad socialistai liau
dininkai demokratai esą to
kie ir tokie, kad socialistai 
liaudininkai demokratai ve
dą kovą šmeižtais ir tt.

Ypač krikščionys demok 
ratai daugiausia priplepa 
ant soicalistų liaudininku 
demokratų. Tr tiems savą 
plepalams jie naudoja šven 
tą vietą, bažnyčios sakyklą 
Ir visa tai jie daro tam, kad 
galėtų i Seimą pravesti sa
vo žmones, kad galėtų pas
kui palikti šalyje senąją 
tvarką...

Tegul balandžio 14 ir 15 
diena būna teismo diena vi
siems priešininkams, tegul 

ta diena būna jūsų nugalė
jimo diena, tegul tą dieną 

j nė vienas pilietis, kuris 
trokšta laimės Lietuvai, ne- 

i balsuoja už krikšionis de- 
'mokratus ir jiems panašius.

VERY

INFLUENZOS BAKTERIJOS YRA 
VISUR.

Jeigu jus nesijaučiat visai gerai, 
ad turite saugotis, kad nepaagutu- 
aet Infuenzos. Toji liga pagauna sil- 
mesnius žmones pirmiausiai. Užlai- 
yk savo vidurius gerai, kad nepa
gautų uždegimą ir jus jausitės ge- 
iausiai.

GARFILAX
Yra malonus paliusuotojas pavida- 

i peppermint saldainių. Jis apsau
gos uždegimo ir palaikys jūsų vidu
jus švariais. Gardus vartoti ir veikia 
greitai be skausmo. Geras jauniems 
ir seniems. Pabandykite GARFILAX 
šį vakarą ir jauskis smagiu ryte. 
Gauk Garfilax pabandymui dykai. 
NĖŠIŲ SK1T PINIGŲ, tik išpildyk 
kuponą, kuris yra apačioje, priduo
damas vardą ir adresą:

Išbandymui kuponas dykai 
Frank Garfinkel
Mfg. Chemist, Dept L.-16;

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

.f "Garfilas”
Name ... 
Štreet ..

Zniogve kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmąsi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus k:i- 
sosi nejučioins. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. •

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
ties tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

K‘XJ F* F t, Ei S
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Pa<kui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFI.ES yra maistinga maudynė galvos oriai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES. jei turite pleiskanų.

2 j ' ‘ Mes taipgi
, ^...•••.v, jcifo tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
Į markėmis ar monev order. kuriuos siųskite šiuo adresu:

i
i
iII
| a Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonlcutę.
Į į&Iime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75

City ...

Farsiduoda puiki farma
4 mylios nuo Brocktono, kur 

džiausią yra čevervkų išdirbvstė. 
diaeiš upė, 10 minulų nuo karo, 5 
nutės ikį traukinio; 10 ruimų 
mas, didelė barnė, gyvulių, vištų, vi
sos farmos mašinos, pakinkymai, ve
žimas, gražus sodas. 3c skėriai že
mės; žemę^ lyg:, maišyta juodžemiu, 
veik visa išdirbta. Ant tos farmos 
.. ra. visai nauja: pastatytas namas, 
galima pirkt abu sykiu arba po vienų. 
Priežastis pardavimo yru ta. kad sa
vininkas išvažiuoja i Lietuvą. Kas 
tik yra ant tos farmos parsiduoda 
labai pigiai. Pasinaudokite proga. 
Norint platesniu žinių klauskite: (18) 

J. SUKAS
E. Cer.ter st.. W. Bridgevvater. Mass.

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mer.UioIaturu Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosėia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu. 
Toji mostis išima plėtmus raudonus, 
'uodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
lės 5Cc. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
t štampomis.

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

VIENATINIS LAYVRENCE

Kriaušius
kuris pabaigs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLA. La
bai gražiai siuva visokius R U BUS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sitikrink.it, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis: (?)

P. Valiulis
12 y2 HAVERH1LL ST.

• LAM’RENCE, MASS.

RUFFI.ES
sitikrink.it


/■ Pranešimai (
Eridgevilie ir Vandergright. Pa.

30 balandžio, nuo 7:30 vak.
27 balandžio, utarninko vaka

re, bus iškilmingas priėmimas 
Lietuvos pasiuntinių Fort Pitt 
viešbutyje, ant 10-th ir Penn. 

polius. Jau Lietuvos Atsto- {lve - P>ttsburge. 
vvbė iš Washingtono laik-! Todel visi Pittsburgo ir apie 
Paščiuose paskelbė, kaip rei- ! nk^s lietuviai ir lietuvaitės 
kia pasportus įsigyti. Misija malonėkit dalyvauti šiame iškil 
pasportų nedavinėja.

LITUVOS MISIJOS PA
AIŠKINIMAI.

Važiavimas į Lietuvą.
Daugelis kreipiasi į Misi

ją prašydami suteikti pas-

i
j

pasportų nedavinėja. Kiti mingame pokil.vje, nes apart 
■ vėl klausia apie išeinančius Sėtinos atstovų yra užkviesti 
laivus, 1 
Kiek spėjame, paaiškiname. 
Bet visgi butų daug pato
giau, kad apie laivus klaus
tų informacijų ne misijoje, 
bet laivų kompanijų, 
geriau tuos dalykus 
Misija gi nėra jokis 
kompanijos agentas.

Atkreipiame išvažiuojan- ’

laivakorčių prekes..'Etiniai ir valst. įžymesni ame
rikonai. Įžangos tikietus pasini 
pinkit iš anksto pas stočių komi 
lėtus, kurie yra visose apielin 
kėše, arba Pittsburge pas ste 
ties kasierių Kast. .Stravinską. kurie

• Žino. 1^97 Carson st., ant S. S. 
laivų Spaudos komisįja: j

čių domą į tai, kad pasisten-’ 
gtų Įsigyti Įvairius doku- LIET. SOC. JAUN. LYGOS 
mentus. Ypač kurie čia: apsi- KANDUIATA! J CENTRO 
vedė, ar vaiKucių susilaukė.! V4I DYKA
Tupėtų pasirūpinti apsive-! ' *
dimų ir gimimų metrikas ir 
juos Lietuvos atstovybėje 
užtvirtinti. (Mokestis už 
metrikų užtvirtinimą $2.50, 
sulyg Lietuvos valdžios nūs-; 
tątvmoy. Be tokių dokumen-j 
tų nuvažiavę Lietuvon ve-- 
dę žmonės gali būti palaiky
ti nevedusiais ir tt. Tokii 
nesmagumų patartina 
vengti.

Pinigų reikalas.
Lietuvos Atstovybė 

Washingtono peskelbė, 
tie žmonės, kurie buvo pasi 
dėję rubliui Rusijos ban 
kas, prisiųstų tų bankų kny
gutes registrotuose laiškuo
se, Įdėdami už 50c. štampų 
nes Lietuvos valdžia bandys 
tuos pinigus išgauti. Dauge
lis tas knygutes prisiuntė 
Prašome visų, turinčių to
kias knygutes, siųsti jas ne 
Misijai Nevv Yorkan. be! 
Lietuvos Atstovybei šiuo ad
resu : Representative oi 
Lithuania in America. 703— 
15-th St., N. W. Washing- 
ton. D. C.

Persiuntimas pinigų Lie
tuvon kas kartas didėja. Pa
tartina pasiskubinti siųsti 
nes auksino kursas augščiav 
kila. Jau šiandien (balan
džio 7) siekia apie $2.00 už 
100 auksinu.

Sekantis kurjeras ( p. P 
Norkus) išvažiuos Lietuvon 
24 balandžio.

Lietuvos Misijos Iinfor- 
eijes Biuras

Fr. Pikšris,
Juoz. Virbickas.

iš-

ii
kai

PRANEŠIMAS.
Lietuvos Atstobvbė Ame

rikoje tik ką gavo nuo Biel
skio sekanti kablegramą:

"Sausio 20 d. Inter-Allied 
Komisija patarė sudaryti 
Lietuvai su Lenkija milita- 
rę sutartį prieš bolševikus. 
Pirm sutikimo padaryti to
kią sutarti, lietuviai parei
kalavo, kad lenkai pripažin
tų Lietuvos nepink. su mies
tu iVInium, ir kad tautu ly
ga gvarantuotų tokią su
tarti tarpe lietuvių ir lenkų. 

' Lietųviu-Latvių konferenci
ja nepavyko. Latviai reika
lavo Mažeikių, Alytaus ir 
atlveinimo už Palangą.”

’ LIET. ATST. AMER.

] sek»et. vertėjus:
J. Alsis, 1 kuopos, Chica- 

go, III.
J. Petruškevich, 7 kp., So. 

Boston, Mass.
A. Puidokas, 1 kp. Chica- 

go, III.
T Pildomąjį komitetą:

K. želvis, 4 ’kp., Cleveland 
Miio.

M. Plepis, 7 kp.
J. Stonis. 7 kp.
B. Repšis, 7 kp.
L. žilaitis, 7 kp.. So. Bos- 

;on, Mass.
F. Repšis, 7 kp.
J. Kaunickas, 4 kp., Cla 

7eland, Ohio.
J. Goliauka, 4 kp., Cleve- 

and, OHio.
J. Čeponis, J. Briedis, M 

lekiniutė, Mažeiko, J. Jenu- 
’^evičia, Budrikas, J. Baco- 
įis, 1 kp., Chicago, III. 
Laikraščiai už organą:

"Laisvė,” 
"Keleivis.”

Kandidatų 
įegalima 
.aip ilgai todėl, 
įurėjome adresų, 
įojom adresus reikalas už- 
-ivilko. Todėl dabarskubiii- 
kimės prie balsavimo. Bal
savimo blankos turi būt su
grąžintos nevėliau 20 birže
lio siu metų.

Laiiknis raštininkas:
S. Zovs.

3139 So. Emerald avė.. 
Chicago, III.

Redakcijos prierašas:
Dėdami šitą pranešimą Į 

?av'j laikrašti, skaitome rei
kalingu pastebėti, jog vie
nas kandidatas Į sekretorius 
vertėjus, būtent J. Petruš
kevičius, kuri mes asmeniš
kai pažįstame, tam urėdui 
yisai netinka, nes netik ang
lų kalbos nepažįsta, bet ir 
lietuviškai gerai rašyt ne
moka.

"Naujienos” ii

nomanaeijas 
buvo paskelbt’ 

kad ne
iki suži-

PITTSBURGH, P.
Lietuvos Misijos maršrutas Pit- 

tsbarge ir apielinkėje.

Lietuvos Misija lankysis šio
je apielinkėje su Lietuvos pas
kolos reikalais sekančiose vieto
se ir dienose.
Homestead ir Braddock. Pa.

24 Balandžio, nuo 7:30 vak.
X

Duųuesne. P.
25 balandžio, nuo 1 po pietų. 

Pittsburgh. Pa- South Side.
25 balandžio, nuo 7:30 vak.

■ BentviUc ir Donorą. Pa.
26 balandžio nuo 7:30 vak.

Soho Pittsburgh ir Aliegheny
28 balandžio nuo 7 ;30 vak.

McKees Rock ir Penn. avė. Pit- |AUIIU 
tsburgh daro ligas.

29 balandžio, nuo 7:30 vak. •

į

Kuomet jos pačios pienas netinka kūdikiui 
koki maišią reikia duoti, kad pakn.uus ji svei 
ir tvirtu.

Išrišo ši klausimą tūkstančių tuk-.iar.ėiii liuli- 
gu bėgyje pereitu trijų gentkarčių, ir daugiau kū
dikių mito ant Eagie Brand, negu ant kitų visu 
pritaisytu maistu sudėjus Į vieną.

EAGLE BRAND
(CONDENMD MU.K)

•>

/

BALTIC STATĖS
FINANCE CORPORATION

(Inkorporucta Mass. Valstijoje.)
n V

CAP1TAL STOCK $100,000.00 »

v

KEEEIVff —

KARDO" SKAITYTOJŲ t CONNECTICUT VALSTI
JOS LIETUVIŲ ŽINIAI.
Šiuomi pranešame, kad i 

Lietuvių Išdirb. Bendrove, 
kurios buveinė randasi po! 
num. 454 Broaduav. South1 
Bostone, siunčia savo atsto
vą studentą Klingą Į Conn.j 
valstiją, kad supažindinti! 
čionykščius lietuvius su j 
bendrovės tikslais ir prapla
tinti tenai jos veikimą. Taip
gi kviečiame šiuomi gerb. i 
Conn. valstijos lietuvius 
arčiau susipažinti su Lietu
vių Rūbų pramone ir prisi
dėti prie jos veikimo. Lan
kantis musų atstovui rašy- 
kitės prie jos ir klauskite in
formacijų.

B-vės Valdyba.

ŽINIAI.
Šiuomi pranešame 

neagvote "Kardo.”
kodėl’

_____ ”Kar-‘
das” išėjo, bet Chieagos paš
as sulaikė ir atsisakė siun- 
inėti antrąja klesa. Dabar 
urės nuspręst Washingtone 
irgalima bus siųsti antraia 
dera. ar ne. Iki ateis nus- 
■rendis iš \Vashingtono. nię- 
:o daryti negalime, ir kaip 
greitai galėsim vėl leisti, ne
galime žinoti. Todėl prašo- 
ne Jšiuomi visų "Kardo’

skaitytojų nerugoti. Kaip 
įplinkybės leis, "aKrdas" 
ėl bus leidžiamas.

"Kardo” Administracija.

KUR YRA TRINERIS, 
TEN YRA SVEIKATA.
Tas šauksmas yra teisin

gas kad ir prie blogiausių 
aplinkybių. A. F. FencI, ang- 
iakasys iš Gallovvay, W. Va. 
*ašė mums. 15 sausio, 1920: 
’Kaipo gerą pasekmę nuo 
rrinerie Amerikoniško Eli- 
cero aKrčiojo Vyno, aš ra- 
Tornend joju pagerbdamas 
visiems angliakasiams nuo į 
orietvaros, galvos i-kaidėji-i 
no, pilvo gėiiiho ir etc., ypa-| 
ingai kada yra suslėgtasi 
>ras namuose nuo parako j 
!umu arba carbono gazą poi 
ššovimo, kada mainierisj 
vugrĮžta per greitai prie! 
:avo darbo, paakį durnai ir! 
lulkės nėra galutinai pra
šalintos. Tnnerio Ameriko- 
įiškas 
Vyno man ir mano broliui 
daug gero ir padarė ir pa- 
aiko eroje sveikatoje, tąip- 
?i kitus du draugu, kuriems 
aš rekomendavau tą vaistą 
aarneša apie tokias pat pa
sekmes.” Jeigu Trinerio vai
stai pagelbsti prie tokių ap
linkybių, turi būt geri, <rjų 
pasekmės prie normalių ap
linkybių turi būt labai ge
ros. Paprašyk jūsų aptieko- 
riaus arba pardavėjo Trina
rio Linimento, kuris yra la
bai geras nuo reumatizmo, 
neuralgijos, nikštelėjimo, iš
tinimo. etc. — Joseph Tri- 
ner Co., 1333-43 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešame visiems, kurie 

vra. užsisakė knyga ”i*ATAKdfS 
MERGINOMS APIE LYTlEs D\. 

■LYĮKUS~ su specialiu patarimu m >- 
Į terims, jau spaudoje ir už kiek laiko 
bus gatava. Todėl meldžiame neras- 
auti, kad ne taip greitai atspausdin 

sim kaip buvo manyta. Taipgi t 
pastebėti, kad moterims, kurios .. 
knygą užsisakė verta palaukti, r. •- 
jos turės nemažą iš jos nauda.

?<Icters, kurios da neužsisakė tą 
knygą ga^te užsisakyt da daba Ga- 
lite siųst money orderį arba po,deri 
nį doleri pažymėdami aiškiai sav > 

i vardą ir pavarde. (■> j
MRS. F. J. STROPUS

8 Loring st, So. Boston. Mass.

EHOOVANAl

Elixiras Karčiojo

Didelę, $1 vertes, 
artistišku paveiks
lu knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILĘ 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meilės, Šei
mynos. Dailės, Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius 31.25 

Pinigus siuskite meney orderiu arba popierii 
dolerį ir 25c štampų.

MEILE ir ŠEIMYNA 
( 2023 St. *»«.» Avė Chicato. II

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.95

Šitą čirkalę tūkstančiai moterų st 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada 
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi 
ra savyje 8 uncijas vandens, čirkš 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi 
sas dalis -vietos. Prisiųsk $1.95 st 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomū 
lel apmokėjimo persiuntimo. Turi 
me daugybę tiems panašių dalykų n 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

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

i

Naujiena! Rašoma Mašinėlė!
Kam rašyt su plunks

na, kadangi už mažus oi 
nigvs galima nusipirkt 
mašinuke drukavimui 
”TYPEWRITER.’’ kur 
parašys geriau ir aiškia; 
negu su plunksna. An 
tos mtšinukės kiekviena 
gali rašyt teisingai i 
gretai laiškus ir dokuine 
ntus ir tam nereikia joki- 
mokslo, nes kiekviena, 
gali operuot tą mašinėlę 
l^tbai naudinga kiekvie
nam, o ypatingai tiems 
kurie negali gražiai raš.v 
su plunksna. Padaryt 

_ gražiai, tvirtai ir nieka<
neužsiKerta. Rase švariai, aiškiai, taipkaip ir brangi mašina. Turi didžia 
sias ir rnažasias raides, numerius ir ženklus. Tokia mašinukę turėtu ts: 
teikti kiekvienas, nes didelis paranki mas. Kaina tik $5.75. Prie mašinuke 
pridedam ip atramento dykai ir visus nurodymus kaip ją operuoti. Jeigu no 
rite gaut tą mašinukę pakui ji nepabrango, tad prisiųsk tik $1.00 rankpinigii 
o kitką užmokėsi kada jums prisius mašinukę. Rašykit tuojaus tokiu adre 
su: . ‘ (1S)

PRAKT1CAL SALES COMPANY
1219 NORiH IRVINO AVĖ.. Dept 121, CHK AGO. ILI-

Visos krikščioniškos tau
tos turi šventuosius; net ir 
lietuviai katalikai savo 
švent u a ju skaito lenkų ka
ralaitį Kazimierą. Tečiaus 
garbinti tą lenkų "karalai
ti,” kaipo Lietuvos "patro
ną,” sakyčiau, vra didelis 
lietuviams pasižeminimas 
prieš lenkus.

Kad jau visai be šventųjų 
nelikti, patariu Lietuvos 
klerikališkai valdžiai pa
siųsti Vatikanan savo pa
siuntinį ir pradėti rūpintis 
kanonizuoti Į šventuosius 
tikrąjį lietuvių didwrį — 
Joną Šliupą! Jis juk katali
kų bažnyčiai gali būti ant
ruoju šventu Paulium, iš be
dievio atsivertusiu prie die
vo švento.

t Lietuviškai - Lenkiška Aptieka i
įr Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite i
7. ant 100 fcialem str., kur rasite visokių naminių vaistu šaknų nuo vi- f 

šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skjudėjimo, nuo užsisenčjusio reu '_ 
į į marizmo, ruo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo pian- : 
j- čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingi 1’- r 

Į gų ir geriausius patarimus suteik ame. nuo patrukbno bei vvru ir mo- . 
| terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- ? 
į sime kuogeriaystai, pašaukiame g iriausius daKtarus per telefoną už- t- 

K dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad į 
i Į ateikite į APTIEKĄ po numerio U K
* 100 SALĖM ST, BOSTON, MASS.

Slapukas.

Einu ir žiuriu — apgarsi
nimas : "prakalbos, rengia 
L. S. J. liga, kalbės Bimbo.” 
Pataikyta, pamąsčiau, atsi
minęs pavardę tūlo asmens, 
kurio prakalbos kaip tik ir

Dehtris.
%

Ruptura užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos). 

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

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

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

Iimok; uždaryt patrukusia* vietas taip kaip reikiant, o busii risa- 
-P’Tsi’iskrte savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO 

COMPANY Block 3058, St. t—*-»<-. ’T jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant HbaSyme. *
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DIDŽIAUSIAS KLAUSIMAS 
KIEKVIENAI MOTINAI

PINIGUS J 
LIETUVĄ IR

LENKIJĄ

NUSIUNČIAME
PIGIAUSIAI, 

SAUGIAUSIAI 
GREIČIAUSIAI

1

»

Jeigu jūsų pienas neatsako — jeigu kūdikis neau
ga t ogoj, verkia, arba neramus ir piktas, pasiusk 
mums šiandien kupeną ir gausi dykai instrukcijas 
savo kalboje apie maitinimą kūdikiu, taipgi pen- 
kesdešimts keturių puslapiu knygą apie kūdikius.

Kam rūpintis apie- užtektinimą' cukraus ir pieno 
stalui ir virimo reikalams? Ėagle Branci, tielei 
savo gerumo ir atsakantumo, paliuesuos jus nuo 
cukraus, dar gi jis yra pigesnis ir toliau siekia. 
Naudok Eagie Brand visur kur reikalinga cukrus 
ir pienas. Aiėginkit ji su ryžių koše.

Parsiduoda Geruose Aptiekose 
ir Groserią Krautuvėse

The Borden Company 
108 HCDSON STREET 

NEW iORK.

*tW_YORK.aSj

Iškirpk kuponą. Pažymėk i 
norimą knygutę ir prisiųk 
ji mums ŠIANDIEN.
Mrs .................................... Į
Street .................................... ;
City ........................................i
Štate ...................... (8) i
. .Nurodymai-apie Valgius; 
.... Kūdikių Gerovė.

INSTEIGTA 1857 M.

Kiti BORDEN Produktai:
Borden’s Evaporated Muk Borden’s Mi>k Chocolate 
Borden’s Condensed Coffee Borden’s Malted Miik

Peopk’s Exchange
INCORPORATED 

BANKIERIAI

78 SALĖM STREET 
BOSTON, MASS.

O, Alena Kostelia, padra
ika visai publikai akyse.

kas mana išgelbėjo nuo varginan
tį ligų ? Salutaras Bitteris. Aš per 

praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj siausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pageltos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Rt-gulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
lias. Per 6 mėnesius aš savo paveikslų 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
.sudedama Salutaras Bitteria. Kaina 
:i.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
-e, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS CHFMICAL INST.
Žolės nuo visokiu blogumų.

V, -n. BRI KAIS. Sav.
!707 Halsted St., CHICAGO. ILL.

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt-

Ši Korporacija likosi nuorganizuota geresniam aprūpinimui keliaujančių Į 
Lietuvą lietuviu arba norinčių sutvarkyti Lietuvoje kokius nors reikalus.

Siunčiam Pinigus į Lietuvą ir į.Visas Pasaulio Dalis,
Parduodam Laivakortes.

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

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

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

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

KURIE SIŲSITE PINIGUS I LIETUVĄ per BALTIC STATĖS FIN. 
CORPORATION, gvarantuojame, kadjusų pinigai nueis greit.

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

PARDUODAM LAIV AKARTES, parupinam pasportus ii padarom vi
sokius dokumentus. Turint kokj reikalą kreipkitės paS":

BALTIC STATĖS FINANCE CORPORATION

Cor. Broadway & E Street, So. Boston, Mass.
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Geriausiai

I

f Atplėšia žmonių laiškus ir 
meluoja.

Klerikališka ”baksų” ben
drovė painia svetimų žmw-

Vietinės Žinios
—- i...-.,....

Ugnagesiai užtiko bravorą, nių laiškus, atplėšia ir pei- 
skaitė nusiunčia adresantui 
nurodytu adresu. O tos ko- 
peracijos agentai vaikštinė
ja po lietuviais apgyventas 
(vietas ir pasakoja, kad kuš- 

. j t -. vr ikus iš IJetuvos pas "bedie
šmo ir rado slaptą bravorėli.' jus„ šta$ nesiunC.ia. 
Pasirodė, kad nuo to bravo
rėlio ir gaisras buvo kilęs. • Taip atsitiko su Alenos 
Nanto savininkas ar savi
ninkai. matomai, išeidami iš 
namų uždegė aliejini pečių' 
po katilu su broga ir paliko Kundrotienei iai 
kad degtinė pati 
Bet nuo pečiaus

Cambridge'uje po N r. 2'i 
Winter st. kilo gaisras. Ka
da pribuvo ugnagesiai, tas 
namas buvo užrakintas. Įsi- 
. ... * I \ 1Clauže ne ugnį tuojaus uzge- ,

. -I ą__ 1______________ M'šttO Ac

j vius” 
|
Kundrotienė- laišku ir kelių 
kitų.

12 balandžio atėjo Alenai 
skas is Lie

tuvos nuo jos vyro ant "Ke
leivio” adreso. Ant konver- 

aiškiai adresuota 235 
Broad\vay. Laišką tečiaus 
paėmė klerikališkoji "bąk- 

sų’ bendrovė.” atplėšė ji ir 
antrą dieną atsiuntė i "Ke
leivi.”

Galima butų tikėti, ka i 
tas atsitiko per klaidą, bet 
kada toji moteris pradėjo 
klausinėti, kaip tas laiškas 
galėjo nueiti visai j kitą vie
tą, tai tos "bendrovės” pa.a- 
rėjas pradėjo aiškinti, kad 
tik per juos iš Lietuvos laiš
kus galima gauti, nes pas 
"bedievius" laiškai iš Lietu
vos neina. Suprantama, toks 
paaiškinimas buvo gana 
žioplas ir tam gali patikėti 
'tik jų davatkos. Bet visgi 
i reikia pastebėti, kad jeigu 

net tokiu 
priemonių, tai kas nors pas 
tuos žmones yra negerai.

va rvėtų. 
užsidegė 

buvusieji arti .jo daiktai ir to
kilo gaisras.

Radę* bravūra, ugnagesiai 
davė žinia policijai. Bravo
ras buvo Įtaisytas kaip rei
kia. Vario katilas turėjo 20 
galionų Įtalpos ir buvo pas
tatytas ant pirmų lubų. Da
rant kratą, atrasta 10 galio
nų gatavos degtinės. L žii- 
pus ant palėpių policija ra
do 20 bačkų užraugtos bro- 
gos ir 67 tuščias bačkas. 
Atrasta taipgi dau£ mielių 
ir kitokios medžiagos, rei
kalingos degtinės varymui. 
Namo savininkas ar savi
ninkai dabar nepasirodo.

i

Suėmė plėšiką.
I tabako krautuvę 

Atlantic avė. Įnėjo aną 
karą jurininkas ir paprašė 
cigarų. Kada žydas pasilen
kė paimti cigarų, atsilankęs, 
pamatė prieš save atkistą 
automatišką revolveri. Plė
šikas tuojaus pareikalavo 
pinigų. Kada žydas nusigan
dęs nežinojo ką daryti, ju
rininkas atsidarė kasą pats 
ir Dagrobęs iš jos $47, leido
si bėgti. Tuojaus pasitaikė 
policmanas ir vydamasis 
plėšiką pradėjo šaudyt. Ka
reivis šovė kelis kartus at
gal. bet policmanui nepatai
kė. Suimtas banditas ^teisi
nosi. kad jis buvęs ' alka
nas.’’

ant jie jau griebiasi 
va-

kad tą 
iškraus- 
susekta

I

Susekė pavogtą degtinę.
Pereitame "Keleivio” nu

meryje rašėme, kad Brigii- 
tone buvo pavogta 42 bačk :.- 
valdžios degtinės, kuri buvo 
M. Glyno globoje. 

I Dabar pasirodo, 
degtinę pats Glynn 
tė. 20bačkų jos jau
.'-Vorcesteryje Sterlingo Mo
telyje. Kitos da nesurado. 
Hotelio savininkas Sullivan 
ir jo ba» tenderis areštuoti. 
Suimtas Sullivan tuojaus 
paissakė. kad tą degtinę ji- 

:Sai nupirko nuo Michael
„ . A ... Glvnno. Todėl tapo suimtas
Kruvina tragedija. |jr Michael Glynn su savo 

Po Nr. 78 Snring Park broliu. Vežėjas, kuris išvežė
avė.. Jamaica Plain. Įvyko , ta degtinę iš Brightono i 
anądien kruvina tragedija. į V orcesteri, irgi uždarytas 
Vokietys vardu Suefert. ku- belangėm 
ris porą metų atgal buvo 
persiskyręs su savo pačia,! 
nuėjo pereitos subatos va
karą i jos namus, kuomet ji 
pati buvo išėjus krautuvei! 
nusipirkti ant nedėlios val
gyt. ir prie jos durų kertėj 
pasislėpė. Kaip tik ji sugri 
žo ir pradėjo linti laiptai- 
augštvn. jis pradėjo i ją šau
dyt. Sužeista dviem šūviai: 
moteris sukrito, 
tuomet šovė sau 
krito ant vietos 
Moteris nuvesta 
ir orali pasveikti, 
kad buvęs vyras ; 
vyčiu mo.

1^

I

Seufer 
i i kaktą ir 

negyvas, 
ligonbutin 
Manoma.! 

šovė iš pa-i

Kas nori anglų kalbos 
mokytis?

Ar norit mokytis angliš
kai kalbėti, skaityti ir rašy
ti? Ar norit nurodymų, kaip 
išsiimti pilietiškas popieras 
ir tapti šios šalies piliečiu? 
Jeigu taip, tai kreipkitės 

" laišku arba asmeniškai šiuo 
?i adresu: Boston Committee 

for Americanism, Room 305, 
Citv Hali Annex. Boston, 
Mass.

Gavus prašymų, šita or
ganizacija atidarys anglų 
kalbos ir pilietystės -kursus 
bile katroj Bostono dalyje.

Pasikorė kyniečio pati.
Po Nr. 68 Tyler st. pasi

korė turtingo kyniečio Moy! 
Ving pati. Kynieeiai turėjo 
tą dieną pamaldas už miru
siu ky n iečių dvasias. Sug
rįžus iš tų pamaldų kynietė 
ir pasikorė, manydama, kad 
ir ji galės su tomis dvasio
mis susivienyt.

NedčMieniu sportai 
icęališki.

Bostono majoras Peteri 
užgyrė tarybos priimtą bi- 
lių. kuris leidžia nedėldie- 
niais lošti sviedinį (bass- 
bail) ir kitokius sportus le
galizuoja.

Socialistų susirinkimas.
LSS. 60 kuopos susirinki

mas Įvyks nedėlioj, 25 ba
landžio, lygiai nuo 11 vai. iš 
ryto, Lietuvių Salėj. Narius 
ir norinčius prisirašyti kvie
čiame atsilankyti.

Kp. Raštininkas, j

CAMBR1DGE. MASS. 
LSS. 71 kuopa veikia.

Balandžio 10 Įvyko LSS. 
71kp. surengtas vakaras 
Cambridge'uje. Programas 
vakaro susidėjo iš trumpų 

Į veikalėlių, monologų, dekla- 
Į macijų ir muzikos. Tapo su
lošta ”Caras Sibire,” Žydas 
ir Dzūkas:” lošimai išėjo ge
rai. Veikale ”Oaras Sibire,” 
vpatingai gerai sulošė carie- 
nės rolę draugė Ketvirtienė 
Neblogai atlošė ir kiti akto
riai savo roles, ir nemažiau 
pasižymėjo Albertas Danie- 
Eukas caruko rolėje, nors 
da vaikas jaunas ir tokie 
veikalai jam naujiena. Visas 
vakaro programas labai už
ganėdino publiką ir padarė 
gerą Įspūdi. Žmonių prisi
rinko pilna svetainė ir LSS. 
71 kuopai liks pelno, nors 
nekurie ”geriaji darbininkų 
užtarėjai” boikotavo 
parengimą 
žmones nuo

71 kp. 
ir atkalbinėjo 
lankymosi.

Ten buvęs.

Lietuvių socialistų kuo-1 MdelesJ*rakalbos! 
pos raštininkui užpereitą Ketverge, 22 balandžio, nuo 8 
sąvaitę Keleivio ofise bu- vakare Bethesda svetainėje, 
vo priduotas laiškas, kvie- kampas F. ir Broaduay, South 
ciantis ji dalyvauti ”Nute- Bostone, bus žymios prakalbos, 
riotos Lietuvos Draugų Ko- Kalbės: Centralio Bendro Lietu-! 
initeto” Šaukiamoj konfe- vto Banko prezidentas Juozas 
rencijoj ant 11 dienos balan- ^valiausias; Tremont Trust 
•Ižio. Po pakvietimo vieton ^omP- vice-prezidentas John P.ii 
j.arašo parašyta: Kuteno-jir Simon Swig. 
los Lietuvos Draugų Komi-j

M C* • i >.tetas. : 
»ašt įninkąs, 
\ rainė i tai jokios domos ir 
jfišką ' - - - ' 
gurbą, 
į'p.rodvti, kad tas ”Nuterio- 
;o-. Lietuvos Draugų Komi
tetas.” kuris pardavinėja 
Lietuvos paskolos bonus ir 
■ •: idengęs patriotiškais 
balsiais vilioja* iš žmonių

•’ig'is. nežino nei kaip 
kvietimus rašyti. Tas ko- 

’ Lretas turėtų žinoti, kad 
i -ocialistu kuopos rašti

ninkas. nei kitos jos virši- 
• inkas. neturėdami kuopos 
igliojimo. negali jokiose 
konferencijose nutarimų da- 
vti ar kuopos vardu kalbė

ti.
Alės esame linkę manyti, 

kad visas tas komitetas 
ra nė keno rinktas ir už 
vo darbus 
atsakvti. 
siaiškina 
gai.”

i • •

Bus aiškinama Bankų ir j u
pareigos irSocialistų kuopos re»kalų padėjimas, 

žinoma, neat- reikšmės.

REIKAL1NG1 TUOJAUS
Z geri Karmų darbininkai. Atsi
šaukite pas Mr. GALMAN 

BOSTON STATĖ HOSP1TAL 
Dorchester Centre, Mass.

Foundrs darbininkai
Gera alga, darbas visados ir 
oga mokintis ant MOLDING 

iš
pn
MAŠINOS. Atsišaukit nuo 8 
ryto.

\UALWORTH MFG. CO. 
City Point, South Boston.

LIETUVIS MALlORIUS
Taisau ir peitinu namus iŠ vidaus 

ir lauko. Jeigu norite kad butų pada
rytas geras darbas už prieinamų kai
ną. kreipkitės pas mane, o gusite tei
singą patarnavimą. (16)

KRANK JONAITIS
293 Bolton St, So. Boston. Mass.

Bereikalingus Plaukus.

Kriaučių Atydai!
SUTVERTA IR INKOR

PORUOTA ANT 150.600 
KAPITALO BUBSIU VIŲ 

BENDROVĖ.

Visi kriaučiai ir dirbtuvių 
vedėjai malonėkite atsišauk
ti, kad išvien bendromis 
spėkomis sukėlus kapitalų ir 
protiškas jiegas uždėjimui 
dirbtuvių čionai ir Lietuvoje. 
Rašykite;

AatriCM Eųle Riiicoa 
Maafg. Co., Ine.

.45,1 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

’’ Prašalina su elek- 
r*Los prietaisomis be 

1 mažiausio skaudėji-
7 mo. Plaukai išimami

I. r k su šaknimis ir nie-
kados daugiau neat
auga. (16)

GYDYMAS GVARANTUTAS 
Miss RObA PASCOHITCH

184 Boylston st, Room 57 
BOSTON, MASS.

Valandos:
Nuo-10 iki 1 ryte 
Nuo 2 iki 6 diena. .. .

Malonėkit ateiti kas tik galit' 
I
Į i 
| 
!

IŠVAŽIUOJU LIETU V ON. į 
..Aš Bronislovas Petruševičia išva-j 
ziuoju į Lietuvą ant 6 mėnesių. Pa-Į 
einu iš Kuršėnų, Šiaulių apskričio. 
Kūne norėtumėt, kad parveščiau apie 
jus žinių Jūsų namiškiams arba 
nuo jų atvežčiau, atsišaukite tuo
jaus.

B. Petruševičia
116 U’arrer. St, Allston, Mass.

!!! ĮSIGYK DARŽĄ H!
Kiekvienas lietuvis, kuris myli pra- ! 

leisti subatpopiečius ir nedalias dėl j 
savo naudos ir turėti gerus daržus , 
kreipkitės pas mus, o aš turiu puikių j 
daržų ant pardavimo ir parandavoji- I 
mo. 10c. feras važiuoti, 10 minutų j 
eiti nuo karo. Rašykite arba kreip- I 
kitės ypatiškai,

P. SIMANAVICIl S,
115 Mass. Avė, E. Lexington. Mass. i

skubiai nušvilpė Įiir atsiveskit ir savo draugus. 
Tuc-mi mes nerime! įrangos nė kolektos nebus. Vi- 

■sus užkviečia Treniont T rust ir 
įCeBt. B. L. Bankų Valdybos.

ne
sa
ką 

pa-
neturi prieš 

Tegul apie tai 
”nuterioti drau-

J. Lapaitis, 
LSS. 60 kp. rast.

AUKOS
''urinktos kun. Mackaus bylai per I- 
I.. E. :‘4> kp. prakalbas 11 d. balandžio. 

Lietuvių Salėj, So. Bostone.
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PARSIDUODA BUČERNĖ IR GRO- 
SFRNĖ; taipgi parduodu dviejų fa 
tnilijų narna pigiai. Kas nori matyt, 
tegul klausia po num

77 Broaduav. So. Boston.

DUODU VIOL1N LEKCIJAS.
Gera metuoda. jus galit išmokti 

trumpą laikų. Kaina už lekcijų 
Galiu ateit ir i namus.

PA UI. HANZAI >IAN
86 Baxter St, So. Boston.

Į
5e.

I

S. Simonauskac, 
Alekna. Fr. Vai- 

K. Earanauskis. 
J. Mickevicz. R. 

Petrulio nis. 
is. A. Skepe- 
A bakas. Jur.

|‘o $2 oo aukavo: B. Ewaska, Ant. 
Lutus. Ona Alekna; Brazdonis auka- 

<1.50. B. Skerstonienė §1.10. Po 
’.fM) aukavo: J. Petkaitis. M. Tamu- 

’iutė. A. Markus. Ant. Urbon, J. Ga- 
l>-’nas. K. Ruchushi, J. Janaitis, A. 
Al.. A. Valaitis. F. Saninski, P. Au- 
■ i’us. P. Grigaliūnas. W. Lazauskas.

Stauskas, A. R, M. P. Alexand»-a. 
S. Yucios. S. Armonavicia. Ant Sida- 
•■viče. Pet. Gaucas. S. Mikutas, K. 

Ast-auskas. B. Tamošauskas, -T. -Ta- 
a vich. T. Gaston. M. Pubolg, K. Pra

našas, R. Anelonis. 
V. K. Rymkus, J. 
• auskas. F. Lukša. 
I-. Ganiprauskis.
I't-’nįcl-ac. A. Slikas. A. 
•T. M. Peldžius. A. Demzii 
ris, F. Mažrimas. J. J. J 
Simonavich. J. Gricius, J. Kazlaus
kas. K. Galinauski, Dora. W.. A. Sha- 
tas. -J. Pečiukonis. Juoz. šleivis, P. 
Skaparas. M. Vasiliauskiene, J. 
Sprainaitis. M. Sprainaitienė, G. Am- 
b-ose. F. Kiršis. W. Alekna, J. Dras- 
kinis. A. Macukonis. A. Vasiliauskas, 
A. Baltulis, L. žavisionavičia. S. Zal- 
dokas. Po 50c. aukavo: J. Waišnar, 
A. S>monavich. F. Kesleris, M. SNi- 
kas. S. Skipgris, F. Mieliackas, A. 
Ykomas. J. Zinkeviče, K. Pašakarnis, 
Ona Stašienė. -Tos. Wise, A. Lemont, 
M. Lutus. K. E.. G. Pemauskas, J. 
Geriba. K. Yavaišas. J. Pesninas, P. 
Tumėną. J. Svargzdis, R. Yankun, 
Jos. Truskauskas; J. -J. Casby aukavo 

Po 25 centus aukavo: A. Baraus
kienė. S. Porinsky. P. G. V- N. Slai- 
tis. J. S. A.. M. Pluto, M. Baranaus
kas. J. Jodvirs’s, _ 
Roman. S. Morkis 
•j. Sinevich. M. P., 
šaltis. Su smulkiomis aukomis ir su 
art kortelių nepažymėtomis pavardė
mis surinkta $134.68. Aukavusiems 
ačiū..

Taurindami brangią laikraščio vie- 
: aukavusių mažiau 25 centų pavar
džių neskelbiame.

Daugelio aukautijų turime apsipra
si-i. kad dėl blogo užrašymo jų 

aidžių negalėjome įskaityti ir 
i ve i - t i buvome jas apleisti. Prašo- 
> atleisti ir tų, jeigu kurių pavar- 
s butu iškraipytos.
Aomvkėjus sales, spaudos, kalbeto- 

:>• kitas lėšas. Laisvamanių Auši
nimo Fondan atiduota $106.35.

RENGĖJAI.

B. Paulauskis, C. 
Truskas. W. H- 
Pov. Gaška. V.

r

ST. CIIARLES. ILL. 
Kun. M. X. Mockaus bylai.

lais- 
mu-

?4cs keli lietuviai, apsrindami 
ves žodį, aukaujame tam reikalui 
su sunkiai uždibtus centus ir linkime 
' iekados nepasiduoti teisybės perse- 
kiot«>jams. Aukautojų vardai:

Po $1.00 aukavo: j. Petrauskas, J. 
Petrauskas. J. Sarne. P. Budris, P. 
Urpalis, A. Tamošiūnas, J. Satula, 
P. Valentas. J. Tamanauckas, A. Ur- 
palis, C. K. Vizjraitis; po 50c. aukavo: 
S. Siliunis. M. Lukoševičia. S. Med- 
zvesra, P. Vilkas, R. Gabrėnas, U. 
I'lunjris, D. Vedcekis, J. Sakas, P.į 
Sarne; no 25c. aukavo; A. Kukorai- 
tis, 1-. Raila. Viso $16.50.

Jos. Petrauskas.
Aukavusiems taria ačfu. Pinigus 

$16.50 priėmėm ir perdavėm nurody- 
ton vietoh.

J. G. Gegužis.

I

METINIS BALIUS
Lietuvos Dukterų ir Šunų Draugi

jos, įvyks Subatos vakare,
21 BALANDŽ1O-APRIL. 1920 

Balius prasidės nuo 7 vai. vakaro 
ir trauksis iki vidurnakčio.

FALLON HALLĖJ 
1259 Hyde Park Avė, 

Hyde Park. Mass.
_ Grajins Cambridge'aus lietuvių Or

chestra po vadovyste Longino Buinio.
Bus užkandžių ir gėrimų. 

Visus širdingai kviečia 
MIGLIOS KOMITETAS.

PARSIDUODA AUTOMOB1L1U S
Cadillac 7 sėdynių, parsiduoda pi 

giai, nes išvažiuoju i Lietuvą. (18) 
ADOLF D1VAŠKEVICIUS 

5(> Pearl St, Chelsea, Mass.

MERGINOS REIKALINGOS 
prie AUDIMO DARBO

Patyrimas nereikalingas, dar
bas ant visados, mokestis gera 
Atsišaukite pas:

Armstrong Knitting Milis 
WEST ROXBURY. MASS.
PATYRĘS VYRAS siuvėjas švar

kų, alga didelė, kitas mokytis; gera 
mokestis gvarantuota; darbas ant vi
sados. M. J. COLLINS, 58 Thayers st. - 

Boston

PATYRUSI MOTERIS SIUVĖJA 
ANT ŠVARKŲ.

gera mokestis, kita mokintis; gera; 
mokestis užtikrinta; darbas ant visa- l 
dos. M. J. COLLINS, 58 Tayer st.,! 
Boston.

PARSIDUODA virtuvės ir 3 kam
barių forničiai. Parsiduoda visi sy
kiu. Savininkas važiuos Lietuvon. 
Matyt galima bile laiku. (16)
138 Athens st, So. Boston, Mass.
2-nd Floor.

iI

MEILE IR 
DAILE

Smagiausia 
ir įdomiausia 
knyga skaity
ti. 210 pusla
piu, 20 pavei
kslų. Kaina 

IS1.00. Reika- 
į laukite pas :

A. Margerū,
2923 S1.PUI *«•

Clticag), BU
Pinigus siųs- 

f k i t e : dolerį 
laiške, ar mo- 
ney order į.

Pavasariniai 
išbarimai

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

Blood Purifier
(Severas Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos sutaisyto-; 
jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkam* įr apskritam 
nusilpnėjimo stoviui Pamėgink jį. 
Ji pardavinėja visos apteko*. Kaina 
$1.25 ir 5c mokesčių.

W. F. StVERA'CO.
CEDAR RAPIOS IOWA

REIKALINGI RINKĖJAI.
visokių tautų, patyrimas nereika
lingas. Ateikit ir pasikalbėkit. 

Greitas pakilimas yra užtikrintas 
karėk te ringam ir geram vyrui. At
eikit bile ryte nuo 8:30.

International Service Co. 
lloom 412. S \Vintcr St, 

Boston. Mass.
BRENCIAI
\Vorcester, Room 608, 218 Main 
Fichburgh. Room 18. 220 Main 
Lynn. Room 201, 7 V» illow st. 
I.owell. Room 218, 147 Centrai
Visi brenčių ofisai atdari nuo 8:30 
iš ryto ir vakarais.

s

st.

GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
Visus ta vorus parduadame 

pigiau negu kitur. Salyklos 100 
svarų ?11.00; apynių po 9Oc. ir 
prisiunčiu visur.

K. Grigas
235 1> st, So. Boston, Mass.

i 
i 
t 
t 
« 
t 
t 
t 
i 
i 
• 
t 
t 
t 
» 
i

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius pabėgimus, nusk- 

riaudimus. pasigarsinimus iš ko
kių vietų paeina, pirkimus, parda
vimus, pajieškojimus giminių arba 
draugų. "Keleivio” skaitytojams 
skaitome po 2c. už žodį pirmą sykį 
ir po 1*4 c. už sekančius sykius. 
Neskaitytojams skaitome po 3c. už 
žodį. Taipgi už apsivedimus skai
tome po 3c. už žodį.

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

"KELEIVIO” A DM.
255 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS.

i

su Pa
veikslais

Pirm.'
Kartu

Lietuvių
Kalboje .

! 

I

Dabar k« tik liejo ii po (pandos 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE

■siera Bib.ijoe 5’^x8 colis*. tari 382 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
jdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas šia Bibliją ir tė- 
mydamas j paveikslėlius, (kurie per
stata kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis Jogiai to
kią knįgą įgijo, jam brs trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK SI-UO
Norinti rast ši. Biblija, pinir'* 

siuskit Esprrso ar Pašto Mene. Orde
riu. arba repistmotame laiške adresu:

»

Siutus
ir 

viršutinius 
švarkus

PININGOS

LIETUVON!
Jusų giminės ir draugai rei

kalauja pagalbos. Jums nerei
kia išbandyti. MUSŲ 40METŲ 
PRAKTIKA, užtikrina Jums, 
kad Jūsų pinigai pasiųsti per 
mus pasieks siuntėjus greitai 
ir be jokių kliūčių.

Pinigų siuntimo musų 
ciališkumas.

M. H. Bemstein Co.
Bankieriai

101-105 Siltm St 
BOSTOII, MASS

Dr. A. J. Karalius
Gydytojas ir 
Chirurgas.

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

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAM ST. 
CHICAGO, ILL

.TEL. BULEVARD 2160.

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Commmū 
66—67 Journal Building 

262 VVASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Dr. L. J. Podderi.
Iš Petrogrado. &

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR g 
MOTERŲ LIGAS. $

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas, s 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto g 

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

69 ŲHAMBER ST, BOSTON. t 
Telephone: Haymarket 3390 £

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 BROADVVAY, SO. BOSTON 
Tel. So Bostoa 17 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
” 6:30 ” 9 

Nedeliomis nuo 1 iki 3
I

• Dr. J. Jonikaitis j
Į _ Chirurgas ir Gydytojas •
♦ “ “ ' “ ’ .. ..........

!iii.

Tel. So. Boston 1771 {

Ofisas: 495 E. BROĄDWAY,
So. Boston, Mass.

Valndoš: nuo 9 iki 11-tos iš ryto 
nuo 7 iki 9-tos vakare.

»

,t

i*
i

I A. L. KAPOČIUS:
♦ LIETUVYS DENTISTAS.

Tel. So. Boston 506-W {
DAKTARAS J

- - - —---------1

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

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

321 HANOVER ST
BOSTON, MASS.

-♦ -
J LIETUVYS DENTISTAS. J
i VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną. ♦

Į 
į i 
i i ♦ i t

Nuo 1 Ud • vak.
NED1LIOMI8 

iki 1 v. po
Seredcmis iki 12 dieną. 

Ofisas "Keleivio name 
251 Broadway, tarpe C ir D St*.

80. BOSTON, MASS.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridgt 6098.

DR. AL HDBMEflCZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON 
Room 215 ir 216.

Didžiausia Lietuviška

APT1EKA

JUOZAS ZUPKAUSKAS

pas 
mus

Šiuomt turiu už garbę kviesti savo draugus ir pažįstamus 
prie atidarimo pavasarinio išpardavimo naujų siutų ir viršuti
nių švarkų (Top Coats) dėl suaugusių ir jaunų vyrų. -Jus sutau- 
pinsit gryno pelno nuo $10.00 iki $15.00 ant kiekvieno siuto. 
Mes turim didelį pasirinkimą pavasarinių siutų ant pardavimo 
dėl šio sezono. Viršaus 20 skirtingų madų, kokių kas reikalauja; 
išdirbystčs ar spalvos. Aš didžiai busiu patenkintas atsišauku
siems pas mane. Aš esu tikras, kad aš galėsiu jus užganėdinti 
duodamas progą pirkti pas mane.

Kainos nuo $21.50, — $21.50,— $26.50, — $29.50, — $33.50, 
—$38.50, — $43.50, — $48.50.

JOSEPH ZUPKAUSKAS
Sąryšyje su S. H. HARRISON C0. 

662-672 WASHINGTON ST BOSTON, MASS.
♦

Naujiena Visiems.
Pirmą siuntinį vaistą ii Euro

pos gavome ir dabar turime 
įvairiausią vaistą, kokie tik pa
saulyje vartuojamL 
. .Jeigu negauni kitur, ateik paa 
mus, męs turime. Receptus ii- 
pildome visokius, Amerikos ir 
Europos daktarą.

Taipgi užlaikomi visokią iš- 
dirbysčių ir patentuotą prepa
ratą. Kadangi visokią vaistą 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurią čia pa
duodant.
Kraujo Valytojas .......... $1.50
Nervų Ramintojas .......... $1.50
Nuo slinkimo plaukų ir 

pleiskanų ...................... $1.25
Tikra Lietuviška Trajanka 50e, 
Nuo niežą ir parkų..........$1.25
Nuo saulės nudegimo .... 75c. 
Nuo Reumatizmo .......... $2.00
Bobro Lašai ...................... $1.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. 82.00 
Perfumas visokių

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

Taipgi užlaikom šimtus kito
kią vaistą, vaistą nuo paslap
tingų ligą ir t.t

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos -ženklelį atsakynuL

Adre«uokit kitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
373 Broadway,

So. Boston, Man.


