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Rusai sutinka įsileisti
on May

Tautų Lygos Komisiją.
JI ŽIŪRĖS, KOKIA PAS 
BOLŠEVIKUS TVARKA.

Komisijoj negali dalyvauti 
tiktai lenkai ir jų rėmėjai.
Apie porą mėnesių

BAKU NETEKIMAS YRA 
DIDELIS SMŪGIS ANG

LIJAI.
Wshngtoino valdininkai 

sako, kad užimdami Baku,
atgal didžiausi pasaulyje aliejaus 

Tautų Lyga buvo pasiuntus į centrą, ‘ bolševikai uždavė 
sovietų valdžiai paklausimą, Anglijai skaudų smūgi, nes 
ar ji sutinka įsileisti ir duo- Anglijos laivynas Juodose 
ti apsaugą tyrinėjimo komi- Jūrėse dabar neteko alie- 
sijai, kurią Tautų Lyga no- jaus, 
retų nusiųsti Rusijos vidaus 
gyvenimo pažiūrėti.

Sovietų valdžia tuojaus irgi greitai slista jiems 
atidarė savo duris Anglijos, rankų, 
Italijos ir f 
darbininkų atstovams, —- -------------
ar Įsileisti Tautų Lygos ko- dėjimas ir prie to da sako- 
misiją. tai centralio sovieto ma, kad turkų nacionalistai 
pirmininkas Kalininas su-'tenai eina išvien su bolševi- 
šaukė Maskvoje specialį mi- kais, 
tingą tam klausimui aptar-
ti. Tečiaus po to mitingo so- LIETU \ OS DELEGACIJA 
vietų valdžia nutilo ir per MASKVOJE,
du mėnesiu nedavė jokio at
sakymo. Tuo tarpų Tautų ja išvažiavo iš Kauno Mas- 
Lyga suruošė viską komisi
jos kelionei ir nuo visų ša
lių, kurios įneina Tautų Ly- 
gon, išskyrus tik Suvienytas 
Valstijas, paskirta ton ko- 
misijon delegatai.

Negalėdamas sulaukti iš 
Rusijos jokio atsakymo, 
Tautų Lygos sekretorius 
Sir Erie Drummond dabar 
vėl nusiuntė bevieliu teleg
rafu paklausimą bolševikų 
užsienio komisarui, ar Ru
sija nutarė Tautų Lygos ko
misiją Įsileisti, ar ne.

Ir štai centralis sovietas 
praneša bevieliu telegrafu 

iš Maskvos į Londoną, jog 
akyvaizdoje to fakto, kad 
tūlos šalįs, kurios priguli 
prie Tautų Lygos,, remia 
Lenkijos ir Ukrainos karę 
prieš Rusiją, tai delei mili- 
tarinių priežasčių Rusijon 
negali būt įleista jokia ko
misija, kurion įneina tokių 
šalių atstovai. Šiaip jau so
vietų valdžia sakosi .sutin
kanti su Tautų Lygos suma
nymu, kad tokia komisija 
atvyktų Rusijon ir ištirtų, 
kaip tenai dalykai stovi.

Podraug sovietų valdžia 
nusiskundžia., kad Tautų 
Lyga neužprotestavo prieš 
lenkų žingsnį, ir užreiškia, 
jog sovietai mielu noru su
tinka įsileisti kiekvieną 
laikraščių reporterį, tik su 
ta sąlyga, kad tokie repor
teriai nenaudotų rusų sve
tingumo blogiems tikslams. 
Anglijos unijų delegaciją 
sovietų valdžia žada priim
ti kaipo svečius Rusijos 
darbininkų.

Baigdama savo praneši
mą sovietų valdžia paaiški
na, kad yra parintas ir komi 
tetas, kurin įneina Kame- 
nevas, Litvinovas ir Murs- 
kis, kurie kartu su čičerinu 
yra įgalioti priimti Tautų 
Lygos delegaciją, kada tik 
jai bus parankiau atvykti.

Anglį kontrolė ant Baku- 
Tiflizo-Batumo geležinkelio 

; iŠ 
, nes visoj Tatorijoj 

Skandinavijos (Azerbaijane) prasideda 
bet prieš anglus smarkus bruz-

MASKVOJE.
Lietuvos taikos delegaci-

kvon 30 d. balandžio. Mask
von pribuvo 4 gegužės. Ji 
tarsis tenai su sovietų val
džia apie taiką.

Delegacijos priešakyje 
stovi Naruševičius. Delega
cijos nariai: Klimas, Rač
kauskas, Semaško,. Rozen

baumas, Vailokaitis ir Bi
zauskas.

Ši žinia gauta Lietuvos 
Atstovybėj Washingtone 
Kauno.

VISA RUSIJA EINA 
PRIEŠ LENKUS.

Iš Londono pranešama, 
kad sovietų valdžia pradėjo 
daryti didelių prisirengimų, 
kad sulaikius Ibnkų verži
mąsi Ukrainon.

"Visa Rusija eina prieš 
lenkus,” sako viena žinia iš 
Maskvos. "Ketverge dau
giau kaip 120,000 rusų išva
žiavo iš Maskvos ant Dniep
ro.”

Mogilevas taipgi esąs len
kų rankose, o Ekaterinosla- 
vą ir Černigovą užėmė uk
rainiečiai, kuriems vado
vauja generolai Petliura ir 
Pavlenko. Šitos spėkos sten
giasi susvienyti su lenkų ar
mija, kuriai vadovauja Pil
sudskis.

iš

True translation filed with the post- Į 
inaster at Boston, Mass. on May' 
12, 1920, as reduired by the Act of 
October tt, 1917.

LIETUVA SUTINKA SU 
RUSAIS TAIKYTIS.

Kovo 31 d. Lietuvos už
sienio ministeris Voldema
ras buvo pasiuntęs sovietų 
užsienio komisarui čičeri- 
nui šitokią telegramą:

"Kadangi nė vieno rusų 
kareivio jau nebėra Lietu
vos Respublikos teritorijo
je; antra, kadangi lietuvių 
tauta yra pasiėmusi ginklą 
tiktai tam, kad atgautų ir 
apdraustų savo nepriklau
somybę, o ne užiminėtų ru
sų teritorijas, Lietuvos val
džia pareiškia, kad ji sutin
ka daryti taiką su Rusija.

"Svarbiausia taikos sąly
ga yra — visiškos Lietu
vos nepriklausomybės pri
pažinimas etnologinėse jos 
sienose, tai yra, bendrais 
ruožiais imant, iš senų gu
bernijų Vilniaus, Kauno, 
Gardino, Suvalkų su sostine 
Vilniuje.

"Jei Rusų valdžia priima 
šias musų sąlygas, mes pa
siųsime musų delegatus iš
dirbti detalėmis ir pasira
šyti taiką. Laikas ir vieta, 
kur susitiks delegatai, turi 
būti bendru sutikimu.

"Užsienių Reikalų Minis
teris, Prof. A. Voldemaras.” 

Telegramos paskui sakė, 
kad tarybų respublika pil
nai sutinka tokiomis sąly
gomis taikytis. Taigi nėra 
abejonės, kad dabar taika 
Įvyks.

Steigiamojo Liet. Seimo 
žymesnieji atstovai.
Lietuvos Atstovybė Ame

rikoje gavo sekanti kableg- 
ramą iš Kauno nuo vald. 
agentūros Elta:

”Žvmesnieji atstovai: Mi- 
nisteris Draugelis, Stulgin
skis, Juozas Vailokaitis, Ka
zys Grinius, Bortkevičienė, 
Rozenbaumas, Pasiuntinys 
Purickis, Vice-Ministeris 
Stankus, Generolas Galvi
ais, Bizauskas, Krupavičius, 
Rachmilevičius, Ministeris 
Čarneckis, Kairys, Ministe
ris Soloveičikas, Požėla. 
Rimka, Šleževičius, Vytau
tas Račkauskas, Profeso
rius Jurgutis Balsys.’’

RADO ANT FARMOS 
BRAVORĄ.

Netoli Peabody, Mass. 
valdžios agentai užtiko ant 
farmos slaptą bravorą ir 
350 galionų gatavos degti
nės. Viskas konfiskuota.

LENKAI PAĖMĖ KIJEVĄ
Londone gauta iš Mask

vos žinių, kad pereito utar- 
ninko naktį lenkai su ukrai
niečiais paėmė Kijevą. Ofi- 
cialis Maskvos pranešimas 
skamba taip:

”Kijevo <apielinkėje 6-7 
gegužės naktį musų kariu- 
menė mušėsi su daug skait- 
lingesniu priešu. Apie vaka
rą priešą? Įsiveržė į Kejevo 
priemiesčius, bet musų 
kontratakos toliaus jo ne
leido. Tečiaus vėliaus musų 
kariumenė gavo įsakymą 
pasitraukti ant kitos Dniep
ro upės pusės.

"Pitalovo linkui, 20 mylių 
Į pietus nuo Krapnojo, musu 
kariumenė priešą atrėmė. 
Minsko rytuose ties Berezi- 
nos kaimu priešas norėjo 
persikelti per Berezinos 
upę, bet buvo nuvarvtas at
gal.”

KRERIKALAI LIETUVOJ 
LAIMĖJO.

Pilnos žinios apie rinkimus.
Apie Steigiamojo Seimo 

rinkimus jau atėjo pilnos 
žinios. Pasirodo, kad kleri
kalai laimėjo daugiau kaip 
pusę delegatų. Rinkimų da
viniai tokie:

Klerikalai 59
Liaudininkų ir valst. 29 
Cocialdemokratų
Žydų
Lenkų
Vokiečių
Bepartinių darbin.

13
6
3
1 

’ 1

Viso 120
Rinkimuose dalyvavo tarp 

80 ir 90 nuošimčių visų bal
suotojų. šitos informacijos 
gautos Lietuvos Atstovybėj 
Washingtone iš Kauno.’Vė
liaus gauta kablegrama iš 
Berlino nuo Lietuvos atsto
vo Purickio šitas žinias pat
virtina.

I True translation filed with the post-; KLERIK AI AII iriaster at Boston, Mass. on May *Vin..AL<.Al LZiuUSti
I 12, 1920, as required by the Act of 
j October 6, 1917.

Revoliucionieriai užėmė 
visą Meksiką.

PREZIDENTAS KAR- 
RANZA AREŠTUOTAS.
Suimti jo generolai visi 

išskersti.
Washingtone gauta žinių, 

kad Meksikos prezidentas 
Venustiano Carranza, kuris 
užėmusi revoliucionieriams 
sostinę, bėgo Į Vera Cruz 
uostą, tapo sugautas ir areš
tuotas, Ta pati žinia sako, p 
kad Ignacio Bonillas, Car- 
ranzos žentas ir buvęs Mek
sikos ambasadorius Ame
rikoje, taipgi sugautas. Car- 
ranzos generolai ir kiti pa
dėjėjai, kurie bėgo kartu su

ŽMOGŲ.
Nušovė vaikiną, kad nėjo 

bažnyčion.
i Tangier Island miestelyje, 
kuris guli Virginijos valsti
joj, apie 15 mylių nuo Cries- 
field, Md., kunigų valdoma 
vietos valdžia išleido tokį įs-| 
latvmą, kad nedėlioję kiek- Bus nominuotas kandidatas 
vienas žmogus turi eit baž
nyčion, o jeigu kas negali iš 
namų išeiti, tai laike mišių 
namie privalo melstis.

Atėjus nedėldieniui 
nyčios bernas šerifas 
gatvėmis ir žiuri, kad 
pildomas "nedėldienio 
tymas." 
bernas 
dieni sėdint ant gonkų prie 
savo namų tūlą Rolandą Par 
ksą, 17 metų vaikiną, ir pra
dėjo varyt ji bažnyčion.

~ __ ___ _  ___  ' Vaikinas tokiai prievartai
juo, buvo taip jau suimti jr'pasipriešino, tai šerifas iš- 
beveik visi išskersti. Revo- &ltrauk® revolverį ir šovė 
liucionieriai sakosi atkersi- RaiP. tiesl°£ krūtinėn Zmog- 
ję carrancistams užtai, kad j ^udmga klerikalo kulipka 
bėgdami iš Meksikos mies iPerejo vaikinui per plaučius 
to jie išžudė visus suimtus j!r jis krito kraujais apsipy 
revoliucionierius, tu tarne.^s^čgo iš stubos žilagai 
15 generolų. ' motina ir rado sūnų nu-

Visa Meksika dabar revo-zu^Ytą- .
liupinniorni ranlmsp ■* 31 \e, kas dai*OSl tenai

baž- 
eina 
butų 
įsta-i

Šitoks bažnyčios 
pamatė aną nedėl-

beveik visi išskersti. Revo-

liucionierių rankose.

AIRIAI NAIKINA DVA
RUS.

Londono "Times” prane
ša, kad vakarų Airijoj pra
sidėjo ūkininkų bruzdėji
mas prieš dvarininkus. Bū
riai ginkluotų ūkininkų už
eina. ant dvarų, išvaro visus 
galvijus, išgriauja tvoras, 
išdaužo langus ir sudegina 
triobas. Tai yra kova maža
žemių ūkininkų už žemę. 
Karės metu valdžia buvo 
uždarius airių išeivystę 
Amerikon. O kariumenėn 
ririai nėj’o. Taigi priaugę 
uer tą laiką jauni airiai ne
gali ant mažų sklypelių že
mės išgyventi ir pradėjo rei
kalauti sau žemės iš dvarų, 
o kadangi valdžia dvarinin
kų skriausti nenori, tai pa
tįs žmonės pradėjo juos nai
kinti.

kas darosi -tenai, 
kur viešpatauja kunigai ir 
bažnyčia!

True translation filed with the post-master at Boston, Mass. on May 
12, 1920, as required by the Act of October 6, 1917.

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS.

DALYVAUJA 160 DELE
GATŲ.

' mirksnyje visa konvencija 
sukilo ant kojų plodama ir 
šaukdama "lai gyvuoja mu
sų Debsas!” Galerija, kuri 
buvo kupinai prisikimšus 
žmonių, taipgi prisidėjo prie 
tos demonstracijos.

Prie konvencijos atidary
mo kapelija da sugrojo "In
ternacionalą,” "Marselietę” 
ir Grečaninovo "Laisvos 
Rusijos Himną,” po kurio 
vėla sekė ilgas ir karštas 
delnų plojimas.

Entuziazmas buvo be ga
lo didelis! O kada pakilo už
danga, atskleisdama kanki
nio senelio Dėbso paveikslą, 
tai užviešpatavo neišpasa
kyto rimtumo valanda ir ne 

per veidą

į prezidentus ir nustatyti 
reikalavimai.

New Yrorke dabar yra So
cialistų Partijos suvaižavi- 
mas, Į kuri atvyko 160 dele
gatų, atstovaudami kelias 
dešimts valstijų. Šitas su
važiavimas nominuos šių 
metų prezidento rinkimams 
Socialistų Partijos kandida
tus ir nustatys savo reikala
vimų platformą

"Vienatinė organizuota ir 
veikianti Amerikos politiko
je spėka, kuri veda su reak
cija ir priespauda kovą, ir .. ....... .
kuri stoja už darbininkų vienam "nusirito 
reikalus, uz teisingą visuo- kar£ta ašara.reikalus, i
menės tvarką ir lygybę pra- _ v____ _____ _
monėje, yra Socialistų Par- (jgj0 konvencijos posėdžiai. 

J)asakė Pirmininkas Iki šiol viskas ėjo
Po šitokių iškilmių, prasi-

LENKAI TURĖSIĄ BAL
SĄ UKRAINOJ. ■ •

Iš Ženevos pranešama, 
kad kaip tik bolševikai bus 
išvaryti, Petlura sudary
siąs Ukrainoj naują minis- 
terių kabinetą, kur bus vie
nas ir lenkų ministeris. -Ji
sai rūpinsis gyvenančiais 
Ukrainoj lenkais.

Prieš pradėsiant lenkams 
veržtis Ukrainon, tarp Len
kijos valdžios ir Petliuros 
buvo padaryta sutartis, 
kad Ukrainos neprigulmy- 
bė turi būt Lenkijos pripa
žinta. Tečiaus Podolės, Vo
lynės ir Chelmo gubernijos, 
kur gyvena daug lenkų, gali 
būt priskirtos prie Lenkijos.

POLICIJA KONFISKAVO 
HINDENBURGĄ.

Karės metu Perline buvo 
pastatyta priešais Reichsta
gą milžiniška Hindenburgo 
stovyla, bet po karės ji |>e- 
rėjo privatinėn nuosavybėn 
ir pastaruoju laiku pradėta 
kalbėti, kad jos savininkas 
ketina ją išgabenti. Bijoda
mos, kad dėl to nekiltų 
riaušės, policija Hindenbur
go stovylą konfiskavo.

i tija,” i
Hillquit, atidarydamas pir
mą suvažiavimo posėdi.

"Visas buržuazijos ir ka
pitalistiško liberalizmo rū
mas sugriuvo kartu su 
Woodrow Wilsonu,” jis tęsė.

”Wilsonas, tas pacifistas, 
Į Įtraukė mus i bausiausią pa
saulio karę. IVilsonas, tas 
militarizmo priešininkas, 

j užkrovė ant šalies konskrip- 
ciją karės metu ir norėjo 

į Įvesti visuotiną kareiviavi
mą, didelę pastovią armiją 
ir milžinišką laivyną ramy
bės laiku. Wilsonas, tas de
mokratas, pasisavino autok
ratišką galę, grieštai prieš
taraujančią respublikos val
džios formai. Wilsonas. tas

ANGLIAKASIŲ PREZI
DENTAS PO §10,000 

KAUCIJOS.
Indianajx)lyje tapo areš

tuotas Unite’d Mine Wor-j 
kers of America unijos pir
mininkas John I. Lewis, kai-' 
tinamas už "suokalbį” su-! 
rengti streiką, kad kasyklų! 
savininkai galėtų 'pakelti j 
anglies kainą. Tai yra visi 
atbalsiai to angliakasių
streiko, kurį maineriai buvo | _________  ______ __
apskelbę pereitą rudenį į liberalas, atgaivino vidur-
minkštose kasyklose.. Suim-|am^jy inkviziciją žodžio ir 
tas maineriųvirsminkas sąžinės laisvei persekiot, 
pastatyta po $10,000 kauci-j0 administracija smaugė 

lijuiiuuių savo oponentų 
, „ . 'laikraščius, darė užpuolimų

suokalbį kaltina-anj- namų ir susirinkimų, 
naikino jų turtą ir mušė 
žmones. Wilsonas, tas 'nau
jos laisvės’ apaštalas, 
pildė kraštą šnipais ir prig
rūdo kalėjimus politiniais 
belaisviais. IVilsonas, tas 
darbininkų užtarėjas, Įvedė 

i kasyklose ir ant geležinke
lių priverstiną baudžiavą, o 
pareikalavus darbininkams 
daugiaus algos, sugrudo ka- 
lėjiman jų vadus.”

Hillquito aklba buvo nuo
latos pertraukiama triukš
mingais delnų plojimais ir 
juokais, kuomet jisai aiški
no Wilsono kerjeros ir poli
tikos istoriją.

"Ta liguista šalies dvasia, 
prie kurios sudarymo jis 
daugiausia prisidėjo, pa
gimdė tokius atativiškus 
politinius typus, kaip Pal- 
meris, Burlesonas, Svveetas 
ir Luskas,” sako Hillquit. 
Paminėjus jam šitą kvarte
tą, salėj pasigirdo juokai ir 
švilpimad.

"Šita liguista dvasia pa
kėlė į politinės garbės vietas 
tokius šarlatanus, kaip Ole 
Hansen, o tokios prakilnios 
širdies žmonišku mo vy
rus, kaip Eugenijus Vikto
ras Debsas, apvilko kalėji- 

9?

jos. Kauciją uždėjus, jis pa-;po]itiniu 
liuosuota. ’ ‘

Ūžtą”: J “
ma iš viso 125 žmonės, tų 
Larpe ir keliatas kasyklų sa
vininkų. Bet kaltinami ka
syklų savininkai vargiai bus 
nubausti, nes jie jau užvedė 
bylą prieš valdžios advoka
tą, kad tas neteisingai juos 
persekiojąs.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

Waterburyje streikuoja 
tarp 6,(KX) ir 8,000 darbinin
kų. Lietuviai ir italai dau
giausia kovoja. Policija pra
dėjo streikierius areštuoti, 
kuomet cie susiremia su 
streiklaužiais. Metalo darbi
ninkų susirinkimas išnešė 
protestą prieš policiją.

Schenectady, N. Y.,
treikavo 1.800 darbininkų 
elektros dalykų išidrbystėj. 
Tos pačios kompanijos uar- 
oininkai Lvnne, Mass., taip
gi apskelbė streiką. Gali iš
eiti visi 14,000.

sus-

I

pri-

švelniai, 
tiktai buvo kilę karštų dis
kusijų delei platformos, ku
rią Hillouitas pasiūlė. Kai 
kuriems, ypač Illinojaus de
legatams, ji pasirodė per
daug konservatyvė. "Man 
ji visai nepatinka,” pasakė 
delegatas Holland. ”Joje yra 
daug gražių frazių, bet be 
apsvarstymo mes negalim 
už ją balsuoti.” Nutarta pa
vesti ją tam tikrai komisi
jai peržiūrėti.

Ateinantis ketvergas yra 
paskirtas nominacijai kan
didatų i prezidentus ir vice
prezidentus. Manoma, kad į 
prezidentus bus nominuotas 
Debsas, kuris dabar sėdi ka
lėjime, nuteistas ant 10 me
tų.

Į vice-prezidentus buvo 
siūlomas Maurer iš Penn- 
sylvanijos, buvęs dusyk iš
rinktas atstovu tos valstijos 
legislaturon; bet jis neapsi- 
ima, nes mano kandidatuoti 
i Kongresą. Todėl gali būti, 
kad i vice-prezidentus bus 
paskirtas Scott Nearing, 
buvęs politinės ekonomijos 
profesorium Pennsylvanijos 
ir Toledo universitetuose.

Latvrence sustreikavo 25- 
kiose dirbtuvėse mašinistai. 
Jiem užjausdami rengiasi 
mesti darbą da 10,000 dar
bininkų, kurie dirba audiny- 
čiose.

Geležinkelių darbininkai mo rūbai 
reikalauja, kad mažiausia Ištarus Hllęuitui tuos žo- 

butų džius, -salėj suužė apkurti
nantis aplodismentas. Akies

NUMUŠA DARBININ
KAMS ALGAS.

Paterson, N. J. — Šilkų 
fabrikantai čia paskelbė sa
vo darbininkams, kad jie tu
ri pasirinkti vieną iš dviejų: 
arba sutikti dirbti už mažesr 
nes algas, arba uždaryti per 
vasarą dirbtuves ir eiti na
mo.

Manoma, kad tai yra jau 
oradžia kainų mažinimo. 
Numušdami darbininkams 
algas, fabrikantai nori atpi
ginti savo tavo.rus, kurių 
dabar dėl augštų kainų jie 
negali užsieniuose visai par
duoti.

Keliatas mažesniu dirbtu
vių, kurių darbininkai atsi- 
akė dirbti už pigesnę mo

kesti, čia jau užsidarė.

?’ga darbininkams 
$2,500 metams.

VENGRIJAI DUOTA 10 
DIENŲ.

Sąjungininkai davė Veng
rijai 10 dienų priimti arba 
atmesti taikos sutartį. Iki 
šiol Vengrija vis rpiešinasi, 
kad tokių sunkių išlygų ji 
negalės išpildyti.



Keleivio” Bendrovės Ateitis.
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Tiesa, Lietuvoje nėra po-

žemės

t
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vi-

gauti ant išmokesčio. Bet *3 atlikti.

Burlingtone, Vt., sugriu-

KELEI VIS

faktais 
redak-

i iš žydų, baltarusių, lenkų ir 
kitų.

Girių Lietuvoje yra apie

Lietuva 
kunigų Įtekmės 
dešimts metų.

Tik paimkime
Naujienos” 

šitokiais pavvz-

priguli, 
rasės.'

krūvą pinigu ir prie to da pa
kelti savo vardą, parodyti svie
tui, kad ji nemeluoja!

"Bet jeigu 'laisvė’ negalės 
to prirodyti, tai ji turės viešai 
prisipažinti, kad ji yra lai k ras

iu1, ra še
Prezi- 

sutruk- 
Įstaty-

leidžiamus 
laikraščius 
Nei jų kal-

lardžio. 1920.”

Praėjo paskirtas laikas, Įstaigų
iraėjo da keliatas sąvaičių i Lietuvoje priskaitoma Į 23.
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fonta- 
pavo- 

viešas

KUNIGAI NORĖTŲ SE
NATO ’ LIETUVOJ.

Klerikalai bijosi, kad 
progreso šalininkai kartais 
nepaimtų Lietuvos parlia-

"kapitalistiškomis” visas 
į kooperacijas.

SVEIKATOS NURODY 
MAL

(Amer. Raud. Kryžiaus teikiami)

Baltijos iki Juodųjų jūrių ir nys atsako žmonių psicho- 
■ . buk .atvėrė galingą valstybe,
redaktonai per-. Bet, anot tos patarlės? ka:

Pažiūrėsime, ką ant to 
turės pasakyti suanarchis- 
tėjusi mūsiškių komunistų 
organas "Laisvė!"

be. arba laikraštinių bandytų eŽCm ir peikiu, 
vardą ir gėdą.

kad taip rašo

Tai ve, prie ko priėjo dar-

- A.-.-'fa 1 L ė

APŽVALGA D
KĄ SAKO VOKIETIJOS 

KOMUNISTAI.
Melavo kapitalistų spau

da skelbdama, buk Vokieti
jos darbininkai, sumušę da-į 
bar Kappą, norėjo pravesti! 
„bolševikišką" revoliuciją 
ir įsteigti Vokietijoj "prole
tariato diktatūrą.”

Dabar pasirodo, kad apie 
tokią revoliuciją net ir pa- mente viršaus ant atžaga-
tįs Vokietijos komunistai 
nesvajojo, nes, kaip jie sa
ko, darbo žmonių „sąmonė" 
da nėra gana „revoF.ucinė.” 
Tik pasiklausykit:

"Poletariato diktatūra gali 
būt Įsteigta tiktai nulemian
čių ju proletariato dalių dikta
tūros keliu ir reikalauja kaipo 
sąlygos, stiprios komunistinės 
partijos, kuri remiasi revoliu
cine sąmone darbo žmonių, at
virai išpažįstančių proletaria
to diktatūros idėją.”

reivių. Todėl jų lyderis kun. 
Į Makauskas, tas pagarsėjęs 
socialistų keikūnas ir didis 
nepraustaburnis, parašė jau 
"projektą,” kokia tui'ij.ų 
būti Lietuvos įstatymdavy-

Šitas klerikalas norėtų, 
kad šalia paprasto liaudies 
atstovų buto, Lietuvoje bu
tų Įsteigtas ir Senatas, ku
ris butų tikra kunigų ir Į)0- 
nų tvirtovė prieš liaudies 
reikalus.

Kiek šitas klerikalų su- 
Taip kalba Vokietijos ko- manymas yra atžagareiviš- 

(Spart-t.- kas ir nedoras. "Naujienos” 
pareiški- išparodo 

organo Į džiais:
- "Šleževičiaus kabineto laiku 

valdžia, socialistų verčiama, 
pagamino Įstatymą, pagal kuri 
dvarininkams yra draudžiama 
pardavinėti žemes, iki apie jas 
nuspręs Steigiamasis Seimas. 
Tas Įstatymas tečiaus niekuo
met nebuvo Įvykintas — dėlto, 
kad iarr. nedavė savo 
prezidentas Smetona, 
dento galia, vadinasi, 
dė naudingą žmonėms 
mą ir patarnavo dvarininkams

"Panašiai bus Lietuvoje ir 
prie Seimo, .jeigu prezidentu 
bus išrinktas toks ponu sėbras, 
kaip Smetona. Socialistai ma
no. kad dėl darbo žmonių lab< 
butu geriausia pavesti visą val
džios galią Į Seimo rankas, e 
prezidentui neduoti jokios sa- 
varankiąkos galios. Jau ir pa 
čiam Seime bus daug bėdos 
pergalėti ponu prsipriešinimą 
ir prispirti jį priimti tinkamus 
žmonėms Įstatymus.

"0 klerikalai nori, kad žmo
nių atstovybės valią trukdyt*] 
net dvi klintis: prezidentas ir 
senatas.

"Senatą jie nori sudaryti Aš 
tokių žmonių, kurie yra pra
leidę bent 1-5 metų savo am
žiaus mokslui. Tokiu žmonių 
net’irtingose klesose, 'žinoma, 
vra palyginamai daug mažiau, 
negu tarpe turtingųjų. Taigi 
sudarytas taip, kaip nori kleri
kalai, senatas susidėtų iš tur
tingųjų atstovu — fabrikantu, 
pirklių, kunigu ir tt.

"Jeigu darbo žmonių atsto
vai ir iškovotų koki gerą Įsta
tymą Seime, tai senatas galėtų 
ji atmesti. Taigi piršdami Lie
tuvai senatą, musų klerikalai 
nori sutverti naują tvirtovę po
nijai. O betgi jie drįsta tokius 
savo pienus dangstyti ‘krikš
čionybės’ ir ’demokratybės’ 
skraiste!”

Klerikalai nebūtų kleri
kalais, jeigu jie nebūtų tik
ros demokratybės ir progre
so priešai.

munistų partijos 
ko) centras savo 
me, paskelbtame jų < 
„Rote Fahne” 23 kovo nu-į 
meryje, o perspausdintame 
99-tam numeryje „Naujie
nų.”

Taigi Vokietijos komunis
tai čia aiškiai pasako, jog 
įvykinimui "proletariato 
diktatūros" reikalinga ne
tiktai stipri komunistų par
tija, bet taip pat reikia, kad 
ją remtų „revoliucinė dar
bo žmonių sąmonė.” Pakol 
šitokių sąlygų nėra, negali 
būti ir „proletariato dikta
tūros,’’ nes jai nėra pagrin
do.

Šitą labai aiškiai vokiečių 
komunistai pasako toliaūs:

"Dabartinis kovos tarpas, 
kuomet proletariatas dar netu
ri savo rankose pakankamos 
jiegos, kuomet didžiumiečių so
cialistų partija dar daro stip
rios dvasinės Įtakos i valdinin
kus, tarnautojus ir tam tikrus 
darbininkų sluogsnius, kuomet 
didžiuma miestų darbininku 
stoja už Nepriklausomąją So
cialdemokratu Partiją, — yra 
ženklas to, kad šioje valandoje 
proletariato diktatūrai trūksta 
abjektyvio pagrinde.”

Todėl spartakininkai pa
geidauja, kad Vokietijoje 
susidarytų socialistų val
džia. ir jie pasižada būti to
kiai valdžiai „lojalėj opozi
cijoj,’’ tai yra, spėka prieš 
ją nekovoti, tik pasilikti sau 
teisę agituoti už savo parti
jų. '

Tai ve, kaip kalba Vokie
tijos komunistai. „Naujie
nos” nuo savęs priduria:

"Iš šito Vokietijos komunis
tų nusistatymo galėtų daug ko 
pasimokinti tie lietuviai darbi
ninkai. kukrie iki šiol aklai ti
kėdavo musškiu ‘komunistu’ 
plepalais. Jie dabar gali matyt, 
kad tokia ‘Laisvė’ ir kiti 'ko
munistų' organai sa\o sprendi
muose apie Vokietiją vadovau
davusi kapitalistinės spaudos 
bluff’ais ir neturėjo jokio su
pratimo apie tikrąsias Vokieti
jos sąlygas. O vienok tie orga-j 
nai visuomet statosi vieninte
liais ‘tiesos’ skelbėjais!

"Toliaus tie darbininkai gali 
matyt, kaip bjauriai apgaudi
nėdavo juos mūsiškiai ‘komu
nistai.’ Jie šaukdavo, kad esąs 
'socializmo išsižadėjimas’ nu
rodinėti. jogei toje arba kitoje 
šalyje sąlygos dar nėra prib
rendusios tam, kad darbinin
kai galėtų atsiekt galutino pa- 
siliuosavimo. Tokiais nurodinė
jimais. pasak jų, ’social-išdavi- 
kai’ tyčia mulkina darbininkus, 
kad sulaikius juos nuo kovos > 
prieš kapitalizmo jungą. O štai 
pasirodo, kad apie nepribrendi-Į 
mą proletariato diktatūros 
kalba ir Vokietijos spartakai—J 
tie, kuriuos mūsiškiai 'komu
nistai’ visuomet keldavo Į pa-' 
dangės!” 1

pirmutinis ir di- 
laiktį, dienotvar-

ir yra vienas 
džiausis mus 
kės punktas.”

Nežiūrint 
klerikalų laikraštis, mes tu
rime pripažinti, kad jis čia 
rašo tiesą. Nežiūrint ko at
skiros tautos nori, gyveni
mas verste verčia jas vieny- i 
tis. Ir niekas taip aiškiai ši
tos tiesos nepabriežia, kaip 
socialistų obalsis: „Visų ša
lių darbininkai, vienykitės! 
Jus nieko neturit pralaimė
ti, tik reteižus, o užkariau
ti pasaulį!’’

Vadinasi, socializmas ve
ja prie pasaulio tautų vie
nybės. Ir klerikalų laikraš
tis pripažįsta, kad tos vie
nybės reikalauja pats gyve
nimas.

•Jeigu klerikalai tą pripa
žįsta. tai kam jie ' tuomet 
prieš socializmą kovoja? Ar 
ne prieš Gyvenimo Upę jie 
tuomet nori plaukti?

Pradėjus darbą, toliau 
jau bus lengva eiti, nes bus 
netik popieros, bet ir pinigų 
bus į valias. Tuomet bus ga

iš mažų gilių auga dideli met juk reikėtų pavadinti Įtaisyti su naujausioms 
ąžuolai. i ™

Iš menkučio laikraštėlio darbininkų
Keleivis” išaugo į didelį Pavyzdžiui, Anglijos darbi- 

sąvaitraštį ir gali virsti di-Įninku bendrovė turi 3 gar
džiausia lietuvių spaodos'u;”:"~ o ——-
bendrovė pasaulyje.

„Keleivio” Bendrovė, kuri 
pradėjo dabar organizuotis, 
turi labai plačią dirvą prieš 
save. '•

į Lietuviai, įsteigę savo re
spubliką, tampa gyva tauta. 
Jai reikės išmokt netik ra
šyt ir skaityt, bet ir žinoji
mo iš visų gyvenimo sryčių 
Įgyt. Ir svarbiausią rolę čia 
turės sulošti spauda. 

» Todėl „Keleivio” sumany- 
ktANčln fal/toi nnin mas Bendrovę, sukel- 
IdlvrialU IdKldl dpiv $50,000 kapitalo ir už tuos 

pinigus įkurti Lietuvoje to
ki laikrašti kaip „Keleivis,” 
yra labai vietoje ir laiku.

Nieko Lietuvai taip nerei
kia kaip gero, smarkaus lai
kraščio. Be tokio laikraščio 

nepasiliuosuo? iš 
per kelias-

Žydų socialistų laikraščio 
„Forverts” korespondentas 

praneša iš Kopenhagos, kad 
suėmus Sibiro revoliucio
nieriams Kolčaką. Anglija 
kreipėsi į sovietų valdžią, 
pasiūlydama jai buvusi 
Vengrijos komunistų val
džios galvą Be'a Kūną, jei
gu sovietų valdžia atiduos 
sąjungininkams jų numylė
tą Kolčaką.

Ir „Forvertso" korespon
dentą? sako, kad bolševikai 
buvo jau apsiėmę tokį mai
ną daryti, bet tuo tarpu Si
biro revoliucionieriai Kolča
ką nužudė, ir visi pieną’ pa
iro.

"LAISVĖ” PRAKIŠO 
$1,000.

Anarcho-komunistų orga
nas „Laisvė” nuolatos skel
bė, buk „Keleivis” remias 
Scheidemaną ir Noskę, 
-tojąs už Kolčaką ir palai
kąs Smetonos valdžią. 
>ana to, ji prasimanė, 
„Keleivio” i 
ką tos valdžios paskolos bo
tus.

Nenorėdami su tokiu laik- 
aščiu. kaip „Laisvė,” argu- 
nentuoti, bet norėdami vi
suomenei parodyti, kaip be
gėdiškai komunistų organas 
neiuoja, mes viešai padarė- 
ne ir paskelbėme 14-tam 
"Keleivio" numeryje 
‘Laisvei" pasiūlymą:

Tegul 'Laisvė* 
prirodo. kad ‘Keleivio’ 
toriai yra pirkę dabartinės Lie
tuves valdžios bonų;

”2. Tegul ji prirodo, kada 
‘Keleivis’ yra stojęs už Vokie
tijos Scheiden.anną ir Noskę;

"3. Tegul ii prirodo, kada 
Keleivis’ yra. rėmęs Kolčaką;

”4. Tegul ji prirodo, kada 
'Keleivis' yra rėmęs Smetonos 
valdžią ir jos politiką.

"Jeigu ‘Laisvė’ šitus daly-

Lietuvių tauta 
prie indo-europiečių 
Ji gyvena Baltijos pajūryje, 
tarp Dauguvos ir A’išloš u- 
pių, nuo nepamenamų laikų, 

i Jį buvo tenai jau prieš Kris- 
itaus ginsimą.
; Keturioliktam šimtmetvj
i Lietuvos kunigaikščiai Al- dabar Lietuvoje 
•girdas ir Keistutis buvo iš---- kam jie verti?
plėtoję jos rubežius nuo ba, nei jų stilius, nei jų turi-

logijos arba išsilavinimo 
laipsniui. Straipsniai ilgi, 
sausi, nuobodus, kalba ta 
dirbtinė, ne gyva, net įpra
tusi skaitytoją užmigdo, o 
ką jau kalbėti apie Lietuvos 
kaimėtį, kuris vos tik mal
daknygę iki šiol teskaitė, ir 
tos da nesuprato! Be to, tie 
"laikraščiai” spausdinami 
daugiausia ant vieno lape
lio, kokiais amerikiečiai sa
vo susirinkimus skelbia. Ir 
toks lapelis, „laikraščiu” va
dinamas, lėšuoja dabar Lie
tuvoj nuo 40 iki 80 skalikų 
už numerį!

.Ar galima todėl stebėtis, 
kad Lietuvos žmonės taip 
trokšta Amerikos laikraš- 
cių!

Įsteigus Lietuvoje tokį 
laikraštį, kaip „Keleivis," 
duoti tiek žinių, populiariš- 
kų straipsnių, ir da specia
liai ji prie Lietuvos gyveni
mo pritaikyt— vai tu mano 
broleli,, žmonės ji ant pirštų 
išgaudytų!

O įsitaisius tokias kaip 
; Amerikoje mašinas, kurių ...» 

lietuviu apgyventas, apima ^rusų, laikrašti Lietuvoje 
apie 120,000' keturkampių Salima leistl. daug pigiau ne- 
kilometru žemės. j.?u Amerikoj, nes tenai daug

,s 
kardu kariauja, tas nuo kar 
do ir žųva. Taip buvo ir su 
Lietuva. Per kares išaugus, 
per kares ji buvo ir išdras
kyta. Paskutinis Lietuvos 
padalinimas įvyko 1795 me
tais. Ji buvo padalyta tarp 
Rusijos ir Vokietijos, kurių 
vergijoje išbuvo apie 120 m. 

Revoliucija Rusijoj 1917 
metais paliusavo Lietuvą iš 
carizmo jungo. Kunigai ir 
kitokie atžagareiviai tuo
met norėjo įkinkyti ją kai
zerio vergijon ir buvo jau 

į pasikvietę vokiečių kunigai
kšti Urachą į Lietuvos kara
lius. Bet kilusi revoliucija 
Vokietijoj suardė jų pienus, 

i Lietuva liko respublika, 
i Balandžio 14 ir 15 šių metų 
Į buvo renkami žmonių atsto
vai į Steigiamąjį Seimą, ku
ris turės nustatyti Lietuvos 
;varką ir parašyti valstybės

kus nrirodys ir parems tikrais | konstituciją. Steigiamas
dokumentais, ‘Keleivio’ redak- j seimas turėjo susirinkti ne-
ci.ja užmokės jai Sl.000.00. Taikėliau, kaip 15 gegužės, atei-
yra auksinė proga gauti dykai į nančioj subatoj. . .. . .

Lietuvos plotas, kuris vra ^bai lengva galima gauti r x_ ________ IlOTllVftli
120,000 keturkampiu galima leisti daug pigiau ne- 

kilometru žemės. iŠ“
Gyventojų ant to ploto! pigesnė - medžiaga ir darbi- 

skaitoma nuo 5,000,000 iki ■ _.
6,000,000, iš kurių apie 3-4: . Tiesa, Lietuvoje nėra po-

. "e Pa!eistu\e’kad tyčia skeljmilil^^ lietuviu oieros. Popieros badas da-
bdam. melagingas zimas ji ap- kilmė o ūkusieji susideda bar jaučiamas ne vien tik 
šmeižia nekaltus žmones.

"Taigi 'Laisvė' dabar stovi 
prieš visuomenės teismą ir tu-'1,200,000 hektarų, o 
ri pasirinkti vienais dvieju: m0S žemės .
Arba $1.000.00 dovaną ir gar- hektarų. Kitkas susideda iš Porto, o antra — didelis po-

mašinomis spaustuvę, įkurt 
gerą laikraštį ir užversti 
juo visą Lietuvą. Tiktai to
kiu keliu eidami mes galė
sime sukelti jauną Lietuvos 
kartą prieš kunigijos vieš
patavimą, tiktai tokiu būdu 
galėsime sulaužyti klerika
lizmui nugarkaulį.

„Keleivis’’ tegul keliauja 
po Ameriką, o kitas ftiusų 
laikraštis turi vesti karę su 
juodąją armija Lietuvoje.

Todėl darban, draugai!
Tegul kiekvienas „Kelei

vio” skaitytojas pasiima 
l>ent po vieną šėrą! Kas gali, 
tegul ima daugiau. Aš ma
nau, kad šiandien jau kiek
vienas galėtų paimti 20 šėrų 
už $100.Įdėti čia pinigai neš 
dvigubą naudą: šėrininkas 
gauna už juos lygios vertės 
„Keleivio” turto ir prie to 
da jais gali būt įkurtas kita0 
laikraštis ir popieros dirb
tuvė Lietuvoje. Jei kurie 
musų norės grįsti, galės gau 
ti ir darbo savo įstagoj.

Taigi,* ateitis „Keleivio” 
Bendrovės vra didelė!

K. Survila .

į laivius, 19 stočių, 8 malūnus, 
«" didžiausias spaustuves, 65 
fabrikas, arbatos plantaci
jų Ceyhhe, kviečių laukus 
Kanadoje ir didelį žemės 
plotą Afrikoje; jos pramo
nėj 1916 metais dirbo jau 
28,818 žmonių; jos apyvarta 
per pirmuosius šešis mėne
sius 1917 metų buvo $147, 
974, 755, o grynas pelnas— 
$48,568,255. O tečiaus Ang
lijos darbininkų niekas „ka
pitalistais” nevadina. Kodėl 
tad lietuvių darbininkų ben
drovė, steigdama Lietuvoje 
savo spaustuvę ir popieros 
dirbtuvę, turėtų būti „kapi
talistiška” Įstaiga?

Anglijos darbininkams 
sunku buvo darbas pradėti, 
nes tenai jau Įsivyravęs 
stambus kapitalas. Su juo 
sunku vesti konkurencija, 
ir tai darbininkų bendrovė 
išaugo i didžiausi milžiną. 
Lietuvoje gi sąlygos daug 
prielankesnės. Stambaus 
kapitalo tenai nėra. Pramo
kė da neišaugus. Tenai daug 
ko reikia, o nėra kas, pada
ro. Popieros dirbtuvė tenai 
turėtų didžiausi pasiseki- 
ną. Ir „Keleivio’’ Bendrovė 
gali tokią dirbtuvę Įkurti!

Ir biznio žvilgsniu žiū
rint, liopieros išdirb.vstė ge
riausia apsimoka, nes tai 
yra toks tavoras, kuris nie
kad neišeina iš mados, nie
kad nepasensta, o jo paga
minimui medžiaga labai pi
gi ir Lietuvoje jos pilnos gi
rios. Reikia tik parinkti 
parankią vietą ant Nemuno 
ar Šešupės kranto, taip kad 
medžius galima butų iš toli
miausių vietų vandeniu prie 
dirbtuvės atvaryti.

Amerikoje yra daug lietu 
yių. kurie dirba popieros' 
dirbtuvėse (pavyzdžiui, 
Rumford, Me.) jau daug 
netų ir darbą gerai moka. 
Ar ne maloniau jiems butų 
dirbt savo dirbtuvėje tenai, 
„kur banguoja Nemunėlis, 
kur Šešupė miela plaukia?”

Žinoma, kad taip!
Bet klausimas, ar galim 

nes sukelti gana kapitalo, 
tad galėtume Įkurti Lietu
voje savo spaustuvę ir popie 
’os dirbtuvę?

Čia jau reikalinga aritme
tika, nes tik skaitlinės gali 
tokį dalyką parodyt. Taigi 
pabandykime skaitliuot. 
„Kel-vio” nekiln.ojamas tur
tas ir biznis, kaip buvo pa- 
kelbta, vertas daugiau kaip 

£50,000.00. Jo leidėjai pada- 
iyjo tą turtą ant 10,000 da
nų arba šėrų, po $5 šėras. 
Skaitytojai dabar gali tuos 
serus pirkti. Kiekvienas 
smogus, nusipirkęs Šerą, 
skaitpsi jau „Keleivio’* savi
ninkas. Iš tų šėrininkų susi
daro „Keleivio” Bendrovė. 
„Keleivis” pereina iš dabar
tinių leidėjų kontrolės Į 
Bendrovės rankas. Tuo bu- 
du tas $50,000.00 vertės tur
tas tampa Bendrovės savas
tis ir šalia to da už išpar
duotus šėrus susidaro $50,- 
000.00 suma grynų pinigų.

Prie dabartinio pinigų 
kurso, kuomet 1 centas yra 
beveik lygus 1 auksinui, iš 
§50,000 turėsime apie 5,000,- 
000 auksinų. Už tuos pini
gus dabar Lietuvoje galima 
įgyti netiktai dailų plotą že
mės ir pastatyti dirbtuvei 
reikalingas triobas, bet gali
ma da užpirkti daug miškų 
popieros medžiagai ir par
sitraukti reikalingų maši
nų, kurių visuomet galima1

Kaip gerti iš fontano.
Jegu netinkamai pastaty

tas ir netinkamai vartoja
mas, viešas gėrimo 
nas gali būt didesnis 
jus sveikatai, negu 
puodukas.

Suvienytų Valstijų visuo
menės Sveikatos Biuro in
spektorius atsisėdo anąsyk 
gelęžnkelio stotyj šalia bur- 
buliojančio fontano ir tėmy- 
jo, kaip žmonės vartoja tą 
fontaną. Keturiasdešimta 
septyni asmens gėrė iš jo. Iš 
jų H buvo vyrų, 22 moters 
ir 14 vaikų. Ir beveik 
kiekvienas apčiaupė metalo 
bolę, iš kurios vanduo bėgo. 
Vienas vaikas kuo nenurijo 
tą bolę. Beveik visi vyrai 
kramtė tabaką. Iš tų 47 ypa
tų, 4 buvo juodukai, 3 atro
dė džiovą sergą, o tris buvo 
išbertais veidais.

Visi tie, kurie gerią iš to
kio fontano vandeni, turėtų 
atsiminti, jog tikslas tokio 
sanitariško užmanymo yra 
neprileisti burnos prie ge
riamojo Įrankio. Apsėdėjęs 
gi fontaną gali užkrėsti ki
tą žmongų liga.

Vartojamas viešą fon
taną, niekuomet neprileisk 
prie jo lupų. Fontanas yra 
dėl gėrimo, o ne dėl plovimo 
burnos ar sėdėjimo.Lietuvoje, bet lygiai Rusi

joj, Latvijoj, Lenkijoj ir ki
tose šalyse. Tą badą pagim- 

J dirba- dvi priežasti: viena—su- 
apie 1,000,000 irimas pramonės j ir trans- 

pieros reikalavimas. Reikia 
Ūkių Lietuvoje vra su atminti, kad Rusija pradėjo 

^iko.?L°^,am jai iki 23 ba’ viršum 300,000. į“’
Prekybos (biznio) įvairių 

pastaruoju laiku

riršaus; o „Laisvė” tyli kaip i 000. Jų metinė apyvarta sie- 
siena! ' ikia 300-,000,000 auksinų.

Ką gi tai reiškia? ' Pramonės įstaigų, kurios
Tai reiškia, kad ji prirv- užsiirna visokia ^(Tirbvste, 

Tymų neturi!
jog anarcho-komųnistų or , 
ganas prisipažįsta, kad jis , . . .- ...
melavo ir apgaudinėjo.savo S1ękia vos tik 120,000,
skaitytojus, tyčia skelbda- (X)0 auksinų į metus. Tai ri
mas tokius dalvkus, kurių šalies pramonė.
niekad pasaulyje nebuvo ir T .Būdama po caro valdžia, 
nėra " 1 Lietuva turėjo tik apie 10

Vadinasi. "Laisvė” praki-;^,ufini« mo>%kįĮir apie
šo netiktai S1.000, bet prisi- Iiaudles mokyklų, štan- 
ėniė da melagės ir šmeižikės ^en^n% MokyklosJ i?;

•Ji stovi dabar prieš vi-. '^ba^Uetuv^^džia rė^ tiek ^darb^ kiek, tjk ji 
yra klerikalų rankose. Bet 
pakilus apšvietai ir išsiplė
tojus pramonei, kuomet į 
šalies gyvenimą pradės da
ryti daugiau įtakos miestai, 
klerikalizmas turės smukti, 
kaip jis susmuko kitur.

„PASAULIO DIENOT- 
VARKIS.”

Vienas klerikalų laikraš
tis rašo apie „Pasaulio die- 
notvarkį.” Jis sako:

"Kad draugijos posėdis susi
renka, tai valdyba turi turėti 
prirengusi apie ką žmones kal
bės, kokius reikalus aptars. Tų 
reikalų sąrašas vadinasi die- 
notvarkis. Pasauliui nereik rū
pintis, kas sustatys dienotvar
kę ir ką į ją Įtrauks. Pats gy
venimas tą padaro.

"Jau kelios dešimtys metų 
praslinko nuo to, kaip žmonių 
gyvenimas ant žemės ėmė ne- suomenės akis prismeigta 
apsakomai smarkiai juos ver- prie žemės kaipo* laikrašti- 
sti gyventi iš vien. Telegrafai, nė paleistuvė, kurios žodžiui 
geležinkeliai, garlaiviai, vienas niekas negali tikėti!
visoms tautoms mokslas, vie-l Tai ve, prįe ko prjėj0 dar_ 
na pasaulio pirklyba taip sūri-,bininku klesos reikalu išda- * Z 1__  1_*■šo tautas Į krūvą, kad jos turi vikai!

džiova.
Kas tris minutas vienas 

žmogus Amerikoj miršta 
nuo džiovos. Vienas šimtas 
penkesdešimts tūkstančių 
miršta čia i metus.

Iš kožno dešimts mirštan
čių žmonių £5uv. Valstijose, 
vienas vis miršta nuo džio
vos.

Jeigu manai, jog turi džicf 
vą, neatidėliojęs eik pas gy
dytoją, arba Į džiovos kli
niką. Tegul ten atsargiai iš
bando plaučius. Atsimink, 
kad tas da nepervėlu, pakol 
visa krūtinė neapimta. To
dėl netikėk tokiam dakta
rui, kuris to nedaro, arba, 
dar blogiau, kuris pataria 
vaistų dėl kosulio be jokio 
plaučių išegzaminavimo.

Gydytojas taip-pat turi 
egzaminuot seiles po mik
roskopu. Paprastai tas gali 
.būt padaryta veltui pas Sta
tė Board of Health. Vietinis 
sveikatos viršininkas pagel-

visus savo mužikus mokyt 
skaityt ir rašyt. Tas pats 
daroma Lietuvoje ir Lenki
joje. O juo daugiau steigia
ma mokyklų, juo daugiau 
pradeda žmonės skaityt ir 
rašyt, tuo daugiau reikia

• -----__ ipopieros. Popieros Lietuvoj
Tn? Lietuvoje* kol kas ‘laba?ma- ir jos kaimynėse šalyse da-
lun^stu o?’ žai, nes ant viso krašto iš-• bar reikia 10 sykių daugiau, 

" puola tik apie 5,000. Jų išdir negu jos pirma reikėjo. Ir
- -------- tas reikalavimas nuolatos

į augs.
Taigi klausimas kįla, kur

gauti popieros?
Yra ir ant to atsakymas ; 

—įkurti savo popieros dirb- ; 
tuvę! ' ,i

i Popieros dirbtuvė Lietu- i 
’voj dabartiniu laiku būti] 
tikra aukso kasykla! Ji tu-

galėtų atlikti. Ji pigiai galė
tų pristatyti popieros musų ., v ____________—
Bendrovės spaustuvei ir.jėigu tos sumos da neužtek--------------------------------- -—
prie to galėtų duoti Bendro-lų, tai juk kitą pusę lengvai Burlingtone, Vt., sugriu- 
vei gražaus pelno! galima pasiskolinti. Tokiam vo žaislų fabrikas, du dar-

Sakysite, kad tai "kapita- dalykui kiekvienas Lietuvos bininku užmušdamas ir ke- 
listiškos” svajonės! Bet tuo- bankas duos paskolą. ’iiolika sužeisdamas.



AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
BROOKLYN, N. Y.

"Laisvės” gizeliai nori sug
riauti kriaučių uniją.

Netik kapitalistai sten
giasi pakenkti darbininkų 
vienybei ir suardyti jų spė
kas, bet tą biauru darbą va
ro ir Brooklyno komunistų 
lapas. Komunistų organo 90 
numervj tūlas Chemikas x. 
ir Y. šaukia ne savo balsu: 
”Ką daryti su organizuotais 
siuvėjais ?”

Jeigu panašiai šauktų kle
rikalai ar tautininkai, tai 
nebūčiau nieko sakęs, nes 
visi jau žino, kad tautinin
kai ir klerikalai yra buržu
azijos palaikytojai ir jų rei
kalų gynėjai. Bet kuomet 
tokį juodą ir biaurų darbą 
varo "Laisvė” su savo pase
kėjais. kurie sakosi giną 
darbininkų klesos reikalus, 
lai jau negalima ilgiau kęsti 
visuomenei neparodžius, 
kas per vieni tie "darbinin
kų užtarėjai” iš "Laisvės” apsivertė augštyn kojomis, 
pastogės, ir keno jie reika- ir jie šaukia:

darbdaviais jie pastaruoju 
laiku daug attgščiau pakilo, 
kaip neorganizuoti darbi
ninkai. Taigi tokiems "inte
ligentams,” kaip iš "Lais
vės” pastogės, labai skauda 
širdis, kada jie mato, jog 
darbininkai daugiau uždirb
dami gali geriau gyventi ir 
savo vaikučius pamokinti. 
Tai ve, kodėl "laisvininkai" 
nutarė eiti kapitalistams į 
pagelbą ir skelbti kruviną 
kovą darbininkų kiesai — 
vien tik dėlto, kad darbinin
kai jau pradeda susiprasti!

Da toliaus "Laisvės" "che
mikas" atvirai sako, kad 
reikia grąžinti senovę. Gir
di: "Reikia grąžinti 
tus ouo ante” ir atsukti 
šaulį vėl ant kojų.”

Šitie keisti "Laisvės" 
vedimai parodo, kad 
"Laisvės” redaktorius 
viskas namie. Pagal jų išve
dimą išeitų, kad pasaulis

S

"Atstatykime 
pasaulį ant kojų!" Komu
nistai, ir dar sakosi "’inteli- 

žinome iš' gentai,” o nežino ir to, kad 
> pasaulis kojų neturi. Čionai 

> apsivertė 
augštyn kojomis, bet ko
munistų protas. Tasai ko
munistiškas pliuškis, išliejęs 
savo tulžį . ant darbininkų, 

: "Pritaikinkime 
ią svarbų darbą prie siuvė
jų (organizacijos. V. K.) nu- 

(suardymo.

"sta- 
pa-

• v
IS-

pas
ne

lūs gina.
"Laisvės” Chemikas sa

ko: ” Mes, kurie f* “ 
ko pasaulis susideda ir kaip 
daimantus iš anglies pada- jau ne pasaulis 
ryti, tegaunam 35-40 dole
rių savaitėje, kuomet siuvė
jai nieko nežino (mat, ne 
chemikai! V. K.), o nuo 40- 
70 dolerių gauna kas suba- toliau sako 
tą.’’

Iš šitų "Chemiko” žodžių

i kalbėtojas, kurio pavardės 
nenugirdau, kalbėjo apie 
Lietuvą ir aiškino, kaip ga
lima pagerinti gyvenimą. 
Tokių prakalbų reikėtų dau- 
giaus. Rodos, kad ir šėrų 
parduota apie 10, o kiti pasi
žadėjo pirkti, nes neturėjo 
su savim pinigų.

* # *

Tą pačią dieną buvo Ka
valiausko parengtas "kon
certas," susidedąs iš dekla
macijų, prakalbų ir muzi
kos. Bet reikia pasakyti, 
kad p. Kavaliauskui trūksta 
rimtumo. Jis perdaug save 
rėkiamo ja, o kitus peikia ir 
net niekina, ypač "Keleivi.” 
Turbūt jis pavydi, kad "Ke
leivį" žmonės myli, o jo 
"koncertus” ne labai. Girda
mas pats save p. Kavaliaus
kas pasakė, kad jis "runijąs 
ant kongresmano” ir sako. 
”šiur busiu, ba visas Bosto
nas mani žiną." Tik nepasa
kė, ant kokio tikėto jis "vil
nija."

Kavaliauskas čia buvo 
kalbėjęs jau sykį seniaus. 
Dabar jis anai savo kalbai 
visai prieštaravo. 1 šrodo. 
kad tas žmogus yra tikras 
gramofonas. Rėkt jis rėkia, 
bet nuomonės jokios neturi.

kiekvienam gali būti aišku į. 
ir suprantama, kad komu
nistai, kurie yra susispietę 
apie "Laisvę,” yra tikri bur
žuazijos palaikytojai ir jos 
reikalų gynėjai. Pagal "ko
munistų” išvedimą, darbi
ninkai turėtų dirbti ir dabar 
už aštuonis dolerius algos 
savaitei, kaip pirmiau dirbo. 
"Laisvės” gizeliams neapei
na, kad dabar darbininkas 
gaudamas ir 40 dolerių į sa
vaitę turi pusbadžiai gyven
ti; o apie geresnius kamba
rius negali būti jau nei kal
bos. "Laisvininkų” suprati
mu, kuo didesnis bus badas, 
kuo mažiau darbininkai už
dirba. tuo greičiau revoliu
cija kils.

Toliaus "Laisvės” Chemi
kas X. ir Y. ve 1 
"Pirmiau, kada redaktorius rie susispietė apie "Laisvę, 
eidavo gatve (supraskit, vien tik dėlto ir 
"L." redaktorius. V. K.), tai;kad tarnauti kapitalistų kL

į V. K.)"
i Labai gerai, 
įves” pasekėjai viešai pasa
kė, jog jie nori suardyti siu
vėjų organizaciją. Jos bičiu
lis Bekampis senai jau buvo 
pradėjęs tatai gyvenime 
vvkdinti. Bet tasai Bekam
pio darbas negalėjo įvykti 
ir siuvėjų organizaciją su- 
.ardyti. Vietoj to. pats grio
vėjas turėjo bėgti kur pipi
rai auga. Taigi pradėtąjį jo 
darbą dabar nori toliaus va
ryti kiti lietuviški "komu
nistai,” kurie susispietė apie 
"Laisvę.”

Labai gerai, kad "Lais
vės” "chemikai” aiškiai pa
sisakė savo tikslus. Dabar 
darbininkai bent žinos, jog 

ką kalba: lietuviškieji komunistai, ku-

atsirado, 
’ Ne

darbininkų būryje ties gir-įsai ir ardyti darbininkų or- 
tJklystės namu pakildavo 
toks malonus ošimas, it kad 
karaliui einant pro minią 
žmonių.”

Skaitant - šitokius "Lais
vės” Chemiko išvedimus, 
kiekvienam yra 'aiškų, 
"Laisvės” leidėjai bei jos 
redaktoriai labai norėtų, 
kad ir vėl ateitų tie "aukso 
laikai," kuomet darbininkas 
pamatęs "Laisvės" redakto
rių Paukštį ant gatvės pul
tų ant kelių prieš jį, kaip ti
kintis žmogus prieš kunigą, 
arba baudžiauninkas prieš 
savo viešpatį poną. Ir ištik- 
rujų reikia pasakyti, kad 
"Laisvės” redaktoriai tarpe 
vietos darbininkų yra ant 
jouko palaikomi, todėl jiems 
ir sapnuojasi tie "gražus” 
laikai, kada darbininkas 
lengdavo savo sprandą prieš 
išnaudotoją.

Toliaus "Laisvės” Chemi
kas ve kaip "darbininkškai”

kad ”Lais-

gatuzacijas.
Tie patįs "Laisvės"’ pase

kėjai suardė LSS., sudemo- 
ralizavo LDLD., o dabar, ka 
da jau apsidirbo su anomis 

į dviem organizacijomis, prA- 
. J dėjo savo pragaištingą dar- 

a ibą varyti ir tarpe siuvėjų, 
kad suardžius paskutinę 
darbininkų organizaciją, su 
kurios pagelba darbininkai 
iškovojo sau geresni buvj. 

Dabar bus kiekvienam aiš
ku, kad tie žmonės yra nie
kas daugiau, kaip tik darbi
ninkų organizacijų ardyto
jai ir kapitalizmo tvarkos 
palaikytojai.

Veršių Kaimynas.

WATERBURY, CONN. 
Pranešimas kitų miestų 

darbininkams.
Draugai ir draugės! Šiuo- 

mi mes pranešam visų kolo
nijų darbininkams, kad 
mes, Waterburio darbinin- 

kalba: "Turime prieš siuvę- kai, stojome į kovą už page
rinimą savo būvio,; *

i

jus kovoti.’
Kadangi ""Laisvės” redak- ėjome Į streiką, 

toriai sako, kad prieš siuvė
jus turime kovoti, tai aš čio-

t y. iš-.

viešai,
- . . , - ■ j__ . • nitu inicavu niekas
nai pasistengsiu pada vti nevažjuotų čia darbo jieškot 
platesni išvedimą ir aiškiau (kuomet streikas pasibaigs, 
nurodysiu, kodel„ komums- meg paskelbsime viešai 
tai iš Laisves pastoges laikraščius.

Streiko koresp. kom.
M. P. Skučas,

G. J. Kazlauskas,
J. L Kasiulis.

Todėl pranešame 
kad iš kitų miestų

skelbia prieš darbininkus, 
kryžiaus karę. Mat, siuvė
jai yra drūčiai susiorgani-' 
zavę į A. C. F. of A. uniją ir 
ačiū nenuilstančiai kovai su'

LOWELL, MASS.
Prakalbų prakalbos.— Ka
valiauskas žada bot ’kong- 

resmanu.”
Balandžio 22 d. kunigai 

čia buvo surengę prakalbas 
ir pagarsinę, kad kalbėsiąs 
atvykęs iš Lietuvos kun. 
Mironas. Teko ir man tenai 
būti. Bet tas kromelnikas 
nepribuvo. Jo vieton atėjo 
tris kiti atbulkaln.ieriai. Vie 
tos kunigas Kučas suko- 
mendavo chorui, kad pagie
dotų himną. Užtraukė ame
rikiečių himną ”Mv Count- 
ry.” Vieni sustojo, kiti sau 
sėdi; vienas kareivis taip 
įsikarščiavo, kad prišokęs 
pire vieno sėdinčio žmogelio 
sušuko: "Stokis.” Bet žmo
gelis pažiurėjo į kareivi ir 
sako: "Atsitrauk ba gausi!” 
Montellos kunigas irgi pra
dėjo bėgioti po salę ir eima- 
nuoti, kad prisirinkę daug 
nepatriotų.

Prasideda prakalbos. Vie
tos kunigas Kučas paneša, 
kad Mironui nepribuvus, 
kalbėsią kiti "garsus kalbė- 

~ kunigas Petraitis 
iš Norvvoodo ir kunigas 
(vardo nežinau) iš Monte
llos.

Atsistoja "garsus kalbė
tojas kun. Petraitis ir pra
deda: "Tautiečiai ir tautie
tės, ir kelmai!" Tuos žodžius 
jis kartojo per penkias mi-įrašinėja apie jų darbus ko- 
nutas, bet nieko nepasakė.! respondencijas. Girdėt, kad 
Ant galo prisipažino: "Esu tam tikslui jie net komisiją 
liek sunervuotas, kad viską paskyrė. Vienas paklausė 
pamiršau. Tai kaiti tie kel- vyčių, ką jus manot daryti 
mai!” ‘su juo, jeigu jieškot. Ogi. sa

ke. nutarėm: jeigu narys, 
tai nubaust $1.00, o jeigu 
pašalinis, tai primušti. Bet 
vyrai, jeigu jus taip bijotės 
korespondentų, tai elą-kitės 
gerai, o tuomet korespon
dentai rašys apie jussų ge
rus darbus.

Laisvamanis.

>9

I

I

Klerikalai čia pradėjo 
neškoti Laisvamanio, kuris

Ištiesų gi, tai ”kelmo” 
vardas geriausia tiktų pa
čiam kunigužiui Petraičiui.

Paskui išėjo Montellos 
kunigėlis kalbėti. Jis pradė
jo taip: ”Aš kalbėjau su -j 
kun. Mironu ir jis man la
bai daug pripasakojo, taip 
daug, kad negaliu nei apsa
kyt. Tik tiek galiu jums pa
sakyti, kad lietuviai su len
kais nesimuš, ba lenkai ir 
patis išsimuvins, o bolševi
kai pasakė, kad i musų šven- taip 
tą ir laisvą Lietuvą neis, o 
ką jie sako, tai ir pildo. Le
ninas 'pasakė, kad daugiau 
neisiu Į Lietuvą, nes lietu
viai mus nemyli.”

Toliaus šitas "garsus kal
bėtojas” nupasakojo, buk
Lietuvoj dabar esanti "pui
kiausia laisvė.’’ Tokios lais-
vės visam pasaulyje nesą.

Kuomet po visą šalį siau
čia bausiausia reakcija, 
draudžiami darbininkų su
sivažiavimai ir smaugiami 
laikraščiai, tai kunigui tas 
vadinasi "puikiausi laisvė!”

Klausimų niekas nedavė, 
nes ką-gi tokie kalbėtojai 
gali atsakyti.

Ėjo rinkti aukų Smeto
nai paremti, bet tik keli vy
čiai juokus krėsdami įmetė 
po nikelį.

♦ ♦

Balandžio 18 d. čia kalbė
jo drg. Klinga iš Bostono. 
Aiškino jis, kas tai yra pra
monė ir kokią ji naudą neša 
darbininkams. Agitavo, kad 
pirktų Boston Raincoat Co. 
šėrus. •

Man nuostabu, kad drg. 
Klinga sako, jog dabar jau 
reikia pamiršti politiką, o 
imtis tiktai biznio. Aš norė
čiau, kad drg. Klinga paaiš
kintų" per "Keleivį,” kokia 
dabar jo pozicija, nes aš ži
nau, kad keli metai a>tgal .jis 
buvo socialistas, o dabar sa
ko, kad socializmas, tai tuš
čia. svajonė.

♦

Balandžio 
parengtos 
darbininkų 
prakalbos. 
Slesariunas. 
visus jam ______ _
žmones, tarkavo kunigėlius 
ir jų pastumdėlius. Antras

* *
25 d. čia buvo 

Bridgewarterio 
kooperacijos 

Pirmas kalbėjo 
Jisai kritikavo 

nepatinkamus

NORWOOD, MASS. 
Ex-komunistas po bačka.
Nepersenai čia susutvėiė 
.» vadinamas "Jaunimo 

1 Ratelis,” tikslu veikti dailės 
srityje. Artinanties pirmai 
dienai gegužės, ratelis pra
dėjo rengtis prie jos apvaik- 
ščiojimo ir nutarė, kad vi
sos dainorkos tą vakarą pa
sipuoštų raudonomis jaku- 

(temis, o vyrai raudonomis 
"kokardomis.” Bet nvusų 
Kazys, kuris pirma buvo 
karštas komunistas, begalo 
mylėjo raudoną spalvą ir 
agitavo už raudoną vėliavą, 
taip persigando, kad nus
prendė netik pats nedaly
vauti prie choro, bet ir duk
terų neleisti.

Negana to, 1-mą gegužės 
vakarą, kpomet publika ėmė 
ringtis į svetainę, Kazys iš- 
tos baimės- išnešė pelenų 
bačką ant jardo, išpylė pe
lenus ir pasivožęs po bačka 
pradėjo šaukti pačiai: "Ona, 
Onytė! Ar tu mane matai?“ 
—"Nematau,” atsakė Ona. 
"Tai bėgk į svetainę pažiū
rėk.’’ Ona nubėgo, apsidai
rė ir perbėgus namo šoko 
Kaziui, kad nieko nėra ir 
liepė lysti iš bačkos. Kazys 
išlindo, bet svetainėj nepasi
rodė.

Programas buvo geras. 
Finų benas puikiai pagraji- 
no, choras sudainavo, o ang
las kalbėtojas pasakė trum
pą, bet gražią prakalbėlę. 
Dainavo ir vietos choras, 
liet atrodė lyg nusigandęs, 
nedrąsūs. Publikos atsilan
kė daug. Aukų sukolektuota 
apie 40 dolerių. Sakoma, 
kad tas aukas komunistą? 
norį savo tarbon susikrauti.

Beje, pabaigoj pasirodė 
lietuviškas "kalbėtojas,” tū
las Juozas, komunistas, štai. : 
ką jis pasakė: "Mes matome ; 
gržiai išpuoštus langus, iš
dėta daug įvairių pritrau- i 
kiančių dalykų, daugybė vi- i

^•okių skanių valgių: dešrų, j kiniuose SLA. nariai už da
bartinį globėją T. Astiams- 
ką jau nebebaisuotų: jisai 

turįs kitokį užsiėmimą cen- 
tre ir galįs sau gyventi,.

Pagalios 83 kuopa pataria 
SLA. nariams ir kilus SLA. 
viršininkus šiais rinkimais 
pakeisti, nes jie perdaug jau 
įsivyravę ir nebepaisą na
riu balso.

Mstų ir balandžių, bet 
mums niekas jų neduoda — 
reikia užsidirbti..."

Paskui ėmė sakyt mote
rims “pamokslą.”
Vaikai prakeiks 

kam neišauklėjo o_____ ,
kam siunčia ant karės lau
ko; keiks vyrai pačias ir tą 
dieną, kurioje gimė” ir tt.

Man rodosi, kad tik to
kiam žmogui pritiktų kal
bėti apie keiksmus ir dorą 
išauklėjimą, kuris pats yra 
išauklėjęs, bet ne tokiam po- 
neV.ui’ kiuris palikęs krajuje 
pačią su pora mažyčių kū
dikių, tuoj pamiršo ją ir čia 
būdamas prisimeilino prie 
svetimos pačios, nuskriaus- 
damas kitą vyrą. Tokiam 
veidai turėtu kaisti iš gėdos, 
nes dabartinė jo pati, jeigu 
sužinotų, kas jis per vienas, 
beabejonės keiktų netik tą 
dieną, kurioje toksai vyra 
gimęs, bet ir tą dieną, kurioj 

•’is

DELEI PASPORTV IR 
AFFIDAVJTU VIZAVIMO.

< l.ivtuuvos Atstovybės praešimas)

Girdi: 
motinas, 
gražiais,

atvyko i šią sali.
DeehstMs.

DUQUESNE, PA.
Nesiseka vogti.

Lietuvių biznierių čia yrą 
daugiau, negu reikia. Nega
lėdami pragyvenimo pada
ryt, jie yra priversti vogti 
Taip ve. vienas krautuvnin 
kas pradėjo klastuoti kny
gutes. ant kurių žmonės per 
ka bargan maistą. Padėkim 
ns užrašydavo už ką nors L? 
centų, o paskui, kaip jau 
žmogus užmiršdavo, ponas 
mėsininkas tą skaitlinę per
taisydavo ir padarydavo 65 
entus.

Bet atsirado tokių "bol
ševikų.” kurie patraukė po
ną bučerį teisman. Bučeris 
'.< pradžios gązdino savo 
"koštu merį,” kad jis jį kalė- 
iiman pasodinsiąs, bet šis 
nenusigando bučerio gąsdi
nimo ir apskundė jį.

Pajutęs, kad bus blogai, 
bučeris taip susirūpino, ka# 
iš proto išėjo ir iki šiai die 
aai yra ligonis. Jeigu ne 
daktaras, tai sukčius butų 
gavęs 6 mėnesius kalėjimo, 
bet daktaras pripažino,kad 
jo protas silpnas, kalėjiman 
sodinti negalima, tai tik tei
smo lėšas turėjo užmokėti.

Reikia pasakyti, kad šitas 
bučeris yra dievobaiminga1 
katalikas: kunigas Čepano- 
nis visuomet jį girdavo, kai
po pavizdingiausį parapijo- 
ną. nes buvo pripirkęs baž
nyčiai visokių stabų.

Darbininkas.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
SLA. VIRŠININKUS.

SLA. 83 kuopa iš Brook- 
lvno prisiuntė mums savo 
protestą prieš SLA. virši
ninkus ir prašo išspausdin
ti ji ''Keleivyje,” nes SLA. 
orgnas "Tėvynė” atsisako jį 
;pausdinti.

Ištisai tą protestą mes ne
galime spausdinti, nes ne- 

rurime tiek vietos savo laik
raštyje, bet paduosime svar
besnius jo punktus.

Visų pirma SLA. 83 kuo
pa atkreipia kitų kuopų do- 
mą i tą faktą, jog SLA. yra 
bepartyvė organizacija, tuo 
tarpu gi jos organas per du 
pastaruoju metu yra paver
stas tautininkų partijos 
įrankiu, talpina tos partijos 
politiškus ir kitokius skelbi
mus, kas kenkia organizaci
jai, nes kitokių pažiūrų, 
žmonės tuomet nenori prie 
SLA. rašytis.

Toliaus kuopa pastebi, 
kad SLA. išdo globėjas*T. 
Astramskas, nors už savo 
pasidarbavimą Susivieniji
mui praeityje yra vertas 
garbės, bet dabar dėl savo 
amžiaus yra jau persilpnas 
organizacijos finansams 
tvarkyti. Todėl kuopa pata
ria, kad ateinančiuose rin-

Teko patirti, jog kai-kurie 
žmonės, keliaudami Lietu
von, tyčia atsisako už vizuo
ti savo pasportą 
davitą Lietuvos 
ie Washingtone, 
mi ar tai mokėti

Atviras laiškas Lietuvos < 
Atstovybei.

Gerbiamieji!
Weterbu rio Progresyvių 

Draugijų Sąrišis 30 d. ba- 
andžio susirinkime nutarė 
įrašyti Lietuvos Atstovybės 
'Vashingtone, kad Jouzas 
-auliunas butų prašalintas 
š Lietuvos Atstovybės kan- 
ieliarijos, ir tai dėl sekan

čių priežasčių:
Kiek laiko atgal, šitas as- 

nuo, Juozas Šauliunas, sa
kydamas Vvaterbury’je, 
Conn., prakalbą, išsireiškė. 
<ad "tokių žmonių, kaip 
andariečiai, socialistai, ar
ia bolševikai, neverta į Lie- 
uvą įsileisti.” ir kad "susiti
kęs Lietuvoj bolševiką, aš 
Jam pirma kulipką paleisčia, 
> tik paskui pradėčiau su 
uo kalbėti.”
Iš laikraščių mes matėm. 

<ad šitas žmogus ir kitose 
ietuvių kolonijose panašiai 
kalbėjo.

Kadangi per Lietuvos At
stovybę turi pereiti kiekvie- 
įas lietuvis, norintis grįžti 
Lietuvą, tai toks fanatikas 

kaip Juozas Šauliunas. nu
turėjęs, kad koks keliau- 
įinkas ne jo partijos žmo
gus. gali pranešti Lietuvos 
saldžiai, kad "negeistinas 
svečias” parvažiuoja; o jei- 
ru Lietuvos valdžia irgi bū
ni tokių fanatikų rankose, 
\aip minėtasai šauliunas, 
.ai tokiam keliauninkui, ta- 
la galėtų grėsti didelis pa
bojus.

Todėl Waterburio Pro
gresyvių Draugijų Sąrišis 
r prašo Lietuvos Atstovy
bės, kad tokie fanatiškai 
lartyviai žmonės, kaip Juo
zas Šauliunas, butų iš Atsto
vybės raštinės prašalinti.

Lietuvių Progresyvių 
Draugijų Sąrišio Valdyba:

Pirm. Pranas Dapšvs. 
Sekr. S. Senkus,

Ižd. V. Bagdonavičia.

arba affi- 
Atstovybė- 
nenorėda- 
nustatyto 

lenkių dolerių mokesnio, ar
tai prisibijodami, kad ne
raus vizos. Jie pasitiki gau
ti vizą ar tai Paryžiuje, ar 
Kopenhagoje, ar Berlin^ 
aut; Lietuvos Atstovų.

šiuomi paaiškikname, jog 
Lietuvos Atstovybė Ameri
koje yra pranešusi visiems 
Lietuvos atstovams kitose 
valstybėse, idant be žinios 
Amerikos Atstovybės nie
kam neoutų teikiama pas- 
>orto viza, ir kad sutikus 
Lietuvos Atstovybei padėti 
tokią vizą, nuo visų butų 
'mamas nustatytas mokes
nis — penki doleriai, arba 
>ulyg kurso tiek frankų, 
narkių ir tt., koksai butų 
kursas vizavimo dienoje, ir 
kad šie pinigai butų užrašo- 
ni į Lietuvos Valstybės įnei- 
gas ir suteikiama apie tai 
:inia Lietuvos Atstovybei 
Amerikoje.

(Psirašo)
J. Vileišis,

Liet. Atst. Amerikoj.

UTICA, N. Y.
Paliko pačiai 24 centus.
Lenkas Edvardas Rasa, 

kuris buvo vedęs lietuvę 
merginą, pasiėmė $1,500 pi
nigų ir prasišalino, palikda
mas moteriškei tiktai 24 
centus.

Rodos, puikus buvo vy
ras, mašinistas iš amato, bet 
lenkas, tai ir pasielgė kaip 
lenkas. Kur jis išvažiavo ir 
ko, niekas nežino. V. B.

POLICMANAS PASI
GĖRĖ.

Worcesteryje tapo nu
baustas Bostono policmanas 
J’Mara $10 už girtybę. Pui
kus tvarkdarys!

PRANAŠAUJA DIDELI 
KAINŲ PUOLIMĄ. ”

Babsonas, kuris viso
kiems bankams ir finansis- 
tams renka visokias, statis
tikas, tikrina, kad greitu 
laiku Amerikoj prasidės di
delis kainų puolimas. Tavo- 
rai atpigsią nežiūrint dide
lių darbininkų algų. Ir iš
tiesų, kai kurios firmos jau 
pradėjo savo prekes piginti. 
Vanameikerio kompanija 
Philadelphijoj paskelbė, kad 
ji visus savo tavorus nupigi
na 20 nuošimčių. Bostone tą 
pati padarė Č. Cravvford 
Hollidge firma. New Yorke 
vyriškos apykaklės, kurios 
iki šiol kainavo nuo 30 iki 
35 centų, dabar busiančios 
jau po 25 centus.

KUN. MOCKUS 
Nuteistas 2 melams 

kalėjimo.

Maloniai šviečia

Byja dabar yra perkelta ii 
vyriausi Maine’o valstijos 
teismą ir bus tenai nagrinė
jama ateinantį liepos mėne
sį. Reikia nemaža j 
Vien tik prirengimas ir at
spausdinimas ■ 
atsieina per $700.00, neskai- * 
tant advokatų ir liudininkų 
ėšų (liudininkų buvo virš; 

20), kas atsieis į $800.00. Su-! 
rinkta yra tik $100. Da daug, 
rūksta . Todėl visi žodžio į 
aisvės draugai prašomi pa-'Lalam 
remti Laisvės žodžio Gyni-i 
mo Fondą, bite !:v: .
tuojamos per "Keleivį.” j' ienodas ar

Iškirpkit paduotą žemiau.ar naj»egai.
Ar daug 

jus perkate 
diena )x> dienai, naktis po nak
ties. metai po metų?

Ar daug yra kitų dalykų ku
rie pasiektų .jus taip greitai—Jų 
gerumui nesikeičiant—be jokio 
jums sunkumo?

. Thc Eriison F.lectric
IlluminatinK Compnny of Boston

pinigų, K UOMET pasididžiuodami jus 
sakote kad senas draugas 

'dokumentu “visuomet vienodas,” tada justi 
sakinys turi prasmę.

Bet ar jus taip pat galvojot 
kada nors apie elektrą?

ši Kompanija kuri jums tar
nauja. nuolatos gamina ir pri- 

Ž1Oįstato elektrą visokiems jus rei-
ji.

Mes
Aukos bus kvi-;mas ir

"Keleivį.”

įlanką ir pripildę ją prisiųs- 
kite Fando adresu:

Mockus Perenes Ftind,
255 Broadw>y, 

So. Boston, Mass.
šiuom: prisiunėiu nuo savęs 

auką.......... dol. ir........... centų
laisvės žodžio Gynimo Fondan, 
kad 20-tam amžiuje inkvizici
jai nebūtų vietos.
Vardas ..............................................
Adresas .........................................

stenkiamės kad geru- 
našumas visados butų 

tai šviesai, šilumai.

Kitu daigių kuriuos 
yra vienodai geri



y mano raštus, „Kovoą” per
sonalas taip sujudo, tartum 

jis turi būti pasiųstas |>erkunas butų trenkęs. Da- 
I

• !ryšį arba inpėdinvstę prie 
L'turto, ir tt.
‘ 3. Užmokestis už impor

tą yra vienas doleris, kuris 
‘ .uri būti užmokėtas «akrtu 
su padavimu aplikacijos. Šie 
pinigai eina į Statė Depar- 

ant mikitos popieros fotog-! t amen tą. Apart šios užmo- 
11 ( reikės apmokėti
Teismo klerkui, pas kurį bus 
padaryti „Affidavits” ir 
prisiegos. Tas taipgi kaš
tuos apie vieną dolerį.

4. Jeigu su aplikantu ke
tina keliauti ir jo pati arba 
mažamečiai vaikai, tai ats
kiro posporto nereikia, bet 
jų fotografijos, lygiai kaip 
ir paties aplikanto, turi būt 
priduotos su aplikacija.

5. Ant visų aplikacijų tu
ri būti aiškiai pažymėta, 
kad pasportas yra imamas Į 
Lietuvą (Lithuania); taip
gi tos šalys turi būti pažy
mėtos, |>er kurias yra ma
noma keliauti.

6. Gavus parsjx)rtą, jis 
pirmiausia turi būti pasiųs
tas Lietuvos Atstovybei 
Amerikoje, ashingtone 
<Representative of Lithua- 
iia in America, 703 — 1-5-tl 
>t.. N. W., Washington,_ D

aip gauti pasportą ir leidi 
mą Lietuvon važiuoti.

1. Bendros taisyklės.
1. Visi Amerikoje gyve

nantis Lietuvos piliečiai, ly
giai kaip jau ir patapę Su
vienytų Valstijų pilnais pi
liečiais, gali važiuoti Lietu
von, jeigu tik turi tenai 
svarbių ūkio, prekybos ar a- 
smens reikalų. Pilnais Ame
rikos piliečiais yra skaitomi: 
tiktai tie, kurie yra gavę, 
pirmas ir antras pilietybės 
popieras. Turintieji tiktai 
pirmas p s pi eras, skaitosi 
dar Lietuvos piliečiais, ir 
tokie gali gauti leidimą va
žiuoti tomis pat taisyklėmis, 
kaip ir visai jokių popierų

rafijas. Patartina kelionėje įvesties,
Tpismnturėti tų pačių fotografijų 

dar kelias, nes jos gali būti 
reikalingos visokiems paliu
dijimams Prancūzijoj ar 
Vokietijoj, jeigu per jas va
žiuosite.

» 2. Turėdami fotografijas 
lir blankas, paimkite dvi 
blanki affidavito ir mažiau
sia dvi fotografijas, nusi
neškite jas pas Notarą arba 
advokatą, kuris prisiekdi
nęs jums išpildys tas blan
kas ir prilipdvs fotografijas 
prie affidavitų. Ant fotog
rafijų reikės patiems išsi
rašyti.

3. šiaip išpildytus affida
vitus ir dvi savo fotografi
jas nusineškite pas vietos 
„ePrmit Aget,” kuris sura
šys tam tikrą prašymą arba 
aplikaciją dviejuose egzem- 
pliuoruofe į Valstybės De
partamentą ir drauge st 
affidavitais išsiųs Washing- 
tonam Paprastai šių prašy
mų blanko? yra pas tuos 
agentus, liet jeigu nebūtų, 
reikės savo nusinešti. To
kiais „Permit 
yra Immigrant 
United Statės 
nėr. United Statės District 
Attorney arba derk of the
United Statės District 

Court. šių valdininkų adre
sai arba gyvenimo vieta ga
lima sužinoti by kokioj val
džios ištaigoj (pašte, polici
joj ir tt.)

4. Kiek mums žinoma. 
Valstybės Departamenta- 
ilgai neuž’aiko pas save šių 
affidavitų ir į savaitę laik( 
grąžina juos tam pačiam 
agentui, kuris yra surašę 
prašymą. Nuo šio valdinin 
ko ir reikia atsiimti tasa 

laffiadvitas. Gavę nuo šit 
agento affidavitą, parašyki 
te patįs arba pas Notarą ai 
agentą tam tikros blanko? 
prašymą Lietuvos Atstovy
bei už vizuoti ir pripildykite 
vieną fotografiją ant t< 
prašymo ir pridėję prie t< 
prašymo patį affidavitą ii 
užvizavimui mokesnį 5 do
lerių. siųskite tą visą Lietu 
vos Atstovybei Washingto- 
nan. Jeigu nebus surast? 
vnatingų kliūčių važiavimu' 
Lietuvon, Lietuvos Atstovy
bė nevėliau s kaip į tris die
nas grąžina nurodytu adre
su affidavitą, uždėjus ant jc 
savo vizą. Nors vieną fotog 
rafiją pasilaikykite kelio
nei.
III. Nurodymai, kaip išgauf 
pasportus Amerikos pilie

čiui, važiuojančiam 
Lietuvon.

L Norint gauti pasportą 
reikia kreiptis prie arti
miausios raštinės Suvieny
tų Valstijų Teismo (Clerk’s 
Office of the United Statės 
Court.) Gyventojai apielin- 
kėse New Yorko gaii paduo
ti aplikacijas ir gauti pilnų 
informacijų pas speciali 
nasnortų agentą muitiny- 
čioje. (Sjiecial Passport 
Agent at the Custoni Hou- 
se). Kituose miestuose ap- 
.'ikacijų blankos ir informa
cijos yra gaunamos Suvie
nytu Valstijų Teisino raš
tinėse.

2. Yra geistina, kad va
žiuojančiojo nurodymai su 

kokiais reikalais jis važiuo
ja i užrubežį butų paremti 
dokumentais, nurodančiais,

neturintis.
2. Važiuojantieji Lietu-! 

von Lietuvos piliečiai ir pi-į 
lietės turi išgauti vietoj pas-Į 
nartu affidavitus važiavi- ■ 
mv.i Lietuvon, o visi patapę i 
pilnais Suvienytų Valstijų: 
piliečiais turi gauti iš Ame j 
rikos Valstybės tam tikrus 
pasportus.

3. Kaip gavusieji affida
vitus, taip ir gavusieji Ame
rikos pasportus kelionei 
Lietuvon, privalo šiuos do
kumentus paliudyti Lietu
vos Atstovybėje Washing- 
tone. 703 — 15-th St.. N. W. 
Toksai paliudymas šių affi-| 
daviru ir pasportų vadinasi 
viza. Už pavizavimą šių do
kumentų imamas Lietuvos 
Valstybės naudai tam tik
ras mokesnis, būtent _ po 
penkis dolerius nuo affida
vito arba pasporto. Be Lie
tuvos Atstovybės vizos ke
liaujantis gali būti visai ne
įleisti Lietuvon.

4. Visi važiuojantis Lietu
von privalo nueiti pas arti
miausi „United Statės In- 
come Tax Coliector” ir nusi
nešti nuo savo darbdavio 
laišką (jei tiks galima gau
ti). kuriame bus parodyta, 
koki uždarbi turėjote 1917, 
1918. 1919 ir 1920 metais.
Tuomet Income Tax Collee- 
tor išskaitys kiek reikės už
simokėti mokesnių ir užmo
kėję tą mokesnį, gausite pa- 
liudvmą. vadinamą "Certi- 
ficate of Compliance with 
the Income Tax Law.” Ne
galintieji pristatyti tokio 
laiško, privalo kitokiais bu
dais prirodyti, koksai buvo 
jų uždarbis ir. jeigu reikės 
kas mokėti, užsimokėti. Be 
šio paliudymo negalima iš
važiuoti. o mėginantis be 
šių paliudymų išvaižuoti bū
na neleidžiami ir net baud
žiami už slėpimą ti nuo mo
kesnio.

5. Be Lietuvos Atstovybės 
vizos reikia gauti da vizą ir 
nuo valstybių konsulių, per 
kurias Lietuvon važiuoja
ma. Važiuojant per Francu- 
ziją — nuo franeuzų konsu
lo. per Angliją — nuo anglų 
ko.nsulio ir tt.
II. Nurodymai, kaip išgauti

affidavital
1. Lietuvos piliečiai, no

rintis išgauti affidavitus 
važiuoti Lietuvon, geriausia 
tesikreipia stačiai prie Lie-j 
t u vos Atstovybės VVashing- 
tone, o iš ton gaus reikalin
gų blankų ir nurodymų 
kaip ir kas reikia daryti. 
Žinoma, kas neri, gaii kreip
tis ir prie įvairių vietos 
agentų, kurie užsiima pas
portų išrupinimu, ir kurie 
gali suteikti reikalingų 
blankų. Reikia turėti dvi 
blanki "Affidavit of Iden- 
titv and Nationality in lieu 
of a Passport for the De- kad jam yra būtinai reika- 
parture of Lithuanians linga išvaižuoti. Pavyzdžiui, 
irom the United Statė-, j jeigu yra važiuojama sut- 
pasktri dvi blanki surašyti varkyti ūkio nuosavybės 
prašymui arba aplikacijai! reikalai, tai yra patartina 
prie Štate Departamento, ir paduoti sykiu su aplikacija 
prašymo formą affidavito visus laiškus iš Lietuvos, 
užvizavimui. Be to, reikia kurie nurodo mirtį savinin- 
nusiimti mažiausia šešias ko ūkio, važiuojančiojo san- daktorius, radęs tokio žmo-

1

Agentais’’
Inspector, 

Commissio-

i

j

C.) dėl užvizavimo. Paspor- 
tui sugrįžus iš Washingto- 
no, 
arba nuneštas pas visus 
konsulius, per kurių šalis 
yra manoma važiuoti, ir ku
rių šalių vardai yra suminė
ti ant pasporto. Turint visų 
konsulių užvizavimą, pas- 
portas tinka kelionei.

Pa-tabos: 1. Patartina pa
siimti su savim kelias savo 
fotografijas, tokias pat, 
kaip prie pasporto, nes ne
kurtose vietose Europoje 
vietinės valdžios duodant 
leidimą pervažiuoti tankiai 
reikalauja važiuojančiojo 
paveikslo.

2. Visi Lietuvos Atrtovy- 
lies vizuoti pasportai tinka 
'važiavimui i Lietuvą. Bet 
norintieji tik pervažiuoti 
oer Lietuvą i Rusiją ar i 
Lenkiją, bei pereiti frontą 
ar demarkacinę liniją, turės 
išgauti specialius leidimus 
Iš Lietuvos Užsienio Reika
lų Ministerijos, pasų sky
riaus, ir iš Generalio štabo 
Lietuvoje.

Jonas Vileišis.
Liet. Atst. Amerikoje.

Ar Teisybė?
Kuomet paskelbiau ”Ke- gaus vardą, parašo jam laiš- 

eivyje” pereitą ir šį metą ką, ir prašo, kad jis rašinėtų 
į „Laisvę” karesporidenci- 
jas. žmogus gavęs užkviėti- 
ma, tuoj rašo. „Laisvės” re- 

”ar teisybė” pra- daktorius, gavęs korespon
dencijų, pasiunčia rašyto- 

Dabar vėl gaunu laiškų su iui laišką, dėkoja už pui- 
_ ir da 

įdeda už pusę dolerio ar dau 
giau krasos ženklelių dėl „iš
kasėtų.”
Nuo tada, tas buvusis „Ko
vos" agentas, netik kad nie
ko nerašo į "Kovą,” bet ne
nori jaugiau nė prenumera- 
torių’skaitytoju rinkti „Ko
vai.’” Ir aš tokį koresponden 
tą nepeikiu.

tas: Kas tik 
parašys į „Kovą” straipsnį 
ar eiles, Vidikas netalpins, c 
„Laisvė” už tuos pačius raš
tus net primokės. Ant gale 
"Kova" paliko niekam neti
kusiu laikraščiu; pašalinių 

skaitytojų visai mažai turė
jo, net patįs sąjungiečiai ne
skaitydavo „Kovos,” 'a ką 
jau bekalbėti apie pašali
nius.

1915 metais apie tai paty
ręs parašiau į ”Kovą.” Bet 
ponas Vidikas netalpino! Ir 
nuo-tada „Laisvė’ ir „Kova” 
juodino mane kaip tik įma
nydami. Vidikas net paske 
bė buk Kučinskas laikąs 
p r? kalbas vien tik dėl išsi- 
reklamavimo.

1916 metai- gavau progą 
pasimatyti su „revoliucio
nierium” *Kapsuktt; jis ma
ne pakvietė rašyti į „Kovą.” 
Gerai, manau sau, Vidikas 
netalpino, dabar parašysi'. 
Kapsukui. Juk kapsukas 
baisiai pasišventęs socializ
mui. tai gavęs tokią žinia 
tuojaus patalpins į „Kovą.” 
Parašiau. Praeina mėnuo 
laika, vienok „Kovoj*’ mano 
rašto nesimato. Užklausiau 
Kapsuko, delko jis netalpi
na į „Kovą” apie Vidiko ir 
"laisviečių” suokalbį. Gaunu 
nuo Kapsuko atsakymą, kad 
jokiu raštų nu i manęs nega
vus. O aš tikrai žinojau, kad 
ris gavo, nes kiek dažinojau

l iš „Kovos” jiersonaio, ten 
imvo didelis triukšmas dei 

, įmano raštu. 
ko-r.'Tu<,j ”Misvėj” pasirodė

įpie komunistų juodus dar
aus, daugumas socialistų ir 
komunistų pradėjo klausi- 
lėti manęs, 
lesiau.

’žklausiniais, e r teisybė, kia korespondenciją, 
kad tūli „laisviečiai” su Vi- ' 
liku buvo nutarę nubankru- 
yt „Kovą,” o įsukti ”Lais- 
e’’ į Sąjungos organus? 

Taipgi klausia, delko aš ne
pranešiau pirmiau sąjungie- 
•iams. kada „Kova” nebuvo 
įubankrutyta.

Kiekvienam atsakyti ne- 
uriu laiko. Todėl nuspren- 
Ižiau nors trumpai parašytį, Antras plen 
asą istoriją „laisviečių” su 
Židikų.

Tikiuosi, kad „Keleivis," 
turis ištikimai stovėjo už 
ocializmo principus, suteiks 
nan rietas aprašyti, ką aš 
su patyręs.
Kaip „laisviečių*’ su Vidi- 

<u suokalbį ištyriau, čia ne- 
•ašysiu, nes jeigu 
'iau kaip tyrinėjau, 
u rėčiau progos 
tiems komunistų darbams 
tyrinėti.

1913 metais aš nugirdau, 
kad tūli „laisviečiai” nutarė 
su Vidiku nubankrutyti 
’Kovą.” Aš tam visai neti
kėjau. Tas žmogus, kuris 
nan pranešė šį juodą darbą, 
nivo darbštus sąjungietis: 
'et kada pamatė vadų juo- 
lus darbus, išstojo iš Sąjun
gos.

Gavęs siūlo ganą, prade- 
au tyrinėti, ar negalėsiu 
irieit. prie viso kamuolio,! 
kokiu budu norima nubank-j 
•utyt "Kovą.” Ir kamuolį su-į 
adau.

Pienas buvo šitoks: Pir-' 
ras dalykas buvo, tai atgra
sinti „Kovos” agentus. Kiek
vienas laikraščio agentas! 
nori parašyti į laikraštį apie: 
-avo miesto gyventojus, kad 
tokiu budu pritraukus žmo
gų prie skaitvmo. Mat. žmo-

tuoj 
pro-j 
laik

parašy
tai ne- 

juodes-

??

Kuris yra kaltas, 
Dievas ar Jieva?bar jau išėjimo nėra. Turi 

siųsti L. K., o tas gali patal
pinti Kasgi tada batų? Juk 
Kapsukas su Vidiku šunis 
korė ant privatiškų laikraš- ____
čių, o jeigu L K. privers tą lekcijoj mes turėjome klau- no teologas, 
raštą talpinti, išeis i aikštę sima apie nuodėmės psv-i —Ar mokytojas žinai j 
konspiracija r--*—■»—- - ... ... .. ■ ......
„Kovą,” < “ 
ką laikraštį...

Tuoj nuvažiuoja (" 
Red.) pas „laisviečius” pak
lausti, ką daryt, nes tas kur
pus Kučinskas praneša Šą- 
jungiečiams baisų suokolbį.

»
Po ilgų galvojimų pasise- 

ka vieną iš L. K. narį, kuris 
Ja ir rašyt mokėjo, prikal 
bint netalpint mano prane- 
šimo. Ir Literatūros Komi- 
etąs talpino, paaiškinda

mas, kad iš to pranešimo są- 
Įungiečiams jokios naudos 
nebūtų. Įsitėmykit! Bankru- 
tyt Sąjungos organas nėra 
nieko bloga sąjungiečiams.

Dabar skaitytojas spręsk, 
ar aš meluoju. Jeigu bučiau 
melavęs, Vidikas tuoj butų 
reikalavęs darodymų ir bu
tų patalpinęs i „kovą.” Kuo
nei Vidikas ir Kapsukas 
žinojo, kad turiu faktus ant 
rankų, dėlto netalpino.

T. J. Kučinskas.
Nuo Redakcijos: Atsako

mybę už ši straipsni auto
rius ima ant savęs.

Religijos psychalogijos i ”Aš nežinau...” prisipaži-
_ - •______ 1-1 ' ~ X 

gus gavęs laikrašti ir radį 
žinių iš savo miesto, 
skaito. Čia agentas turi 
gą kalbinti užsirašyti 
raštį.

Bet „Kovos” redak. 
met pradėjo netalpinti 
respondencijų i 
aiku praneša „Laisvės” re
dakcijai, kad tokis žmogus, 
rašo gerai korespondenci
jas. „Laisvės” redaktorius 
tuoj jieško, ar tokis žmogus 
neskaito „Laisvę.” Daugiau
sia sąjungiečių, kurie raši
nėdavo korespondencijas, 
skaitė tuomet visus socialis
tų laikraščius „Laisvės” re-

ir tuo pačiu i t’es^°k begėdiški juodinimai 
t n>- rneno ypatus. Rašiau į „Lai-

>vę ir į kovą klausda
mas. delko mano .vpatą taip 
šmeižia. Netalpino ir jokio 
atsakymo negavau.

Netekęs kantrybės, para
šiau Literatiškam Komite
tui. Rašant L. K. reikia siųs
ti nėr Sąjungos sekretorių 
Stilsona. Pa-iunčiau Stilso- 
nui. Kada Stilsonas gavo

nubankrutyt chologiją ir tame klausime 
o išgelbėt privatiš- Jieva buvo pastatyta kaipo 

pirmutinė „griešnininkė.” 
i už griešni- 

ninkę be jokio apsvarstymo 
iš religijos pusės. Jieva 
„griešnininkė” yra dėlto, 
kad biblija taip sako, ir at
liktas kriukis.

Pats mokytojas irgi nesi
gilina į klausimą, kas buvo 
kaltas už obuolio valgymą 
—Dievas ar Jieva. Mokyto
jas irgi meta bėdą ant Jie- 
vos.

Mokytojui buvo pastatyta 
keli klausimai:

—Ar mokytojas tikrai ti
ki, kad Dievas sutvėrė šį pa
saulį?

Mokytojas atsakė: „Tik
rai tikiu.”

—Ar tikrai tiki, kad Die
vas žinojo viską, kas bus 
ant šios žemės po sutvėri
mo?

Mokvtoias atsakė. „Tik
rai tikiu.”

—Ar Dievas žinojo, kad 
žmonės pauildys nuodėmes?

Mokytoias: „TaiD. Dievas 
žinoio viską, nes Jis yra vi
sagalintis ir visą ižnantis.”

—Jeiem Jieva sugriešiio. 
ar ne Dievo buvo daleidi- 
mas. kad ii sugriešvtų?

Mokytojas: „Nemanau.”
—Delko nemanai?
„Dėlto, kad Jieva galėjo 

būti blogų aplinkybių pri
versta valgyti obuolį.”

—Ar galėjo būti rojuje 
„blogos aplinkybės?”

”Aš manau, kad galėjo,” 
sako mokytojas.

—Ar biblija nesako, kad 
rojuje buvo visko pilna? 
Ar nesako, kad nieko nerei
kėjo dirbti? Taigi, rojuje 
buvo geros aplinkybės, tai ir 
sutvertiems žmonėms turė
jo būti gerai. Todėl žmonės 
negalėjo būti suklaudinti 
blogu aplinkybių, kadangi 
aplinkybės buvo geros.

„Aš ant tų išvadžiojimų 
sutinku... Aš kaltinu dau
giau už viską žaltį, kuris 
žinodamas Jievos kaipo 
teries silpną būdą, 
gundė Jievą valgyti 
draustą vaisių.”

—Kas sutvėrė žaltį?
„Dievas,” sako mokyto

jas.
—Kas davė žalčiui protą 

ir žinojimą apie Jievos silp
ną būdą?

Čia mokytojas susimaišė, 
naši juto esąs kilpose. At
sakė, kad žalčiui protą su
teikė pats Dievas.

—Kuris dabar yra kaltas, 
Dievas, žaltis, ar Jieva val
gyme uždrąjusto vaisiaus?

„Jieva,” kartoja mokyto
ias.

—Delko Jieva aklta?
„Dėlto, kad ji. būdama 

silpnos dvasios, nepasiklau- 
-ė Adomo, ar valgyti obuo
lį, ar ne.”

—Kas Jievai suteikė „sil
pną dvasią,’’ žaltis, Adomas 
ar Dievas?

"Žinoma, kad Dievas,” sa
ko teologas.

—Taigi, jeigu Dievas sut
vėrė Jievą su ”silpna dva
sia,” tai Dievas yra kaltas.

„Ne. Dievas yra visų žmo
nių tėvas ir valdytojas jų. 
Žmonės yra prieš Dievą, 
taip kaip vaikai prieš tėvą. 
Dievas davė liuosą valią 
žmogui — žmogus gali da
ryti. ką jis nori. Žmogus tu
ri žinot, kals vra bloga, o 
kas gera.”

—Kas tą žinojimą blogo 
ir srero suteikė žmogui?

„Dievas.”
—Tai. delko Dievas nesu

teikė to žinojimo Jievai, kad kankles liūdnai užgauna, 
valgymas obuolio yra nuo-Į * K. Vainius,
dėmė? („Aušrinė.”)

(Kas? Jieva pastatyta
» ^^.1. ’ • I 1 • 1 •

DAUG TRIUKŠMO DĖLEI 
MINYšKOS KŪDIKIO.
"Prūsų Lietuvių Ba’sas” 

praneša, kad Ųber-Schoen- 
veidėje, netoli Berlino, bu
žo daug triukšmo dėl vienos 
rienuolės kūdikio. Mat, ku- 

- ligai paėmė tą merginą nuo 
notinos žadėdamii įšventin
ti ją į vienuoles ir prirengti 
ios dūšiai kelią tiesiog į 
langų. Da nesulaukus 20 
metų amžiaus ji atsisveiki- 
10 su motina ir pastojo, vie- 
loulynan, kur ją mokino ku- 
ūgas GI—. Bet kuomet pri- 
•jo jos įšventinimo laikas, 
latėmyta, kad jai neužilgo 
■eikės būt jau motina. Pra- 
iėta klausinėti, kaip ir kas, 
mergaitė prisipažino, kad 
’aukiamojo jos kūdikio tė
vas esąs jos "dvasiškas tėva
is,” kunigas GI—. '

Kada pasklydo apie itai 
žinios, tarp žmonių kilo di
lelis sujudimas, kuris ir iki 
Jai dienai esąs da nenutilęs.

Už nuskriaustąją mergai- 
ę užsistojo Sz—, kunigo 

konkuemtas. Tarpe tų71— 1
dviejų „dvasisškų tėve’ ių” 
sasidėjo vaidai, kurie priėjo 
irie to, kad vieną dieną aps
kričio daktaras atėjo apžiu
rti kunigo Sz— sveikatą. 
Paskui šitas kunigas buvo 
irievarta paimtas ir išga
bentas į pansijoną. Tuo bu
tu norėta užgniaužti skan- 
l.alą ir užglostyt kunigo 
71— pasielgimą su jauna 
.’ienuole.

Bet tas sukėlė da didesnį 
skandalą. Už prašalintaji 
kunigą Sz— užsistoję netik 
katalikai, bet ir socialde
mokratai. Prasidėjo tdkie 
irotestai, kad prašalinta-ai 
kunigas buvo sugrąžintas, 
o kunigas Gi—, tikrasis kal
tininkas, buvo priverstas 
apleisti savo vietą.

Tuo tarpu vienuolės kūdi
kis po gimimo tuojaus mirė, 
i motina buvo atrasta vieną 
»vtą gazu nusinuodijusią.

štai, kokie kunigų „do
ros'’ vaisiai!
ANGLAI PERKŽCdAUG 

MEDAUS.
Delei stokos cukraus, An

glijos žmonės vartoja daug 
medaus.

1914 metais buvo įvesta į 
Angliją 2,600,000 svarų me
daus, o 1919 metais jau 
-6,500,000 svarų už $13,500,- 
1 M)0. Amerika pristatė Ang
lijai 16,000,000 svarų 1918 
metai*

m> 
pri- 
už-

ką tiki? — paklausė jį.
„Aš negaliu tikrai pasa

kyti, ar žinau, ar aš nežinau 
į ką aštikiu. Bet aš esu ti
kintis.”

—Gerai Žmogaus vaikai 
j yra prieš savo tėvą taip, 
/kaip žmogus prieš Dievą. 
Jeigu mažas vaikas pasiims 
britvą į rankas, o tėvas ma
tydamas daleis bovytis su 
britva, vaikas gali nusipjau- 
ti pirštus. Kas tada bus 
kaltas, tėvas, britva ar vai
kas už nupjovimą vaiko pir
štų?

„Tėvas,” sako mokytojas. 
—Delko tėvas kaltas?
„Vaikas nežinojo, kad 

britva yra pavojinga, o tė
vas žinojo, ir tėvas žinoda
mas, kad britva pavojinga, 
neatėmė nuo vaiko.”

—Ar Jieva žinojo, kad 
valgymas obuolio yra nuo- • 
dėmė?

„Ne, Jieva nežinojo. Tik 
iai buvo pasakyta, kad nuo 
šio medžio vaisius nevalgy
ti.’’

—Taigi, Jieva nežinojo, 
kad valgymas obuolio bus 
nuodėmė. O Dievas žinojo. 
Ant galo prieinam, kad Die- 
vas sutvėrė Jievą, paskui 
žalti, ir žalčiui deleido gun
dyti Jievą, kad valgytų 
obuolį. Dievas žinojo, kad 
valgymas obuolio yra nuo
dėmė. Taigi Dievas yra kal
tas, kad daleido jievai jį 
valgyti!

Mokytojas sukinėjosi .vi
saip, beit ant galo turėjo 
Dripažinti, kad Dievas yra 
kaltas, o ne Jieva. *

Skaitytojas turi suprasti, 
kad šitas klausimas yra 
imamas iš religijos pusės. Iš 
moksliškos pusės pasaką 
anie Dievą, žaltį ir Jievą su 
obuoliu, neturi jokios ver
tės. T. J. K.

I
i

KANKLES
Vis netiesą sako žmonės, 

—buk pirmas kanklininkas 
savo stebuklingąsias kank
les iš senos pušies išsidro
žęs, buk stygas jis jom su
sukęs ir turto gyslų, o pauk
ščių dainos klausydamasis 
jas pravikdęs, atgaivinęs.

Ne iš medžio jis jas dro
žė. Iš vargo-skausmo liejo. 
Skurdo ašaras, dejones Į 
jautrias stygas susuko.

Ne paukščių dainos liks
iuos, ne upelio tyvuliavimas 
ir ne miškas-siubuonėlis jas 
pravikdė, atgaivino... O tik 
siela neramioji, kur per 
skriaudą ir per kančią, ver
žės saulėn. veržės meilėn. 
Vien tik jos daina galinga 
kankles balsiai pravirkdino.

Ir todėl retai kas girdi 
kanklių stygos linksmai 
skambant. — Jos tik skur
dą, vien tik skausmą, vien 
pro ašaras likimo žiauraus 
skundą lieja kanklės... die
ną, naktį.

Laikas eina, dienos plau
kia. Žydi gėlės, ir vėl vysta. 
Paukščiai čiulba. Saulė 
šviečia. Aplink, triukšmas, 
linksmas juokas... Vien tik 
kanklės liūdnai skamba. Jos 
per amžius juk jau klausos 
tiktai vargo adiniaus balso. 
Tiktai vargo-skurdo dainas 
iš sielos skausmų išausta jos 
išgirsta ir prabyla...

Ir liūdnai jų balsas skren
da po vargingą musų šalį, 
ke’damas, žadindamas var
gšą, apdainuodamas jo dalį.

Ir nutilus paukščių dainai 
ir akis gėlėm užmerkus, ,vėl 
tik vargo daina skamba, 
saulės spindulius gesina ir
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(19)

Trakų 
Yra 
(19)Svetai- 

gatviu.

\Vorcestcr. 
arba kas ji

|
komerci- 
lietuviai, 
neturime

I'. M.
Rock Isalnd, III.

A. Ambrasas
194 .Vlaybury avė., Detroit, Mich.

Augus t Silver.
\Vinchester, Wis.

Milukas
RumforcL

gh, Pa.

Sakai aus- 
Viekšnių 

gyveno

Jurgis IJanis
Bok 515, Rumford, Me.

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

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 25 iki 35 metų; aš 
esu 38 metų, našlys, amatninkas. Su 
pirmu laišku malonėkit prisiųsti pa- 
veislčlj. Platesnes žinias suteiksiu per 
laiškų.

Pajieškau Marijonos ir Jono Ra- 
Mass. 
žinote 

(19)

Pajieškau broliu Adomo ir Aleksan
dro Mikučior.ių, Sližių kaimo it vaisė 
Ukmergės apskričio; atsišaukite. 

Povilas Mikučionis (19) 
214 RR avc., Bridgeport, Conn.

gauskių, gyveno 
Meldžiu atsišaukti 
praneškite.

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

Ant. Brazauskas (20)
931 Vinewood avė.. Detroit, Mich.

KELEIVIS
■esggg’u 11 — l ■

telių, sueikite bei suvažiuokite į

|
!i

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne jaunesnes 22 metų, kuri norėtų 
su manim susipažinti lai atsišaukia.

J. M. (20)
Rok 58, Ilietz, Wyo.

l'ajieškau pusbrolio Ignaco Griga- 
los, Kalino gub., Telšių apskričio, 
Rantančių parapijos, Barniuoju kai
mo; gyveno Chicagoj Malonėkite at
smaukti arba kas j; žinote praneškit. 

B. Venckaitė-Dabkienė (20)
223 Cardoni avė., Detroit, Mich.

Pajieškau Nisodeino ir Antosės 
Mickeviciu; turiu svaibų reikalą, ma
lonėkite atsišaukti. (19)

Amanas čekauslcas
G7G Catharine st., Petr Apvboy, N. J.

Pajieškau brolio Liudviko Najulio, 
gyveno Chicagoj; taipgi ir pažįsta
mų. Atsišaukite. (20)

Alex. Niul.
Co. E. R. E. C.. (*amp Upton, N. Y.

■---------------------------------------------- »— ■■
Pajieškau apsivedimui merginos, 

ne senesnės 25 metų, ba skirtumo ti
kėjimo. Atsišaukdamos prisiųskite 
paveikslėlį. (19)

F. Marmakus
Bok 8, VVilson, Pa.

Pajieškau draugės Onos 
kaitės po vyro H'vživnės, 
miesto, Mažeikių apskr., 
Stoughtvn, Mass. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote apie ją praneškite.

Rozalia Dargaitė-Masulienė 
1201 Juniata st,

N. S. Pittsburugh, Pa.

Paiieškau pusbrolio Jono Dereš- 
I keviičaus ir Motėjaus Dzingo, taipgi 
pažįstamų Miko ir Juozo Ancukaičių 
ir Vinco Žemaičio. Aš esu iš Marian.- 
I»o!ės apskričio, Padavonio kaimo ir

i valsčiaus. (2.1)
Kazis Juknelis

Box 142, Bicknel, Ind.

Pajieškau senos merginos arba 
našles, kuri apsiimtų gyventi prie 
namo paaugusių vaikų ir 18 metų 

. mergaitės. Nmlaro skiltume, kad 
| moteris turėtų ir kelis vaikus. Rašy- 

i it arba ypatiškai atsišaukit.
Juozas Raškauskas

17 Walnut st.. Peabody, Mass.

Pajieškau savo švogerio Kazimiero! 
niautos ap e metai atgal gyvfeno j 
Spiingfielil, Mass.; Kauno gub., Tei
sia apskr.. Žemalės kaimo. Kas apie; 
jį žino malonėkit pranešti arba pats Į 
lai atsišaukia. Yra daug svarbių ži- I 
: iu iš Lietuvos. Kas pirmas praneš, 
tam skiliu vieną dolerį. (20)

Ignaeius Undzis
86 Market st., Brighton, Mass. i

, PETRAS KAULINAS mirė s d. ko- 
1 vo, liko palaidotas am Shendon ka
pinių. Pirma gyveno Brooklyn, N. Y., 

Į paskui Canadoj, iš kur čionai buvo 
! atvažiavęs. Jis turėjo brolį, bet kur 
i jis yra nežinome. Norintis apie jį 
: plačiau žinoti atsišaukit.

John Marenkoiiis
Bok 58, Dietz, Wyo.

! Galot 
nenorime, i 

jau pradėti 
panorėsime, j

Pajieškau brolio Petro Valausko, 
Kauno gub., Telšių apskr., Tverų pa
rapijos. Kas apie jį žino malonėkit 
pranešti arba pats lai įsišaukia, yra 
svaibus reikalas. (20)

Stanisl. Valauski
Bok 57, AVapping, Conn.

Pajieškau Juozo Milkaičio, Aškinių 
unio, Lukšių parapijos; žinantieji 
'ie jį, ai jis gyvas, ar miręs, nialo- 
kit oranesli. (19)

J. Pa ai kils
23 Dcai. St., Norwood, Mass.

.t

on May 
of

Pajieškau Adomo Gutausku, Valun- 
mški-i kaimo. Leliūnų parap., Utenos 
apskričio. Jo motina atsišaukė iš Lie
tuvos. Jis pats ar kas jį žino praneš
kite. ‘ (21)

Jonas Stankevičius
210 Coilege avė., Sioux City, Iowa.

Pajieškau Juozapo Bakšio, Kauno 
gubernijos, Telšių apskr., Kalvarijos i 
parapijos; atsišaukite. (19)

Kazimieras Badžius
3725 Beach su, Indiana Harbor, Ind i

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 26 metą. As esu 26 metų, 
vaikinas. Su pirmu laišku meldžiu pa
veikslėlio.

I
!

—- —.. _____ ' teisia.
True translation fiied with the post-! 
master at Boston. Mass. on Mavi n i , • • v

Vo,r,equired by the Act jfi atsraaro KauneOctober ti, 1917. I . . *steigiamas Lietuvos Seimas.

i
Taipgi yra kviečiama ir Lie- 

kuri susideda iš 
J. E. Vileišio
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“KELEIVIS
GBR1AUS1S DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA 

Aaaerikoje:
Metams ....................
Pusei metų ...............

Kanadoj ir Užrubežiuose
Metams ........................ $3.00 •
Pusei metų .................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei 

piant j Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

"KELEIVIS”
255 Bruadway. So. Boston. Mass.

nieriais buvo slapti valdžios 
agentai. Jie parašė tą "revo
liucinį" programą, jie ren- 
gė komunistų mitingus ir 
sakė jiems prakalbas. Daug 
lengvatikių darbininkų ne
pažino tų vilkų avies kaily
je ir prisirašė prie "komu
nistų.” Paskui tie provoka
toriai užtiesė tiklą ir j ke
lias dienas tūkstančiai bu
vo areštuotų. Dabar juos

True translation fiied with the P^st- 
rnaster at Boston, Mass. - 
12, 1920, as reųuired by the Act 
October ti, 1917.

GARBINGAI PALIUO- 
SUOTIEMS KAREI

VIAMS.
(Valdžios pranešimas.)

Pajieškau ap. įvedimui merginos, 
r.uo 17 iki 20 metų. Aš esu 23 melų. 
Su pirmu laišku meldžiu paveikslėlio.

M. Spelėkis 12®)
Bok 201, Eureka, Utah.Svarbiausią šių dienų komer

cijoje vietą viso pasaulio akyse, 
turi užėmę laivai.

Kad pakėlus musų tautos gar
bę ir pagerinus musų žmonių 
huvj; kad pastačius tautos ko- ~, 
inercinius interesus ant pama- 
tingos papėdės ir pakėlus visą 
tautą pasaulio akyse, musų tau
ta turi būtinai insigyti savo lai
vus.

Lenaki, musų didžiausi, iš se- 
niaus ir dabar priešai ir skan
dy tojaį jau Įsigijo net šešetą 
tų svarbių, pasaulinės 
joje, Įrankių; mes gi, 
kol-kas neturėjome ir 
da nė vieno.

Kodel-gi mes neturime?
Ar todėl, kad. sakysime, kad 

mes "negalime ?” 
mes galime, tiktai 
Bet šiandien reikia 
norėti. O kaip tik 
tai ir įsigysime.

Tad ko-gi reikia? 
reikia visiems subrusti.

Mes. lietuviai, pinigų turime 
užtektinai ir galime viską sau 
pasipirkti, jeigu tiktai panorė
tume: jeigu tik mes paklausytu
me savo komercinių vadovų; 
jeigu tik susiprastume savo ka
pitalo oragnizavimo svarbą ir 
naudą.

Ir toji proga įsigvti nuosaką 
laivą, kokios da niekad nebuvo, 
yra šiandien, nesą Suvienytų 
Valstijų iureivijos departamen
tas turi ant pardavimo deugelį 
gerų, ir su prieinamomis kaino
mis, komercinių ir pasažierinių 
laivų, kurių pardavimas įvyks 
gegužės 19 d. š. m., valstybės! 
kapitoliuje, Washingtone.

Taigi, kad pasinaudojus šia 
jtaip reta ir gal niekad nebeatsi-

l'a p iešką u apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 28 metų, be skirtumo ti
kėjimo; esu 30 metų vaikinas. Nu
line ios arčiau su manim merginos 
susipažinti, malonėkite atsikreipti 
per laišką ir prisiųsti savo paveiks
ią. Atsakymą duosiu kiekvienai ir 
part ii. alavus paveikslą sugrąžinsiu. 
Vyrų meldžiu nerašyti.. (22)

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

Jeigu jus būdami Suvie
nytų Valstijų kariumenėje 
buvot padavę peticiją dėl 
pilietiškų popierų, bet tų po- 
pierų da negavot, tai kreip- 
kits žemiaus nurodytu adre
su, arba prisiųskit mums vi
sas informacijas, o mes pa
dėsime jums tas popieras 
surasti.

Jeigu jus nebuv°t padavę 
peticijos dėl pilietiškų ’po- 
pierų, tai pasiskubinkit ta
tai padaryti dabar, nes P9 
tūlo laiko jūsų Daliuosavimo 
popieres (discharge papers) 
bus tam tikslui jau nebege- 

I V/YC3
Jeigu jus buv°t naturali- 

zuotas anapus jūrių, o pilie- 
Delegatų iš viso jame bus tiškų popierų negavot, tai 

,120. Jeigu žiūrėti pagnl jums reikės paduoti naują 
skaičių, tai kriščionis de- peticiją. Ir tą reikės daryti 
mokratai arba klerikalai ilgai nelaukus. Mes mieju 
Seime bus stipriausia parti- noru padėsime jums plietis* 
ja. Antrą vietą po jų užima kas popieras Įgyti, 
tuomet socialistai liaudinin-j Imigracijos skyrius, 
aki su valstiečiais, o trečią Apšvietos Departamentas, 
socialdemokratai.

Tečiaus klerikalų atsto- [ 
vai susideda daugiausia iš 
prastų žmonelių, kuriuos1 
inteligentiškos i 
pajiegos visuomet galės per
sverti. , . .

Beto, kuomet prisieis riš- domis ir ketvergais. 
ti žemės ir darbininkų klau-1 Springfield, Mass.: 
simus, ir kuomet kunigai 18 Worthington st. 
parodys tikrą savo veidą,1 
daug krikščionių deomkra-! 
tų nuo jų atsimes ir prisi
dės prie socialistų.

CHICAGOJ PRASIDĖJO 
KONUNISTĮį BYLA.

Iš VISO KALTINAMA 39 
ŽMONĖS.

DALYVAUS 120 DELE
GATŲ.

Socialdemokratų išrinkta 
13, jų tarpe Kaitys ir 

Požėla.
Jų tarpe ir komunistų mar 

šaika milionierius Bross 
Lloyd.

ŠĮ panedėlį , 
Chicagaje prasidėjo komu
nistų darbininkų partijos, 
byla delei agitacijos griaudi' 
šios šalies valdžią. Prieš tei
sėją Hebeli bus nagrinėja
ma 26 tos nartijos nariai.

Iš viso yra kaltinama 39 
žmonės, bet kai kurie jų pa
bėgo Meksikon, o vienas, 
John Reed, sėdi dabar ka
lėjime Finliandijoj, kur jis 
buvo sugautas nešant iš Ru
sijos kontrabandą.

Be tų da yra kaltinama 
86 nariai komunistų parti
jos ir -37 IWW. unijos na
riai. Šitų byla bus vėliau. 
Visi jie buvo areštuoti laike : 
"ablavų" pereitą sausio mė
nesį. <

Žvmiausis komunistų dar
bininkų byloj asmuo yra mi- i 
lionierius William > Bross 
Llovd, komunistę darbinin
kų partijos marša!ka.

Paskui seka kiti veikia-! 
mojo komiteto nariai: Alf- 
red Wagenknecht, Charles 
Baker, Max Bedacht, Ed. 
Lindenren, Ale.xander Bi- ' 
ian ir Jack Carney.

Valdžios advokatai ap
skaito, kad byla tęsis apie ' 
tris mėnesius. Nuo keturių 
iki šešių savaičių laiko išeis į’ 
prisaikintujų šuolininkų rinj 
pusė eali iššaukti ^pie^^11^31”38’ Jeigu J0 darbai Nežiūrint prohibicijos, 
puse g nėra pilnai ištirti — tegul ^farylando valst. bravorai

jis sau kalba, kas jam patin- daro degtinę ir alų kaip da- 
ka. ' “ *

Ateinančio j subatoj, 15 
gegužės. Kaune jau susiren- ros. 

į ka Steigiamasai Lietuvos 
10 gegužės, Seimas.

213 Statė st.,
Boston, Mass. 

Kitų ofisų adresai: 
New Bedford: 610 Pur- 

socialistų chase st.
' Fall River, Mass.: 258 So. 
iMain st., panedėliais, sere- f ••ll. *

CIIICAGO! RANDŲ 
"STREEIKAS."

Pajieškau Povilo Norkaus, Girnikų 
kaimo, Kurtavėnų parapijos, šiaul'V 
apskričio; gyveno Hites, Pa. Atsi
šaukite arba jį žinantis praneškite.

Ignas Šalaitis. (20)
466 Hampshire St.,

Lg’.vrence, Mass.

Pajieškau švagerio Petro Rindei- 
kos, Suvalkų gub.. Panemunės mies
telio, gyveno R>nnfo,'d, Me., paskui 
išvažiavo į Ber’in, N. 11. Jo moteris 
-u vaikai' prisiuntė laišką iš Lietu
vos. Atsišaukite aiba žinantis pra
neškite. (20)

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Gu- 
deliauskio, Kauno gub., Rumšiškių 
valsčiaus, Gastilonių kaimo ir Antano 
kaminskio iš Kalninių,-Šančių. Kauno 
apskričio. Malonėkite atsišaukti.

Jonas Majauskas < 19)
720 Hinkson,st., Chester. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 25 metų. As esu 25 metų 
mašinistes. Meldžiu atsišaukti; a 
sakvma duosiu kiekvienai. (P

Charles Sloger
66 Trumbull st., Hartford, Conn.

Aš Mikolas Kutavičius, pajieškau 
savo moters Zofijos ir nialonė- 
ėiau kad sugrįžtų. Viską dovanoju ir 
visas gyvenimo klaidas atitaisysime 
—tik sugrįžkite. (19)

MIKAS KUTAS
1526 Peari sL, Philadelphia, Pa.

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

Aš Uršulė Kilikevičienė, po tėvais 
Dambrauskiutė, pajieškau savo vyro 
Jono Kilikevičiaus; 35 metų, yra 5 
pėdų ir 4 colių augšėio, šviesaus, ap
valaus veido, <ralva plinkanti, čia jo 
ir paveikslas. Kalba rusiškai, angliš
kai, vokiškai ir lietuviškai; iš Kauno 
gub., Panevėžio apskričio, Tarnavus

1‘ajieškau <lė<lės Povilo Juozapaičio, 
iš Šiaulių miego.1 Yra labai svarbus 
rekialas. Malonėkite ats'šaukite arba 
jį žinantis praneškite. (19)

A mile Juozanaičiutė-Zunevičienė 
15 Miilbury st., Worčester, Mass.Chicagoj Žmonės pradėjo kartotina proga. Centralis Ben- 

treikuoti” prieš dideles dras Lietuviu Bankas, laikė spe-l 
csvi- ..toli 1’1 u aunu. roiL'O-'

"streikuoti
irendas. Kuomet namų savi- ciali savo valdybos šiame reika- 
ninkas pakelia rendą taip, ie posėdi ir yra nutaręs at<i- 

Taftas nusistatė prieš de- kad žmogus jau nebegali iš- šaukti i gerbiamąją lietuvių * i- 
partavimą ateivių radikalų, simokėti. jis tuomet atsako, suomenę su štai kokia propozi- 
Kaibėdamas New Yorke kad nemokės ir gana. Namų uja: Kad visi, kam tik rupi sa 
apie ”amerikenizmą ir bol- savininkas tada liepia žmo- vOS tautos gerovė ir vardas pa- 
ševizmą,” jis nurodė, jog gui išsikraustyti, bet šis ne- šaulio akyse: kas tik nori savo 
vyriausiojo teismo nutari- si k rausto ir tiek. Susistvėrė tautai dirbti tikrą darbą. — pri
mas, kad svetimtaučiai ga!i jau rendauninkų draugija gidėti su savo kapitalu pirkimui 
būt deportuojami be jokio ir pradeda su namų savinin- laivo, ant sekančių išlygų:

TAFTAS PRIEŠINGAS 
DEPORTAVIMUI.

teismo yra neteisingas. Visikais kovą. Šitam judėjimui 
viena, jis sako, ką žmogus vadovauja tūlas Standish. 
nekalbėtų, jis negali būt

kandidatų.
Komunistams ginti pairu-j 

ta gabiausi socialistų advo-; 
katai: Sevmour Steadman, 
AViliam A. Cunea ir pagar
sėjęs unijų gynėjas Claren- 
ce Darrow.

Valdžia tarp kitų liudinin
kų šauks pagarsėjusį juoda
šimti Ole Hanseną, kuri 
žmonės išspyrė iš Seattle 
majoro vietos, ir tūlą provo
katorių. kuris laike genera- 
lio streiko Winnipege buvo 
Įnejęs Į Centrali Komitetą 
kaipo ' "darbininkų atsto- 1 
vas.”

Komunistų ir komunistų! 
darbininkų partijos buvo 
pagimdytos rugsėjo mėnesi 
pereitų metų. Socialistų 
Partijos atskalūnai, pasiva
dinę "kairiasparniais,” su
šaukė pereitą liepos suva
žiavimą New Aorke ir iš
leido savo "manifestą,” iš- 
dėstydami jame komunistų 
programą. Rugsėjo 1 jie at
važiavo Čhicagon siūlyti ši
tą programą Socialistų Par
tijos konvencijai. Tečiaus 
čia jie ir patis suskilo. Vie
na jų dalis atsiskyrė ir pa
darius savo mitingą įsteigė 
"komunistų partiją." Kita 
gi dalis sumarmėjo i Socia
listų Partijos suvažiavimą, 
tikslu paimti jį Į savo ran
kas ir pavesti savo "kairias- 
parnišką” programą. Bet 
socialistai išprašė tuos 
triukšmadarius laukan. 
Prašalinti iš socialistų salės, 
jie susirinko kitoj vietoj ir 
Įkūrė "komunistų darbinin
kų partiją."

Taip gimė dvi "komunis
tų partijos." Kaip vėliaus 
paaiškėjo, tai tikrais to "ko
munistiško" judėjimo inži-

re. Svaigalai iš tenai plau
kia upeliais i Philadelphią. 
į------------------ •.

VĖJ i Per audrą Oklahomoj 50
Em,»rium. Pa. - Aet- buvo užmušta ir 159

11a sprogstamųjų medžiagų isuzeis 3’ 
dirbtuvėj čia Įvyko eksplio-; 
zija pereito j subatoj. Už-1 
mušt?. 7 darbininkai.

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

žiniai.
25 balandžio š. m., laikytame

12*Z'J pelno metu bėgyje arba 
pinigai atgal!

Prie sudėtų visuomenės pini
gu Centralis Bendra* Lietuvių 
Bankas apsiima pi'iuėti truku
mą.

Štai keletas laivų, kurie par
siduoda :

"Nopatin.” 3539 tonų įtalpos, 
iš plieno, pasažierių Įtalpos 532 
ypatos, kaina $350,000.00.

"Narragansett,” tokio pat il
gio ir Įtalpos, kaina §275,000.00.

"Victorine,” kaina $85.000.00. 
Ir daugelis panašių kainų.
Tad visi kaip iš Bostono, taip 

ir iš apielinkinių miestų ir mies-

Pajieš! au dėdžių Adomo ir Jurgio 
Džiugeliu. Vilniaus gub.. Nemajūnų 
parap., Zirgeliškės kaimo. Gyveno 
Scranton. Pa. Meldžiu atsišaukti.

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

Paj’eškau Stanislovo Keblio iš Gar
gždų miestelio; atrašė laišką iš Lietu
vos ir yra svarbus reikalas, meldžiu 
atsišaukti. (19)

Vaclavas Saikus
11 Roudoin st., Boston, Mass.

Pajieškau Tamošiaus Smiigio, paei
na iš Kauno gub.. Telšių miesto; mel
džiu atsišaukti arba kas žinote ji pra
vesti. Yra svarbus reikalas

Vladislovas Erkinas (19) 
15th and Sassafres sL, Erie. Pa.

Pajieškau brolio Jono Šauklio, 
Kauno rčd.. Raseinių apskričio; turiu 
svarbų reikalą. Atsišaukite arba jį 
žinantis malonėkit pranešti. (20) 

Viktoras Šauk lis
2’23 Tusti n st, Pitlsbi

buvo vedęs 
atvažiavęs Į 
su manim; 
Conn. vedė 

sužinojau ir 
policijai — jis 

Kas pirmas apie jį

kaimo; 8 metai atgal 
Penn. valstijoj, paskui
Conn. valstiją apsivedė 
išvažiavęs į Brigeport,
3-čią moterį. Kuomet aš 
norėjau paduoti jį 1
pabėgo. Kas pirmas apie jį praneš
inan arba vietinei policijai, gaus $10
doleriu dovanų. • (20)

Uršulė Kilikevičienė
181 Humphrey st., New ilaven, Conn

Pajieškau brolio Juozo Urbanavi
čiaus, Suvalkų rėdybos, Sasnavos pa
rapijos; Amerikoje vadinas Joe Ur
ban. Jis pats ar kas apie jį žino pra
neškite. * (19)

Antanas Urban 
Lumbesport, W. Va.

, t

10 metą laikau Grocernės" ir Dry
Good’s krautuves. Kuri atsišauktų, 
malonėkit prisiųsti ir paveikslą. (19) 

Juozapas Mikuckas
Bok 235. Benld, III.

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

S. B. S.
1006 Chesne st. Detroit, Mich.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA FARMA, 24 ake

rių, 6 karvės ir telyčia. Parsiduoda, 
pigiai. Platesniu žinių klauskite per 
laišku ar ypatiškai. (19)

ANTANAS REPPSIS
3 Allston st., Medvvay, Mass.

Nev.r Londone, Conn.. sus- 25 balandžio š. m., laikytame 
streikavo dokų darbininkai, dr-stės pusmetiniame susirinki- 
reikalaudami 80c. Į valan- me, buvo svarstytas klausimas 
(ią. Iki šiol jie gaudavo 62c. ‘draugystės organo reikalais.

' . į Perdiskusavug reikalą, didžiu-
Fall River audinvčių dar- ma balsu nutarė palikti ”Kelei- 

bininkai pakvietė kompani-jvĮ” už organą. Tai jau 5 metai 
jų atstovus ksnferencijon, i-aip "Keleivis” patarnauja mu

sų draugijai.
Todėl šiuomi pranešame vi

siems D. L. K. Vytauto Dr-stės 
nariartis, kurie gyvena kitose l»ent dali pinigų, 
kolionijose ir norėtų turėti "Ke
leivi” ant visų metų, tegul pri- tuvos Misija, 
siunčia tuojaus Į Dr-stės iždą majoro žadeikio, 
65c., o kitą dalį Dr-stė pridės iš*ir kun. Žilio. Jeigu gerbiamoji

kad aptarus algos klausi
mą.

K bode Island valstijos au
dėjai taipgi rengiasi reika
lauti daugiau algos.

So. Bostonan, Lietuvių 
nėn, Kertė E ir Silver 
So. Boston. Mass.

Pėtr.yčioje, Gegužės 
1920. 7 vai. vakare.

Ten bus viskas smulkmeniš
kai išaiškinta ir išrinkta komi
sija laivų apžiūrėjimui. Kurie 
norėsite prisidėti — atsineškite

Pajieškau Martino ir Silvestro Ši- 
nuiiauskių; abu Vilniaus gub.. 
apskričio, .Varėnos parapijos, 
svarbus reikalas. Atsišaukite.

J. A. Vitkauskas
730 W. Baltimore St,

Balti more.

Pajieškau moters, kuri apsiimtų bu 
ti pilna namų šeimininkė. Esame 4 
ypatos: 1 vaikas 11 metu, kitas — 9 
■netu. mergaitė 10, Aš 35. Gali atsi
šaukti ir savo turinti vieną ir du vai
dus; darbas ant visados. Apie mokes
tį klauskite: (19)

L. Jaru.-h
2290 Milltvaukec avė., Chicago, III.

Bangore, Me., sustreika
vo medžio darbininkai. Jie 
reikalauja 25 centų daugiau 
algos i valandą.

- “ ..."- .....t pi 1V4VO _________

savo iždo. Prenumeratą rinksi- misija negalėtų pribūti, teiksis 
me tik iki 1 birželio 1920 m. Ku- bent laišku arba telegramų iš- 
rie neprisiųsit iki paskirtam lai-’reikšti savo daug sveriančią 
* ‘ I_____ __ _MANCHESTER, CONN kll’’ PreRUmerat3 vėliau ne- nuomone.

u.... ---------■----------| RitŲ valstiiu norintieji prisi-
___ ________ , tej?ul siunčia sa- 

I vo pinigus bei (ialininkystes u.'- 
Prenumeratas rinkti yra pa-'sakvmus laišku Centralio Bend- •_________________________________________________________ x_ X..

bus priimama ir paskui nerugo-
kit ant Dr-stės, kad negausiCuėti lietuviai, 
organo.

Pajieškau Zofijos Budvaitčs. Telšių 
apskričio, Gaudikaičių kaimo, gyveno 
r'ort Pla:.n. N. .T. Turiu svarbų reika
lų, atsišaukite. (21)

Erank Vertei
2202 Lakesidc avė., Cleveland, Ohio.

Parsiduoda puiki farma.
40 akerių žemes su triobomis, visai 

naujos, stuba iš 6 kambarių,’barne ir 
kiti budinkai. Žemė, juodžemį su 
smėliu, prie didelio kelio, tarpe mies
tų. Parsiduoda už $2,200. Platesnių 
žinių klauskite: (19)

A. GIRDŽIUS
Scottville, Mich.R. 4,

Pajieškau Juozo Abromavičiaus, 
Kauno gub., Vilkijos valsčiaus. Bei- 
niunų kaimo; jo tėvas jieško iš Lietu
vos. Jis pats arba kas jį žinote pra 
neškite. (20)

Juozas Kaunas
107 3rd st., So Boston, Mass.

Pajieškau brolio Juozapo Bardzevi- 
čiaus. gyveno Canadoj ir buvo prisira
šęs prie Canados kariumenės, palikęs 
pačią ir 3 vaikučius. Jo tėvas jieško 
iš Lietuvos, atsišaukite arba kas jį 
žinote praneškite. (19)

Pranė Bardzevičiuie-Kasparaitienė 
243 Clinton st., Binghamton, N. Y.

Milžiniška Drama.
Pirmą syki Manchesterv. 

bus lošiama keturių veiks
mų istorinė drama, parašy- -‘ kirti šie nariai : 
ta K. Puidos ”MIRGA.”Į_ Draugystės sekretorius K.

"DAINA BE GALO.” Ren
gia Lietuvių Bepartyviškas 
Dailės Mylėtojų Ratelis.

16 GEGUŽĖ-MAY, 1920 
TURN HALL

North Street, 
N. Manehester, Conn.

Pradžia 1:30 po pietų.
Įžanga 35c. ir 50c.
Širdingai kviečia 

Rengėjai.

'St Charles, 1)1.
J. šarno, 85 W. Main §t, 

St. Carles, III.
Draugž/stės adresas: P. O. 

Box 16, St. Charles, III.
Visi nariai malonėkit tėmyti 

si pranešimą, kad paskui nebūtų 
bereikalingu skundų Drauglstė- 
Je.

D. L. K. Vytauto Dr-stė.
K. Tamošiūnas, sekr.

ro Lietuvių Banko antrašu.
Pirma ir paskutinė proga, ku- 

» galėsime iš
skleisti savo trispalvę vėliavą 
ant didžiojo vandenyno!

Tad prie darbo visi!
Su augšta pagarba.

Centralis Bendras Lietuvių 
Bankas.

12-31 ( ross st.. Boston. Mass.

Fitchburge nusižudė And
rius Pumpula, kuris buvo 
tik-ką išleistas iš beprotna
mio.

Parsiduoda Harley Davison motor- 
cykle su side car; 3 sėdynės, visos 
fulšis, naujais robais aptraukti ra
tai, ant dviejų cilinderiu ir uždanga
las nuo lietaus. Parsiduoda už 28-9 
dolerių. (20)

Alex Bražauskas
70 Jersey st.. Ansonia. Conn.

REIK A LINGAS l’ATN ERIS.
Mėgina pajieško partnerio į Rcsto- 

rantą Moteries arba Vyro su 800 do
leriu. (21)

Miss II. POVIL UISKIUTt
211 K. 4-th st.. New York, N. Y.

REIKALINGAS DUONKEPIS, ku
ris moka visa pirmarankį darbų Mo
kestis gera, vieta pastovi. Atsišaukit 
tuojaus.

ADOMAS GRZESNAS
.361 Clialkstone avė- Providencc, R. I.

Paiieškau brolio Viktoro Radžiūno. 
Suvalkų gub., Vilkaviškio miesto: 
meldžiu atsišaukti. (22)

John Radžiūnas
2215 Hamiiton avė., Cleveland, Ohio

Pajieškau brolio Antano .Jankaus- 
kio, gyveno Brooklyn, N. Y. 9 metai 
atgal jis buvo atvažiavęs j Montreal, 
Canada. Meldžiu atsišaukti arba kas 
jį žinote praneškite. (19)

Juozas Jankauskas
Hudson avo., Brooklyn, N. Y.

Visuomenės žiniai.
As gyvenu ant farmos Taylor ap

skrityje, Wis. Aš padarau čia gerą 
pragyvenimą. Aš žinau daug geų far- 
mų, kurios parsiduoda pigiai. Jeigu 
jus norėtumėt gerą farma, rašykite 
man. (21)'

A. J. PAtLICK. Bos 62A. R. R. 
t MEDFORD, WIS.

JIJELDŽIAM pamislyt apie 
mus taip, kad mes — tai! 

patėmytumėm.
Tas ręiškia kad mašinas 

priverčia eiti.
• The Edison Electric

Pajieška apsivedimui ynergihos 
arba našlės be vaiku, nuo 30 iki )!' 
metų. Aš esu 39 metų. Atsišaukite 
prisiusdamos paveikslų. (20)

K. M. D.
163 Oak st.. So. Manehester, Conn.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik išėio is spaudos nauja kny

ga DAKTARAS NAMUOSE. Kny
gutėje aprašoma visokias vaistįškas 
žolės, šaknis, žiedai ir tt., nuo kokių 
ligų ir kaip vartojama. Su lotiniškais 
užvardijimnis, taip kad kožnas gali 
jas gauti bile aptiekoje. Apart to, yra 
daugybė gerų iiamokinirnų, slaptybių 
ir receptu. Tokia knygutė yra kož- 
nam įeikalinga. Prekė tik $1.00.

M. BUKAITIS. (23)
151 Hudson avė.. Rochester, N. Y.

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

J. D. S. 
Concniaiigh,

EXTRA BAKGEN \S
Artistiški nuogu merginų pveiks- 

lai. Kuomet pamatysi, tai reikalausi 
daugiau. 8 už 50c.; 20 už $1.00. Rei
kalaukite pas: (22)

CHAS. P. URBAN'AS.
912 W. 31-th st.. l'hicagn, IIL



Kunigas šinkuoja amerikie
čių aukas.

Drg. A. Masaitis iš Lin- 
coln. N. H., prisiuntė mums 
savo giminių laišką, 
tarp kitko rašoma:

"Šiuomi pranešu, 
šiandien gavau jūsų laiškuti 
ir laikraštį ‘Keleivį,* už ką 
jums tariu širdingą ačių! 
'Keleivis’ man labai patiko, 
nes daug paduoda žinių iš 
viso pasaulio, o ypač teisin
gai rašo apie Lietuvą. Tai 
yra tikras darbininkų laik
raštis, ir aš jums sakau da 
sykį ačiū už jį!

”Kaip klausei apie Veliuo
nos miesteli, tai beveik

kur

kad

I

menė buvo pasidalnus į dvi 
i dali: viena dalis buvo dar
bininkų. o kita ponų. Ta, ką 
stojo už darbininkų partiją, 
buvo Panemunėj, o ponų 
partija buvo Kauno prie- 
imestvje, kuris vadinasi 
Šančiais. Ponų partijos bu
vo du pulku: 6-tasai ir 8-ta- 
SHl.
"Darbininkų rankose buvo j 

jau visi ginklai ir armotos, 
o ponai turėjo tik karabinus 
ir kulkasvaidžius.

"Darbininkai mušė ponas 
ir norėjo sumušti Smetoną i 

nes

t bet žmonių nei įveno neuž-j 
l'nnišė. Paėmė lik keturis 

arklius ir S kiaule^ kitus iš- 
kav.ijoni. Daugiausiai paė

mė pinigų, drabužių bei ja-
;yu.
Pereiti metai buvo geri, nes 

javai gerai užderėjo, __
dėlei stokos gyvulių daugi 
lauku stovi nedirbtų, ypač 
dvarų. Už arkii, jeigu tinka
mas sunkiam darbui, reikia 
mokėti 5-6 tūkstančius, dėl
to daugelio laukai stovi ne
sėti. Sėkla taipgi brangi. 
Darbininkas buvo apie pus
antro rublio dienai, šįmet 
i'au reikia mokėti 10 rubliu.

tik

I

t

T»Ąffl.TnT.TlA
Silpai bei paeinančiai nuo peraalirbinK,. peikimo, sąnariu ir ramuliu 

Mistingmio, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojaut

PAIN-EXPELIiERI-Drauyą Reikale” >
šeimynos, kurion kartu (kžinojo jo veikiančią jiegą, daugiams be jo neapsieina. 

' ra tik vienas Palu-Espellerh ir dėl jusu apeaugojimo, jis vra paženkliutaa 
musu v&izbazenkliu ' *

-A-NOUOR (Įltaras)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženkUo ikare, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. \ įsose apti-kose po 35c. ir JOc. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Bwdway, New_Yaric_______ j

i

112 MII JONŲ 
vartojo pereitais 

metais, kad 
PRAŠALINT ŠALTI-

HILL’S

CASCARA^QUININ

puse 
jo išdegė. Vokiečiams besi- 

visi 
taip 

liko visai be 
Tečiaus toli bėgti jie 

. Nes pro Dvmską 
ėjo rusų frontas, ir žydai ji 
pasiekę turėjo grįžti vėl at
gal Sugrįžę rado jau vokie
čius. žydai susispietę i rvri-j 
ui miestelio galą ir knibžda 
tenai kaip bitės.

”0 dabar apie amerikie
čių aukas, ką Amerikos lie
tuviai suaukavo nukentėju- 
siems nuo karės Lietuvos 
žmonėms. Turiu jums pasa
kyti, kad tas aukas sunau
dojo kunigai ir ponai Štai. 
Veliuonos klebonas Įsitaisė 
savo vardu krautuvę ir te
nai parduoda tuos daiktus.' 
ką Amerikos darbininkai : 
aukavo biedniems žmonėms. 
Taigi jus tenai apsižiurėkit 
ir juodvarnių nešelpkit. Jie 
ir taip jau mus gana skriau
džia ir vargina per šimtus 

Bet pabus Lietuvos 
liaudis iš miego. užtekės 
saulutė darbinihkams, ta
da išvysim tuos ilgaskver
nius iš savo krašto’

"Jūsų siuntinių ir pinigu 
da neaplaikiatL Gal ir jie 
pakliuvo kur klebonijom”

artinant, žydai beveik 
buvo išbėgę Rusijon, 
kad miestelis 
žydų.
negalėjo.

i sviestą, bet nesuspėjo,
Į Smetona pabėgo. O kada 
Lietuvos prezidento Smeto
nos nerado, tei sudaužė > 
sudeginu jo namus.

”Šita revoliucija 
pirmą gavėnios

i

I

metu.

buvo 
nedėldienĮ. 

•r mano vyras išbuvo joje 
iper dvi dienas, bet paskui 
parėjo namo.

"Dabar nežinom kaip bus, 
ar reikės eiti kariumenėn 
atgal, ar ne. Galėtų žmugus 
eiti ir 
už ką. 
valdžia 
vienas 
kitą, t 
kios tu partijos: 
darbininkų?
katros partijos yra anas, ir 
taip tuojaus mušasi tarp sa
vęs.

"Kaunas dabar labai 
muštas ir cekauzas 
tas.

"0 dabar apie tuos 
lūs, ką amerikiečiai 
siunčia. Daiktų ateina., bet 
jais pasidalija ponai ir žy
dai. Ponai paima ir žydams 
parduoda.”

kariauti, jeigu butų 
Dabar-gi Lietuvos 
labai iširus ir kada 

kakreivis susitinka 
uojaus klausia^ ’Ko- 

ponų ar 
O tas nežino.

su-
įsulėš-

daik-
mums

Kaune kovo 10 d. 3 vai. po 
pietų nusileidęs ties 9-ju 
Kauno fortu svetimas aero
planas. -Jis lėkė iš Smolens
ko. Aeroplane skrido 4 žmo
nės (3 vyrai ir 1 moteris), 

i Vienas jų, Platonas, yra 
Įgaliotas Rusų prekybos at
stovas. turintis Lenino ir 
Krasino mandatus prekiau
ti su visais kraštais. Laksty- 
Tuvo šoferiai vokiečiai. Pas 
skridusius rasta 300,0)0 
markių pinigų (rusų rui>- 
iiais ir anglų svarais sterlin
gų). Eina tardymas. Lai
stytuvas nuvežtas i Kauno 
garažą.

Kun. Narjauskas, Vatika
nui tarpininkaujant, yra 
gavęs iš Italijos Vidaus Rei
kalų Ministerijos leidimą 
važiuoti i Asinaros salą 
^Sardiniją) pažiūrėti lietu
vių belaisvių, suimtų Aust
rijos pasienyje. Susitarta 
ten vykti kartu su Ukrainos 
atstovu Bonne.

' Sveikata — tai turtas. 
Geriausias gelbėtojas svei
katos yra šviežias oras. 
Drabužius reikia taikyt pa
gal laiką (sezsną). Miega
mojo kambario langus rei
kia laikyt pakeltus. Nevar
tok viešų rankšluosčių ir 
puodukų, švarus maistas, 
grynas vanduo ir šviežias 
oras, tai visų privilegija

Kaip kolčakininkai buvo iš 
Lietuvos išvyti.

_ Laiške, rašytame 1 sau
sio š. m„ Juozui Balšaičiui 
i Westfield, Mass. tarp kita 
ko rašoma:

Gyvename, kaip gyveno
me po visokių partijų pries
pauda. Kaip klausei apie 
bolševikus, tai tik tiek gali
me pasakyti, kad jiems už
ėjus visa valdžia buvo perė
jus i darbininkų rankas. Po
nų tuomet nebuvo ir ponu 
vadinti buvo uždrausta: vi
si vadinomės draugais. Po
nai neturėjo jokios valios; 
darbininkai pardavinėjo 
miškus, paėmė dvarus į sa
vo rankas: ponų nebeliko: 
vienus nušovė, kiti pabėgo i 
užsieni. Paskui ponų susam- 
dvti rusai, o daugiausiai vo
kiečiai susimetė i taip vadi
namą "baltaja gvardiją" ar
ba kolčakininkus, išvijo bol
ševikus ir kaikurie ponai 
sugrįžo i savo dvarus. Tik 
tas neilgai buvo. Prieš kol
čakininkus stojo su didele 
kariumene Latvija ir Esto- 
uija. Buvo ilgų ir smarkių 
mūšių apie Rygą, tečiaus 
Ulmano kariumene su Lie
tuvos pagalba kalčakinin- 
kus iš Lietuvos ir Kuršo iš
mušė. Bolševikai dabar ran
dasi apie Dvinską ir 
taika su Lietuva.

Dabar Lietuva jau butų 
liuosa nuo svetimtaučių, bet 
iš kitos pusės lenkai 
norėt ?.mi kokią dali 
vos užgriebti.

Kolcakininkams iš 
j vos bėgant jie pakeliui la-

mr

Sako, per sukilimą Smeto
nos namai buvo sunaikinti.

"Keleivio*’ skaitytojas L. 
Katorskis iš Munising, 
Mich., prisiuntė mums laiš
ką, kuri jis dabar gavo nuo 
savo giminių iš Lietuvos, ir 
kuris praneša Įdomių nau
jienų. Štai, kas ten rašoma-

"Sveikinu tamstą Dievo 
žodžiais: Tegul bus pagar
bintas Jėzus Kristus, su. 
tamstos atsakymu: a. a. a.

”0 dabar tamstai aprašy
siu apie Lietuvos valdžią ir 
apie tai, kas pas mus darosi 
20 kovo 1919 metų Lietuvos 
valdžia apskelbė mobilizaci
ją ajunų vyrų. Priėjo išeiti 
ir mano vyrui į kariumene. 
Bet daug jaunų vaikinų nė
jo. tai ir maniškis nėjo, ka- 
vojosi ligi 1920 metų. Bet 
sausio mėnesi šių metų mi
licija pradėjo labai gaudyt, 
tai nebuvo kur pasikavoti ir 
reikėjo eiti kariumenėn. Išė
jo i Mažeikius ir buvo tenai 

.tris nedėlias. Pakol buvo 
Mažeikiuose, tai aš galėjau 
priduoti valgyt ir drabužių, 
bet kaip išvežė i Kauną, tai 
priduoti jau nieko negalė
jau, o I.ietuvos valdžia da
vė kareiviams nuo ryto tik 
kavos be cukraus, o vakarei 
žirninės. Buvo 2 lotai (i sva-j 
rą iena 32 lotai. — Red.)i 
žiumių ir pusė svaro jautie-įbai apiplėšė. Gašliuose, nors 
nos, bet ir šita pasmirdus. ir nepakelėj, betgi pridarė 
Dounos davė du svaru, bet nuostolių apie trisdešimts 
ta duona iš šiaudų.

”Taip jie kentėjo aKune padarė skriaudos ant (tuk- 
badą^ ir šalti per keturias stančio rubliu. Apie geležin- 
sąvaites. Valdžia nedavė nei keli bei šašiejų — tai dau- 
drabužių. Tai kareiviai kaip geliui neliko nei arklio, nei 
supyko ant savo vyresniųjų, karvės, nei kiaulės. Gruo- 
tai uždarė juos i kalėjimus, džio 3 dieną, p. m. j ie užpuo- 
ir pasiėmę ginklus pradėjo lė Gaščius. Turėjome nenia-. 
karę prieš ponus. O ta karė ža baimės, kada jie sustatė’ 
nebuvo skelbta, tai iššaudė savo anuotas Andrešiunų 
daug liuosu žmonių ir daug lauke ėmė šaudyt. Į Gašciu- 
kareivių išsišaudė. Mušėsi nūs krito apie 20 šrapnelių, 
visokiais ginklkais. Kariu- kai-kurias triobas apdaužė, i

1

Druskos gabenimas. Per 
pastaruosius tris mėnesius, 
gruodi, sausį ir vasari, yra 
■pervežta tranzitu iš Vokie
tijos per demarkacijos lini
ją 117 vagonai druskos.

Atvyko Kaunan iš Rygos 
anglų generolas Turner ir 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių atstovas Gade. Atsilan
kė pas Valstybės Preziden
tą. Ministeri Pirmininką ir 
Užsienio Reikalų Ministeri.

Taip pat kelioms dienoms 
yra atvykęs Kaunan Ameri
kos Jungtinių Valstybių 
konsulas Baltijos kraštams 
John P. Hurley.

Jonas Lopatta, advokatas, 
iš Wilkes Barre, Pa., už-j 
klaustas, ar jis sutiktų būti! 
Lietuvos generaliu konsuliu 
New Yorke, pranešė teleg
rama, kad jis sutinkąs.

daro

lenda.
Lietu-

tūkstančių. Alums patiems

i

Pavyzdingos šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių formov 

je — saugios, tikros — 
prašalina šalti į 24 va

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

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

| Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
t Jeigu norite teisingų vaistų lemoms kainoms, tai visada eikite ' 

>. ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų uuo vi- •! 
'ji šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reo-l! 

matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valTmui, nuo uždegimo plau- T 
: f fią, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų H- i

Į gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vvru ir mn- U 
terų. litelių iš Lietuvos ir įvairiu šaknų ir žolių. Mes jums* patarnau-

Į sime kuogeriausiai, pašaukiame g iriausius daktarus per telefoną už- iri 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad U 

J steikite į APTIEK Ą po numerių ■ .-.vi

j 100 SALĖM STn
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TIK VYRAMS Turime iš 
Francuos ir Vokietijos gra
žiausių merginų artistiškų 
paveikslų. Tokius gražius 
iki šiol nesate matę. Pri- 
g i ų skite du doleriu, o aprū
kysite 10 labai gražių pa
veikslų. 124)
W. M. LUNY & VENO CO.

P. O. BOX i 03, 
PEABODY, MASS.

BOSTON, MASS.

GRINZKITE1IFTIIVON i 
I

PILVO SKAUDĖJIMAS, 
KENKSMINGIAITS1S 

PRIEŠAS.
Tos dienos, kada skilvio 

netvarkurnas atsiranda, tai 
didižausis priešas yra Įsi
veržęs. Tada žmogus pra
randi viską. Tvirčiausia pa-į 
galba tame yra Trinerio A- 
merikoniškas EIixiras Kar
čiojo Vyno. Jis prašalina tą 
užpuolimą bile laiku tiems, 
kurie pasinaudoja jo pagal- i 
ba. Trinerio Amerikoniškas 
Eibaras Karčiojo Vyno su
muša visados pilvo ardyto
ms ir visados laimi tą vėlu- 
ką, dėlto kad sumuša ji, t. y. 
?kau=mą, galutinai. Geriau
sios karčiosios žolės, šaknys 
Ir žievės žinomos kaipo aug- 
stos rūšies gyduolės yra tai 
formulai surinktos ir pada
rytas tas pasekmingas vais- 
.as, ir pasekmės iš to vaisto 
visados yra tokios, kad jos ‘ 
niekas neapgaus. Jos veikiai 
stebėtinai visuose atsitiki
muose, kada skilvis suiręs, 
užkietėjęs, blogas apeti
tas, gaivos skaudėjimas, ete. 
ir Trinerio Angelica Bitter 
Fonic yra kitas geras vais
tau Jis atbudavoja iš naujo 
nusilpusią sveikatą ir šti- 
muliuoja paliegusius orga
nus prie veikimo. Jis labai 

I vra vertingas pasveikstan- 
tiems. Jūsų aptiekorius ar
ba vaistų pardavėjas turi 
■ uos vaistus sandelyje dėl 
jūsų. Joseph Triner Compa- 
iv, 1333-43 So. Ashland avė. 
Chicago, III.

Redakcijos Atsakymai
Franc. Kareiviui. — Žur-Į 

nalą ir eiies gavome—ačiū. 
Eilėse yra gražių minčių, 
iiet jas reikia perrašyti ir iš
taisyti, kad ne "šlubuotų.” 
Kaip laiko turėsime, patai
sysime.

šapos Vergei.— Nutarėm 
jūsų atsakymo Benes-Šu- 
kienei nedėti. Perdaug jai 
butų garbės kritikuoti jos 
kvailystes.

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

los, didelis miškas, yra senojų, dvi 
karvės, 1 telyčia, 1 arklys, pakinky
mai. vežimai, visokių medžių sodas, 
7 kambarių namas, narnės, vištiry- 
čios. netoli išdirbystės miesto ir mar
ieti!. mokyklos, krautuvės. Ypatingai 
pigiai parsiduoda už $1,800. ' Įmokėt 
''1,2'10. Atvažiuokit pažiūrėti. (21) 

NATHAN WEISLER
9 Scliooi st.. Daniclson, Conn.
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DONAI.
GERB. ”KEL.” SKAITYTOJAI!

Jgs žinot, kad visokie spaudo* 
dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangiau negu me
tai atgaL Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiau atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėti. Podraug meldžiame 
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina 
darbininkų reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrų.

Su pagarba, 
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.

t

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.95

» «

šitą čirkšlę tūkstančiai moterų ra 
oasitenkinimu rekomenduoja. Pada
lyta iš minkšto raudono gurno, įtalpi- 

į ta savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
- tia plačiai į šalis, taip kad plauja vi- 
Į sas dalis vietos. Prisiųsk $1.95 su 
! savo antrašu, taipgi _15e._ stampomis 
' lel apmokėjimo persiuntimo. Turi- 
. -ne daugybę tiems panašių dalykų ir 
! prietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH & CO., Dept. M4, 
CHICAGO. ILL.

Dabar k* tik išėjo iš po spaodos 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA

• ■ Pintu!

a - Kertu ' j
Lietuviu j
Kalboje-- i
su Pa-

veikslais

• SATYROJE
mietą BiKijes S%x8 eoUav. tori SS: 
poslapiu ir 3'9 paveikslėliu. Lok.-.

ir naudinga kiekvienai ypatsi. 
Žmogų skaitydamas m* Biblij* ir u- 
mydamas į paveikslėlius. Įkark per
stoto Iųu buvo pirm ■»tvėlinta svieto 
ir iki užgimimui Kristaus),' užmirė vi
sas savo rsrrn ir džisutsie jogini to 
kis knisa izijo. jam kva trausri r.’- 
mos vakarai.

KAINA TIK »!.«>«»
Norinti taat šia Biblija, 

siuskit Ezpreso ar Faėta M-rvev Or«k 
rm. arba

•

ruBt

registruotame laiške 

"KELEIVIS”
255 Broadw-»y,
Boston, Mass.

Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šim
tais Lietuvių i Tėvynę ant HAMBURGO, FRAN
CU/UOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO 
ir t. t. Pasportus kiekvienam gaunam i kelias die
nas. Laivakortės labai pigios. Rašykit arba va
žiuokit stačiai pas n us.

6ELBEMT GIMINES
Skubėkit siųsti pinigus, nes auksinai labai atpigo. Gauname 

iš Lietuvos kvitas kaip tik pinigai aplaikomi. Gvarantuojame kož- 
ną auksiną. Siųskit pinigus tuojaus.

Rašykit ar ateikit kolei yra geras laikas:

GOLDBERGER & GOODMAN, BANKERS 
136 East 42-nd Street, New York, N. Y.

LIETUVIU ŪKININKU 
KOLONIJA.

Vislas paviete, Wis. Atvažiuokit į 
Vijas pavietą V» isconsin. zvinę saulė
tekio ir nusipirkit ūkę ant lengvų iš
mokėjimą: ideališkas klimatas, geri 
keli daug turinčių, ežerą, upių ir sai
keliai daug turinčių ežerą, upių ir šal 
li.nią. Derlinga žemė, užauga apj® 
£50 bušelių bulvių ant akerio, kiti 
vaisiai lygiai gerai užauga. Jus gali
te nusipirkt: farmą uz mažus pini
gus. Didžiausia tiarai lietuviška ko
lonija Araerikaje. Dėl paaiškinimų 
rašykit: (-0)

SANBORN&COMPANY
50 Sanbom Build.,

Eagie River, Vt’is.
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MAUDE. *’Ak. kaip man niežti gal- 
vąl lštMiaMŽitUi risokius mazgoji m 
trink lai aš f muilai imus — ir rfxk<i> 
tiiel^fj KtįM&Ji'lbČįU > tu bjauriu įfb 
kanu... Jžom yėda urt darosi

M.11! E. ".V./, tai L am ta>: 
r t ikalingat ! Žiūrėk. r ’ ’ 
kai gružo*. į r. lu l* i.- čgxti. Q 
kni.l, Lad uš tartųjų IH'rFLES !'

Kas tai yra RUFFLES? 
tai gyduolė? Ne!! Ar k' 
piantis vanduo? Ne!! RUP
ULES via tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

prigelhi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio t:ž čvstą neniežinčią galvos oda?

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
irynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos ueatsinaujiiitų. ( 

> Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiefcoje. Kaštuos tik 
bet jų- sakykite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 

pridėti prie kiekvienos bonkUtės. 'Jei negausite jn-ų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačio markėmis, ar money order šiokiu adresu:

— —- F. AD. RICHTER © CO.. 326-330 Broadway. New York —

itts

C
ke.-d bt-

koLir mano pla> -
lai

A:
.e

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

VISUOMENES ŽINIAI!
JEIGU JUS NORITE TURĖT GERĄ

LAIKRODI arba kišeninį LAIKRODĖLI, RETEžELJ. ŽIEDĄ 
arba kitokių papuošalų, tad PIRKIT PAS MUS, o gausit pigiai 
ir gerus.

VISOKIUS MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS ir STR1UNAS, 
VISOKIUS GRAMAFONUS, PIANUS ir PLAY PIANUS, taipgi 
VARGONUS galite nusipirkt pas mus per pus pigiau, negu kur 
nors kitus.

Taipgi taisome visokius Laikrodžius ir MuzikaFškus Instrumentu. 
Nepamirškite kad niekur kitus tokius daiktus nealima taip 

PIGIAI pirkt kaip pas mus.

E. J. MAŽEIKA
34 SHELDON STREET, HARTFORD. CONN.
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Ant 21 
akmens

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

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia" visuomet tikras lai
kas- žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiūlijamas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant k-iekvieno ad
reso už$9.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
•Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 

i met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
i jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo- 
į tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
• kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO. 
' 906 Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL.

I
PATARMĖS MERGINOMS APIE 

LYTIES DALYKUS JAU 
SPAUDOJE.

Minėtą knygą parašė M. H. San- 
ger, vertė J. Stropus iš anglų kalbos. 
Antroj laidoj bus prirengta naudin
gų, naujų patarimų, kokių nebuvo 
pirmoj laidoj, šiuose patarimuose bus 
parodyta, ką daryti, kad būti sveika 
ir laiminga. Taigimoterįs, .kurios dar 
neuzsisakėt laukiamos knygos, tai 
užsisakykite tuoj. Rašykit aiškiai 
juodyla (ne paišiuku). Išpirkit money 
orderį, ar popierinį dolerį įdėkit j 
laišką, užraše kam ir nuo ko siun
čiama.

PASAULIU RATAS.
Astronomiškas aprašymas musų 

saulinės sistemos. Moksliška knyga 
su paveikslais. Vertė iš rusiško J. 
Stropus. Ją galima tuojaus apturėti 
tik už 25c.

| 2. Kovotojas Už Teisybę. Šioji
' knygelė parodo kiek prisiėjo nukentė
ti už teisybę, kada nurodę tų veid
mainiu niekšystę. kuriems žmonės 
aktai tikėjo. Minėta knygelė išleista 
F. Milošauskio. Jos prekė 25c.

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

Virš paduotas knygas galima tuoj 
gauti; laukt 
žymėtas ’.r.vgas 
liais siu::.! po 3

F. J.
S Loring st..

K ADAM SABULIS

------------- IR -------------

Straight Adams
RANKŲ DARBO UNIJOS 

CIGARAI.

Siunčiu po visą Ameriką ir į ki
tas šalis iš kur tik gaunu užsa

kymus per C.O.D.

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

Jeigu norite gerų Cigarų, tad 
užsisakykite 

IŠDIRB

233 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

r- r™1

nereikės ir už :ia pa
galima pašto ženkle- 
ar 3 centus ant var-

STROPUS
So. Boston, Mass.

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu. 
Toji mostis išima plėtmus raudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1/00. Pinigus galit siųst 
■ r įtampomis.

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

VIENATINIS LAWREN£E

K r ia učius
kuris pabaigęs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai gražiai siuva visokius RUBUS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sitikrinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis: (?)

P. Valiulis
42 HAVERHILL ST. 

LAWRENCE, MASS.



*

Persergejimas važioo- 
jantiems ii Amerikos- 
(Raudonojo Kryž. patarimai.)

Slavų Garlaivių kompanija 
teisme.

New Yorko magistrato 
teisme anądien buvo išklau
sytas žingeidus atsitikimas; 
surištas su išnaudojimu a- 
teivių, grįžtančių savo tėvy
nėn. šitas atsitikimas, tai 
persergėjimas visiems, ku
rie grista namon, ir kurie 
perdaug užisitiki visokiems 
agentams.

Liudvik Bęndnarz, Jan 
Dobusz ir Martin Koziura 
17 lapkričio, 1919, gavo iš 
(Slavą) Garlaivių Kompa
nijos, New Yorke , laišką su 
prižadėjimu parūpinti tiems 
trims vyrams pasportus ir 
garlaivio bilietus, žinoma, 
jei jie prisius po $15.00.

Gruodžio 10, 1919, tie tris 
vyrai prisiuntė kompanijai 
aplikacijos blankas su veika 
kala o ta suma pinigų. Vy
rai, užtikrinti, jog gaus pas
portus ir bilietus, atsisakė 
nuo darbo, apleido namus ir 
iškeliavo New Yorkan vasa
rio 2, 1920, ir pasirodė kom
panijos ofise, prisirengę 
grist Į tėvynę. Bet kompani
jos ofise jiems buvo pasaky
ta, jog slavų konsulis nepri
ima aplikacijų dėl pasportų. 
ir prisieis jiems laukt iki va
sario 16, 1920. Tada, girdi, 
konsulis priims aplikacijas.

Vyrai manydami, . jog 
kompanija neišpildė savo 
žadėjimo, pareikalavo savo 
pinigų. Kompanija sugrą
žino jų aplikacijas, bet ne pi-, 
nigus. Kompanija buvo pa
traukta i teismą už nelegali 
išnaudojimą žmonių.

Lai šitas atsitikimas būna 
perspėjimu visiems tiems, 
kurie lengvai tiki i visokius 
agentus. Tūli agentai netik 
neišpildo savo prižadėjimų, 
bet da žmonėms nereikalin
gų išlaidų ir daug nesmagu
mų pridaro Nevy Yorke; 
kartais prisieina eiti i teis
mą ir laukti prielankių nus
prendimų.

NAUJAS ADRESAS LIE
TUVOS BIURO PRIE 
AMERIKOS RAUDO

NOJO KRYŽIAUS.

DELEI PINIGŲ SIUNTI
MO LIETUVON.

(Lietuuvos Atstovybės prnešimas)

Tarp Amerikos lietuvių 
yra Įsigyvenęs paprotis siun 
tinėti pinigus Lietuvon pa
prastuose arba' apdraustuo
se (registered) laiškuose. 
Amerikoje tokie laiškai da- 
eina, dažniausia neprapuola, 
bet siųsti taip pinigus Euro
pon nepatartina.

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje yra apturėjusi nuo 
Susisiekimo Ministerio Vai. 
Čarneckio tokį telegramą:

”Praneškit lietuviams, Jog 
pinigų siuntinėjimas pap
rastuose ir apdraustuose 
laiškuose yra draudžiamas.”

Lietuvoje yra valdžios 
nustatytas tam tikras mo
kesnis už pinigų perleidęs, c 
kas nenori to mokesnio mo
kėti ir siunčia paprastame 
laiške, tai rizikuoja, nes su
radus, jo pinigai, kaip kokia 
kontrabanda bus konfiskuo
ti. Per paštą tuo tarpu irgi 
negalima siųsti pinigų per- 
leidus iš Amerikos stačiai 
Lietuvon, nes nėra nusisto
vėjusias pinigų valiutos. Ly
giu budu nepatartina daryti 
kokie nors draftai i Euro
pos bankus, nes dažniausia 
šie draftai pasilieka neišmo
kamais.

Tuo tarpu parsiuntime pi
nigų padeda Lietuvos Misi
ja (257 W. 71-st st., New 
York City—Lithuanian Mi- 
sion), apsiimdama parsiųs
ti pinigus giminėms ir šiaip 
nuo karo nekentėjusiems. 
Todėl kiekvienas, kuris no
rėtų nors mažiausią sumą 
pasiųsti, tesikreipia prie Mi- : 
sijos, bet tegul nerizikuoja i 
siųsti laiškuose, nes pinigai* 
nedaeis.

J. Vileišis
Liet. Atst. Amerikoje.

*
t
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DUOKIT PASIŪT MUMS.

Nassau st., Nevv Tork, N. Y

MEILĖ IR
DAILĖ14 ir !•» d. 

pietų, Krau- 
2532, Kasi

»

išgelbėjo nuo varginan-

i- >

DYKAI
.ifllA

«

BALTIC STATĖS
>

H

i

FINANCE CORPORATION
1 Z1

t

(Inkorporuota Mass. Valstijoje.) liti

CAPITAL STOCK $100,000.00
L

Siunčiam Pinigus į Lietuvą ir j Visas Pasaulio Dalis,

■

►

■

s

ši Korporacija likosi nuorganizuota geresniam aprūpinimui keliaujančių i 
ietuvą lietuvių arba norinčių sutvarkyti Lietuvoje kokius nors reikalus.

Parduodam Laivakortes.

-*v*r*'

artistišky paveiks
lu knygų duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsij 
numeruos M E 
ir ŠEIMYNĄ, 

31 kiaušių Meilės, 
mynos. Dailės, Mo
kslo ir Juokų Žur
nalų ir prisius $1.25 

Pinigus siųskite money orderiu arba popierini 
dolerį ir 25c štampų.

MEILE ir ŠEIMYNA
2023 St. Ptru! Avė. Chicaiįo. 11L

Iš Kubos Bostonan atvež
ta 7,000,000 svarų žalio cuk
raus.

Tei. flaimarkct 1881

Daktaru Ofisai
MEDICA

22 TREMONT

KEIKAL1NG1 TUOJ Al S
Reikalingi darchiinkai įvairiose 

dirbtuvėse New Yorko valstijoj ir ki
tur. Aš turiu darbų, kur moka 27 do
lerius į sąvaitę. Iš kitur atvtžiavu- 
sienas paiupinu ir gyvenimui vietų 
Jeigu norite gero darbo gerame mies
te ar kur nebok, rašykite laiškų, įdė
dami už 2 eetntu štampų atsakymui.

STANI.EY PONIUS < i y)
115 Tyler SU Boston, Mass.

. OEFICES 
RWO. Scally Sų. 

BOSTON. MASS.
Gydo vyrų ir moterų slaptas 

ligas, krauju ligas ir nusilpnė
jimų.

Primą egzeminacijų ir kraujo 
išbandymų esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki
9 vakare.

Lietuvių Biuras prie A- 
merikos Raudo»ojo Kry
žiaus, pirmiau buvęs po N r. 
124 East 28-th Street, New 
York City, dabar persikėlė į 
savo nuolatinę vietą.

Biuras ves darbą po seno
vei, duos patarimų veltui vi
siems V lietuviams, kurie 
kreipsis prie ja, vpatiškai ai
riškais.

Biuras duoda informaci
jų kaip galima parsitraukti 
gimines iš Lietuvos, kaip iš 
gauti pasportus, kaip peF- 
zesti žemę Lietuvoje, kai}) 
išpildyti legališkus doku
mentus nevažiuojant į Lie
tuvą dėl jų išpildymų ir tt.

Reikale tik reikia rašyti 
laišką lietuviškai, o gausit 
greitą ir teisingą at-akymą.

Biuras kasdien nusineša 
su Raudonojo Kryžiau^ yy- 
‘iausia kontora Washingto- 
ne, kuri turi savo atstovų 
Europoje (Lietuvoje Raudo
nojo Kryžiaus darbininkai 
.eikia Kaune).

Rašant Raudonajam Kry
žiui, nereikia siųsti nei pini
gu, nei krasos ženklelių.

Adresuokit taip: _
American Red Cross, 

Lithuanian Section,
1107 Broadway,

New York Citv.

i

AUGŠTUOLIS NEGRĄžI 
NA PINIGŲ.

Aš nežinau, ar visos Lie 
uvos pasiuntinybės taip rū

pinasi Lietuvos žmonių rei* 
valais, ar tik vienas p. Aug- 
luolis. Ve kame dalykas. 
Išsiskaitęs laikraščiuose, 
kad per Lietuvos atstovą 
Xugštuoli Švedijoj galima 
jasiųsti Lietuvon pinigų, aš 
17 birželio 1917 metų pa
siunčiau jam $50—185 kro- 
ių, parašiau laišką, kaip 
;aikraštyje buvo nurodyta, 
dėjau savo tėvo adresą Lie- 
uvoje, ir prašiau, kad tuo 
įdresu nusiųstų visus tuos 
)inigus. j

Išlaukęs iki 1919 metų pa-, 
saigos ir negaudamas jo-, 
<ios žinios, nuvykau i 
3rooklync> paštą (iš tenai, 
■uvo pinigai išsiųsti) ii* pra-- 
•ėjau teirautis, kas galėjo, 
su mano pinigais atsitikti.' 
Lenai man pasakė, kad bus j 
au du metai, kaip tie pini-j 
<ai priimti.

Tuomet aš parašiau laišką 
). Augštuoliui, klausdamas,Į 
<ą jis padarė su mano pini-! 
rais. Spalių mėnesyje 1919 
netų gavau šitokį atsaky
mą:

Lietuvos Pasiuntinybė, 
Stoholmas.

Ponui A. Vilkui.
Gerbiamasis.’
Tamstos pinigus 185 kr. į 

tavau. Prašau nurodyti ant
rašą, kam juos pasiųsti. Ga- 
rus man jūsų antrašą, su 
mielu noru minėtus pinigus j 
rašiusiu pagal tamstos nu-į 
rodymo.

Su pagarba,
J. Aukštuolių

Taigi pasirodo, kad mano 
įmigai išgulėjo pas p. Aug- 
stuolį per du metu dėl... ad
reso stokos. O adresas buvo 
lusiiįstas su pinigais.

Bet tiek to. Gavęs nuo p. 
bugštuolio tokį laišką, tuo- 
iaus parašiau jam, kad pri
dustu man ■ pinigus atgal į 
Ameriką. Bet nuo to laiko 
jokios žinios negavau. Ne
įaugi reikės laukti da 2-3 
metai?

A. Vilkas,
. 206 Third st, 

Elizabeth, N. J.

Dėl stokos žalios medžia
gos, Bridgeporte užsidarė 
Hubbel Harvey dirbtuvė 
atleisdama 1,000 darbinin
kų.

Laikraščiai rašo, kad Chi 
cagoje cukrus kainuoja 32 
centu svarui.

RE1KA1 INGI DARBININKAI 
prie sodinimo cukrinių burokų Michi- 
ganę valstijoj.

Ypatinga atyda dei Pniladelphijos,
( hester. Camden ir VVilmingtono- 
žmonių! šeimynos arba pavienės ypa
tus norinčios dribt ant Tarnų prie so
dinimo burokų, gauna gerų mokestį 
<15.(0 už akrų, dykai gerų 3 kamba
ry narų ant farmų ir a šerio daržų 
.avo vartojimui. Taipgi gaur.a apnio- 
kėt Kelionę ir pervežimų rakandą iš ■ 
gyvenamos vietos iki tai vietai, Ku- ! 
iioj dirbs, nenuskaitaht už tai va
rduojantiems r.ė vieno cento. Todėl' 

■ ėmykite^ ir susirinkite paskirtose 
dienose ir valandose ir atsiveskite sa- i 
v o draugus, kurie norėtų važiuoti, 
kad padaryti sutartį.
PHILADELPHI A, PA.

Suhaloję ir nedėlioję, 
Gegužės nuo 2 iki 5 pu 
avėję -A. I'olucziuski, 
ĄjJegheuy avt., netoli Park st.

Subatoje ir nedėlioję. Gegules 14 ir 
i5 d. nuo 10 iki 12 dienų ir Panedėly.i, 
Utarninke ir Seredoje, Gegužės 16, 
17 ir 18 nuo 10 iš ryto iki 5 po pie
tų pas l‘et. Ksiazck, 1747 Dountoi 
•treet <on Nicetovn), Philudelphia, 
Pa.
.Tose vietose bus kompanijos atsto

vai, padarys sutartis. Išvažiuos visos 
. j.s šeimynos Gegužės 22 d. iš Philn- 
lelphijos.

Jeigu norit gauti garą mokestį, bu t 
pats ant savęs bosu, turėt sveiką ir 
gražų darba ant tyro oro ir padaryt 
patį ir jūsų šeimynų laiminga, tai 
ateikit paskirtomis dienomis į nuro
dytas vietas pasidaryti kontraktų ir 
užtikrinti sau gerą gyveninaį.

MiCiilGAN SLGAR CO.
Saginaw, Mieli.

KAS TIK GYVAS!
Tai buk bagetas! Laikykite tą kny

gą savo kišeniuje, vyras ar inote.-G. 
{jus matysit savo vidurius savo aki- 
;mis; parašyta praktiška;, pamoki
nančiai ir hygieniskai. Rasit savo 

• spėkoj milionus. Kaina 25c. ir 5i>c. 
i a. H. D; Lapas (i;n

814 Vine st. ^jphiiadelphia, pa.

Smagiausia 
ir įdomiausia 
knyga skaity
ti. 210 pusla- 
piip 20 pavei
kslų. Kaina 
$1.00. Reika
laukite pas:

A. Markeris,
2023 St. Pati Ate. 

Chicage, «L

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

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

Mes užtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materija iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar o verto t ai nes:idarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUVAU
TAIPGI IŠ VALO M 

VYRŲ

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER 
PIGIAI IR GERAI.
IR IŠPROSINAM 

IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrinta*. Kaina 

prieinama.
Tikras Jaag broiia

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

Telefonas: So. Bosiu

I

DYKAI! GERA IpOVANA
Eina S dienas 

be sustojimo.
Kiekvienas gari įgyti šita pui

ku LAIKRODĮ. Muša valandas 
ir pusvalandžius. Eina 8 dienas 
be sustojimo. Rūmui padaryti iš 
parinkto medžio.

Šita proga pirmutinė ir pas
kutinė, tai yia gauti puikų 
Laikrodį Dykai.

Kiekvienas vyras, moteris, 
duktė ar sūnūs gali įgyti nemo
kant nei cento. \ užmodamas 
Europon, gali pasiimti su sa
vim, kaipo dovaną. Viską ką 
mes prašome jus, perstatykit 
musų 24 puslapių kataliogą, su
teikiantį Pilną Smagumą ir Do
vanas, savo draugams. Kiekvie
nas gali tai padaryti, nes* nerei
kia jo patyrimo. Mes turime 
tuksiančius ištų laikrodžių, ku
rie bus duodami dykai. Įgyt sau 
viena. Neatidčliok, bet tuojaus 
iškirpk šitą Kuponą ir pasiųsk 
mums.

HOME SUPPLY- CO.
Dępt. 300 110 Nassau St.

New York City.
Kindly send me Free this 

offer:
Name..
Address

City ....
Statė...

HOME SUPPLY CO, 116

a

a

□

SKAITYKITE KNYGĄ, KURIĄ VISAS PASAULIS JAU SENAI SKAITO! ... g
Šitos knygos vardas yra Portagalv. M-i.tyškos = 

Meiliški Laiškai, parašyti per Minyšką Alkaforado, g 
1668 nu, klioštoriuj Be j a. s

Minyškos Marianos' Meiliški Laiškai jau senai - 
tapo išversti*, j visas pacaulio kalbas, o dabar 
tapo išversti ir j lietuvių kalbą; o tai reiškia: 

jau'senai skaitė su didžiausiu pasimėgimu, dabarvisas svietas ; _ ______
mes, lietuviai, turėsime progą skaityti.

Mioyska Mariana parodė savo laiškais nekaltos mergaitės lęilta- 
sirjyste,. teisingumą, nepergalimą meilę ir neapsakomas kančias už 
meile taip, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados.

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

BttIAUSA R PUIKIAUSIA ARTISTIŠKU PAVEIKSLU KNYGA!
352 puslapiu, 352 paveiksiu.

Niekur nėra taip aiškiai atvaizdinama gra
žiosios ly’ties (moters) grynas bei plikas kū
nas, kaip kad šito knygo.

Šita milžiniškai didelė knyga, 11x8 colius, 
yra atspausdinta ant labai geros popieros ir 
apdaryta puikiais, tvirtais audeklo apdarais.

Ir šita neapkainuojamA knyga parsiduoda 
tik už $4.00!

Pinigus siųskite money orderiu arba popie- 
riniais doleriais laiške šiuo adresu: AL Mar- 
geris, £023' St. Pat'l Avė., Chicago, Ll.

Siųskite $5.00 kartu, tai gausite abidvi 
knygas: PvttupahĮ Minyško* Meiliški Lm>*- 
kai ir Artistišku Paveiks^1! Lttyga.

a
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KOžNA MOTINA NORI KAD KŪDIKIS 
BŪTU TVIRTAS IR SVEIKAS

Jeigu neguli! žindyti kūdikio, nebandykit su vi
sokiais maistais. ix*t pradėkit išsyk gerai — duo
kit toki maistą, kuris išaugino daugiau tvirtų ir 
pilnų vyrų ir moterų, negu visi kiti maistai sudė
jus j v ieną — duokit jūsų kūdikiui

EAGLE BRAND
(CONDEN^t b MILK)

Tas maistas stiprina kojas ir sveiku palaiko kū
ną, duoda spalvą veidams ir linksmumą akims. 
Pagirtas ir patariamas gydytoju de! savo gerumo 
ir atsakantumo. Lengvas pritaisyrnui — tik da- 
dėk prie tinkamo daugumo Eagle Brand virinto 
vandens, išmaišyk, ir gatavas maitinimui.
Jei kūdikis naktį verkia — jei nervuotas ir nera
mus — jeigu neauga, tai greičiausia jo maistas 
netinkamas ir negeras. Prisiųsk šiandien kuponą 
dėl instrukcijų maitinimui jūsų kalboje, taipgi 
gausi penkiasdešimts keturių puslapių knygelę 
anie kūdikius, dykai, kur pasakoma kaip užlai
kyti kūdikį sveiku ir tvirtu.
Pelei jo gerumo, kadangi padarytas is gero kąr- 
' ės pieno ir malto cukraus, yra ekonomiška jiau- 
doti Eagle Brand namuose ant stalo kur tik rei
kia pieno ir cukraus. Bandykit ji su kava arba 
kokoa. ir visiems virimo ir kepimo reikalams. 
Nereikia bėdavoti dėl cukraus stokumo.

Parsiduoda Geruose Aptiekosę 
ir Groserių Krautuvėse

The Borden Company 
J08 HL'DSON STREET 

NEVV YORK.

Aš, Alena Kostovska, pasini 
dau visai publikai akyse

Šis Babelis ir Vardas 
vra Jums Gvarantija

P°4’tior». e«ch

'®OROĖN COrtf*1* 
sŽ* VORK

INSTEIGTA 1857 M.

Borden’s Evaporated Milk 
Borden’s Condensed Coffee

Iškirpk kuponų. Pažymėk 
norimų knygutę ir prisiųk 
jį mums ŠIANDIEN.
Mrs ............-........................
Street ...................................
City ........................................ i
Statė ....................... (8);
.. Nurodymai apie Valgius : 
....Kūdikių .Gerovė.

Kiti BORDEN Produktai:
Borden’s Mišk Choeolate
Borden’s Malted Milk

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

SALUTARAS CHFMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

Wm. BRUKN1S. Sav.
1707 Halsted St.. CHICAGO. ILL

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 
dekvienas, iskirpt ir pasilikt.

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

Petras čepiikas, Antanas Ivaškevičius, K. Šidlauskas, St. A ileišis; profesio
nalai: D-ras .Jakimavičius, Dr. A. Ka-pocius, Adv. llovvard, Adv. Bagocius, 
"Sandaros” rcdaktor. K. N. Norkusir daug kitų.

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

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

KURIE SIŲSITE PINIGUS Į LIETUVĄ per BALTIC STATĖS FIN. 
CORPORATION, gvarantuojame, katljusų pinigai nueis greit.

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

PARDUODAM LAIVAKARTES, parūpinant pasportus ir padarom vi
sokius dokumentus. Turint kokj reikalą kreipkitės pas:

BALTIC STATĖS FINANCE CORPORATION

Cor. Broadway & E Street, So. Boston, Mass.
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v L1)LD. 2 kuopa prakalbų 

nerengia.
Šia savaite So. Bostone

RELEI VII
Profesorius Laski rezig

navo.
H a roki J. Laski, 

skaitydavo

" » 

kuris J į 
_______ K-------- .  , Harvardo uni-; i 

SVEIKINAM KRIAUČIŲ li-----------kur sakoma, bu k versįtete lekcijas apie isto- i'
---------------------- V „^h„, I ri.ą, padavė rezignaciją, i [ 

1 nes "patriotai” ir kitokie i! 
j "džiugai” pradėjo perdaug i* 

’ ' jau ji šmeižti dėl pirmeivis- f 
i.ų jo pažiūrų. Juodašimčiai J 
darė i universiteto valdybą!® 
spaudimą visokiais budais, « 
kad ji prašalintų. Kuomet ¥ 
partaruoju laiku buvo ren- j? 
karnos universiteto fondan | 
'sukos, tai daugelis reakci- ' 
ninku pranešė, kad jie norė- 
ui universitetą paremti, bet 
nemukiausią, nes nenori, kad 

; iu pinigais butų mokamos 
' algos tokiems žmonėms, 
i kaip Laski. Juodašimčiai 
! daugiausia Įniršo ant I.as- 
i.io nuo Bostono policijos 
:reiko, kuomet jis pasmer

kė tuos studentus ir profe- 
orius, kurie užėmė strei- 
’uojančių policmanų vietas. 

; Tie apskelbė ii radikalu ir 
!'radėjo visokiais budais 

■Į persekiot. Jo asmens iš
niekinimui andai buvo paš- 

i ręstas net specialis Harvar- 
! to laikraščio "Lampoon” nu 
! neris. Didesnės begėdystės 

au negalima nei įsivaizdin
ai.

Taigi. Laski, kuris turi 
laugiau proto ir padorumo, 
tegu visi "džingai” sudėjus 
krūvon, padavė rezignaciją 
r išvažiuoja Anglijon, kur

Vietinės Žinios
______ pasirodė .nežinia keno išleis-

_ _ -   _ _ 4 i 1 1 • •-» - L, . .. 1 - z v «■> 1 4 L*

ateinančio j nedėlioj Lietu
vių Salėj vakare busiančios 

Suvažiavusius Konveneijon LDLD. 2 kuopos prakalbos.
Bostone. i Tai turi būt kokių nors

šį panedėli Bostone atsi- apgavikų darbas, likroji 
~ * - - - - ’ 1 n jokių pra

kalbų ateinantį nedėldienio 
vakalą nerengia ir nieko 
apie jas nežino.

I*. Brazaitis, 
LDLD. 2 kp. sekr. 

Nuo Redakcijos: Mes tei- 
ravomės pas salės prižiūrė
toją V. Geguži ir jis mums! 
taip-pat pasakė, kad LDLD. j 
2 kuopa nėra ant to vakaro 
salės paėmus. -

DELEGATUS!

darė Suvienytų Rubsiuvių LDL.D. 2 kuopa 
Unijos konvencija. Suvažia
vo rubsiuvių delegatai iš 
įvairių Amerikos miestų ir 
valstijų. "Keleivio” Redak
cija sveikina juos ir linki 
kuopuikiausių pasisekimų!

Mes gerai atsimenam, 
kaip Amerikos rubsiuviai 
buvo apmirę ir neorgani
zuoti. Jie tuomet dirbo ilgas 
valandas ir buvo išnaudoja
mi be jokio saiko. Tai buvo 
da nelavai senai. Vos keli me 
tai atgal, kuomet Bostono 
rubsiuviai išėjo streikan, iš 
pirmos savaitės daugelis jų 
atsidūrė didžiausiam varge. 
"Keleivio” - - - 
met rinko 
tik galėjo, 
rubsiuviai

Taip pat buvo Brooklyne, 
Chicagoje ir kitur.

Bet kovą buvo darbinin
kų laimėta ir rubsiuviai iš
ėjo iš jos tiek pasimokinę, 
kad šiandien jie gali jau di- ".uotu darbininkų, ir- prašė 
ožiuotis kaipo pavizdingiau- kad jis 
šia organizacija. Iš visų Tečiaus 
amatų, rubsiuviai šiandien atmetė.
yra į_ 
ir geriausia uždirba. Šian
dien rubsiuviams jau nerei
kia prašyti pašalpos iš kitų; 
šiandien jie jau kitus šelpia. 
Kuomet sustreikavo andai 
idieno adrbininkai, rubsiu
vių unija aukavo jiems ne 
šimtais, bet tūkstančiais. 
Kuomet reakcija užsimojo 
ant darbininkų atstovybės 
ir pradėjo braukti iš New 
Yorko legislaturos socialis
tus, rubsiuvių unija vėl bu
vo pirmutinė su aukomis.

Taip, rubsiuviai šiandien 
gali būt pavyzdžiu visiems 
darbininkams. Jr mums 
smagu, kad tokia šauni or
ganizacija apsirinko šįmet 
musų mieste’ vietą savo kon
vencijai. Mes sveikiname ją 
dar syki!

Redakcija tuo- 
aukas ir darė ką 

kad stoję kovon 
nepultų.

Gubernatorius atmetė alaus 
bilių.

Alaus bilius, kuris reika
lavo, kad Massachusstn 
valstijoj butų leidžiama da
lyti ir pardavinėti lengvą 
alų ir vyną, perėjo per abu
du legislaturos butu ir likos 
paduotas gubernatoriui 
Coolidge’ui patvirtinti. Pe
reitą sąvaitę pas gubernato
rių buvo atvykusi delegaci
ja, atstovaujanti 48 unijas, 
arba iš viso 250.000 organi-

tą bilių užtvirtintų, 
gubernatorius bilių 
Uunijos protestuo-

geriausia susivieniję ja.

Gyventojai protestuoja 
prieš dideles vendas.

Cambridge’uje 
prie miesto valdžios komite-: 
tas skundams dėl didelių 
lendu priiminėti. Tūla Ma
ry Santos, kuri gyvena ant

i ram siūloma politikos profe- 
! ;criaus vieta Londono Uni- 
’ -.-ersitete.

Įsteigia i

, --------------- ---------- .NVZ-

Baldwin gat. padavė skun- ua(j
dą, kad namo savininkas ^pa
kėlęs jai rendą nuo $28 iki 
$45 i mėnesi. J. Hamilton. 
kuris gyvena po Nr. 88 
Massachusetts avė.. Įnešė 
skundą, kad nelabai senai jo 
namo savininkas pakėlė jam 
randą nuo $35 iki $40 Į mė- 
re~Į. o dabar jau reikalauja 
$(>0 i mėnesi.

Iš tu skundų tečiaus nie
ko nsišeina.
I___________ _I

Bažnyčia neteko 26,000 
parapijonų.

Bažnyčios biznis smunka. 
Nežiūrint visų pasigirimų, 
..„d žmonės "grįžta prie 
Dievo," surinktas kunigų 
raportas parodo, kad vie
nam tik Suffolk paviete 
(Bostono apielinkėj)’ nuo 
1906 iki 1916 metų bažny
čios neteko 26,000 savo šilti
ninkų. • ’V

1
Ketvirta li ra Metinė Konvencija | 

ssfes SEIMAS I
* v I

Posėdžiai įvyks FORD HALL, 1S Ashburtoi place, BOSTONE. . i 
I

I

Kriaučių Atydai!
SCTfafc==-~-------- -

SUTVERTA IR INKOR
PORUOTA ANT 356.009 
KAPITALO RUBSIUV1V 

BENDROVĖ.

I
§

KRIAUČIŲ UNIJOS 
Amalgamated Clothing Werkeš of America

I*

12 Gegužės, Seredoje, nuo 7:30 vakare
Municipal Building on" sat

BUS GRAŽUS KONCERTAS
Minėtą koncertą surengė Kompozitorius M. PETRAUSKAS.

Tikietus iš anksto galima gaut dykai pas kriaučių atstovus dirbtuvėse ir kriaučių dele
gatą B. SKERSTONĄ.

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

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

Visuose paminėtuose parengimuosę visus darbininkus kviečiame dalyvauti.
KRIAUČIŲ UNUA.A. C. W. of A.

i I.

Visi kriaučiai ir dirbtuvių 
vedėjai malonėkite atsišauk
ti, kad 
spėkomis 
protiškas 
dirbtuvių čionai ir Lietuvoje. 
Rašykite:

taericin Eigli Raincoat 
Manfg. Co, lac.

. .454 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

išvien bendromis 
sukėlus kapitalą ir 
jiegas uždėjimui

Gydytojas ir 
Chirurgas.

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

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAN ST.
i!

!;
&

CBICAGO, 1LL
TEL. BULEVARD 2160.

REIKALINGI
LIETUVIAI vv7AI.

Pastovus darbas, jera mo
kestis.

Atsišaukite j Cukernės darbo 
ofisą. (21)

THE AMERICAN SUGAR 
REFIN1KG UOMPAN Y. 

47 Granite st, Boston, Mass.
(Netoli S<«dh Station)

REIKALINGAS LIETUVIS 
AGENTAS.

ant viso arba dalies laiko, tas 
kuris moka gerai anglų kalbą ir 
galėtų atstovauti didelę korpo- 

j raciją Bostono apielinkėje. At- 
| sišaukite nuo 10 iš ryto.

150 Devonshire st- Room I 
BOSTON, MASS.

&

Arešetavo mėsos trusto 
menedžeri.

Pereitą sąvaitę Bostone 
tapo areštuotas 
trusto menedžeris John E. 
Wilson ir vienkart išleistas 
pašaukimas Armouro kom
panijai. Mat pasirodė, kad 
šita kompanija 3 d. gegužės 
pardavinėjo avinčieną po 25 
centus svarui, kuomet ta 
avinciena kompanijai atsi
eina tiktai 9 centus svarui. 
Tai nesvietiškas visuomenės 
įdėsimas. Tečiaus ar bus plė
šikai nubausti, tai didelis 
klausimas.

Armouro
’j.

Vandens spaudimo sistema 
ugnagesiams.

I Poilgų bandymų Bostone 
galų gale bus Įtaisyta ug
nies gesinimui didelio van
dens spaudimo sistema. Ma
joras Peters paskelbė, kad 
su Bostono Elevated ir Edi
sono šviesos kompanijomis 
tapo padarytas kontraktas 
varyti keturias milžinškas 
rumpas, kurios i minutą 
duos 12,000 galionų vandens 
u 300 svarų spaudimu. Už 

pusės metų šita sistema pra
dėsianti jau veikti. Tuomet 
”inžinai” ugnagesiams liks 
nebereikalingi. Vanduo bus 
spaudžiamas už miesto mi
nėtomis pumpomis.

Prie šitokios sistemos 
miestas pradėjo ruoštis jau 
3 metai atgal. Tam tikslui 
buvo paskolinta ir $1,000,- 
000 pinigu.

i ------------
Užmokėjo $12.000 bausmės.

Tris buvusieji Ne\v Have- 
‘ i,

i

PARSIDUODA AUTOMOBI
LIUS su 3 sėdynėmis, 6 cilinde- 
"ių. žieminis ir vasarinis viršus, 
tinkantis daktarui ir šiaip žmo
gui. Kaina $650. Matyt galima 
po mini. 637 E. 4-th st, So. Bos
tone. (20)

PARSIDUODA NAMAS, ant 
trijų lubų, yra gazai, skiepas ce
mentuotas, parsiduoda pigiai. 
Savininkas gyvena toj pačioj 
stuboj. ’

110 Silver st, So. Bostone.

SIUNČIA PINIGUS Į LIETU
VĄ greitai ir pigiai. "Victory” 
Bondsus priima už pilnus $50.

Paltie Statės Fin. Corp. di
rektorius: (23)

PETRAS BARTKEVICIA
877 Cair.bridge, st, 

Cambridge, Mass.

REIKALINGA VIRĖJA 
orie paprasto virinio, taipgi 
zambarių moteris.

Ne*ton Hospital. IVashington 
Newton Lower Kalis, .Mass.

moteris 
prie

st.,

prie 
apro-

REIKALINGOS MOTERIS 
išsortavimo skurų, darbas ant 
Ravimo; ? 12.50. mokama, -sąvartoje ko- 
’ei mokinas'. Kreipkitės prie Ford

40 Mid«av st, So. Bostone 
MARTINEAU & BURKE CO.

Noriu {rauti gerą. partnerį arba 
parduodu groserštorį, biznis eina gė
jai. Malonėkit tuojaus atsišaukti.

KAZIMIERAS ČIŽIUS
132 C street. So. Boston.

REIKALINGI DARBININKAI 
PRIE ABELNO DARBO
i musuų

UŽBAIGIMO SKYRIŲ
Patyrimas •nereikalingas, atsigau

kit tuojaus.
A ETN A M1LLS 
WATERTOWN. MASS.

» ■
PARSIDUODA RAKANDAI,
Parsiduoda pigiai avėjų kambarių 

r virtuvės rakandai. Savininkas iš- 
ažiuoja Lietuvon. (1$)

A. iKOMAS
10% City Point Ct, So. Boston.

j Tel. So. Boston 1771 i
: Dr. J. Jonikaitis į , .... . „... *
i» __ ___
} Valndos: nuo 9 iki U-tos iš ryto 
i nuo 7 iki 9-tos v-’----
t_____________ ______________________

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius pabėgimus, 

riaudimus, pasigarsinimus 
kių vietų paeina, pirkimus, 
vimus, pajieškojimus giminių arba 
draugų, "Keleivio” 
skaitome po 2c. už žodi pirmą sykį 
ir po 1 lĄc. 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.

SO. BOSTON, MASS.

nusk- 
iš ko- 
parda- 

skaitytojams

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESU ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Commmisa.
66—67 Journal Building 2

262 WASH1NGTON STREET 
( BOSTON, MASS.

Chirurgas ir Gydytojas '
Ofisas: 495 E. BROADWAY, | 

SoN Boston, Mass. t 
iš ryto ♦ 

nuo 7 iki 9-tos vakare. |
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GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
V isus tavorus parduadame 

pigiau negu kitur. Salvklos 100 
svarų $11.00; apynių po 90c. ir 
prisiunčiu visur.

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

! 
« 
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I 
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“KELEIVIO” A DM.
255 BROADWAY,

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRU IR 
MOTERŲ LIGAS.

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

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

69 CHAMBER ST, BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridga 6098.

Tel.: Richmond 2957-M. Į

Dr. David W. Rosen I
Kalba Lietuviškai, Lenkižkai ir j 

Rusiškai. į
GIDO CHRONIŠKAS IR SLA- < 

PTAS LIGAS.
VALANDOS: U

Nuo 8 iki 10 ryto. Į
Nuo 2 iki 3 dieną. J
Nuo 7 iki 8 vakare. i

321 H ANOVER ST. |
BOSTON, MASS. W

Gaisras ant laivo.
Kast Bostono uoste perei

tą subatą užsidegė laivas. 
Ugnį begesinant 11 vgnage- 
sių taip apsvaigo durnais, 
kad kai kuriuos jų reikėjo 
gabenti ligonbutin.

BALIUS.
Subatos vakare, gegužės

15, Moterų Pašalpos draugi- r>o geležinkelio viršininką 
ja "Apšvieta" rengia labai būtent, Natt, Exstein ir 
gražų Gėlių Balių. Visus, Birmingham, tapo nubausti 
jaunus ir senus, kviečiame ir užmokėjo $12,000 baus- 
atsilankvti. ,mės už apgaudinėjimą va’-

---------------- - ‘džios laike savo tarnystės 
Majoras Įsakė pelenų ant geležinkelio.

kontraktoriui, kad i dvi są-j 
vaiti butu išvežti visi pele- . , .... .
nai ir kitos išmatos, kitaip ?v-yks nedelloj, 
trauks jį teisman už kont- pUai nuo 1 vai. is ryto Lie- 
rakto laužvma. Majoro ofi- ‘ a^e.T. y ai?Us. ’F J?0-
sas užverstas skundais, kad nnciuspn si rašyti kviečia-,

LSS. 60 kp. susirinkimas
16 gegužės,

pelenų niekas neveža.

( AMBRIDGE'ANS VISUOME
NĖS ŽINIAI.

Progress Shoe Mfg. Korpora-i 
rija, kurios turtas siekia apie 
S 175,000 ir turi didelę čeverykų 
dirbtuvę Monfelloje, iki birželio 
i dienos parduoda savo serus po 
$100; nuo 1 birželio Šerų kaina 
bus $125. Kas norite gerai Įdėti 
pinigus ir gauti gerą užtikrini
mą nusipirkit tuojaus. Platesnių 
žinių klauskite pas agentą. (21)

P. J. NORKUS
22 (’lark st- ( ambridge. Mass.

EXTRA! EXTRA! PARSIDUODA 
barbernė:

Savininkas važiuoja Lietuvon, to
lei galima pirkti pigiai. Yra 4 skuti
mui krasės, zerkolai ir kiti reikalin- 
ri daiktai. Galima pirkti ir po vieną 
atskirai. Kurie norėtumėt sužinoti 
apie savo gimines Lietuvoje, priduo- 
.it jų adresus, tai aš parvažiavęs ap
lankysiu ir aprašysiu visą jų gyveni
mą. (2t‘>

D. GAMINIS
311 — 4-th st- So. Boston, Mass.

Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikata.

Gelių Balius!
!

i
•
tc• c• ___ _
| UETUVYS DENT1STAS.
j VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 1 Iki 9 rak.

TeL So. Boston 506-W ♦
DAKTARAS J 

i A. L. KAPOČIUS: 
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♦<
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DR. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS: " .

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

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.
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IŠEINU K 

BIZNIO

IŠPARDUODU
Visą Tavorą

kie Namų Baldai.

M. 0L1M

♦ »
♦

NKDCLIOMI8
IH 1 ▼. po ptetą-

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio name 

251 Broadway, tarpe C ir D SU.
[ 80. BOSTON, MA8B.
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Naujiena Visiems.
Pirmą siuntinį vaistų ii Euro

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

Taipgi užlaikom visokių ii- 
dirbysčių ir patentuotų prepa- 
ralų. Kadangi visokių vaistų 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurių čia pa
duodant.
Kraujo Valytojas ..............31-50
Nervų Ramintojas ..............31.50
Nuo slinkimo plaukų ir

pleiskanų .-.................... 31.25
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo niežų ir parkų...........31.25
Nuo saulės nudegimo .... 75c. 
Nuo Reumatizmo ........... 32.00
Bobro Lašai..........................31.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. 32,00 
Periamas visokių

gėlių 50c, 31, 32, 33, 34, 36. 
Muilai................. 25c. 50c. ir 75c.
.Taipgi užlaikom šimtus kito

kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingi; ligų ir tX

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženklelį atsakymui.

Adresuoki t šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
373 Broadway,

So. Boston, Mass.

Tel. Bcach 6933

DR. H. M. FRIEŪMŠN
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRU IR MOTERŲ- 
Taipgi, kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

388 Broa<iway, 
SO. BOSTON, MASS.

• ’

Skaudėjimas 
strėnose

labai dažnai paeina nuo kokio nors 
inkstų suirimo. Totas apsireiškimas 
dažnai būva pirmutiniu atkreipimu 
domes į tai, kad inkstai ir pusiš ne
veikia kaip reikiant. Atsidėk tam 
tuojaus. Vartok

Sėrera’dS 
Kidney and Liver 
Remedy

(Severo* Inkstų ir Kepenų Vaistą) 
nuris yra patariamas visur, kur 
inkstai ar pūslė reikalabja toniko. 
Vartok jį nuo pūslės ir inkstu užde
gimą šlapimo susilaikymo, šlapimo 
sutirštšjimo. skausmingo šlapinimo
si. sutinusių kojų ir skausmo strė
nose. paeinančio nuo inkštimų kliū
čių. Ktanoa: 75« ir $1.26, su 8 ar 
6 centais mokesčių visose aptiekose.

I
sI ii

REIKALINGOS MERGINOS I
prie spėka varomų masinu siūti 

RRAINKOTUS
Lengvas švarus darbas. Taipgi MERGINOS • 

dirbti GUMINIUS čEVERYKUS.
Mes mokam $12.50 savaitėje kada mokinasi; dar
bas ant virados ir gera alga kada išmoksta. Mes 
esame netoli KENDALL SQ., CAMBRIIMJE. 

Tik 10 minutų nuo Park st. ir paranku iš South Bo- | 
stono ir Somervilleš.
Atsišaukite ir pamatykite mus bile dieną tarp 8 ir 5.

American Rubber Co.

Lietuvių Moterų Pašalpos draugi- 
"Anšvieta” rengia laoai gražų 

Gėlių Balių. Kas gaus daugiausiai 
mp nributi K D Raštininkai tas laimės gražią dovaną. Buspnouu. IX p. nasuniIlKas. užkandžiai ir kiti pamai-ginimai. Mu- 

’ zi kantai geriausi. «
Lai uis Įvyks:

Subatoj, 15 Gegužės
1920

i
DIDELĖS PRAKALBOS.
Panedėlio vakare, U ne

užmušė 3 gūžės, nuo 7:30 vakare, Lie- 
Vežėjas tuvių svetainėje, So. Bosto

ne, kalbės F. J. Bagočius ir, 
— V. B. Ambrozaitis apie Lie-,

Bostone pasirodė raupąi. tuvą ir pramonę. Prakalbas 
Apsirgo tūlas Bates. Jis pa- rengia Progress Avalų 
imtas miesto ligonbntin ir Bendrovė, 
tuojaus įskiepytas

Ant Imman gatvės, Camb 
ridge’uje, pereitą panedėlį 
po pietų trokas ’ x= ° 
metų mergaitę, 
areštuotas. Nuo 7:30 vakare. x

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampa? E ir Silver sts. So. Bostone.

Širdingai kviečia gerbiamą publi
ka atsilankyti KOMITETAS.

W F SfVfOA CO 

CEDAR RAf’lDS. IOWA I

<»


