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VISA ŠALIS DARYS GIN
KLUS.

Tuo budu bolševikai nori 
sutraškinti lenkų reakciją.

Maskva.— Gegužės 11 d- 
centralis sovietų komitetas 
apskelbė karės stovį visose 
centralės ir šiaurės Rusijos 
gubernijose, tų tarpe ir Ar
changelsko gubernijoj. Po 
tuo įsakymu pasirašo Kali
ninas ir Leninas.

Neišvengiamu budu rei
kėjo pertraukti ramybės 
laiko pramonę ir apskelbti 
karės stovį, kad sukoncent
ravus visas šalies spėkas 
ginklų ir amunicijos gami
nimui. Tas, žinoma, sutruk
dys neapribotam laikui 
naujinimą prekybos su 
sieniu, nes Rusija dabar 
gali nieko, eksportuoti, 
importuoti.

Pildomiems komitetams 
provincijose duota pilna ga
le saugoti geležinkelius, ka
rinę medžiagą, magazinus, 
stotis, kontroliuoti telefono 
ir telegrafo susisiekimus.

Nutarta įvesti valdžios 
raštinėse 24 valandų darbo 
parą ir visokiais budais 
skubinėti gaminimą karinių 
reikmenų, kad kuo greičiau
sia sutriuškinus kruvinąją 
lenkų reakciją. Pokol bus 
karės stovis, šito programo 
pildyme pildomieji sovietų 
komitetai turės tokią pat 
galę, kaip ir karės tribuno
lai. Jie turės teisę net baust 
už nepaklusnumą.

at- 
UŽ- 
ne- 
nei

BOLŠEVIKAI UŽIMA 
ARMĖNIJĄ.

Rusų bolševikų spėkos To
torijoj (Azarbažane) parei
kalavo andai, kad Armėnija 
atiduotų jiems Karabą ir lei
stų pereiti per Armėnijos 
žemę Azijos Turkijon, kur 
jie norėjo susivienyti su 
turkų nacionalistais.

Šitą reikalavimą Armėni
jos prezidentas Chatitian 
atmetė, bet sovietų komite
tai Erivane jam pasiprieši
no ir surinko pakankamai 
kariumenės, kad Chatitiano 
valdžią nuvertus- Sakoma, 
kad Gruzijos respublika 
taipgi neatsilaikys prieš so
vietų spaudimą, nors iki šiol 
jie vis priešinosi jų reikala
vimams. __

Turkų nacionalistų kariu- ŠOVĖ TURKŲ MINISTE- 
menė kas diena auga ir stip
rėja. Ji jau atrėmė kelis 
ištikimos sultono armijos 
antpuolius ir dabar maršuo- 
ja linkui Dardanelių. Iš 
sultono armijos kareiviai 
nuolatos bėga į nacionalistų 
eiles. Manoma, kad sultono 
kariumenė greitu laiku vi
sai pakriks-

I----------- J -

i FINAI NORI TAIKYTIS 
SU SOVIETAIS.

Helsingfors—Finų užsie
nio ministeris Holste nu
siuntė bolševikų užsienio 
reikalų komisarui čičerinui 
pranešimą, kad Finlandijos 
valdžia geidžia pradėti su 
Rusijos valdžia taikos dery
bas ir greitu laiku pasiūlys 
datą ir vietą konferencijai.

Prie šito nutarimo finų 
valdžia pirėjo apsvarsčiusi j 
Maskvos valdžios pasiulimą 
baigti karę.

i

True translation filed wfth the post- 
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TURKAI SUMUŠĖ 3,000 
FRANCUZŲ.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad 3,000 franeuzų 
kareivių, kurie 9 gegužės 
išėjo iš Killiso į pagalbą ap
suptam garnizonui Ainta- 
be, buvo turkų nacionalistų 
sulaikyti nedaėjus 10 mylių 
iki savo tikslo, ir skaudžiai 
sumušti. Nacionalistai tu- 
rėjogeresnių kanuolių negu 
rėjo geresnių kanuolių ne
gu franeuzai ir nuolatos 
bombardavo juos iš tokio 
tolumo, kad franeuzų ka- 
nuolės turkų negalėjo siek
ti. Franeuzų padėtis Killise 
ir Aintabe esanti labai blo
ga.

NORI ATIMTI KIJEVĄ

1
NACIONALISTŲ
DĄ MIRIOP-

I ls Londono pranešama, 
kad nepaprastai kariškas 
teismas Konstantinopolyje 
pasmerkė turkų nacionali
stų vadą Mustafą Kemalą 
miriop. Bet jie teisė jį už 

Kamei yra liuosas ir 
veda prieš sąjungininkus

Waterburio Darbininkai 
prašo visuomenės paramos.

DANAI PERTRAUKĖ 
PREKYBOS KONFE
RENCIJĄ SU RUSIJA.
Iš Kopenhagos praneša

ma, kad danų komitetas per 
traukė konferenciją, kuri 
buvo vedama tenai su Rusi
jos sovietų valdžios atsto
vais dėl užmezgimo preky
bos santikių- Konferencija 
buvo pertrtukta dėlto, kad 
Maskvoje bolševikai arešta
vo kooperatyvų vadus ir pa- 
iiuosavo tų organizacijų at
stovus Londone. Pakol da
lykai Rusijos viduje gerai 
nepaaiškės,danai sakos Į jo
kias derybas su sovietų at
stovais neisią .

.. EKSPLIOZIJA MASK
VOJE.

Paryžiaus Eifelio bokš
te pagauta išleistą iš Mask
vos bevėlę telegramą, kun 
sako, kad ant geležinkelio 
stoties Maskvoj expliodavo 
siunčiama kuriumenei amu
nicija ir apgriovė stotį.

ODESOS PAĖMIMAS . 
NEPATVIRTINTAS.
Pereitą sąvaitę lenkai 

buvo paskelbę pasauliui, 
buk jie jau paėmę Odesą. 
Bet Londonas dabar prane
ša, kad šita žinia "nepat
virtinta.” Vadinasi, lenkai 
melavo.

AIRIAI DEGINA POLI
CIJOS TRIOBAS.

Iš Londono pranešama, 
kad anksti rytą 40 ginkluotų 
vyrų užpuolė Gortino kai
mą, Tyrone apskrityje, ir 
sudegino policijos nuovadą. 
Plumbridge miestelyje taip
gi sudeginta policijos trio- 
bos.

Rl.
Iš Konstantinopolio pra

nešama, kad tenai buvo pa
darytas ant didžiojo vyziro 
(valstybės prezidento) Da- 
mad Farid Pašos gyvybės 
pasikėsinimas. Trįs šūviai 
buvo paleisti, bet nei vienas 
jam nepataikė.

VOKIETIJOJ PLENUO- 
JAMA NAUJAS SUKI

LIMAS.
Vokiečių atžagareivių 

atstovas Graefe pasakė Rei
chstage, jog Vokietijos ko
munistai pienuoją 
sukilimą.

SUŠAUDĖ KETURIS 
"DONOSČIKUS.”

Vincennes kalėjime, 
Prancūzijoj, jie r ei toj suba- 
toj tapo sušaudyti trįs vy
rai ir viena moteris, užtai, 
kad vokiečių okupacijos me
tu jie skųsdavo karinei vo- 
valdžiai savo žmones. Iš vi
so dėl tokių "donosų” buvo 
kaltinama 28 žmonės. Vie
nuolika jų pasmerkta mib- 
iop, 11 nuteista iki gyvos 
galvos kalėjjiman, o 6 ištei
sinta.
RYTŲ EUROPAI GRŲSIA 

BADAS.
Tik Lietuvai, Rumunijai ir 
Ukranai duonos užteksią.

Bostono finansistų laik
raštis ”News Bureau,” pa
siremdamas Anglijos šelpi
mo komisijos raportu, pa
duoda skaitlinių, kaip rytų 
Europoje stovi maisto rei
kalai. Tenai skaitom: ”Kas 
dėl javų, tai .Lenkijai šį pa
vasarį reikės jų 500,0000 to
nų sėkloms ir duonai; Čeko
slovakija reikalauja 350,000 
tonų.

"Armėnijai reikia po 
6,000 tonų miltų kas mėnuo, 

”Be to, kas augščiau pa
sakyta, Estonijai da reikia 
7,200 tonų cukraus, o Veng
rijai 63,000 tonų cukraus ir 
53,000 tonų mėsos.

"Iš žalios medžiagos Len
kijai reikia bovelnos, vilnų 
trąšų, gumos, plušų, alie
jaus ir druskos. Tų pačių 
medžiagų reikia Čeko-Slo- 
vakijai, Serbijai ir Austri
jai. Vengrijai reikia bovel
nos ir vilnų, o Rusijai bovel
nos ir gumos.”

"Rumunija turi gana 
kviečių ir kukuruzų savo 
reikalams ir galės da užsie
niui parduoti.
"eSrbija taipgi turi pakan

kamai sau maisto ir dau
giau kaip 1,000,000 tonų 
kviečių ir kukuruzų galės 
da eksportuoti.

"Austrijai reikia 632,006 
tonų maisto.

"Vengrijai reikia 380,000 
tonų žmonių maistui ir 
1,433,000 tonų miežiu, kuku
ruzų ir avižų gyvuliams.

"Estonija reikalauja 7,200 
tonų ryžių.

'Latvijos reikalavimus 
gali patenkinti Lietuva, kuri 
prižadėjo jai parduoti 6,500 
tonų javų.

"Pietų Rusija turės turbut

Sąjungininkų laivynai akių, 
bombarduoja kaimus prie 

Juodųjų Jūrių
Londone gauta iš Mask

vos bevėlių telegrafu žinia, 
kad apie Kijevą sovietų ka- ________ r -
riumenė pradėjo ofensyvą’Ji šovė tūlas policmanas, 
ir ėmė mušti lenkus su uk: bet sužeidė tiktai jo palvdo- 
rainiečiais, kurie 10 dienų vą- šo vi kas areštuotas, 
atgal užėmė Kijevo miestą. 
Bolševikai antpuolį pradėjo 
10 mylių į šiaurės rytus nuo 
Kijevo.

"Borisovo apielinkėj kol 
kas eina tiktai vietinis mu
šis,” sako pranešimas. "Mu-, 
sų lakūnai buvo susirėmę! 
padangėse su lenkų oro spė
komis. Vienas lenkų orlai
vis buvo numuštas žemėn. 
Jų lakūnas paimtas nelais
vėn-

•"Čerkasko apielinkėje 
mes paėmėm vieną kaimą to 
miesto vakaruose. Musų ka
riumenė pasekmingai veda 
tovą 10 mylių šiaurės link 
nuo Vapniarkos stoties.

"Krymo kriptvje, į vaka
rus nuo Perekopo, priešo 
laivai kelis kartus bombar- 
iavo kaimus pajūryje.

"Azovo juroje buvo susi
rėmimas su priešo laivynu 
14 mylių vakarų link nuo 
Berdiansko- Priešo laivai 
buvo priversti pasitraukti.”

Waterburio darbininkai, 
nebegalėdami pakelti gyve
nimo sunkenybių ir skursti 
už bado algos, mėtė darbą 
ir pareikalavo iš savo išnau
dotojų daugiau mokesties. 
Jie streikuoja jau nuo pu

psės balandžio mėnesio- Nuo 
___ i pusės balandžio mėnesio 

Šimą, parliamentas nubal- 15,000 darbininkų stovi ko- 
suotų, ar jis pasitiki dabar- vo? ^au^e 1r laiko jau

ITALIJOJ SOCIALISTAI 
NUVERTĖ MINISTE

RIJĄ.
Italijos parlamente socia

listai padarė Įnešimą reika
laudami permainų pašte ir 

k - ” ~ telegrafe. Ministerių pirmi-!
r . r]-.. • i , ninkas Nitti pareikalavo,iAnt didžiojo vyziro (vai- . . ... . , ĮT- -it - 'i 

stybės ministerio) gyvybės kad vietoj balsuoti šitą inę 
vėl buvo padarytas pasike- *’ 
nimas Konstantinopolyje. tinę ministerija, ar ne. Ir 

193 balsais prieš 112 parlia- 
mentas išreiškė ministerių 
kabinetui nepasitirejimą. 
Kartu su socialistais prieš 
ministerius balsavo ir liau
dies partija. Todėl Nitti mi
nisterija turėjo rezignuoti.

KAIZERIO SOSTOS PAR
SIDUODA ANT LI- 

CITACIJOS.
Gegužės 22 d. New Yorke

bus išstatytas ant licitacijos AMERIKOS VALDININ-
I

i buvusio Vokietijos kaize
rio sostas ir Bavarijos kara
liaus įvairus rakandai, ku
rie buvo užgriebti už sko
las Vokietijos monarchams 
išbėgiojus- Visus tuos "for- 
ničius” supirko ir Ameri- 

sonas.

CARRANZA D A NESU
IMTAS. ,

Meksikos prezidentas 
Carranza, kuris pereitą są
vaitę buvo paskelbtas suim
tu, pasirodo esąs dar Luo
šas. Jisai su saujale ištiki
mų savo kareivių buvo ap
suptas ir per 5 dienas kovo
jo. Ant galo jam pavyko pa
bėgti.

naują

VOKIEČIAI SPYRIA
PRANCŪZUS LAUKAN.
Vokietijos valdžia nutarė 

nedalyvauti Spa konferen
cijoj su sąjungininkais, jei
gu franeuzai neištrauks sa
vo kariumenės iš Pareinės. _ ____ ___
Iš Frankfurto franeuzai nuo 1,000,000” iki" 4'660 000 
jau išėjo, bet kitose vietose tonų perteklių ir ’gaig= ii 
da stovi- . parduoti užsieniui.

KAS BOLŠEVIKŲ 
KALĖJIME

Washingtone gauta ži
nių, kad Xenophon B? Kal- 
matiano, buvęs Amerikos 
konsulio Maskvoje patarė
jas. dabar miršta tenai bol-

praneša Anglijos Šelpimo 
Komisijos Rusijoj pirmi
ninkė Martin. Kalmatiano 

; buvo areštuotas Maskvoje 
pusantrų metų atgal. Už ką 
jį kaltina, Washingtone ne
žino. Jo žmona prašo, kač 
šios šalies valdžia užsistotų 
už jį-

Kviečia Amerikie
čius Lietuvon

VOKIETIJA TURI UŽ
MOKĖT $30,000,000.000-
Iš Paryžiaus pranešama, 

kad anglų-francuzų konfe
rencija, kuri dabar pasibai
dė Anglijoj, nutarusi, jog iš 
viso Vokietija turi užmokė

ki atlvginimo už karės nuo
stolius 120,000,000,000 mar
kių auksu (apie $30,000,000- 
j00). Šitas reikalavimas bus 
paduotas vokiečiams Spa 
konfereicijoj, kurion bus 
oakviesti ir Vokietijos at
stovai.

Sakoma, kad sukėlimui 
:os sumos sąjungininkai pa
velysią Vokietijai išleisti 
:am tirkus bondsus- Tuo ba
lu Francuzija galėtų gauti 
greitai pinigų ir užmokėti 
;avo skolas Amerikai ir ki
toms valstybėms.

LENKAI PRAŠYS SO
VIETŲ TAIKOS.

Londono "Dailv Express” ... .................. .- - - - Dirva gaminimui ir rinka

TENAI REIKIA VISOKIŲ 
DIRBTUVIŲ.

sako, kad Lenkija tuojaus u,rv» įminimui ir nni 
prašysianti sovietų Rusijos pardavimui kuo pui- 
atnaujinti taikos derybas. klausios.

i
ORLEANO MERGELĖ 

BUS ŠVENTA.
Praėjusį nedėldienį po

piežius apskelbė franeuzų tokį laišką: 
tautos karžygę OrleanoMer "C 
gele šventa esant.

Amerikos Lietuvių Me
chanikų Sąjunga gavo nuo 
M. D. Tuinvlos iš Krosnos. 
Mariampolės apskričio, ši

"Gerbiamieji! — Radęs 
gėlę šventa esant. Ceremo- jūsų atsišaukimą Lietuvos 
nijos buvo kuodidžiausios. laikraščiuose, ir matvda- 
Visa šv. Petro bažnyčia bu- mas jūsų norus pasidarbuo- 
vo apšviesta žiburiais- Tuk- ti musų tėvynės atstatyme, 
stančiai žvakių degė viduje pareiškiu: 'Puikus dr gar- 
ir šimtai < 
žibėjo iš lauko.

PĖSČIOMS GRĮŽTA Iš SI
BIRO NAMO.

Tūkstančiai austrų ir ven 
?rų, kurie 1914 metais buvo 
įaimti rusų nelaisvėn ir iš
siųsti Sibiran, išbuvę tenai 
5 metus ir nelietekę vilties, 
kad juos kas nore iš tenai 
grąžins, dabar leidosi įs
čiomis namo. Pridengę sa
vo kūną skarmalais, kokie 
ia liko iš tu uniformų, ku- 
das jie dėvi nuo 1914 metų. 
Šitie visų užmiršti ir aplei
sti žmonės tikisi į metus lai
ko galėsią i savo tėviškę pa- 
•eiti. Iš Sibiro į Austriją 
zra 4,000 mylių. Apie pra
dėtą jų kelionę praneša A- 
merikos Raudonasai Kry
žius iš Sibiro-

elektriškų lempų bingas tasai jūsų sumany- 
q kuomet mas.’ Mes laukiame jūsų 

Orleano Mergelė buvo gyva, pargrįžtant su visais jūsų 
tai kunigai apskelbė ją "ra- 'kapitalais ir mokslu.’ Mes 

ir sudegino ant lau- priimsime jumis iškeltomis 
rankomis. Gyvenimais le
mia jums gerų pasekmių 
Lietuvoje. Dirvą mes jums 
nuošiame kuo-puikiaušią ir 
konkurentų čia jums nebus. 
Dirva prekių gaminimui ir 
rinka jų pardavimui — vi
sų puikiausios.

"Visų primiausia ir rei
kalingiausia steigti gamy
bos yra šios: verpimo ir au
dimo; odų ir batų gamini
mo; popieros dirbimo; miš
kų žalios medžiogos perdir
bimo; ūkio ir sodų produk
tu, daržovių prezervavimo 
(kenavimo); stiklo, molio ir 
medžio indų dirbimo.

"Tad — valio Mechanikų 
Sąjunga! Mes jus laukia
me!

gana” 
žo.

DETEKTIVAI VAGIS
New Yorke tapo areštuo

ti keturi detektivai už vogi
mą tavorų iš vagonų. Jie bu
vo pasamdyti ant New York 
Centrai geležinkelio saugot 
vagonus nuo vagių, bet pa
sirodė, kad jie patįs vagia. 
Išplėšę vagoną, detektivai 
turėdavo darbo "jieškoti" 
vagių. Juos suėmė kiti pri
vatiniai detektivai, kuriuos 
geležinkelio kompanija bu
vo pasamdžiusi jiems sau
got. Suimti detektivai tapo 
perduoti federaliai valdžiai.

Kanadoj, Montlealo mies
te, policijos nuovadoj nusi
šovė William Browne, kuris 
buvo suimtas už pavogimą 
iš' Royal Banko $50,000.

nei cento neuždirba. Ka
dangi algos buvo menkos, 
tai daugeliui streikierių, 
ypatingai tų, ką turi užlai
kyti šeimynas, pasidarė jau 
reikalinga pašalpa.

Matydama sunkų darbi
ninkų padėjimą, unija išrin
ko ir įgaliojo lietuvių komi
tetą parinkti aukų badau
jančioms streikierių šeimy
noms. Geresnieji Waterbu- 
rio biznieriai po keliatą dė- 
tėtkų dolerių jau paaukavo. 
Bet kadangi pragyvenimas 
dabar labai brangus, ir ka
dangi pašalpos reikalingų 
šeimynų kas sykis atsiran- 
la vis daugiau, tai streikie- 
riai meldžia ir kitų miestų 
ietuvių ištiesti savo pašal
nos ranką. Kova begink
lėms darbininkams su gin
kluotu kapitalu labai sun
ki ir jeigu darbininkai ne- 
narems darbininkų tai 
jiems sunku bus laimėti-

Draugai ir broliai darbi
ninkai! Waterburio strei- 
kieriai prašo jūsų štai ko:

1. Paskirkit kiek galėda- 
ni aukų iš savo iždo.

2. Parinkite aukų tarpe 
susirinkusių jūsų draugų.

3- Paskirkite aukų rinkė- - 
jus, tegul jie prie kiekvie
nos progos parenka aukų.

Money orderius ir čekius 
•ašykite streikierių iždinin
ko vardu: Pranas Liubins- 
kas, o siųskite raštininkui 
Jurgiui Kasiuliui sekančiu 
adresu: 21 Green st., Wa- 
terbury, Conn.

Kasierius pastatytas po 
$1,000 kaucijos.

KUNIGAS PAVOGĖ 
$50,000.

Iš Manchesterio, N- H., 
oabėgo lenkų katalikų kuni
gas Steponas Plaza ir išsi
nešė $50,000 parapijos pi
nigų. Jam areštuoti yra iš
leistas vvarrantas-

Pereito j seredoj 1,000 pa- 
rapijonų įtaisė prieš jį de
monstraciją ir apsupo kle
boniją. Žmonės reikalavo 
vis atskaitų iš parapijos pi
nigų, bet kunigas jų neduo
ta vo, sakydamas, kad ant 
Dievo garbės sudėtų pinigų 
larapijonįs negali skaityti, 
(ada žmonėms išsibaigė 
lantrybė ir jie nutarė tam 
mulkinimui padaryti galą, 
mnigas jjasiėmęs pinigus 
išdūmė.

„M. D. Tuinyla.
" ’Sietvno’ Bendrovės ve

dėjas.”

GAVO $600 Už KRAUJĄ.
Hopkinso daktarų mo

kykloj, Baltimorėj, vienas 
studentas davė nuleisti sau 
11 painei ų (puskvorčių) 
kraujo, kuris reikalingas 
kitam žmogui įleisti. Už tą 
kraują jis gavo po $50 nuo 
įaintės, arba $600 išviso- Ir 

jis išrodo visai stiprus.



1 KELEIVIS

tuvos prabaščių partija.

h APŽVALGA 0
STEIGIAMAM SEIMUI 

SUSIRINKUS
Paskui Smetonos kompa

niją tuojaus maršuos ir Lie-

žastis yra ne "sunkus Iri- ra joks Lietuvos atstovas, 
kai. bet jos politika. Ji per Jis atvažiavęs čionai parin-. 
kelis metus buvo sociahs- * ‘ ~
tiškas laikraštis; bet pasta
ruoju laiku ji staiga per
mainė savo frontą, išsiža
dėjo socialistiško vardo ir

kti nusibankrutijusiai Sme
tonos-Yčo "Pažangai" au
kų. tai ir viskas. Sakoma.. 
kad klerikalai vadina jį 
"Lietuvos atstovu" tuo iš- 1

Ką žmones rašo ■ 
iš Lietuvos. i i

Patarimai keliaujan 
tiems Lietuvon.

I

CHICAGIŠKĖ "LIETUVA” 
SUSTOJO.

Chicagos tautininkų or
ganas "Lietuva” sustoja ė- 
jus- 110-tam jos numeryje 
skaitome šitokį pranešimą: 

” 'Lietuvos' Dienraščio ben
drovės direktoriai šiuomi pra
neša visiems Bendrovės dali
ninkams bei dienraščio skaity
tojams. jogei delei tūlų neiš
vengiamų sunkenybių. Įvairi 1 
kliūčių ir nedateklių, laikraš
tis gyvuoti beveik negali, šis 
yra gal būt paskutinis nuni< - 
ris.

"Paskutinis 'Lietuvos' Ben
drovės dalininkų susirinkimas 
liko be pasekmių. Mažuma se
rų atstovauta. Reiškia aiduma 
šėrininkų dienraščio likimo ne
paiso. Todėl ir pasekmės skau
džios. Gal plačioje tautininkų 
visuomenėje blizga kibirkštis 
vilties,

"Niekam dienraščio likimu 
neužsiinteresavus, "Lietuva" 
atsisveikina su visais.”

Redaktorius taip pat at
sisveikino su skaitytojais. 
Sako, "Lietuva” mirė.

Brooklyno komunistų or
ganas "Laisvė" irgi vos tik 
gyvuoja. Kelia? dienas buvo 
jau sustojus, dabar išeina 
sumažėjus ir aimanuoja, 
kad vargiai per vasarą iš
laikysianti.

gal ji ateis pagelbor

Pereitą subatą Kaune jau 
susirinko Steigiamasai Lie
tuvos Seimas.

Susirinko 112 žmonių, ku
riuos Lietuvos gyventojai 
išrinko ir įgaliojo Lietuvos 
tvarkai nustatyti.

Iki šiol Lietuvoj buvo lai
kina valdžia, laikini įstaty
mai ir viskas kita laikina.

Kaip Lietuva turės tvar
kytis toliau, tai jau prigulės 
nuo Stegiamojo Seimo, nuo 
tų 112 atstovų, kuriuos 14- 
15 balandžio gyventojai vi
suotinu balsavimu išrinko.

Didžiumą šitų atstovų su
daro tečiaus klerikalai, ku
rie oficialiai vadinasi krikš- 
čion.-demokratais. Tai yra 
atžagareiviškiausia partija. 
Atžagareiviškesnės partijos 
už klerikalus Lietuvoje da
bar nėra. Taigi kįla klausi
mas, ar tokios partijos kon
troliuojamas Seimas nesu
varžys gyventojų laisvę, ar 
nesustiprins jisai reakciją?

Mes manome, kad ne. Ir 
štai kodėl ne. Laikinoji Lie
tuvos valdžia buvo klerika
lų valdžia. Visa Lietuvos po
litika. visas šunvuodegavi- 
mas užsienio reakcinin
kams. visas persekiojimas 
darbininkų, smaugumas 
laikraščių, draudimas su
važiavimų, žodžiu sa
kant — visos represijos, 
tai buvo vis klerikalų dar
bas. Bet šitą darbą • Menka- POPIEŽIUS IR MĖŠLAS, 
lai varė ne savo vardu. Vi
sus pienus darė jų Taryba, 
bet tiems pienams vykinti ji 
išstūmė oriešakin Yčo par
tiją "Pažangą." Galvanaus
ko sudarytas ministeriu ka
binetas susidėjo beveik iš 
vienų "pažangiečių." Pats 
Smetona taipgi "pažangie
tis." Rodėsi, kad "pažangie
čiai" ir Steigiamąjį Seimą 
užgriebs. Bet išėjo visai kas 
kita. Kada paskelbta rinki
mų daviniai, pasirodė, kad į 
Steigiamąjį Seimą nepateko 
nei vienas "Pažangos” žmo
gus.

Vadinasi, Smetonos-Vol- 
demaro-Yčo kompanija, ku
ri oficialiai valdė Lietuvą, 
rinkimuose tapo biauriai su
mušta, taip sumušta, kad 
krašto tvarkos nustatyme 
ji neturės jau jokio balso..

Tas parodo, kad žmonės 
yra priešingi tai politikai, 
kokios laikėsi Smetonos val
džia. Bet šita politika, tai 
juk kunigų politika. Smeto
na čia buvo tiktai aktorius; 
režysieriais gi buvo kuni
gai.

Dabar aktorių roles tu
rės pasiimti jau patįs režy- 
sieriai. Kada Steigiamasai 
Seimas pradės rišti žemės 
klausimą, kada prieis prie 
dabininkų teisės organizuo
tis ir streikuoti, prie sąžinės 
ir žodžio laisvės, kunigai tu
rės parodyt tikrąjį savo vei
dą. Iki šiol jie stojo už di
džiausias reformas, kad tik 
patraukus savo pusėn mi
nias. Ir daug žmonių jiems 
patikėjo. Bet kada prisieis 
tas reformas vykinti gvve- 
niman. kunigai pradės joms 
priešintis. Tuomet daug kri
kščionių demokratų nuo ku
nigų partijos atsimes ir per
eis socialistų pusėn.

Taigi tas faktas, kad iš 
112 atstovų Steigiamajam 
Seime yra 53 krikščionis de
mokratai, neprivalo mus 
gąsdinti. Kaip tik paaiškės, 
kad kunigai laikosi tos pa
čios politikos, kokios laikėsi 
Smetonos valdžia, jie pasi
liks be žmonių.

Smetonos partija jau už
baigė negarbingą savo kari- 
jerą ir turės eiti į Lietuvos1

Tūlas laikas atgal "Kelei
vyje" buvo rašyta, kad po
piežius Aleksandras VI tu
rėjo su merga Rosa Vanoz- 
za 5 vaikus. Kunigų orga
nui "Draugui” tas nepatiko 
ir jis riečia mums pamokslą, 
kad apie blogus 
darbus nereikią 
Girdi:

"Mes iš popiežių

popiežių 
kalbėti.

istorijos 
neišbraukiame kas buvo blo
ga. Bostono ir Chicagos so
cialistu laikraščiai niekada ne
minėjo to, kas joje yra gera. 
Praeities nuotikiai jiems ir 
mums yra proto maistas. Tik 

jie mėgsta žmonių mėšlą, o mes 
prie to ėdesio nenorime pripra
sti ir negalėtume, jei norėtu

me.”
Iš to išeina, kad popie

žiaus Aleksandro VI darbai, 
tai mėšlas. Taip sako kuni
gų organas.

"LAISVĖ” SMUNKA.
Komunistų organėlis 

"Laisvė,” kuris nesenai pas
kelbė LSS. "palaidota” ir 
pranašavo visiems socialis
tų laikraščiams mirti, da
bar pats pradėjo šauktis pa
galbos, kad išlikus gyvam. 
•Jau ir iki šiol "Laisvė" gy
veno daugiausia išmaldo
mis, lyg tas ubagas, bet da
bar ir aukų neužtenka- To
dėl jos leidėjai rašo:

"Musų supratimu, "Laisvės" 
Koop. Direktoriai turėtų nors 
kiek apie tai pagalvoti ir nors 
kiek, nors iki 12 dolerių pakel
ti prenumeratos kainą. Juk 
toliau taip gyventi negalima. 
Juk išmaldomis galima pratęs
ti mėnesi, kitą, pusę metų, me
tus. bet neilgiau... Leidžiant 
dienraštį už pusdykį, galima 
bus greitai pasilikti visai be 
dienraščio.”

Bet netiesą "Laisvė” sa
ko, kad ji eina "už pusdykį.” 
Dabar ji kainuoja metams 
Amerikoje $6.00, kuomet 
"Naujienos," dvigubai di
desnis ir dešimts kartų ge
riau vedamas dienraštis, 
kainuoja tiktai $5.00 me
tams. ir visai nesiskundžia, 
kad joms butų sunku. Kiek 
mes girdėjome, "Naujie
nos" da ir pelno gražaus 

isterijos muzėjų ant lentv- pasidaro.
no. ‘ "Laisvės” smukimo prie

t

Stasys Markevičių iš W.
______ _____ _____ ynno gavo nuo Valkinin- 

pradėjo šmeižti socialistus rokavimu, kad žmonės dau- kų, Vilniaus gubernijos, ši-
. Toks,tokį laišką;

Užėmus mus kraštą vu-__  ___ _______
_ . - l iečiamo, jie tuojaus surašė važiuoti Lietuvon.” Kaui; . ...............  »
kun. Mironas paaiškina per visus žmones, gyvulius, kiek eauti šie dokumentai, skei- stotį "Gare du Nord" ir čia 
spaudą,.ką jis ištikrujų čia zi mes turi, kiex kas turi niame atšikirai nurodymus ; iuos "užčekiuoti” tolesnei 
atstovauja ir kam jis renka sėklų; kūne neturėjo sėklų, * -
aukas—Lietuvos valstybei.'tiems divė r.’.gių \ ašarini j, j 
ar atžagareivių partijai? !r. iežių, avižų, ru**t iyje ve: 

Žmonės šneka, kad ta par-:Cl?‘v^ z-lininių rugių, bet ki- 
tija ("Pažanga") buvo pa-jiusnie»i.i piv.ejoin t nuo 
skolinus iš Prekybos ir Pra-^-'^op1-! ,’’iską. oirm.ausir.i

aršiau negu klerikalai. Su- giau jam aukautų. '___
j sipratę darbininkai, kurie darbas Lutu visuomenės ap- 
| pirma ją remdavo, pasipik- gaudinėjimas. Taigi tegul 
Į tino tokia politika. Tame ir J 
yra visa paslaptis. į.

1. Žandien be jokių didėlių 
sunkenybių kiekvienas gali 

y; gauti pasą arba afidavitą 
i Lietuvon. Kaip

J atvykus į stotį St. Lazare,
■ keliauninkams patogiausia, 
išgavus savo daiktus iš trau
kinio ir muitinės, gabenti į

GINA ŠNIPUS.
Nagrinėjant komunistu 

bylą Bostone anądien paaiš
kėjo. kad beveik visą komu
nistų nartiją valdo slaptos 
policijos 
"revoliucine'

ina \aiuu Slapios I V *• • -• »• J -i
agentai: jie dalija monės Banko 200,000 a ūksi-R • klius. r iKtju t.uot 10 < vy 

revoliucinę^ literatūra,; nu rinkimų agitacijai, Uv(-- ....
rengia mitingus, sako bai- neturėdama iš ko tų pinigų i‘^aen}e yistų 

isiai revoliucingas pia---- -—. .......... . - - - - . -
kalbas ir ragina griauti rona čionai auku parinkti, hma paiduot be leidimo 

užtai žmones. Kada visa 
tai paaiškėjo, tai teisėjas 
Anderson labai pasipiktino 
ir daugelį suimtų žmonių 
paliuosavo, užreikšdamas, 
kad komunistų partija "pri
klauso" valdžiai.”

Paskui, svarstant komu
nistų klausimą Washingto- 
ne, kuomet prokuroras Pal- 
meris pristatė komunistų 
"mokytojo” Frainos straip
snį kaipo prirodymą, kad 
štai komunistai agituoja 
spėka griauti šios f 
raidžią, tai advokatas Swin- 
burne Hale iš Nevv Yorko 
itkirto ponui Palmeriui,- 
iog Fraina, kuris rašė tą 
straipsnį ir buvo vienas ko
munistų partijos tvėrėjas, 
vra slaptas valdžios agen
tas.

šitos reveliacijos darbi
ninkams yra be galo svar
bus dalykas, nes jos parodo, 
kaip reikia saugotis nuo 
-nipų. Ir "Keleivis” visuo- 
net tokius dalykus kuopla- 
čiausiai aprašo.

Bet yra žmonių, kuriems 
kėlimas į aikštę šnipų labai 

; .nepatinka. Ir ar žinote, kas 
ie žmonės? Ogi komunistai 
s *Laisvk" pastogės’ Jie tie
siog siunta ant tų, kurie pa
sako. kad jų partijoje dar
buojasi šnipai. Jie net "pro-

literatūra, • nu rinkimu agitacijai, bet į kvortas _P^en9 nu<? karvė--’,- 1 —— ir kitų gyv«-
pra- atiduoti, atsiuntė kun. Mi- ku: jokių daigtų nebuvo ga-

valdžią, o paskui areštuoja Tegul jis paaiškina, ar 1 tmoo €>»• viza?tiesa, ar ne?

KAREVIČIUS KVIEČIA 
LIETUVON AMERIKOS 

DAVATKAS.
Kauno vyskupas Karevi

čius, tas pats ką prašė kai
zerio padaryti iš Lietuvos 
"konservat.vviškai - krikš
čionišką monachiją," dabar 
rašo "Draugo” redaktoriui 
kunigui Bučiui, kad šis nu
siųstų Kaunan bent tris "šv. 
Kazimiero seseris" iš Ame-

apie pasų išgavimą.
Tou tarpu gauname nuo 

žmonių nusiskundimų, jog 
kaikurie užmoka agentams 
ar šiaip pagelbininkams po 
dešimtį ir net po kelias de
šimtis dolerių, kiti yra ver- 

Įeiami imti bendrovių šėrų ir 
t. t. z

Nesiduokite i 
Rodos, už pagalbą 
pasą ar afidavitą užtektų Apsirūpinus su savo daik- 
uzmokėti du ar tris dolerius, tais _ ar tai stotvie »St La_ 
jeigu jau žmogus patsai ne- .,are/, ar ”Gare ' du Nord;> 
moka to darbo atlikti. Pati ^am tinka, — lengva 
viza kaštuoja penkis dale- t--ja pat tų stočių apielinkėje 
rius, kitos išlaidos taip pat rasti sau ir viešbutį. Mažes- 
nurodomos skelbimuose,. njuose viešbučiuose moka-
kaip gauti pasas. Norintieji ma j parą vjenaj ypatai nuo 
patįs išsiimti, visados gali 7 19 fr
kreiptis prie Lietuvos Atsto- *
vvbės ir gaus nurodvmų. (?) Nreya reikalo visam 

\ • Z " keliauninkų bunui iš vies-
, Kiekvienas žmogus, Į)Učio eiti jieškoti Lietuvos 
keliaująs Lietuvon, privalo pasiuntinybės ir kiekvienam 
būtinai uzvizuoti sav’o <J°- nešties užreikšti savo pasą, 
kumentus Lietuvos Atsto- Lietuvos Pasiuntinybę leng
vybėje. Neklausykite pata-va gajį atrasti 1 ar 2 žmogų, 
rimų, buk galima važiuoti ir i;širnktu iš viso būrio. Jie 
oe vizos Francuzijon, Švei- ffa]j surjnLti visų kitų savo 
eariJ.on kelionės draugų ir draugių

.„ ; pasus ir juos atnešti Lietu
vos Pasiutinvbėn.

(4) Iš stoties St. Lazare 
į Lietuvos Pasiutinybę ne
toli. Pėsčiam kelionės 20 mi
nučių, net mažiau. Iš stoties 
reikia čia pat surasti sau šv. 
Augustino bažnyčią ir ple
čiu (PI. St. Augustin). Nuo 
to pleciaus dešinėn pusėn ei
na Boul. Haussman, jojo tą
sa vidinas Av. de Friedland, 
ir jaja nueinama iki Trium
fo Vartų (Avė. de Triom- 
phe) ant pleciaus (Place de 
L’Etoile).

Iš to pleciaus beveik prie
šais kitoj pusėj eina gatvė 
Avenue Kleber, o bos name 
po numeriu 52 yra Lietuvos 
Pasiuntinybės buveinė. Lie
tuvos Atstovu yra O. Mila
šius, o Pasiuntinybės Sekre
torium kun. Dobužis.

J. Vileišis, 
Liet. Atstovas Amerikoje.

i kelionei. Daiktams gabenti 
imama ne ”auto-taxi,” bet 
tam tikrus daiktams vežioti 
vežimus čia pat nuo stoties 
durų, kaip kad Amerikoje 
vežiuojama daiktus trokais. 
Į vieną toki vežimą sukrau
nama galybės visokio ke
liauninkų bagažo. Tos stotis 

išnaudoti, viena nuo kitos ne arčiau- 
j išimant šia.

afidavitą užtektųta; žandarų. Žmonėms uždirbti 
davė g?rui ir varė -irbti po 
prievarta

Vokiečiams pasitraukus, 
buvo pargrįžę rusų bolševi
kai; jie labai naikino viską, 
l»et turtolius smarkiai spau
dė. • Biedniokai turėjo ve- 
ziuoti juos nuo vieno so
džiaus į kitą, duoti jų ark
liams šieno, o jiems patiems 
pieno, bulvių ir visko, ko tik 
turėjom, bet jie už viską 
mokėjo, nors labai mažai. 
•Tie pavelyjo kirsti miškus 
statymui namų ir niekam 
nereikėjo mokėti. Jie valdė 
4 mėnesius ir paskui užėmė 
lenkai. Poliokams daug pa
dėjo ir civiliai žmonės muš
ti bolševikus. ypatingai 
šlėktos, bet dabar visi gai
lisi, nes bolševikai buvo 
laug geresni už paliokus. 
Kada paliokai atėjo, jie ža
lė jo būti geri žmonėms ir 
nieko nuo žmonių r.ereika- 
•auti, bet dabar jie yra daug 
šiauresni už vokiečius ir 
bolševikus. Ir patys šlėktos 
apsigavo, kurie labai palio
kų norėjo.

Paliokai atima viską, pas
kutinį gyvulį ir paskutinį 
Juonos kąsnį. Pasigavę ant 
kelio paliokų kareiviai apip
lėšia, atima arklius ir palei
džia pusiau plikus.

Pragyvenimas neapsako- 
nai brangus, o pinigų užsi
dirbti nėra kur.

Kaip brolis žadėjai mums 
orisiųsti daiktų ir drabužių, 
:ai dabar da nesiųsk nieko, 
nė drabužių, nė pinigų, nes 
<uriems rašė, kad išsiuntė, 
ai da niekas negavo. Ba pa- 
iokai atima iš žmonių ir 
’eikalingiausius daiktus. 
Sebatų čia negalima gauti 
nė už didžiausius pinigus ir 
lėra jokių drabužių. Nešio- 
iam klumpėmis ir kaip įpra- 
om, tai ir gerai.

nešties užreikšti savo pasą.

salies rikos. Vienas kunigas tenai 
i jau turįs joms ir kambarius 
j prirengęs, o kitas apsiimąs 
| ių "dvasios reikalus paten- 
i kint."
j Nejaugi Amerikos davat
kos yra geresnės veislės, 
kaip Lietuvos?

•s.

PRIE "SANDAROS" 
NAUJAS REDAKTO

RIUS.
Buvęs "Sandaros" redak

torius p. K. Norkus šiomis 
dienomis pasitraukė, o jo 
vieton atvažiavo iš Shenan- 
doah’rio pu V. J. šliakys bu
vęs "Darbininkų Vilties” 
leidėjas.

AUKOS T. J. KUČINSKUI.
Aukakvo $2.00 L. Kimont; 

vokatoriais” tokius kolioja. j po 50c., A. Nemof, Nežino- 
Tik pasiklausykite, kaip ko-imas, A. Pakėnas, J. Nikli- 
nunistų organas gina šni-įnas 
ous: j 25c.,

"Dabar advokatas S. Hale,; J. 
neva gindamas tuos, kuriuos 
valdžia už prigulėjimą prie Ko
munistu Paitijos deportuoja, 
praded vartoti tokias pat prie
mones, kokias nesenai vartojo 
'Keleivis.’

"Tokie provokatoriai, kurie 
be faktu, be dokumentų kitus 
nori apšaukti provokatoriais, 
yra pavojingesni ir blėdinges- 
ni darbininkų judėjimui už tik
ruosius provokatorius.”

Taip rašo ”Laisvės” re- 
iaktorėliai 104-tam savo 
organėlio numeryje! Žmo- 
iės, kurie skaito tą laikraš
tį, turėtų pasiklaus ti jo 
redaktorėlių, kodėl jie taip 
užsistoja už snipus? Kuo
met komunistų "veikėjai” 
patįs teismuose prisipažįsta 
?.są slapti valdžios agentai, 
tuomet jau nei kapitalistų 
spauda neslepia, kad toji 
"revoliucinė” komunistų 
agitacija yra provokatorių 
darbas, tai "Laisvė" stoja 
tiestu ir koliodamosi šau
kia, kad "faktų nėra!” Bet 
kuomet federalis teisėjas 
Anderson iš teismo suolo 
užreiškia, kad komunistų 
partija "priklauso val
džiai,” tai kokių da kitų 
faktų reikia?

Kaip sau norit, komunis- 
:ų oganas elgiasi labai 
keistai. Čia turi būt kur 
nors šuo pakastas.

1

ir W. A. Shultz; po 
J. White, Franks, 
Kubeževičius, A. 

Kupčiūnas, J. Yasiunas, A. 
Sagatis ir A. K. S.

Auks surinko L. Limont, 
Amsterdam, N. Y.

Labai širdingai ačiū au
kautojams už paramą.

T. J. Kučnskas.

MAISTAS PABRANGO 
DVIGUBAI.

Darbo departamentas Wa- 
-hingtone sako, kad surink
ęs oficialės statistikos pa

rodo, jog nuo 1913 metų 
maistas Amerikoje pabran
go 100 procentų.

Anglijoj valgomieji daik- 
ai per tą pati laiką pakilo 

130 nuošimčių, Italijoj 187, 
? Vokietijoj 224. Drapanos 
Vokietijoj pabrango 1.000 
procentų.

Cukrus Amerikoje vasa
rio mėnesyje šių metų pab
rango 76 procentais. Bulvės 
gi pakilo 375 nuošimčiais 
nuo 1913 metų.

KĄ ATSTOVAUJA KUN. 
MIRONAS?

Klerikalų laikraščiai nuo
latos reklamuoja kunigą 
Mironą kaipo "Lietuvos at
stovą.” Bet mums teko gir-____
dėti, kad šitas klerikalas nė- * tolių.

PAGADINO 180,000 KIAU
ŠINIŲ.

West Sprmgfielde, netoli 
Bostono, nežinia kas iškirto 
vištų augintojui Kerrui špo
są, kuris pridarė jam Į 
$54,000 nuostolių. Kerro viš- 
tinvčioj buvo perima maši
nomis 180,000 kiaušinių. Pe
reitoj subatoj nežinia kas 
užsuko šilumą, kuria tie 
kiaušiniai buvo šildomi. At
kalę kiaušiniai per naktį už
mirė. Kerr spėja, kad šitą 
šposą jam bus iškirtęs jo 
konkurentas, kitas vištų au
gintojas. Tas šposas padaro 
Kerrui 54,000 dolerių nuos-

METĖ MIN1STERIUI 
BOMBĄ.

Kairo mieste, Egypte, va
žiuojant darbo imnisteriui 
?atve, i jo automobilių mes- 
:a bomba. Bomba pataikė i 
gazolino tanką prie automo- 
riliaus ir sprogdama sužei
dė šoferi. Pats ministeris iš- 
’iko sveikas. Stovėjęs netoli 
tos vietos universiteto stu
dentas buvo mirtinai bom
bos sprogimu sužeistas ir 
’.uojaus mirė. Spėjama, kad 
’isai prigulėjo prie suokal
bio. Be jo, da du studentai 
buvo sužeisti. Policija juos 
areštavo.

Mieste paskui buvo sumi
šimų. Mat, egiptėnai prieš 
ingių valdžią eina. Riau
šėms malšinti pribuvo tro
sas kareivių. Vienas žmo
gus buvo nušautas.

MATO "RAUDONĄ" PA
VOJŲ JAPONIJOJ.

Atvykęs Amerikon iš Ko
rėjos Dr. F. Smith sako, kad 
□ries Japoniją dabar stovi 
:eturios didelės problemos: 
brangus pragyvenimas, dar
bininkų nerimas, reikalavi- 
nas visuotino balsavimo ir 
bolševizmas.

gauti vizą Lietuvon. Kai
kurie buvo taip išvažiavę ir 
turėjo daug vargo ir iškaš- 
čių iki galutinai gavo tokius 
leidimus.

3. Važiuoti Lietuvon tuo 
tarpu galima per Angliją, 
Daniją ir Francuziją. Kaip 
girdėti, iš Anglijos žadama 
greitu laiku įtaisyti nuola
tinių laivų, kurie veš sta
čiai į Klaipėdą ar į Liepojų; 
bet tuo tarpu nėra dar tas 
kelias tvirtai nustatytas. 
Taip pat ir per Kopenhagą 
kelias nėra dar susitvarkęs. 
Tuo tarpu daromos pastan
gos, kad įtaisius nuolatinį 
važiavimą iš Amerikos sta
čiai į Klaipėdą arba Liepo- 
jun, bet iki šiol dar tok
sai kelias delei laivų stokos 
ir kitų priežasčių nėra galu
tinai nustatytas. Dauguma 
lietuvių todėl keliauja per 
Francuziją, per uostą Ser
bu rgą arba Havrą į Pary
žių, o iš tenai jau važiuoja 
geležinkeliu per Vokietiją 
Lietuvon. Paryžiuje yra 
Lietuvos Pasiuntinybė. Jos 
nauja buveinė: Legation de 
Lithuanie, 52 Avenue Klė- 
ber, Paris. (Telegramos ad
resas toks: Lietuva, Paris).

Visiems važiuojantiems 
per Paryžių galima duoti ši
tokių nurodymų:

(1) Lietuviams grįžtan
tiems iš Amerikos Lietuvon 
per Francuziją (per Pary
žių) reikia žinoti, kad atvy
kus į Paryžių tą pat dieną 
toliau važiuoti nėra galima 
delei visokių formališkumų 
ant vietos su pasais, kuriuos 
reikia užreikšti Pasiuntiny
bėje ir miesto prefektūroj. 
Tuos visus formališkumus 
keliaujantiems Paryžiuje 
padeda atlikti tam tyčia
skiriamas Lietuvos Legaci- 

jos žmogus.
Bagažo draudžiama vesti 

daugiau 80 kilo.
Kiekvienas keleivis priva

lo turėti su savim vieną fo
tografiją, kurios reikalau
ja vokiečių atstovai vizuo
dami pasus. Keliaujančioms 
moterims sykiu su savo vy
rais lengviau gaunama vizas 
iš vokiečių, jei moteris turi 
savo skyrium pasą su fotog-

(2) Iš uosto (Cher- 
bourg ar Havre) su keliau
ninkais traukinys ateina 
Paryžiun į stotį St. Lazare 
(Saint Lazare).

į Lietuvą iš Paryžiaus 
keliaujama expresais iš sto
ties "Gare du Nord.” Tad

• X

“Keleivis” turi 
būt dienraščiu.

"Keleivio" leidėjai prane
ša, kad jie paveda "Keleivį" 
ir visą turtą skaitytojams. 
Ir prie to priduria, kad "Ke
leivis’* gali likti dienraščiu.

Niekuomet nebuvo tokia 
svarbi valanda lietuviams 
darbininkams, nekuomet ne
buvo taip augštai pakilęs 
darbininkų klausimas, ir ne
kuomet darbininkai nebuvo 
taip užinteresuoti savo rei
kalais, kaip dabar Amerikoj, 
Lietuvoj ir kitose šalįse. Ši
tas sujudimas kas diena ke
lia tiek klausimų, kad są- 
vaitraščio jau permažai pro
taujančiam darbininkui. 
Darbininkas turi turėt dien
raštį, kad netik savo reika
lus per jį apkalbėtų bet ir 
pamatytų viso pasaulio dar
bininkų judėjimą. Taigi 
"Keleivio” skaitytojas būti
nai turi reikalauti, kad "Ke
leivis" virstų dienraščiu.

Lietuvos žmonės kovoja 
su juodašimčiais, kad turė
tų laisvę. Taigi musų, ame
rikiečių, pareiga yra pada
ryti "Keleivį” dienraščiu ir 
užrašyti Lietuvos žmonėms, 
lai tie kunigijos prispausti 
per šimtus metų .vargšai pa
mato, kad štai męs ateinam 
teisybės žodžiu kovoti su 
juodašimčiais.

"Keleivis" turi likti dien
raščiu! Vyrai, į darbą! Dė
kimės "Keleivio” Bendro- 
vėn! T. J. Kučinskas.



KELEIVIS

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

JERSEY CITY, .N. Y. 
Desperatiška kapitalistų 

baimė.
Šiandieninis pasaulio dar

bininkų judėjimas kapita
listams tiek baimės įvarė, 
kad šie jau nebežino ką da
ryti ir kokių priemonių 
griebtis to judėjimo sulaiky
mui. Matydami, jog darbi
ninkų persekiojimais jie 
nieko neatsieks, nes juo iie 
darbininkus aštriau perse
kioja, tuo pastarieji prade
da labiau bruzdėti, jie . su 
galvojo naują mulkinimo 
būdą—rengti prakalbas dir
btuvėse, ir ten darbininkus 
suvarius kalti jiems į galvą 
visokias nesąmones.

Štai, gegužės 5 d. Nevv 
• Jersev Car Spring & Rubber 
Co. sustabdė visas mašinas 
ir prisakė visiems darbinin
kams susirinkti ant pirmų 
lubų, nes, girdi* yra atvažia
vęs svečias, kuris nori dar
bininkams ką tai pranešti. 
Vos tik darbininkai spėjo 
susirinkti į paskirtą vietą, 
kaip štai ateina dirbtuvės 
superintendentas ir paskui 
ji atseka nedidelio ūgio žils
tančiais plaukais ponas. 
Tuojaus superintendentas 
užlipo ant tam tyčia pritai
sytų pagrindu ir Į susirin
kusius prabila:

"Gerbiami darbininkai! 
Turiu garbę jums perstatyti 
šios dienos kalbėtoju ger
inamą poną W. G. Gart- 
wight’ą, Caiifomijos ex- se
natorių, kuris dabar važinė
ja po visą šalį, stiprindamas 
darbininkų dvasią.”

Na, ir tas ponas pradėjo 
kalbėt. "Stiprino” darbinin
kų dvasią lyginai kaip ir • 
kiekvienas tos rūšies kapi
talizmo ramstis! Jis sakė:

"Ši šalis yra demokratiš
kiausia ir laisviausia šalis 
visame pasaulyje; ši šalis 
priglaudžia kiekvieną sve
timtautį, nežiūrint kokios 
jis tautos ar tikybos nebu- 
bų: ar tai rusas, ar lenkas, 
ąr žydas, ar ispanas ar kitas 
kokis, jei tik jis. jieško šio; 
šalyj prieglaudos, ji jį pri
glaudžia ir globoja, tarsi 
motina savo kūdiki; ir kas 
priešinasi šios šalies siste
mai arba valdžiai, tai tas 
yra arba pamišėlis arba 
žmogus su blogais norais.”

Toliaus tas ex-diplomatas 
pradėjo aiškinti priežastį iš 
kurios kįla darbininkų skur
das. Jis sako:

"Skurdas apsireiškia de
lei dviejų pamatinių prie
žasčių. Pirmoji priežastis 
yra ta, kad darbininkai kur
stomi visokių pabludelių, vis 
tankiau ir tankiau pradeda 
reikalauti aštonių darbo va
landų; o kiekvienam aišku, 
jog darbininkas dirbdamas 
astuonias valandas į dieną, 
neįstengia pagaminti tiek 
produktų, kiek jų reikalin
ga kasdieniniui pragyveni
mui. Ir štai kaip tik išdirbi
niai sumažėja, kaip tik 
krautuvės pradeda tuštėti, 
reikmenų kainos pradeda 
kilti ir jos to kils, kol darbi
ninkai neatsisakys nuo to 
kvailo reikalavimo—trum
pų darbo valandų.

"Jei šiandien aš už čeve- 
rvkus turiu mokėti 10-12 do
lerių, tai čia nekalta nei Wa- 
shingtono valdžia, nei vals
tijų legislaturos, nei fabri
kantas, nei krautuvninkas; 
bet kalti patįs darbininkai, 
užtai, kad jie nori daugiau 
tinginiauti, o mažiau dirbti.

"Antroji skurdo priežas
tis,—tai begaliniai streikai, 
kurie tarsi sunkiausia naš
ta, šiandie užgulė visą musų 
šalį. Streikas yra didžiausis 
šalies ir žmonių slogutis, ku
ris suparalizuoja industriją, 
sustabdo komunikaciją, ir 
tuo budu ant darbininkų už
traukia didžiausią skurdą;

nes darbininkas laike strei
ko netiktai kad negauna jo
kio užmokesčio, bet ir su
stabdo visokią išdiibvstę 
kas, suprantama, duoda 
progą pakilti kainai ant 
pragyvenimo.”

Po visų tų pasakų ir ai
manavimų, stato tas ponas 
šitokį klausimą: "Ką darbi
ninkai turi daryti, idant pa
gerinus sau būvį?” Iri šį 
Klausimą jis pats atsako:

"Idant darbininkui page
rinus savo būvį, reikia dary
ti štai kas: vengti kiek ga
lint streikų, dirbti kuo il
giausias valandas, ir tai dir
bti be paliovos; nes darbi
ninkas dirbdamas ilgas va
landas, netiktai kad uždirba 
daugiau pinigų, bet ir paga
mina užtektinai produktų, 
kas duoda progą atpigti 
pragyvenimui.

"Negana to, yra šioj šalyj 
visokių darbų—suTikių ir 
lengvų ?uz sunkius mokama 
brangiau, už lengvus pigiau. 
Taigi tie darbininkai, kurie 
neužsiganėdina mažu užmo
kesčiu, gali pasirinkti sau 
sunkesnį darbą ir gauti di
desnį užmokestį.”

Pagalios, tas ex-diploma- 
tas nepamiršo "paaiškinti” 
ir apie socializmą, kuri iis 
sakėsi žinąs taip gerai, kaip 
savo rankos penkis pirštas. 
Štai jo žodžiai:

"Socializmas ir bolševiz
mas, tai yra vienas ir tas 
pats dalykas, skirtumas yra 
tik žodžiuose, bet darbuose 
nėra jokio skirtumo. Socia- 
lizmas-bolševizmas nėra jo- 
kis mokslas, bet tik ištvir
kėlių išmislas, ir kaipo tokis, 
iis negali būti įkūnytas rea
liame gyvenime. Socializ- 
mo-bolševizmo yra tokis už
davinys: galingesnis silpne
snį gali skriausti kiek tik 
nori ir jį niekas užtai ne
baudžia. Daleiskime, tu turi 
gražią moterį, o tavo kaimy
nas prastesnę: bet jis jaus
damasis stipresniu už tave, 
ateina pas tave ir sako: Ran 
kas augštyn! Ši moteris 
man priklauso! Na, irtu 
turi pildyti jo įsakymą, nes 
kitaip jis tave nudės kaip 
šunį.

"Aš gyvenau 18 mėnesių 
Rusijoj, kur socialistai-bol- 
ševikai valdo šalį, ir turėjau 
progą prisižiūrėti kokia te
nai tvarka. Žmonių skur
das kuodidžiausis, visko 
brangumas tieapsakomas, 
iž sviesto svarą 8 dol., už 
cukraus svarą 6 dol., už dra
bužių eilę nuo 180 iki 300 do
lerių : na, o uždarbis, palygi
nus su šios šalies darbininkų 
uždarbiu, yra labai mažas. 
Ne gana to, žmonės perse
kiojami ir kankinami kuo 
baisiausia: už mažiausią 
nrasižengimą, kuris tik pa
sirodo priešingas Lenino ir 
Trockio valdžiai, žmonės 
šaudomi ant gatvių kaip šu
nes.’’

Tai taip p. ex-senatorius 
"sustiprino” darbininkų 
dvasią ir "išaiškino" prie
žastį darbininku skurdo! 
Suprantama, aš iš to ir nesi
stebiu. nes aš žinau, kad W. 
G. Gartwight’as yra kapita- 
izmo stulpas ir kaipo tokis 

negalėjo kitaip kalbėti. Bet 
aš tebiuosi tuom, kad šios 
dirbtuvės darbininkai, išski
riant mažą dalį ateivių, jo 
žodžius priėmė už gryną pi
nigą ir, kuomet jis traukėsi 
nuo pagrindų, tai darbinin
kai jį palydėjo didžiausiais 
aplodismentais.

Neviernas Tamošius.

i išmistas ant draugo B. Jis 
neėmė jokiu kyšių nuo Ni
šų.”

Ant rytojaus Bekampie- 
nė vaikščiodama gyrėsi, kad 
komunistų P. K. buvo pas ią 
svečiuose ir padėjo išgerti 
bosų ”suaukautą” degtinę. 
Patirta, kad komunistų P K 
atrado B. nekaltu ir 
paliko ji kcųnunistų partijoj 
"garbės nariu.” Dabar pa
matysime, ką pasakys Broo
klyno komunistai apie jų P. 
K. nuosprendi?

Jaunas Vaidyia.

BROOKLYN, N. Y. 
Kodėl jie tyli?

Pakilus skandalui apie 
komunistų lyderiu darbus, 
kurių jis buvo pridaręs 
draugaudamas su bosais, 
būdamas unijos delegatu, 
visi pradėjo teirautis, kodėl 
apie tai tyli komunistų or
ganas? Kodėl nieko nesa
ko? Nejaugi jiems nerupi 
darbininkų klesos reikalai? 
Komunistų lapas tylėjo apie 
B. darbus ir dabar tyli, nie
ko prieš jį nesako, nors ge- 
i ai žino, kad B. yra prasi
kaltęs prieš darbininkų kle- 
są.

Bet štai, ėmė ir išlindo via 
iš maišo, ir pasirodė tos pas
laptis, kodėl komunistų or
ganas tyli. Būdamas siuvėjų 
unijos delegatu, B. imdavo 
nuo lietuviškų bosų kyšius 
ne tik pinigais, užtai kad 
mulkindavo darbininkus, 
bet ir drabužių gaudavo. Jis 
tiek buvG prisinešęs drabu
žių nuo bosų, kad išteko vi
siems jo sėbrams, štai, šio
mis dienomis paaiškėjo.kad- 
B. apdovanojo tais drabu
žiais ir komunistų organo 
leidėjus, redaktorių ir admi
nistratorių. Jis jiems davė 
no vieną žieminį apsiautalą-į 
paltą, kuriuos buvo gavęs* 
nuo bosų už pardavimą dar-; 
bininkų reikalų. Kad ištik-, 
rujų taip yra, kad kmnunis-į 
tų organo leidėjai deri gau-j Įnešta, kad kuogreičiau- 
tais už darbininkų pardayi-:sia pasiųsti ka-nors į kietu
mo overkočiais, tai liudija Vą veikti, 
vienas jų artimųjų, kuriol 
pavardės čionai neminėsiu. ;

Tai taip elgiasi ”garsųs”,sušaukti

I

CHICAGO, ILL.
Tveriasi siuvėjų Bendrovė.

Ba’andžia 30 d. Wicker 
Park svetainėj buvo Lietu
viškos Amerikoniškos Rūbų 
išdirbimo Bendrovės šėri- 
ninkų susirinkimas. (Bet 
l*end. vardas nelabai lietu
viškas. Vietoj "Lietuviška 
Amerikoniška —,” turėtų 
būt: Amerikos Liet. Rūbų 
Išdirbimo Bendrovė.’’ RedJ

Visu pirma pirmininkas 
paaiškino bendrovės tikslą 
ir kaip ji tvarkosi.

Paskiau valdyba davė ra
portą. Paaiškėjo, kad |>er 
dviejų mėnesių laiką bend
rovė tiek jau susiorganiza
vo, kad jau galima Lietuvoj 
pradėti darbą vykdinti. Še
rų užsirasiusiu vra jau virš! 
1,500.

ku tiktai mandagumo parei
gą. Tas skriaudos niekam 
nedaro ir tik liguistas pro
tas gali įsivaizdinti tame ką 
nors blogą.

Apie darbininkų reikalus 
aš geriau suprantu, negu 
toks Pipiras-Proletaras. Jei 
jis mano, kad tokie skelbi
mai kenkia darbininkų rei
kalams, tai aišku, apie dar
bininkų reikalus jis neturi 
jokio supratimo. Juk keno- 
gi tie apgarsinimai, jeigu ne 
pačių darbininkų? Pašaipū
nės ir kitokios darbininkų 
draugijos rengia prakalbas, 
balius ar kitokias pramogas 
ir visuomet daro skelbimus. 
Na, dabar imkime ir išmes
kime tuos skelbimus, kai ji 
norėtų šitas žmogelis. Kas iš 
to bus? Ar darbininkų būvis 
oagerės? Ar kapitalistai su
trumpins darbo valandas, 
nakels algą? Juk kiekvienas 
-veiko proto žmogus žino, 
kad to visai nebus. Tai ką-gi 
daugiau skelbimų išmeti
mas darbininkams atneštu? 
Kuo tie skelbimai apsunki
na gyvenimą? Jeigu to pa
klausime "Laisvės” ir 
nes" korespondento, 
nežinos ką atsakyti.
’isai rašo apie tokius daly
kus, kurių pat? nesupranta. 
Tis mano, kad jis labai daug 
išmano, o tuo tarpu jis yra 
ikras mulkis.

Nemunaitis.

"Vil- 
jisai 

Taigi

U-

Vienbalsiai

Houlton, Me. — Čia sude
gė daugiau kaip 3,000 buše- 
ių bulvių ir daugybė trąšų 
Nuostoliai siekia $25,000.

Miręs New Yorke kapita
listas Delanas paliko Har
vardo universitetui $5.541,- 
400-

nutarta, kad 
į kuogreičiausia kitą susirin- 

~ ir išrinkti i-
> komunistai! Ir da jie drįsta galiotiniusį Lietuvą, kad te- 
• sakyti, kad jie giną darbini- nai jau^ pradėti veikti. Bem,- 

kų klesos reikalus!
Dabar bus visiems aišku, 

kodėl komunistų organo lei
dėjai, gerai žinodami, jog P>. 
vra prasižengęs prieš orga
nizuotus darbininkus, vie
nok davė tūlam Pikiui savo 
irgane vietos, kad jis tą B. 
išteisintų, o jo juodus dar
bus ant kitų sumestų. Šilti 
overkočiai komunistams 
vra daug malonesni, negu 
darbininku klesos reikalai. 
Tai ve, delko komunistų or
gano redaktoriai tylėjo ir' 
dabar stengiasi B. teisinti.

Kaip komunistai "i 
B. iš savo tarpo.

Nesenai Brooklyno ko- 
munisttai buvo pareiškę, 
kad jie "išmetė” savo drau
gą B. iš komunistų kuopos 
"už tūlus prieš darbininkiš
kus prasižengimus” ir ap
kaltinimą ant jo pridavė sa- 
70 Pild. Komitetui. Dabar 
oažiu vėsime, kaip komunis
tų Pild. Komitetas sprendė 
įpie B. darbus. Gegužės 2 d. 
B. iškėlė didelį pokilį, nes 
komunistų P. K. turėjo iš
nešti tą dieną savo nuosp
rendį apie B. Taigi kaltina- 
masai B. pastatė kelias bon- 
kas degtinės ant stalo ir pa
reiškė : "Draugai, gerkite, 
nes tai jau paskutinė bosų 
dovana — daugiau negau
sių. Išsigėrę matysite, kad 
neteisingai mene apkalbėjo. 
Man viską bosai patįs davė, 
aš nieko pas juos nereikala
vau."

Pildomojo Komiteto na
rys Balsys beklausydamas 
B. aiškinimosi, nei nepasiju
to, kaip io nosis paraudu, 
lyg šutytas barštis. Plungiui 
kelnės taip susitraukė, kad 
net nuogi keliai buvo maty
tis, kada name keliavo, žo- 
lvnas kiekvieną B. žodį gi
liai apmąstę, bet nieko nesa
kė.-"Garsusis” Julius Dau
baras atsidavė B. su kunu ir 
dusia, ir pasiliko ant nakvy
nės pas jį. O jau žuvytės, ka
da prigėrė bosų degtinės, tai 
taip pradėjo neršėti, kad ei
nant gatve per kelis blokus 
buvo girdėtis jų šneka: "Aš 
sakiau, kad tai smalavirių

rovė yra sutverta ant darbi
ninkiškų pamatu, nes vie
nas žmogus negali daugiau 
šėrų pirkti kaip už $1,000. iš 
ko yra aišku, kad vienas ar
ba du negalės šią bendrovę 
valdyti.

■ Bendrovės tikslas yra. 
čia susiorganizavus, steigti 
Lietuvoje vėmimo. audimo 
ir siuvimo dirbtuves. Mes 
verai žinome, kad dirva to- 

“ kiai bendrovei Lietuvoj yra 
i plati ir pasisekimas yra per- 
, matomas kiekvienam pro- 
Igresyviam lietuviui.
i Nuo savęs aš patariu kie- 

’mėtė" j kvienam stoti į šią bendrovę 
j ir veikti bendrai su visais, 
kad pagerinti savo būvį.

Siuvėjas.
ITTICA, N. Y. 

Polemika.
Ir nas mus atsirado kore

spondentų, ka pradėjo raši
nėti apie dalykus, kurių vi
sai nesupranta. Štai vien o' 
vyrukas, kuris "Laisvėj" 
nasirašo Pipiru, o "Vilnyje" 
UticosProleta.ru, įsivaizdi
no sau, kad kabinti krautu
vėje ant sienos skelbimai 
vra negeras dalykas. Nejau
gi jis norėtu, kad skelbimus 
kabinti jam ant kupros?

"Vilnies” 4-tam numeryje 
jis rašo, kad pas mus esąs 
vienas "mokslinis," kuris 
blaškąsis i visas puses ir ne
rasdamas niekur sau prie
glaudos, darąs pats apgar
sinimus ir kabinąs juos savo 
biznio vietoj ant sienos arba 
lange.

Aš jam galiu da pasakyti, 
kad pas mane yra prikabin
ta netik lietuvių skelbimų, 
bet ir kitų tautų. Aš priimu 
apgarsinimus visų, kas tik 
to prašo, ir tai yra mano 
privatinis dalykas, o ne Pi- 
piro-Proletaro. Jis gali savo 
namuose prikabinti ant sie
nų, kas’ jam tik patinka, aš 
į tai visai nesikišiu; taigi te
gul ji.1* nekiša savo nosies ir 
mauo vieton.

Aš turiu su įvairiais žmo
nėmis reikalų, aš darau sau 
ir savo šeimynai iš to pra
gyvenimą. ir kuomet aš pri
imu tų žmonių kokį skelbi
mą į savo langą, tai aš atlie-

PITTSBURGH, PA.
Triukšmas S. K. Parapijoj.

S. K. Parapijoj kilo dide
lis triukšmas. Parapijonai 
sukilo prieš kunigą dau
giausia dėlto, k".d jo palai
koma lenkė "sesuo” vaikų 
mokytoja sumindžiojo po 
kojų Lietuvos vėliavą.

Žmonės kentėjo dantis 
sukantdę jau ilgai, bet kan
trybė pasibaigė ir pradėjo 
jieškoti teisybės. Jie reika- 
■auja. kad parapijos susirin
kimai butų laikomi keturis 
kartus ant metų, tris bertai- 
niniai ir vienas metinis To
liau? žmonės reikalauja, 
kad pasirodžius, jog komi
tetas netinkamai veikia, jis 
tuojaus butų prašalintas. 
Bet kunigas tam priešingas. 
Kur jis tau sutiks, kad ko
mitetas kontroliuotų klebo
ną su pinigais. Juk tai butų 
didžiausia "bedievybė.” Kas 
<iko. kad pinigai priguli 
žmonėms, o ne kunigui, tas 
i dangaus karalystę negali 
Įneiti.

Bet parapijosis neatboda- 
mi ant jokių "bedievvbių,” 
laiko mitingus kas nedėldie- 
nis ir svarsto, kaip sutvar
kyti parapiją, kad kunigas 
negalėtų išsinkuoti ant sa
vo gaspadinės andarokų 
-unkiai uždirbtus jų centus. 
Kovo 14 d. atsilankė susi- 
rinkiman klebono sesuo. Su
sirinkimas pakvietė ją pa
aiškinti, kodėl pats klebonas 
neatėjo, kada parapija ji 
kviečia, bet savo mergas at
siunčia Mėgina paaiškino, 
kad jis ruošiasi antram sek
madieniui ir tada tikrai at
eisiąs.

Ačėjęs antrą nedėldieni 
kunigas atsivedė talkon da
vatkų, ir kad-gi ims kelti 
triukšmą, tai net baisu pa
sidarė. Negana, to. panau
dojo da ir slieką. Parapijo
mis matydami toki nekultū
ringą kunigo elgimąsi, iš
siskirstė, o už spėkos varto
jimą ”dvasiškas tėvelis” 
buvo patrauktas j teismą. 
Kad išsitesinus, kunigo pri- 
mokintos davatkos net krei
vai prieš teismą prisiekė. 
Tai mat, ką padaro pinigas. 
Kitus kunigas vadina "be
dieviais,” o kaip pasirodo, 
tai didžiausis bedievis yra 
jis pats. Jo Dievas — tai 
krūva pinigų.

Parapi jonas.

NEKARK. N. J.
‘ žemaitis ėjo j banką, liet už

suko saliunan ir $2.140 
nebėra.

Antaną Žemaiti, kuris gy
vena čia po Nr. 55 Monroe 
st., patiko anądien nelabai 
malonus prietikis. Apie jo 
"trobelį” vietos dienraštis 
”Newark Evening News” 
rašo taip:

"Kuomet pati siuntė An
taną Žemaitį i banką padėti 
$2,600, kuriuos jų šeimyna 
per šešis metus sutaupė, tai 
ji jam Įsakė pakelėj nieku? 
nesustoti ir saugotis vagių. 
Ir gali būt, kad išeidamas iš 
namu jis turėjo geriausių 
mierių. bet jie greitai išny
kę ir pakelėj jis užėjo i sa- 
liuną išsimesti kokį stiklą, 
no to kitą, o imi to da keletą. 
Kiek išgėrė Žemaiti iš viso, 
iis to negali pasakyti. Jis 
tik tiek žino, kaip jis po
licijai sako, kad ant ryto
jaus jisai pabudo po pietų 
Antano Stanislavaičio salii'- 
no kieme, ir kad šalia jo ant 
žemės gulėjo $460. o 
jau nebuvo.

"Žemaitis puolėsi 
nan pasakyti apie tai 
nininkui, bet šito tenai ne
buvo. Pranešta apie tai poli
cijai ir tuojaus du seržantai 

<u dviem detektyvais nuvy
ko ton vieton ir su pagelba 
vertėjo bandė patirti iš Že- 
naičio visa apie tai istoriją, 
bet susikalbėti su juo nebu
vo galima, nes jis buvo per
ginąs. Jo žmona irgi neką 
tegalėjo išaiškinti. nes ’i bu
vo susijudinusi dėl pinigų 
netekimo. Ji tik tiek pasakė, 
kad iš ryto ji Įdavusi jam pi
nigus ir liepusi nunešti juos 
bankan, o kada paskui ji po 
pietų pamačiusi, tai $2,140 
iš

Maloniai šviečia

1S10.MENES patarnavimu 
Kompanija, yra visuomenei 

patarnavimo Kompanija.

The Edison Eiectric
!lluminalia& Company oi Boston

v

n. 
io ant 
$2,140

saliu- 
saliu-

lietų pamačiusi, tai $ 
tų pinigų jau nebuvę.
"Saliuninkas Stanislovai- 

tis sako, kad jis atėjės į sa
vo saliuną 5 valandą iš ryto 
ir nematęs Žemaičio per vi
są dieną. Bet kiti žmonės 
liudija, kaH žemaitis įbėgęs 
saliunan iš kiemo ir pradė
jęs šaukti, kad Stanislovai- 
tis jį apiplėšęs.

"Tečiaus detektyvai paty
rė. kad tą dieną Žemaitis bu 
vo ir Dubickio saiiune, ku
ris randasi po Nr. 62 Adams 
st., ir prašė to saliuninko, 
kad padėtų jam nueiti į ban
ką, bet saliuninkas pasakęs 
Žemaičiui, kad jis pergirtas 
eiti bankan ir liepęs jam eiti 
namo.

"Detektyvai tyrinėja da
lyką toliau.”

Newarkietis

KUN. MOCKUS 
Nuteistas 2 metams 

kalėjimo.
Byla dabar yra perkelta Į 

vyriausi Maine’o valstijos 
teismą ir bus tenai nagrinė
jama ateinanti liepos mėne
si. Reikia nemaža pinigų. 
Vien tik prirengimas ir at
spausdinimas dokumentų 
atsieina per $700.00, neskai
tant advokatų ir liudininku 
lėšų (liudininku buvo virš 
20), kas atsieis Į $800.00. Su
rinkta yra tik $100. Da daug 
trūksta . Todėl visi žodžio 
laisvės draugai prašomi pa
remti laisvės Žodžio Gyni
mo Fondą. Aukos bus kvi
tuojamos jier "Keleivi.”

Tškirpkit paduotą žemiau 
blanką ir pripildę ją prisiųs
kite Fando adresu:

Mockus Defence Fund,
255 BioaJvvay,

So. Boston, Mass.
Šiuomi prisiunčiu nuo savęs 

auką.......... dol. ir............ centu
Laisves žodžio Gynimo Eondan, 
kad 20-tam amžiuje inkvizici
jai nebūtų vietos.
V ardas .......................................
Adresas ................ ................

CINCINNATI, OHIO.
Pasikalbėjimas su streik

laužiu.
Balandžio mėnesį čia nu

arė streikuoti mašinistai, 
kalviai ir paprasti darbinin
kai. Streiką nutarė pradė
ti 1 gegužės, jeigu iki to lai
ko nebūtų išuildyti darbi
ninkų reikalavimai, šešios 
dirbtuvės darbininkų unijai 
pasidavė, o 82 nutarė lai
kytis prieš darbininkus. Tai 
ri tose dirbtuvėse prasidė- 
ic streikas. Iki 3 gegužės 
išėjo streikan 8 dirbtuvės. 
Unijos komitetas sakė, kad 
į savaitę laiko išeisiančios 
visos. Jeigu visos dirbtuvės 
sustreikuotų, tai gal ir lai
mėtume streiką, nes unija 
daug nereikalauja, tik $1.15 
i valandą tuhneikeriams, 75 
centus pirmos klesos maši
nistams. 65 centus antros 
klesos mašinistams ir 50 
centų paprastiems darbi
ninkams. Tečiaus kapitalis
tai ir to nenori darbinin
kams pripažinti ir jau prisi- 
gabeno iš Toledo, Ohio, ske- 
bų, kurių tarpe yra ir vie
nas lietuvys, tūlas J. V-čius, 
kuris jau 8 metai kaip ske- 
bauja.

Einu aš aną nedėldieni 
’ miestą ir netikėtai susiti
kau nepažįstamą lietuvį. Aš 
io ir klausiu:

—Kur dirbi?
—Feiningints mašinšapėj 
—Tos dirbtuvės darbinin

kai išėjo streikan, — sakau 
iš jam.

—Tai tik šapa nebus be 
darbininkų, 
man. — Mus atvežė net 60 
žmonių iš Toledo į Cincinna- 
ti.

—Tai tu skebauji, — sa
kau.

—Tai kas, — jis sako. — 
Ar geriau dirbti už dyką? 
O kaip skebauni, tai ir dy
kas būni, ir pinigų įvalias 
vra. Jau bus aštuoni metai, 
kaip kumpanės mane užlai
ko ir vežioja nuo miesto į 
miestą. Už dyką nuveža ir 
parveža, ir artu būni šapoj, 
ar ant treino važiuoji, tau 
vis 6 doleriai į dieną ir bur- 
ją duoda už dyką. Tai ko 
langiau reikia?

—Bet žiūrėk, darbininkai 
•rali tave užmušti! — sa
kau aš jam. Bet skebas ne
bijo. Girdi:

—Kada mus užmuš, tai 
šitų šimtais išklos. Dabar 
lolickorte yra šeši automo
biliai su anuotomis pasta
tyti. Už dvi minutas jie. jau 
ir čia... Visą svietą gali iš- 
šaudyt, o mums nieko nepa
darys.

Man pasidarė taip nesma
gu, kad atsigrįžęs turėjau 
nueiti, idant susilaikius 
skebą nemušus, nes žinau, 
kad turėčiau užtai paskui 
nukentėti.

Taigi patartina lietu
viams darbininkams į Cin- 
einnatį dabar nevažiuoti 
darbo jieškoti. nes mes čia 
kovojame už didesnį kąsnį 
duonos.

atsako jis

J. š—as.
AUDEKLAI ATPIGSIĄ.
Laikraščiai pranašauja, 

kad greitu laiku Amerikoj 
turės atpigti visi audeklai.

UticosProleta.ru


b
HYGROMETRIJA

(Iš fizikos mokslo.)

Hygrometrija reiškia oro miaus zero, arba žemiaus.
matavimą — tai apskaitlia- salimo laipsnio. Norint tuo- 
vintas oro drėgnumo laips- met rasą apturėti, reikia dė- 
nj0 ti vandenin ledo su druska.nj0> ti vandenin ledo su druska.
Visa žemė yra tarvtum ap- Tada rasa ant poliruoto pa- 

sempta oro.* Oras* visados viršiaus pasirodys.
turi ar mažesnę, ar didesnę j(es dažnai nusakome, 
vandens dalį, žinoma, ore kad tai oras yra "sausas” 
esantis vanduo yra garo pa- -- ”
vidale. Garas yra pasileidęs, 
kaip ir ištirpęs ore, tary
tum cukrus ar druska van
denyj. Todėl mes tuos garus 
ore ne visada matome. Ma
tome tik prie tam tikrų 
apystovų, kaipo rasą ir ūka
ną.

Ne visur ir ne visada oras 
turi lygią garo dalį. Kur 
randasi jūrės, upės, ežerai, 
pelkės, žinoma, ten daugiau 
ir garo ore yra. Pavyzdžiui, 
Bostone visados oras yra 
labiau garais persigėręs, 
negu Denvery. Bostonas, 
mat, stovi prie jūrių, kuo
met Denveris toli nuo jūrių 
ir dar stori apie mylią augš- 
Čiaus jūrių paviršiaus.

Bet abelnai imant apgy
ventas ant musų žemės vie
tas, reikia pasakyti, kad 
oras ne visur ir visada yra 
pilnai prisotintas (prisigė
ręs). O kodėl taip yra? Ko
dėl vanduo iš jūrių, ežerų ir 
kitų vietų negaruoja taip 

smarkiai, kad padarius orą 
visada prisotintu?

Jeigu taip ištikruių bu
tų, tai mes savo šlapių dra
bužių niekados negalėtume 
išdžiovinti, ii' "risi daiktai 
butų pramirkę vandeniu. 
Tai butų netik nesmagų, 
bet ir sunku gyventi.

Tečiaus taip nėra. O nėra 
todėl, kad vanduo iš marių 
ir kitų vietų labai palengva, 
garuoja. Jau mes, regis, ži
nome, kodėl vanduo pama
žėl garuoja. Vandens mole- 
kulai. pasiliuosuodami nuo 
skysčiaus paviršio. tuoj su
siduria su oro sluogsniu. 
Čia jie kaip tik ir turi pir
miausiai grumtis su oro mo- 
lekulais, o tik paskui, prasi
mušę per oro molekulus, ga
li kilti augštyn ir pasileisti 
po erdve. Bet jeigu ne oro 
sluogsnis. tai kilančių van
dens molekulų niekas nesu
laikytų ir jie lėktų nuo van
dens paviršio taip smarkiai, 
kaip jie lekia tuštumoje 
(skaityk straipsnį: Garų 
ypatybės).

Taip, ore visados yra van
dens. Juk jeigu ore nebūtų 
vandens garų, mes rasos vi
sai nepažintame. Rasa pasi
daro vien tik iš vandens ga
rų, esančių ore. O tai atsi
tinka šitaip. Daiktai, esan
tis ant žemės paviršio, daug 
greičiau atvėsta, negu oras, 
ypač jo augštesni sluogs- 
niai. O kada šiltesnis oras 
susiduria su vėsesniais daik
tais, tai ore esantis vandens 
garai turi sutirštėti ir, sup
rantama, pavirsti į labai 
mažus vandens lašelius, ku
rie ir apsikabina ant viso
kių daiktų. Tai labai gerai 
atvaizdina šalto vandens 
pripiltas uzbonas, jjastaty- 
tas šiltame kambaryje, 
ba vasarą bile kur.

Temperatūra, prie 
rios atmosfera atšąla, 
sutirštėjęs, yra vadinama labai svarbią dalį musų gv- 
rasos laipsniu. Šį rasos laip- dymos bėgyje,

Svarbi tuo žvilgsniu kny-i Parvažiavęs Lietuvon, E
gutė, turinti daug naudingų’Galvanauskas buvo Smeto- 

• {patarimų link klimato ir nos pakviestas sudaryt nau- 
sveikatos, yra atspausdinta ją kabinetą, 

j Suvienytų Valstijų Viešo- **' 
Įsios Svtlkatos Biuro, Rep- 
rint No. 387. Ją galima gau
ti, rašant šiuo adresu: U. S.
Public Health Service, VVa- 
shington, D. C.

ar "drėgnas.” šitie žodžiai 
turi kaip ir giminingą reik
šmę. Jie, matote, apima pa
lyginimą dabartinės van
dens garo sumos su ta, ku
rią oras turėtų, jeigu butų 
prisotintas, žinoma, prie tos 
pačios temperatūros. Šitų 
dviejų kiekybių prielyga 
< proporcija) yra vadinama 
drėgnumo lygsvaryoe, arba 
atmosferos prisotinimo laip
sniu (relative humiditv, ar 
the degree of saturation of 
the atmosphere). Pavyz
džiui, mes skaitome laikraš
tyj, kad drėgnumo lygsvary 
bė yra 75%. Tai reiškia, kad 
vandens garo ore yra 75'1 
los garo sumos, kurią oras 
galėtų užlaikyti, jeigu butų 
pilnai prisotintas, žinoma, 
prie tos pačios temperatū
ros.

Drėgnumo laipsnis, nusa
kant lietų ar šalną, yra labai 
svarbiu veiksniu. Taipgi oro 
•drėgnumo laipsnio apmka- 
vimu daug pasinaudojama 
augmenų auginyčiose. Pa- 
sinaudojoma ligonbučiuose 
ir kituose viešuose namuose. 
Geriausia sveikatai tinka 
oro drėgnumo laipsnis nuo 
50' i iki'60%.

Algirdas Margelis.

Galvanausko
Biografija

Artinanties Lietuvos 
taikai su Rusija• •

Šitą pakvietimą Galva-' 
nauskas priėmė nepasitaręs 
su liaudininkų partiją, ku
rios jis buvo narvs, ir užtai! 
partija ji išmetė'. ; KaiP Jau yfa žinoma, Lie-.

Prašalintasis partijos ir tavos užs. reik, ministeris, 
susidėjęs su Smetonos kom- reipdamasis tuo, kad Lietu-; 
panija, pažangus kitąsyk,Y9Je Jau senai nebėra nei, 
Galvanauskas taip sudešine-! yien° E ūsų kareivio, priėmė 
jo, kad dabar jis jau nei ne-Į-įiKų bolševikų valdžios pa- 
panašus i tą Ųalvanauską, .......
kuris 1905 m. organizavo 
Lietuvoj darbininkus 
griovė caro valdžią.

Gimęs 1882 m., Vabalnikų 
parapijoj, Biržų apskrity] 
• buv. Panevėžio aps.), 1902 
m. baigė Mintaujos Realinę 
Mokyklą ir išlaikęs konkur
sini egzaminą įstojo į Kalnų 
Inžinierių Institutą Petro
grade (Gorni Institut Impe- 
ratrici Ekaterini II).

1905 m. E. Galvanauskas 
dalyvavo Lietuvos revoliuci
joj, veždamas agitaciją dau
giausia Panevėžio apskrity] 
ir vadovaudamas tos apy
gardos valstiečių judėjimą. 
Panevėžio apielinkių vals
tiečių nutarimai vėliau buvo 
priimti pamatau Valstiečių 
Sąjungos, kuri susitvėrė 
(Vilniaus seimo metu. E Gal
vanauskas, kurs tame seime 
dalyvavo, buvo vienas pir- 

|mųjų Valstiečių Sąjungos 
iniciatorių ir tvėrėjų. Po 
Vilniaus susvažiavimo, Val
stiečių Sąjungos kuopos pir
miausia susitvėrė tose Lie
tuvos dalyse, kuriose E. 
Galvanauskas varė politinį 
darbą. Reakcijai prasidėjus 

į 1906 m. pradžioj, E. Galva
nauskas buvo suimtas ir pa
sodintas Panevėžio kalėji
me. kuriame išsėdėjęs 3 mė
nesius pasiliuosavo ant pa
rankos iki teismui. Kadangi 
jo kanditura buvo pastatyta 
rinkimuose i antrąją durną. 

______ i tai dvarininkams ir policijai 
Daugelis prašo daktaru Pia>an? -'am Pristatę-Į

patart vietą, kame klimatas 
butų tinkamiausis sveika-; 
tai, ypatingai tų, kurie turi 
silpnus plaučius. Ištikrujų- 
gi tokie patarimų reikala
vimai yra pamatuojami 
klaudingu supi^timu apie 
klimato rolę.

Senąją nuomonę link di- į 
dėlės klimato intekmės į 
sveikatą dabar užima nau
ja nuomonė, kad geras hv- 
gieniškas užsilaikymas turi 
daugiau svarbos, negu kli
matas. I.2„ .
kad permainų intekmė, ar 
snt gero, ar ant blogo, yra 
daug didesnė iš permainy-: 
mo gyvenimo vietos, papro
čių. užsiėmimo, maisto ir 
socialių sąlygų, negu iš per
mainų klimato. Jei bus už
tektinai suteikta tyro oro. 
gero maisto, bus kiek reikia 
pasilsio, pasilinksminimo, 
pasimankštinimo, miego, 
tai daug kūno ir proto nes
veikumo bus lengva išgydo- niko mokslus, 
ma.

Tiesa, klimatas turi in-’ Belgijoj. 1913 metų' pabai-į 
tėkmę dėlto, kad paliečia goję buvo ! 
musų kūno patogumus; jis pakviestas į kalnų departa- 
gali būti nubodus, lietingas mentą. Austrams ir Ėulga-' 
ir nesmagus, arba skaistus, rams užėmus Serbiją, 
saulėtas ir ūpo teikiantis; Galvanauskas turėjo trauk- 
jis gali priversti mus būti tis su serbų kariumene per 
per dieną viduje, arba gali Albaniją ir .Juodkalniją, 
skatinti mus praleisti kuo- (Montenegro). Tae pasit-l 
daugiausiai laiko atvirame rrūkimas tęsėsi 3 mėn. labai 
ore. Taip, kaip nesenai vie- sunkiose sąlygose. Iš visos 
na? rašytojas yra gerai pa- serbų kariumenės (apie 300- 
sakes: "Klimatas gali imti 000) pasiliko gyvų tik apie 

5,000. Kitus sunaikino ba- 
tečiaus kli- das ir ligos. Gale savo kelio- 

snį nesunku surasti. Reikia matas vienos ar kitos anie- nes miesto Skutari (Albani- 
tik padaryti paprastą mėgi- linkės neturi jokių savotų joj) E. Galvanauskas susi r- / 
nimą. štai ve, paimkime po- ypatybių, kurios veiktų ypa- go tyfu ir tik ačiū francuzų 
liruotą indą, apie 200 ar 300 tingai prieš kurią nors Ii- ir italų ambasadorių rūpės-, 
kubiškų centimetrų įtalpos, 
dalinai pripildykime jį van
deniu. įmeskime mažą šmo- 
čiuka ledo ir maišykime ter- 
momentru. Ant poliruoto 
paviršiaus tuoj pasirodys "Pasivaikščiok po valandė- 
rasa, o termometras paro- le atvirame ore du kartu į 
dys, prie kokios temperatv- dieną (iš ryto ir vakare), 
ros ta rasa pasidaro. Taip tas Pridės 10 metų prie tavo 
mes ir sužinosime rasos amžiaus. Jei netiki į tai, pa
laipsnį. Bet žiemos laiku ra- bandvk ir pats persitik- 
sos laipsnis aplamai yra že- rink."

Klimatas ir
Sveikata

■

I

ar-

ku- 
kad

Taip pat mums svarbią 
turi rubežius su

vai prekės ir maistas nep
lauktų kontrabandos, šmu- reikšmę 
gelio keliu į kaimynes vai- lenkais. Kadangi tuo tarpu 

Istybes, nes tai musų valsty-nenumatoma, kad Lenkijo- 
bei neduotų jokios naudos į je greitai nustotų ginklai 
ir gyventojus stumtų į var-1 žvangėję ir savo kaimy- 
gą dėlei maisto ir prekių nams J \ 
pabrangimo. Užtat svarbu, linga būtinai sudaryt tokias 
kad valstybės rubežiai ture- sienas 
tų, kiek galint daugiau pri- karo žvilgsniu (strategijos) 
gimties užtvarų (kliūčių), mums butų naudingos, taip 
pav., upių, kad lengvai sek- sakant, padėtų mums kraš
tus kovot su šmugliavimu. ■ tą nuo lenku ginti. Rusai ga

iliaus. Lietuva yra ke- H tokiasJg£?
šias iš Vokietiios i Rusiia sudalyti, aciu savo padėčiaitias is \ oKietijos į Kusiją. ir todel kad dar nėra už-

i Vokietija ir Rusija, kaip baigta rusu valstybės reika- 
| žinoma, viena be kitos nega-{lai, taigi jų žodis dėl buvu- 

Lietuvos vvriausvbės nasiu-i‘r ' nes ko vienai i sios Rusjos valstybės ploto,
Jįį!V: stinga, to antra perapsciai {vis dar turi reikšmės.

turi (Vokiečiai turi išdirbi
nių, mašinų, o Rusai — ža
liosios, medžiagos) ir juodvi

siūlymą pradėti taikos de- ’ i r, i • • . •>
']

ir £

Ar reikia Lietuviams 
kariauti su Lenkais?

Į
I

Komunistas A. Karalius 
(ne D-ras Karalius) sakyda 
mas savo "prakalbas” pasa
koja buk lietuviai buvę "lau
kiniai,” tik lenkai juos išci- 
vilizavę, išmokinę skaityt ir 
rašyt, todėl prieš lenkus lie
tuviai neprivalą kariauti.

Kaip lenkai yra mokinę 
lietuvius skaityt ir rašyt, tai 
laiko turėdamas parašysiu 
kada nors platesnę istorinę 
apžvalgą; dabar gi noriuf 
pagvildenti tiktai karės 
klausimą: ar reikia lietu-j 
viams kariauti su lenkai 
kurie nori pavergti 
šalį?

Tegul sau būna ir 
kad lenkai išmokino

musų

taip, 
mus

rybas. Svarbiausia taikos 
‘sąlygų iš musų pusės stato
ma : Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimas etnolo
ginėse sienose, t. y. tame že
mės plote, kur gyvena lietu
sių kilmės žmonės, nors jie 
{šiuo laiku jau butų ir užmir
šę savo tėvų kalbos.

Bolševikų vyriausybė sa-į-^ 
ivo dviejuose atsakymuose į
Lietuvos vvriausvbės našiu-1 J ‘

grsę. tai reika-

su I^enkija, kurios

•>

tas kitas apkaltinimas ir 
duotas įsakymas Justicijos 
Ministerijos prokurorui vėl 
jį suimti ir neleisti dalyvati- 
jti tuose rinkimuose.

E. Galvanausko draugai 
:J. Sruoga. K. Matulis, ir P. 
{Žitkevičius buvo suimti ir 
nuteisti nuo 3 iki 6 m. sun
kiųjų darbų. E. Galvarraus- 

2 kui gi pasisekė išvažiuoti iš 
Petrogrado Finiandijon ir 

į ten apsigyventi savo moti
nos vardu. Žukauskiu. Fin- 

Me7dabar"7ikimei .landijoj. būdamas nuo 190» 
ar metų iki 1908 m. oe savo 

i specialaus mokslo darbų, E. 
Galvanauskas rąšė straips
nius ir populiarias brošiū
ras visokiomis slapyvardė- 
mis. pav. "Juodkalnietis”.

1 Prasidėjus ir Finlandijoje 
dideliems areštams, E. Gal
vanauskas išvažiavo Belgl- 
jon. Liege’o Universitetan, 
;kur baigė kalnų inžinieriaus į 
ir inžinieriaus elektro-tech-i 

ir iki 1913 m.; 
, darbavosi kaipo inžinierius;

Ivma pareiškė sutinkanti 
pripažinti Lietuvą neprik

lausoma valstybe etnologi- 
Inėse siencsr *“ 
kos derybas.

Tuo budu Lietuvos taika 
su Rusija virto musų politi- 
įnio gyvenimo dienos klausi- 
• mu ir netrukus galima tikė-! 
tis prasidėsiant taikos -de- t‘ w _ 
i^^į, jau Pridėjo. ma7k7d"Lietura"‘tuo“pelnu 

gaeltų išlaikyti visą cav 
. re\^a^n^a kariuomenę. Taigi, kad ne 

taika, — apie tai niekas is nustojus to lengvo ir svar 
lietuvių ir neabejoja. Lietu- baus pelno šaltinio, Ll„_ 

vos visuomenė jau senai lau- vaj būtinai reikalinga turė- 
,kė is musų Laikinosios Vy-jtj beterpinė siena su Rusija, 
Iriarsvhės griežto žingsnio t „ i..wi Lietuvos ir

Tai čia nurodėm svarbiau
sias ir, taiiy sakant, grynai 

e ir pradėti tai- iodTkeisiš“^' prekimi’sJ,
s. Lietuva vra vienintelis ar-!taikos ^Ygas. Kitos taikos
t Lietuvos taika ;čiausis ti]ta kuriu0 eį, v„. sąlygos yra tokios, kurios 
2™. F Ideąu-rusM prekybą, ..

prekių pervežimo leidimą, 
Ličiu vos valstybė gali turė
ti labai daug pelno. Spėja-

Kel.” Red.)
Kad Lietuvai

gaėltų išlaikyti visą savo

lietuvių ir neabejoja. Lietu-įbaus pelno šaltinio, Lietu-

'iškeliamos: belaisvių pas% 
keitimas, ginkluotos pajie- 

{ gos parubežvj laikymas 
ir tt.

Taika su bolševikais mu
sų valstybės gyvenime turi 
taip svarbios reikšmės, kad 
mes dar nekartą prie to 
klausimo turėsime sugrįžti.

[”Kar. žodis.”]
f kaityt ir rašyt, bet šiandien l narsybės griežto žingsnio į v> kad tarp _______
mes matome, kad lietuviai i taikos reikale. Užtat ir su p- Rusijos neįsikištu kyliu ki-' 
yra kur kas progresyviškes-jrantama tas pritarimas, ku- tOs kurios valstybės '(lenkų)

; . . 1 žemės. O tokio nepageidau-.
oei visuomenė taikos pasiu-. įamo lenkų kylio bus galima I

mes matome, ko

ni, negu lenkai. Mes gerai i niuo pasitiko musų spauda 
žinom, kad laisvamanybės 
ir socializmo žvilgsniu lietu
viai yra toli lenkus pralen
kę. O tai yra progreso ženk
las.

Šiomis dienomis Lietuvo
je’yra daugiau laisvės, negu vos neriklausomybę. Ir ka- 
iLenkijoje: taigi lietuviai tu-‘ciangi dabar rusai pasižada 
{ri tą laisvę ginti, kokią jie'daugiau, nesikėsinti ant Lie- 
Įdabar turi. Jeigu lenkai už-ltuvos neriklausomybės, tai 
įimtų Lietuvą, tai Lietuvosiir atsirado reikalo bei gaii- 
{klerikalai iškartų visus lais-Įmvbės eiti prie tajkaus kal
vai protaujančius žmones.! minimo sugyvenimo su ru- 
žinoma. Lietuvos ir Ameri-įsais.
kos kunigai, iš dalies ir tau-’ Iš naujai prisikėlusių ma
tininkai, nori, kad Lietuva žujų valstybių Lietuvai, be
tektų lenkams, nes tada jie'rod?, daugiausia 
ga’ės engti Lietuvos žmo-ikentėti dėlei karo 
nes kaip tik jie norės.

Noriu tad užklausti p. A. metų, kaip musų šalį blaško 
Karaliaus ir 
"mokslinčių," 
žmogus i
4 o
t.y t ir rašyt? 

Taigi, p.
tamsta 
skaityt 
tamstos

U
lvmą rusams.

Ir ištiesų: juk ne amžinai 
gi mums kariauti! 
blausias musų I 
tikslas buvo apginti Lietu

Lietuvos ir

žemės. O tokio nepageidau
Į
KAIP JIE IŠMOKA PINI

GUS LIETUVOJE.
"Keleivyje” buvo jau ra-

{ išvengti tik sugrąžinus Lie-į^- ^a’ ka^ siunčiamais iš 
Luvai senuosius jos miestus!

i ir Gardiną su apie-1
Amerikos pinigais Lieuvos 
įstaigos daro suktybių- 

Dabar ir aš tai patyriau. 
Aš siunčiau į Lietuvą pinigų 
per agentūrą vadinamą Eu- 
ropean-xAmerican Bureau. 
Tas biuras patarnavo man 
gana teisingai; jis patarė 

savo tėvų lietuvišką Amerikos dolerių Lietuvon 
o rusai, kaip jau i nesiųsti, nes jie tenai mažai 

žinoma, sutinka pri- duoda auksinų už dolerį, 
oažinti Lietuvą tame plote, Taigi aš pasiunčiau auksi

nais. Kokį kursą biuras man 
paskaitė, tai nesvarbu, bet 
visgi pinigai Lietuvon buvo 
nusiųsti visi, ką liudija sug- 
rįžusios kvitos su mano pa
čios parašais, tik ne visus 
pinigus Lietuvos valdžia 
mano žmonai išmokėjo.

Pinigų buvo siųsta iš viso 
4,595 auksinų, ant trijų kvi
tų: ant vienos kvitos 2,000 
auksinų, ant antros 2,000 ir 
ant trečios 595.

Bet štai po keturių mėne
sių gaunu nuo savo žmonos 
laišką, kame ji rašo: "gavau 
nuo jūsų pinigu, du tūk
stančiu ir du šimtu vokiškų 
markių."

Rašau biurui, kas atsitiko 
su mano pinigais. Biuras 
pristato man visas kvitas 
su mano žmonos parašais, 
kurie liudija.. kad visi pinL 
gai priimti. Bet nuo žmonos 
gaunu da tris laiškus, iš vi
so jau keturis, ir visuose aiš
kiai sakoma, kad ji gavusi 
tik 2,200 auksinų, vadinasi, 
mažiau negu pusė tos su
mos, ką buvo jai nusiųsta.

Tada aš supratau, kame 
čia dalykas. Pasirodo, kad 
Lietuvos paštas pakiša ma
no žmonai tris kvitas pasi
rašyti, o kada ji pasirošo, * 
kištelėja jai biskį pinigų'— 
ir atliktas kriukis.

Tai kurgi dingo tie mano 
kruvinai uždirbti 2,395 auk
sinai arba 130 dolerių? Te
gul paaiškina Lietuvos val
dininkai. Tai jau perdaug 
aiški vagystė.

Juozas Mainetis.
Oelswein, Iowa.

Svar- Vilnių f ____
kariayjmo įinkėmis. Ir tai, reikia tikė- 

l\tis, bus padaryta, kadangi 
tų dviejų kraštų gyvento
jai kilimu, budu, papročiais 
vra tikri lietuviai, tik pas
taraisiais dešimtmečiais pa
miršę 
kalbą, 
yra

prisiėjo 
smūgių. 

Jau greitai sukaks šešetą

panašių į jį karo audros: išpradžių 
ar visuomet baisingos vokiečių-rusų ko- 

. turi būt nuolankus vos, paskui žiauri vokiečių
m. kuris išmokino jį skai- okupacija, vėliaus bolševikų 

užplūdimas, ir galop ber- 
Karaliau, jeigu i montininkų plėšimai bei len- 

išmokins kunigas kų skverbimasis Lietuvon, 
ir rašyt, tai Pagali per į-uo5 žudynių

.. .. mokslišką’ išva-'metus yra išleista begalės 
jdžiojima, nereikia prieš ku- JurtOj daugybė gyventojų 
iiiga kovot, nes kunigas 1—-; pateko į vargą, be pastogės 
darė tamstą ’civylizuotu. , ]įko. Dabar jau atėjo metas 

! Reiškia, negali kitokių kny-1 pradeti gvdvti tos žaizdos.
I

gų skaityt, kaip tik tokias, 
{kokias kunigas pavelija.

Da daugiau. Ponas A. Ka- 
• ralius atvažiuodams Į Ame- 

•jiriką, kiek yra žinoma, ne-
Serbu valdžios m<?kei,o vard° parašyt, vie- 

‘ L'nok dabar moka vardą pasi-
’irašvt ir net universale j 

p {mokinasi! Taigi p. Karalius 
'■įgavo mokslo Amerikoj, o 

vienok Ameriką smerkia, 
keino netikusią šalį.

i Ot, ir prieiname prie lo
giško išvedimo pagal Kara
liaus "pbilozophijos": Lie
tuvius lenkai išmokino skai
tyt ir rašyt, todel lietuviai 
neturi teisės kariaut prieš 
lenkus; p. A. Karalius išmo
ko Amerikoje skaityt ir ra
šyt. taigi ir Karalius negali 
smerkti šios šalies. Kaip da
bar bus?

,, * v. ” a. i T. J. Kučinskas.gą. ciui jis jierveztas paskuti-;________________________
Tuo žvilgsniu bus nepro- niuoju Raudonojo Kryžiaus

šąli patarti tą patį, ką prieš laivu Francuzijon (1916 m. 
keliatą metu žymus sveika- pradžioj). F—”—',—J------
tos mokvtoias yra pataręs

LĖKS PRIE PIETŲ ŽEM- 
Residarbuodams j GALIO.

Paryžiuje vienoj iš didžiau-! Anglas vardu John<L. Go
siu kompanijų, kaipo preky- rengiasi lėkti ant pietų 
bo-? inžinierius elektrai pri- žemgalio oru. Jisai ima su 
taikinti kalnuos ir metaiur- savim nuo 12 iki 14 orlaivių, 
gijai, E. Galvanauskas buvo kurie bus taip pritaisyti, 
Lietuvos valdžios paskirtas kad ant sniego ar ledo nesi- 
Delegacijos Taikos Konfe- leidus galėtų čiuožti kaip 
rencijos Paryžiuje nariu, rogės. , -

kur gyventojai kilimu lietu
viai. Tat ir dėl Vilniaus gin
čų su rusais negalės būti.

Rusai turės atlyginti tuos 
.mostelius, kurių padarė 
Lietuvai kovų su vokiečiais 
neto, ir laike bolševikų už- 
iludimo.

Lietuvai turi būti grąžin
ta ne tiktai ką rusai išvežė 
Didžiojo karo metu, laike 
evakuacijos .(mašinas, var- 
ous ir k.), bet lygiai ir tuos 
mokslo ir kultūros Įstaigas 
bei turtus, kuriuos rusai iš
vežė iš Lietuvos po pirmojo 
r antrojo lenkmečio. Tarpe 
tų grąžintinų dalykų ypač 
pažymėtini: buvusio Vil
niaus universiteto turtas, 
Įvairus muzėjai, bibliotekos 
(skaitvklbs), istoriniai do
kumentai ("Lietuviškas Ar
chyvas") ir tt.

Be to, rusų caro valdžia, 
numalšinus antrąjį lenkme- 
į, gana daug Lietuvos gy

ventojų, dalyvavusių sukili
me, ištrėmė iš Lietuvos Sibi
ran, o ju žemes atėmė ir iš
dalino burliokams. Žlugus 
Lietuvoje rusų viešpatavi
mui, toji nuoskauda turėtų 
dabar būti atitaisyta, t. y. 
buvusiems Lietuvos gyven
tojams—"poselencams” rei
kia duoti teisės ir galimy- 
oės grįžti Į Lietuvą ir grą
žinti jiems atimtas žemes 
•bei ukius. O apgy vendintuo
sius Lietuvoje burliokus- 
irivalo atsiimti rusai atgal 
ir aprūpinti jų būtį. Šis rei
kalas irgi turės būti spren
džiamas busimosiose taikos 
derybose su ru-ais-bolševi- 
kais, nes jie būdami tikrai
siais Rusijos valdovais bei 
caro valdžios įpėdiniais yra 
atsakomingi ne vien už sa
vo darbus, bet lygiai ir už į 
seniau buvusios rusų Val
džios padarytąsias nuoskau-

kurių padarė Lietuvai žiau
rusis karas. O tai bus gali
ma daryti tik įvykus taikai, 
tik nutilus, ginklų žvangėji
mui. Iš čia tat aišku, kiek 
svarbu yar Lietuvai žengti 
orie garbingos taikos su 
kaimynais ir, pirmoj eilėj, 
su Rusais, kadangi besitai
kant su Rusais bus tiesiogi
niai paliesta ir musų byla su 
lenkais — ir ta byla, žino
ma, turės žymiai paaiškėti.

Darant taiką su Rusija, 
Lietuvai yra svarbu išside
rėti kuodaugiausia patogių, 
tinkamų sąlygų Lietuvos 
ekonominio (ūkio) bei kul
tūrinio (dvasinio) gyveni
mo plėtojimuisi. Nes taika 
juk daroma ne.metams —< 
kitiems, o ištisiems gal de
šimtmečiams ir, nepasirūpi
nus savo laike išsiderėti 
naudingų bei gaiimų sąlygų, 
paskui valstybei tektų nuo
stolio nešti ir butų apsunki
nimas žmonių bei atimama 
jiems galimybė siekti gero
vės, susikurti malonų, lai
mingesnį gyvenimą.

Pirmiausia reikalinga pa- 
sisupinti taip nustatyti val
stybės rubežiai ir jie apsau- f-------j------~--------
got, kad reikalingos Lieta- das pavergtoms tautoms.

Chtcagoje plaukų kirpi
mas geresnėse vietose kai
nuoja jau 75 centus.

New Yorke 
i barzdaskučiai.

streikuoja
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Uetaviai banditai pa 
pwle i slastus.

Progress Shoe Manufacturing Co

88-92 Spark street,NO. WEYM0UTH, MASS.
Šiomis dienomis čia buvo 

toks atsitikimas. Pas vieną 
lietuvę, kuri laiko daug bur- 
dingierių ir kurios vyras 
naktimis dirba, atsibeldė iš 
Bostono du neva slapti ”deg 
tinęs agentai” ir sako: ”Mes 
žinom, kad pirma tu pada
rydavai čia gero biznio iš 
degtinės, bet dabar galėtum 
padaryti da geresni, kuomet 
degtinė yra. uždrausta ir už 

. vieną stikleli žmonės moka 
po $1.00. Mes tau galėtume 
pristatyti degtinės kiek tik 
tu nori. Tik pasakyk, kiek 
tau reikia ir duck mums 
ant rankos, o degtinė bus 
pristatyta, kad nei šuva ne
sulos.”

Moteris pradėjo abejoti, 
ar ta degtinė nebus tik koks 
nucdas. "Agentai" tuojaus 
išsitraukė kvortą snapso ir 
pastatę ant stalo sako: 
”Štai sampalas, paspraba- 
vokim.” Pradėjo gerti — 
degtinė gera. Tą išgėrę, iš
sitraukė kitą bonką. Ištušti
no ir tą. Mat be namų šei- 
myninkės, buvo da keliatas 
asmenų namuose.

Išgėrus degtinę, "agen
tai” klausia šeimyninkės, 
”kiek ordeliuosi ir kiek 
mums ant rankos duosi?” 
Moteris atsakė, kad nepa
žįstamiems žmonėms •"ant 
rankos” ji nieko negalinti 
duoti ir degtinės iš jų neno
rinti pirkti. Tuomet nepra
šyti svečiai pareikalavo, 
kad už išgertą degtinę už
mokėtų jiems po 10 dolerių 
nuo bonkos. Kada jiems at
sakyta, kad užmokesčio jie 
negali reikalauti, nes nie
kas jų tos degtinės nepra
šė, "agentai” pradėjo šu- 
mvt ir ' grąsinti "areštu.” 
Viena vyrą ėmė jau ir tąsy 
ti, reikalaudami pinigu. Šei- 
myninkė prieš toki jų elgi
mąsi pakėlė protestą. Sa
ko: ”Ar jus mislina-t, kad 
jeigu jau mano vyro nėra 
namie, tai jus čia galit šei- 
myninkauti? Laukan!” ji 
sukomendavo jiems ir ati
darė duris. Bet banditai ne
nusigando. Vienas jų išsit
raukė revolveri, kitas peili 
ir sako: ”Jųs patįs iš čia 
laukan. Laukan, visi. Duo
dam tris minutas laiko išsi- 
muvyt, kitaip visiems bus 
smertis!’’

Namiškiams jau ir degti
nė iš galvos išėjo. Vienas 
šlubas burdingieris nežy
miai išlindo iš kambario į 
skiepą, o ištenai užpakali
nėm durim laukan, ir davė 
žinią kaimynams. Bet visi 
bijojo eiti. Tuomet nubėgta 
ir pranešta apie tai dirbtu
vės sargui, kuris turi gin
klų. Sargas pats nėjo, bet 
užtelefonavo policijai; Tuo
jaus, bra, atpvškėjo aniuo- 
iai sargai su vežimu.

Eet plėšikai, apsižiūrėję, 
jog vienas namiškių pra
puolė, suprato pavojų ir bu
vo jau tuo tarpu pabėgę. Po- 
liciia piktadarių neradus, 
leidsi paskui juos vytis. 
Akies mirksnyje plėšikai 
dingo kaip kamparas. Bet 
pakelėj stovi tuščias namas. 
Policija nutarė pažiūrėti te; 
nai. Ogi ir atranda tenai 
abudu "agentu.” Įlindę te-j' 
nai jie buvo įau besirengią į I 
moteriškas drapanas. Vie
nas buvo užsidėjęs andaro- 
ką, o kitas taikėsi ilgus 
plaukus. Pasirodė, kad ban
ditai turėjo su savim visas j 
moteriškas drapanas ir ti-'< 
kėjosi galėsią į jas persiren-L— , .... ~  ---- - ——........
gę pabėgti. Bet nepasisekė, tokie nuošimčiai sudaro apie $20,000.00.

Specialiam musų Kompanijos šėrininkų su
sirinkime 4 dicn.j Gegužės, 1920 m. likosi nutarta 
keletas labai svarbių permainų, apie kurias čio
nai pranešame savo šėrininkams.

PAKĖLIMAS KAPITALO.
Iki šiol musų Kompanija buvo inkorporuota 

;.nt $100,000.00 ir šėrai buvo tiktai vienos klesos, 
"Coirmon Stock.” tai yra šėrai, kurie turi balsą, 
kuriems padalinamas visas pelnas, bet negva- 
rantuojamas metinis nuošimtis. Augant reikalui, 
pasirodė, kad ta kapitalizacija yra per maža, ir 
todėl nutarta pakelti iki $250,000.00 ir padalinti 
serus j dvi klesas: $120,000.00 "Common,” :r 
$125,000.00 ’Treferred” su 7 procentu gvaran- 
tuoto dividendo.

$125,000.00 COMMON STOCK.
”Corr.mon Stock” turėjo.)me $100,000.00 tai
1000 šėrų po $100.00. Iš tų yra jau parduota

Brockton, Mass. Maloniai šviečia

i P»'.,;cš au švogeno Jono Petronio, 
| Kauno gub., Anykščių par., Karačdų 
įkainio; meldžiu atsišaukti aiba kas jį 
I žinote malonėkite pranešti. (21) 

Justinas Šliužas
37 Meehanic st., ilooskk kalis, N.Y.

mes turėtumėm apie $35,000.00 atliekamų pinigu 
biloms. Todėl ir reikia kad šėrininkai savo labui 
tuijaus supirktų šėras. Jei kurie už seras is sy
kio negali pilnai užmokėti, gali paimt ant išmo- 
kesčio ant 3 arki 6 mėnesių. Neatidėliokite.

DIVIDENDAI.

Šeštas procentas dividendų bus išmokamas 
! d. Liepos, 1920 m., visiems šėrininkams, kurie 
turėjo šėrus 31 d. gruodžio, 1919 m. Mes galėtu
mėm išmokėti ir 10 procentų, bet kadangi reikalą 
pradėjome su mažžu kapitalu, tai dali uždarbio
paliekame fabril.os padidinimui ir tavorų pripir-i 
kimui ! nli

mašina, kur reikalingas žmogiš- j 
kas apsėjimas, tad tuojaus pa-

Nutarta siųsti delegatą Į Lietuvą apžiurę ji- i siskuskite mums kad męs galė- 
pada-

*pAS. kuris įmuša laikrodyje 
laiką ir leidžia jam eiti, tas 

daugiausiai užkenkia pats sau. 
Jeigu turėdami kada nors su ju
mis reikalų mes irgi tik ”įmuš- 
tumėm laikrodį.” o dalbą atlik- 
lumėm bile kaip, tad meldžiam 

j mums apie tai pranšti.
Musų noru yra patarnauti 

kiekvienam kostunieriui švel
niai. bet podraug ir širdingai, ir 
kad kiekvienas asmuo turėtų sa
vo reikalus pilnai patenkintus.

Jeigu turėdami su jumis rei
klų mes apsieitume lyg kokia

Pajieškau draugo Jono Jankūno, 
i Kauno rėdybos. Aleksandrovas apsk., 
j Ažerėnų valsčiaus, Papilės par., Sma- 
j liecbų kaimo; taipgi draugo Jurgio 
Šarkuno, llominiškių vienkiemio ir 

; Polinaro Rabašauskio Mataičių kai- 
i mo. Jie patįs, ar kas apie juos žino 
l praneškite; yra svarbus reikalas.

George G. Stein
Box 453 AberdeenJ Wash.

------ - ---------------------------------- -------------- ,
l*ajieskau brolių \ iktorė ir And- 

j rėjaus Varkalių, taipgi ciedūs ir kitų 
i giminių bei pažįstamų. Aš tuoj išva- 
i žiuosiu Lietuvon, atsišaukite. (24) 

Juozas Varkalis
1125 Hancack avė., Bridgeport, Ct

. Pcjieskau Vinco Šimulio, gyveno 
fj tVaterburyj; tunu svarbų pranešimų 

■ j apie tamstos moterį ir vaikučius. At- 
i sišaukite.

J LIETUVA.

yra 
apie 800 šėrų už $80,000.00, o liko tik 200 šėrų. 
Dabar prie "Common Stock" nutarta pridėti da 
250 šėrų po $100.00. Tokiu budu šios klesos šėrų 
turime da neparduotų viso 450 šėrų. Iki šol nė 
vienas šėrininkas negalėjo pirkti daugiau kaip 
.0 šios klesos šėrų. Iš apie 420 Kompanijos šė
rininkų, tik apie 25 žmonės teturi po 10 šėrų, kiti 
visi mažiau. Tuos 450 "Common” šėrus, mes tu
rime parduoti iki 1 d. Birželio (June) 1920 m., po 
$100.00 tiems, kurie da neturi pilnai 10 šėrų. 
395 mus šėrininkai lengvai gali išpirkti 450 šėrų, 
ir tą reikia padaryti jau nieko nevilkinant, nes 
!aiko liko tiktai pora savaičių. Todėl, nelaukda
mi prisiųskite savo užsakymus tuojaus, nes tie, 
kurie vėliaus prisius, gaii negauti. Atminkit kad i 
liko tik 450 šėrų. Po 1 d. Birželio, 1920 m. tas 
šėras nutarta parduoti po $125.00 ir kas užsisa
kys tada, turės mokėti jau po $125.00.

Savininkai "Common" šėrų turi vieną balsą
nuo kiekvieno šėro, ir visą pelną dalinasi pagal. l<vailus ir nepamatuotus paskatas, 
-eras. Mes manome, kad po poros metų mes ga- ncaprenka į direktorius, 
lėsime lengvai išmokėti po 15 arba 20 procentą, 
dėlto, kad musų Kompanija yra pastatyta ant 
moderniško biznio pamatų, ir reikalus tvarko 
kaip visur biznis yra tvarkomas, o ne kaip kokio-

pašalpinėse draugystėse artai choruose.

----- ---------- —--- — . - ..... .
mui vietų, žaliosios medegos, padarymui sutar-ltumėm atitaisyti netyčia 
čių ir supirkimui mašinų. Juomi paskirtas Kom- rytą klaidą.
panijos prezidentas, advokatas F. J. Bagočius. i
kuris išvažiuos apie 10 d. Liepos per Angliją. Da- ,he 1’x,*!'on ectrc
niją, ir Vokietiją. Pakelyje apžižurės tų šalių 
mašinas, o Kaune atvažiavęs paims vietą ’PRO-
G
lingas sutartis su Lietuvos valdžia, kooperatyvais 
ir veikėjais išdirbinėjirnui avalų Lietuvos žmo
nėms. •

RESS AVALŲ” DIRBTUVES, ir padarys reika-

NAUJI DIREKTORIAI.

Pakėlus kapitalą nuo $100,000 iki $250,000.00 
prie dabartinių 7 direktorių darir.kta da 4 sekan
tys: Vincas B. Ambrazaitis. Aleksandra Lakstu
tis, Justinas švilpa ir Vincas Miliauskas. Dabai 
musų Direktorių Valdyba yra viena iš tvirčiausių 
ir darbas veikiamas kuopuikiausioj harmonijoj 
labui mus Kompanijos.

PASKALAI IR ŠMEIŽIKAI.

>e

$125,000.00 ’TREFERRED STOCK.”
Iki šiol mes ’Treferred Stock” neturėjome. 

Dabar gavome nuo Mass. valstijos teisę tą išlei
sti sumoje $125,000.00. šios šėros yra po $100 
ir gvarantuojamos yra 7 procentas ant metų, ir 
tampa išmokamas kas pusė metų, šių šėrų kiek- 
/ienas gali pirkti kiek nori, šėrų pilna vertė bus 
ant pareikalavimo sugrąžinta po vienų metų, su 
pilnais procentais. Jei kartais atsitiktų šeimy
noj nelaimė, ar noras nusipirkti namus, arba į 
Lietuvą išvažiuot;—pinigai bus išmokami ir pirm 
metų, šios šėros pasiliks po $100.00 ir po 1 d. 
Birželio, dėlto kad procentai ant jų visados pasi
liks po 7 nuo šimto. "Common" parsiduos po 
$125.00 todėl, kad procentai ant šios klesos šėrų 
bus daug didesni, negu po 7 nuo šimto, kaip tik 
musų Kompanija pilnai išsiplėtos ir galės dirbti 
nors po 100 tuzinų porų kosdieną.

TEISES PIRKTI DAUGIAU ŠERŲ.
Iki 1 d. Birželio. 1920 m. nė vienas negali 

pirkti daugiau kaip 10 ”Common Stock” šėrų. Po 
1 d. Birželio visi šėrininkai galės pirkti iki 50 
"Common Stock” šėrų kiekvienas. Bet tų šėrų 
yra tik 450. Jei visi tie kurie neturi po 10 šėrų 
pilnai patys užsisakys ir išpirks, arba savo drau
gams parduos tas šėras. tai tada neliks šėrų nie
kam ant pardavimo, ir niekas neturės daugiau 
kaip 10 šėrų. Bet jei musų šėrininkai kurie turi 
j)O vieną ar po dvi šėras nesupranta musų šėrų 
vertės ir nesupirks likusių 4395 žmonės, o šėrų 
tik 450) mokant po $100.00, tad po 1 d. Birželio, 
1920 m. supirks jas tie, kurie turi jau po 10 šėrų, 
kurie supranta jog musų Kompanija yra tikra 
aukso maina, ir už tas šėras po tai dienai jie mo
kės po $125.00. Jei diduma musų šėrininkų ne- 
siinteresuoja reikalu, fabriką negali laukti nie
ko iš dangaus nukrintant, todėl turi rupinties su
kėlimu daugiau pinigų tie, kurie supranta.

Šerus gali pirkti ir pašaliniai, ne vien šėrinin
kai, mums yra svarbu turėti kuodaugiausiai šėri
ninkų ir draugų. Todėl senieji šėrininkai prikal
binkite savo draugus.

Keletas mus', šėrininkų Montelluje leidžia 
vien dėlto, kad 

. Jie mat i Kompani
jos reikalus norėtų įvelti polytiką ir tikėjimiškus 
ginčus, prie ko r.ėra prileidžiama ir nebus. Kad 
jie Kompanijai negerą vėlina pasirodo iš to, kad 
apart kvailų paskalų jie bėgioja Į bankas skęs
dami kad mums neduotu kreditu, eina pas advo
katus kad jiems pagelbėtų Į direktorius Įsibrukti 
visokius neužpelnytus komisus sukolektuoti, ir 
tam panašių dalykų. Kolei jie Kompanijai is šir
dies nevelys gero, niekados Į valdybą jie nebus 
Įleisti. I-ai tą žino iš anksto.

Kiti šmeištai kyla iš Bridgevvaterio lietuvių 
avalų dirbtuvės viršininkų. Dirvos rodos yra už
tektinai visiems. Mes Bridgevvaterio kompanijai 
nekenkiam ir į jų navatną reikalų vedimą visai 
nesikišame, ir nematome priežasties, kodėl jie ne
išsitenka musų. Mes pareiškiame, kad ’TROG- 
RESS,” yra biznio Kompanija, su tikslu kad už
dirbti pinigų tiems, kurie sudėjo pinigus. -Jei 
Bridgewateriečiai nori sutverti kokią nors kolek- 
tyvę kompaniją su mielaširdystės, o ne biznio 
tikslais, mes jai Į kelią nestojame, ir jų agitato
riams niekus tauzyti apie "Progress” yra jei ne- i 
daugiau, tai visai nepadoru ir nedžentelmoniškai. ’■

Trečias užpuolimas kyla iš pusės tuio avan-i 
turisto-vaikezo, kuris netekęs ”džiabo” šnipelio.; 
Išjuoktas Paryžiuje, prašalintas ar prasišalinęs j 
iš tūlos Bendrovės Nevv Yorke, dabar nori tverti 
kitą "avalų kompaniją,” ir da nė vienos mašinos 
savo "kompanijai” neturėdamas, ir nežinodamas 
nuo kurio galo čeverykas prasideda dirbtis, skel
bia ne pasekmes "Progress Shoe Kompanijai.' 
kurios Įplaukos ir apyvarta kas mėnesį siekia de- 
sėtkus tūkstančių dolerių. Dirvos yra užtektinai 
visiems, mes nepavydime niekam, nors desėtkus 
"kompanijų” tverkite, ir mes kitų bėdomis nesi
rūpiname, toipgi nes’”upiname ir jų ateičia; mes 
žiūrime savus reikalus. Todėl ir kitiems pata
riame štai ką: "Fools, minei your own business!” 
’PROGRESS SHOE" užpakalyje stovi žmonės, 
kurie žino kaip bizni vesti ir jie išangins jį Į mil
žinišką įstaigą su dideliu pelnu savo šėrininkams.

ABELNA PRESPEKTYVA.

UluminaUng Company oi Boston

Pajieškojimai
Pajieškau savo švogerio Kazimiero 

-liaukos. apie metai atgal gyveno 
Springfield, Mass.; Kauno gub., Tei
siu apskr., Žemalės kaimo. Kas apie 
jį žino malonėkit pranešti arba pats 
lai atsišaukia. Yra daug svarbių ži
nių iš Lietuvos. Kas pirmas praneš, 
tam skiriu vieną dolerį.

Ignaeius Undzis
86 Marcei st., Brighton, Mass.

(20)

Pajieškau Adomo Gutausko, Valun- 
aiški’i kaimo. Leliūnų parap.. Utenos 
apskričio. Jo motina atsišaukė iš Lie
tuvos. Jis pats ar kas jj žino praneš
kite. (21)

■Jonas Stankevičius
210 Coilepe avė., S>oux City, Iowa.

Pajieškau Povilo Norkaus, Girnikų 
kaimo, Kurtavenų parapijos, Šiaulių 
ipskričio; gyveno Hites, Pa. Atsi
šaukite arba jį žinantis praneškite.

Ignas Šalaitis. (20)
166 tlampshire St.,

Lacvrence. Mass.

Pajieškau švagerio Petro Rindei- 
kos, Suvalkų gub., Panemunės mies
telio, gyveno Rumford, Me., paskui 
išvažiavo į Be-'in, N. H. Jo moteris 
su vaikais prisiuntė laišką iš Lietu
vos. Atsišaukite arba žinantis pra
neškite. (2b)

Box 515,
Jurgis Baisis

Ruinford, Me.

Pajieškau brolio Liudviko Najulio, 
gfveno Chicagoj; taipgi ir pažįsta
mą. Atsišaukite. (20)

Alex. Niul.
Co. E. R. E. C., Camp’Upton, N. Y.

Pajieškau brolio Jono Šauklio, 
Kauno red.. Raseinių apskričio; turiu 
svarbų reikalą. Atsišaukite arba ji 
einantis malonėkit pranešti. (29) 

Viktoras Šaulelis
2123 Tustin st, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Zofijos Budvaitės. Telšių 
apskričio, Gaudikaičių kaimo, gyveno 
Fort Plain. N. J. Turiu svarbų reika
lą, atsišaukite.. (21)

Frank Vertei
2202 Lakeside avė., Cleveland, Ohio.

D ILGIAU PINIGŲ.

Per pirmus 3 mėnesius šių metų musų Kom
panija trotyjo s-'viršum $4,000.00. dclto, kad ne
galėjo visu bilų ui tavorą užmokėti į 10 dienų ir 
gauti po 4 iki 6 procentus ”discount.” Per metus 

___. Tiek pi- 
Policija nugabeno juodu Į nigij paliktu musu Kompanijai daugiau pelno. jei 
belange. Abudu buvo lietu
viai.______ ____J. K.

Dabar musu Kompanija išdirba suviršum 
120 poru čeverykų kas dieną, ir finansiškai jokių 
taikumu nėra. Sukėlus anie $35,000.00 bėgan
čioms biloms tik padvigubintų musų pelną.

Lietuvoje uždėti dirbtuvę apsieis i $1MO.OOO 
ir tam reikalui yra kviečiami visi musų senieji 
šėrininkai, draugai ir simpatizatoriai tuojaus už
sirašyti tiek šėru, kiek galite. Reikalo svarl/ą 
kiekvienas supranta, o kad pelnas iš to bus dide
lis, apie tai niekas negali abejoti.

Nieko nelaukdami tuojaus užsisakykite po 
Riek galite "Common” ir I’refcrred” šėrų, užmo
kėdami pilnai, ar ant išmokesčio, ir tuojaus pri- 
siųskite Kompanijai.

Progress Shoe Manufacturing Co.
88—92 SPARE STREET, BROCKTON, MASS.

ST. A. MILčIUS, sekretorius,

Beveriy miestelyje, netoli
Bostono, bandė nusižudyti
žymus to miesčiuko gyven-' < jKFAdv. F. J. BAGOCIUS, prezidentas.
tojas Churchill. Jį radę, vir-, ■ PET. K. VAIČIŪNAS kasieriu.tuvėje su peršauta galva^ Ka»>erius.,

<4*

Mat. Malisauskas (22)
80 Sheldon st., Hartiord, Conn.

Pajieškau brolio Juozo Mitkos, 
Pompenų miestelio, Panevėžio apskr., 
Kauno srūti. 1919 m. pargrįžo iš Fran- 

i rijos į Bthlehem, Pa., dabar nežinau 
i kur. Kas apie jį žino malonėkit pra- 
. nesti arba pats lai atsišaukia

Jonas Mitkus (21)
i 2805 E St.Clair avė., Cleveland Ohio

Pajieškau pusbrolio Ignaco Griga- 
los, Kauno gub., Telšių apskričio, 
Rantančių parapijos, Baminėjų kai
lius; gyveno Chicagoj Malonėkite at
sišaukti arba kas j) žinote praneškit 

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

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

Stanisl. Valauski
Box 57, Wapping, Conn.

Pajieškau pusbrolio Jono Dereš- 
i keviičaus ir Motėjaus Dzingo, taipgi 
pažįstamų Miko ir Juozo Ancukaičių 

i ir Vinco Žemaičio. Aš esu iš Marian;- 
;x>lės apskričio, Paduvonio kaimo ir 

Į valsčiaus. (21)
Kazis Juknelis

Box 142. Bicknel, Ind.

Tclcphone 4256 Markei.
4

LIETUVIS ADVOKATAS

Geo. Matulewich
ATTORN E Y-AT-LOVV

Ruoni 810 National Statė 
Bank Building

810 Broad Slreet 
NEWARK, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės Ik* skirtumo tikėjimo, ne 
senesnės 35 metų. Aš esu 
Merginos mylinčios gražų 
atsišauKitc.

Frank Skarpušis
1101 North 3-rd st., E St.

30 metų, 
gyveninių

Louis, UI.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, tarp 24—30 nu 
Aš esu 30 metų vaikinas. Kurios no
rėtų susipažinti lai atsišaukia prisius 
damos pavaikslėlį. Vyrų meldžiu ne
rasi nėti. (23)

P. Varnagiris
Box 37, Glen Wliite. W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 30 iki s5 metų. Aš 
esu 45 metų vaikinas, staliorius, turiu 
savo namą ir rakandus, 
moteris gali 
Aš apsiimu 
į mokslą.

Mergina ar 
atsišaukti ir su vaikais, 
juos užlaikyti ir leisti 

(22)

132 North
J. Les
1-st st, Basemant, 

Brookiyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų. Geistina, kad butų 
Kauno rėdybos. Aš esu muzikantas. 
Dėl platesnių . žinių kreipkitės pri- 
siųsdanios paveikslą. (21)

Joseph Austi n
2272 Russel st., Detroit, Mich.

Papieškau apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 28 metų, be skirtumo ti
kėjimo; esu 30 metų vaikinas. No-

| rinčios arčiau su manim merginos 
susipažinti, malonėkite atsikreipti 
per laišką ir prisiųsti savo paveiks
ią. Atsakymą duosiu kiekvienai ir 
pareikalavus paveikslą sugrąžinsiu. 
Vyrų meldžiu nerašyti.. (22)

Domininkas Krasnovskis
1532 — 9-th st.. Rcckford, III.

Aš Uršulė Kilikevičienė, po tėvais 
Dambrauskiutė, pajieškau savo vyro 
-Jono Kilikevičiaus; 35 metų, yra 5 

! pėdų ir 4 colių augščio, šviesaus, ap- 
, valaus veido, galva plinkanti. Čia jo 
ir paveikslas. Kalba rusiškai, angliš
kai, vokiškai ir lietuviškai; iš Kauno 
gub., Panevėžio apskričio, Tarnavos

t

buvo vedęs 
atvažiavęs į 
su manim; 
Conn. vedė 

sužinojau ir 
policijai — jis

kaimo; 8 metai atgal 
į Pcnn. valstijoj, paskui
Conn. valstiją apsivedė 
išvažiavęs į Brigeport.
3-čią moterį. Kuomet aš 
norėjau 'paduoti jį 1 _

i pabėgo. Kas pirmas apie jį praneš 
i :nan arba vietinei policijai, gaus $10 
I dolerių dovanų. (20)

Uršulė Kilikevičienė
187 Humphrev st., New Haven, ConnPajieškau M. Palevičiaus, gyveno 

St. Louis, Mo. Girdėjau, kad mokinasi! 
Chicagoj. Atsišaukite. (21)

L. Burnis.
2301 Biddle st., St. Louis, Mo. '

Paj:?skau draugo Antano Kubi
liaus, švogerio Petro švedenio ir pus- I 
brolio Jono Vico; visi Kauno guberni
jos. Pasvalio apskričio, Krinčinos 
sodžiaus. Atsišaukite. (21)

George Vicius
Box 84, Rockland, Conn.

i

Pajieškau -Juozo Abromavičiaus, 
Kauno gub., Vilkijos valsčiaus, Bei- 
niunų kaimo; jo tėvas jieško iš Lietu
vos. Jis pats arba 
neškite.

J uozas
107 3rd st.,

kas jį žinote pra 
(20)

Kaunas
So Boston, Mass.

Pajieškau brolio Viktoro Radžiūno. 
' Suvalkų gub., Vilkaviškio miesto; 
j meldžiu atsišaukti. (22)

Pajieškau pusbrolio Juozapo Po-j 
-iaus. Kauno gub.. Vanagiškių kaimo, i 
Vidoklės parapijos; gyveno Wilkes[ 
Barre, Pa. Malonėkite atsišaukti.

Joe Pocius (22)
8117 Širnon avė.. Cleveland, Ohio.

John Radžiūnas
2245 Hamiiton avė., Cleveland, Ohio

VINCAS KISIELIUS, Utronio vien 
siedis, Skemoniu valsčiaus; malonės 

............. (22) 
Robe, Wash.

| atsiliepti.
Petras Kietis.

APSIVEDIMAI.
I’ajieška apsiveciimuli merginos 

arba našlės be vaikų, nuo 30 iki 4C 
metų. Aš esu 39 metų. Atsišaukite 
prisiųsdamos paveikslų. (20)

Paj:eškau Antano Demeikos, iš 
Gražiškių kaimo. -Jo moteris yra Mag! 
dalena Kiiikavičiutė. Pirma gvveno -,,-,v’KProsuose, dabar Amerikoje. Yra'svar-: Ristina Kad. kiek turėtų pinigų, 
bus reikalas atsišaukite. (21):

Simonas Jancvičia
154 Hope st., Brookiyn, N. Y.

Pajieškau .traugo Alfonso Grigaie- 
vičiaus. Kauno rėdybos; gyveno Nevv 
Yorke. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote praneškite. (21)

Viktoras Purlis
324 Cardoni. Detroit, Mich.

Ji

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

Pajieškau apsivedimui merginos.
. .... Aš

lesu 33 metų vaikinas. Su pirmu laiš
ku Drisiųskite paveiksią.

J. U. S.
315 Walnut st. Newark, N. J.

Pajieškau pusseserės Magdalenos 
Cibirkaitčs Suvalkų gub., pirmiau gy
veno Brookiyn, N. Y. _ ___
sisaukp. (22)

Magdalena Leseckiutč 
50 River st., HaverhilL Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos,
Malonėkite aU JL*1. ?? .esu..2?,.

Su pirmu laišku meldžiu paveikslėlio. 
N1. Spelėkis (20)

Box 201, Eureka, Utah.

Pajieškau Jono # FarafinaVičiau*., 
Vilionių kaimo, Ičanavos valsčiaus, 
Vilniaus gub. Yra svarbių laiškų iš 
Eiguvos, atsišaukite, arba kas apie jį 
žinote praneškite.

Step. Razukevičius
14 Shool st., Providencc, R. L

Pajieškau apsivedimui merginos 
3rba našlės nuo 35 iki 45 metų. Norė
damos platesnių žinių atsišaukite.

G. Galinis (21 >
17 North 6-th st., Duq«esne, Pa.

I

Pajieškau pusbrolių Julijono Uso- 
kauskio ir Aleksandro Vilčauskio; 
malonėkite atsišaukti, ar kas juos ži
no pranokite. Turiu svarbų reikalą. 

Jonas Burtavic.ia
1333 So 2-nd st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau Antano Varnos, Kauno 
gub., Panevėžio apskričio, Ramigalos 
valsčiaus ,ir sesers Zosės Varniukės. 
Malonėkite atsišaukti arba kas apie 
juos žino praneškite. (2i)

P. Warren
g Clinton st, Tarrytown, N. Y.

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

J. M. (20)
Dietz, Wyo.Box 58,

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 atsišaūkite. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku.

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

■r
PRANEŠIMAS.

GASPADINES TEMYK1T!
Nauja knyga apie valgių gamini

mų, tik $150. Gaspadiiies, r.usipirkit 
tą knygą, kurioje pamokina kaip ga
minti valgius, kepti visokias kepsnis 
ir daug kitokių nurodymų. Didelio 
formato, drūtais apdarais, 164 pusi. 
Adresuokite: t?21)

J. JERUSEVlčlUS
Box 68, Lawrence, Mass.

Visuomenės žiniai.
Aš 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 farmą, rašykite 
man. (21/

A. J. PAULICK. Box 62A, R. R. 3, 
MEDFORD, WIS.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik išėio iš spaudos nauja kny

ga DAKTARAS NAMUOSE. Kny
gutėje aprašoma visokias vaistiškas 
žolės, šaknis, žiedai ir tt., nuo kokių 
ligų ir kaip vartojama. Su lotiniškais 
užvardijimnis, taip kad kožnas gali 
jas gauti bile aptickoje. Apart to, yra 
daugybė. gerą pamokinimų, slaptybių 
ir receptų. Tokia knygutė yra kož- 
nam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽUKAITIS. (23)
451 Hudson avė., Rochester, N. Y.

EXTRA BARGENAS
Artistiški nuogų merginų pveiks- 

lai. Kuomet pamatysi, tai reikalausi 
daugiau. 8 už 50c.; 20 už S1.00. Rei
kalaukite pas: (22)

CHAS. P. UKBANAS.
942 W. 34-th st., Chicago, I1L

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS DARBININKAS 

Gali būt ženotas su šeimyna arlia pa
vienis. Pageidaujama, kad mokėtų vi
są farmos darbą. Jeigu kuris norėtų, 
galėtu likti pusininkų.

Laiškų nerašykit bet malonėkit at
važiuoti.

Michael Kabočius
Springs Roads, Bedford. Mass.

REIKALINGAS PATNERIS.
Mėgina pajieško partnerio į Resto- 

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

Miss II. POVILAUSKIUTĖ
211 E. 1-th st.. Ncw York, N. Y.

PARDAVIMAI.
Parsiduoda Harley Davison motor- 

cykle su side car; 3 sėdynės, visos 
(ulšis, naujais robais aptraukti ra
tai, ant dviejų cilinderių ir uždanga
las nuo lietaus. Parsiduoda uz 28') 
dolerių. (20)

Alex Brazauskas
70 Jersey st.. Ansonia, Conn.

Mokinkimes Naijii Kalkę Esperanto!
VAiX)VELIS ESPERANTO KALBOS.

Šita knyga nauja ir dar lictuvi'ims mažai yra žinoma, o pasaulyje 
jau plačiai vartojamą kalbą E S P E RA N T 0.

Esperanto kalbos gramatika yra neišpasakytai lengva; vidutiniš
kai prasilavinęs žmogus ją gaii išmokti į vieną dieną laiko. Knyga 
susideda iš 170 puslapių, miera 5x7 ir pusė colių. Kaina su prisiunti- 
mu tiktai $1.00. Kas pirks šią knj gą tam priedų dykai duosiu paaiški
nimą kaip galima j trumpą laiką išmokti Esperanto kalbą. Užsaky
mus ir pinigus siųskite šiuomi adresu:

A. S. TREČIOKAS
195 ADAMS STREET. NEWARK. N. J.

i

*



ŽINIOS IS LIETUVOS
Taika su rusais.

Kovo 31 d. musų valdžia 
pasiūlė bolševikų vyriausy
bei pradėti taikos derybas. 
Svarbiausia taikos sąlyga 
yra visiško? Lietuvos nepri
klausomybės pri paž i n i mas 
su sostine Vilnium.

Balandžio 2 d. rusų užsie
nio reikalų komisaras pri
siuntė į Kauną telegramą, 
kurioje sutinka pradėti tai
kos derybas su Lietuvos vy
riausybe, tečiaus pažymi, 
kad dėl Lietuvos nepriklau
somybės ir to ar kito miesto 
priskyrimo Lietuvai reikės 
tartis busimoje taikos kon
ferencijoje.

Į tai Lietuvos vyriausybė 
»alandžio 3 d. atsakė, kad 

nepriklausomybė turi būti 
pripažinta išanksto. Be to, 
Lietuvos vyriausybė prašo 
bolševikų aiškiai pasisakyti, 
ar jie pripažins Lietuvai 

’ Vilnių ir Gardiną. '
Rusų valdžia sutiko visa 

lai pripažinti ir 30 balan
džio Lietuvos delegacija su 
inž. Naruševičium priešaky
je išvažiavo Maskvon tartis 
su bolševikais apie taikos 
smulkmenas.

Išvežė 3 vagonus bolševikų.
Kaunas. — Balandžio 2 d. 

iš Kauno trimis vagonais iš
vežta Rusų bolševikų Įkai
tai (užstovai) į Rygą. Iš Ry
gos juos veš latvių trauki
nys iki frontui, kur įvyks 
apsimainvmas. Įkaitus lydi 
du musų dvyliai valdinin
kai ir du karininkai.

Vištyčio gyventojai šaukia
si pagalbos.

Vištyčio gyventojai įteikė 
Lietuvos valdžiai prašyrpą 
kuogreičiauisai juos išva
duoti iš lenkų okupacijos 
jungo.

Kovo 27 d. 2.000 žmonių 
reiškė protesto prieš lenkų 
priespaudą.

sugrįžo į 
atstovas

Sugrįžo Lietuvos atstovybė 
' iš Ukrainos.

Balandžio 1 d. 
Kauną Lietuvos 
Odesoj A. Lisauskas, kartu
su kitais trimis lietuviais. 
Ukrainos pietuose dar yra 
likę daug lietuvių. Vienoje 
tik Odesoje yra apie dvyliką 
tūkstančių lietuvių. Tenykš
čių lietuvių gyvenimas yra. 
labai skurdus ir daugelis jų 
trokšta kuoveikausiai grįž
ti į Lietuvą.

Nušovė Rekašių.
Netoli Plungės buvo areš

tuotas kareivis 5 pulko, bu
vęs Kupiškio ir Panevėžio 
bolševikų komisaras Reka
šius, kuris nešiojo taipgi 
pavardes Petkevičius ir 
Gerliacho. Padarius vietoj 
kratą, buvo rasta pas jį jo 
ranka rašytą bolševistinė 
proklemaciią Į kareivius ir 
kiti dokumentai, aiškiai iš- 
rodan tieji jo bolševistinį 
veikimą. Bevedant Reka
šius du sykiu bandė bėgti, 
bet iš antro sykio buvo per
šautas ir po 3 valandų mirė.

Lenkai rengėsi užimti 
Lietuvą.

Yra patirta, kad artinan
tis vasario 22 d. lenkai įvai
riose vietose nuolat pradėjo 
didinti savo kariumenės 
skaičių. Taip antai Seinuose 
visą laiką stovėdavo tik 30 
legioninkų, o prieš vasario 
22d. jų skaičius staiga paki
lo iki 500 vyrų su keturiomis 
armotomis. Legioninkai gy
rėsi eisią per Lazdijus gilyn 
į Lietuvą.

Lietuviai Latvijoj.
Viename Liepojaus mies

te užsiregistravo virš 10,000 
lietuvių. Daug lietuvių yra 
R.vgoj, Mintaujoj, Palangoj, 
Letgalijoj etc.

Sugrįžo atstovai iš Švei
carijos.

Balandžio 5 d. į Kauną at
vyko Lietuvos atstovas 
Šveicarijoj Sirzikauskas. 
Jo prasimu, šveicarų vad- 
džia skaitosi su Lietuvos 
Valdžios Atstovybe ir vie
šai pripažįsta Lietuvos at
stovybės išduodamus pasus 
ir liudymus.

Naujas laikraštis.
Netrukus Kaune žada pa

sirodyti naujas laikraštis 
■'Medicina," skiriamas gy
dymo, mokslo ir praktikos 
reikalams. Laikraštį leidžia 
Medicinos Draugija, 
guoja d r. Žemgulis.

reda-

Protesttuoja prieš latvius.
Vegerių ir Klykolių kraš

tų gyventojai, išgirdę apie 
latvių norą pasisavinti tuos 
kraštus, smarkiai subruzdo 
ir šaukė keletą protesto mi
tingų. Vegeriuose kovo 14 d. 
mitinge dalyvavo virš 3 tūk
stančių žmonių, kurie vienu 
•alsu neprendė pasilikt prie 

Lietuvos. Be to, Vegerių ir 
Klikolių valsčių gyventojai 
pasiuntė Valsu Prezidentui 
telegramą, prašydami ne
duoti priskirti jų kraštą 
Latvijai.

Nori atiduoti lenkams Klai
pėdą ir visą Prūsų Lietuva.

Gen. Crozier, sugrįžęs iš 
Lietuvos Anglijon, parii*a»- 
mento posėdyj įnešė tam 
tikrą sumanymą Lietuvos 
atžvilgiu. Gen. Crozier pab
rėžia, kad Lenkų sienas nus
tatytų pati Santarvė ir pri
jungtų prie Lietuvos Klai
pėda ir Mažąja Lietuvą.

["Kariškiųžodis.”]

Geležinkelių ministerija at
statė lietuvius, o priėmė 

lenkus.
Lietuvos susisiekimo mi

nisterija prašalino daug lie
tuvių tarnautojų ant gele- 
žnkelio, o jų vieton pastatė 
lenkus. Nors socialistų laik
raščiai ("Darbas” Nr. 21, 
1919) prieš tai protestavo, 
bet ministerijos ponai to ne
paisė. Pasekmė buvo tokia, 
kad valstybei pridaryta tūk
stančiai nuostolių. Štai, ant 
šeštakavo stoties lenkai nu- 
kurino stoties tvoras, išvo
gė kalkės ir pridarė eibes 
kitų nuostolių. Tai ve, ką 

pataikavimas len-daro 
kams ■

Siųsti

Geras uždarbi^! Tokių "ka
syklų" tie patys darbininkai 
mano rasti daugiau.

Žmonės vienas už kito 
stengiasi kuodaugiausia iš
ardyti tų granatų ir labai 
yra neatsargus; gali būt ir 
nelaimingu atsitikimų; į šį 
dalyką valdžia turėtų kreip
ti savo akį.

Pereitą žiemą žmonės ar
dė fortus, vežė geležį, ply
tas, cementą savo naudai; 
dauguma parsivežė "kali 
chloricum,’’ iš kurio jau ki
ti moka padirbt parako. Vi
sa tat buvo daroma vokie
čiams išeinant, kai musų 
valdžios organai buvo silpni 
ir negalėjo to turto apsau
goti.

I.ietuviai pietų Ukrainoj.
Odesoj ir kitose pietų Uk

rainos vietose tebėra ligi 
šiai dienai dar labai daug 
lietuvių. Vienoj Odesoj yra 
maž-daug 12 tūkstančių lie
tuvių. Visi dabar skursta ir 
laukia, kad tik greičiau ga
lėtų sugrįžti tėvynėn. Grą
žinti juos galima butų tik 
vasarą. Deni kinas buvo no
rėjęs ir lietuvius mobilizuo
ti į savo armiją, bet Lietu
vos atstovui Lisauskui išda
vus pasus ir anglams parė
mus, lietuviams veik visiems 
pasisekė išvengti kareivia
vimo reakcinio generolo ar
mijoj. Kauno "Lietuva.” _____> e

Daiktų kainos Prūsų 
Lietuvoj.

"Prūsų Lietuvių Baisas 
paduoda šitokias kainas:

Kiaušinis 75-80 fenigų.
Liesa kiauliena 11 markių 

svarui.
Riebesnė kiauliena 12 

markių svarui.
Jautienos svaras nuo 2 

iki 2.50 markių.
Sviesto svaras 13-14 mar

kių.
tokios ; 

Kaipėdos 
stoka ant : 
bai aiškiai, 
tik vienu

I
DIDELEI VERTINGA 

SYSTEMA.
Didelei vertinga "Syste- 

ma” yra gera nervų syste- 
ma. Kiekvienas pasekmin
gas vaizbininkas pasakys' 
jums, kad nėra jokio pasi
sekimo be geru nervų. Nors 
Įųs ir turėtumėt vilti pirmo
je vietoje, jus negalite ilsė
tis, tai tečiaus jus turite dėt 
didesnes pajiegas kati tokiu 
ir palikt. Trinerio Ameriko
niškas Elixiras* Karčiojo V y 
no vra didelė pagalba kiek
vienam kovoje su pasekmie- 
mis. Jis suteikia sveiką ape
titą, padeda virškinimą ir. 
sustiprina nervu:?. Prašalin 
užkietėjimą, galvos skaudė
jimą, nerviškumą, nemigą, 
nuvargimą, despesiją, ir tai 
nėra kitų tokių vaistų, ku
rios duotų tokias pasekmes 
kaip Trinerio Amerikoniš- i 
kas Elixiras Karčiojo Vyno, 
kuris suteikė per pastaruo
sius 30 metų. Tie vaistai ta- I 
po išrasti 1890 m. ir užima j 
pirmą vietą visur, joks kitas j 
"kartus vynas" nesusilygina ! 
su Trinerio Amerikonišku 
Elixiru. Pabandykit taipgi 
Trinerio Angelica Bitter 
Tonic, jūsų aptiekorius arba 
vaistų pardavėjas turi tuos 
vaistus.— -Joseph Triner 
Company, 1333-1345 S. Asn- 
land avė., Chicago, III.

akino? esančios 
rinkoje. Maisto 

rinkos matyt la-j 
sako "Balsas," 
kiaušinių esą 

■daug. Žmonės jų nei neiš- 
perką.

Arklių kainos 
esančios tai p 4,000 ir 6,500 
ir net ligi 15,000 markių. 
Arklių asą daug suvedama, 
iki 700, bet mažai kas juos 
■perka.

Tilžėje

GREITA F»A(VErr.T»A
Silpnybės, paeinančios nuo peraidirbiino, pailsimo, sąnariu ir raiimouu 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLEBI
"Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios kurti dažinojo jo veikiančią jiegą, danginus Ue jo uoapsisiua. 
\ ra .ik vienas I aiu«l.xpel!eris ir dėl jusu apaaugojiino, jis yra i*u2eukliutas 
musu raizbaženkliu

ANOHOR (Įltsuras)
Jeigu ant pekelio nėra vaicbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po ir 7Oc. Taipgi galima gauti išdirbėjus :
F. AD. R1CHTER 4č CO., 326-330 Broadway, Ncw Yarit

Lenkiška Aptieka |Lietuviškai -
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite įį 

ant 100 Salėm str.. kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- * 
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu-v 
mutizmą, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- * 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptanzu Ii- 4 
gų ir ge riausius patarimus suteik-ame, nuo patrūkimo dėl vvru ir mo- (j 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- 4 
sime kuogeriausiai, pašaukiame goriausius daKtaras per telefoną už- 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad » 
ateikite į ARflEKĄ po numeriu (1))

100 SALĖM ST, BOSTON, MASS. >

v

GRINZKITE LIETUVON
Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šim

tais Lietuvių i Tėvvnę ant HAMBURGO, FRAN- 
CUZl-JOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO 
ir 1.1. Pasportus kiekvienam gaunam į kelias die
nas. Laivakortės labai pigios. Rašykit arba va
žiuokite stačiai pas mus.

GELBĖKIT GIMINES
Skubėkit siųsti pinigus, nes auksinai labai atpigo. Gauname 

iš Lietuvos kvitas kaip tik pinigai aplaikoml. 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.

čirkšlę tūkstančiai moterų su

MOTERIMS PLAUTIS
čIRKšLe $1.95

i

112 MII JONŲ 
vartojo pereitais 

metais.
PRAŠALINT SALT).

HILI-S 
CASCA8A&>QUINIIIE 

a^avt
Pavyzdingos šalčiui gyduoles 

per 20 metų — pilių formo- 
— saugios, tikros — 

prašalina šaltį į 24 va
landas — gripą į 3 

dienas. Geras bak- 
vsukas turi raudo

ną viršų su M F. Hill’s peveikslu.
Visuose Aptiekose.
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TIK VYRAMS Turime iš 
Francijos ir Vokietijos gra
žiausiu merginu artistiškų 
paveikslų. Tokias gražius 
iki šiol nesate matę. Pri- 
siuskite du doleriu, o aplan
kysite 10 labai gražių pa
veikslų. (24)
W. M. LUNY & VENO CO.

P. O. BOX 103, 
PEABODY, MASS.
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LIETUVIŲ ŪKININKU 
KOLONIJA.

Vislas paviete, Wis. Atvažiuokit į 
Vilas pavietą Wiscuns:n, žemę saulė
tekio ir nusipirkit ūkę am, lengvų iš
mokėjimų: ideališkas Klimatas, geri 
keli daug turinčių, ežerų, upių ir sai
keliai daug turinčių ežerų, upių ir šal 
tūlių. Derlinga žemė, užauga apie 
250 bušelių bulvių ant akerio, kiti 
vaisiai lygiai geisi užauga. Jus gali
te nusipirkti farmą uz mažus pini
gus. Didžiausia tikrai lietuviška ko
lonija Amerikaje. Dei paaiškinimų 
rašykit: (20)

SANBORN & COMPANY
50 Sanbom Build.,

Eagie River, Wis.

iš Amerikos daiktai 
prapuolė.

Kauniškė "Lietuva” rašo:
"Iš Amerikos siųsta i Lie- 

pojų Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui prekių dalis, taip 
pat Šelpimo Bendrovės siųs
tųjų prekių neatvyko Į Lie- 
poju. Manoma, kad jos din
go pakeliui. Kiek prekių yra 
žuvę šiuo atveju, tuo tarpu 
dar tikrai neapskaityta, te
čiaus spėjama, kad skaitlius 
esąs nemažas."

!

su Pa
veikslais

Pirmu
Kariu !

Lietuvių i 
Kalboje

Sitų 
oasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas, vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisiusk $1.95 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH & CO„ Dept. 924, 
CHICAGO. ILL.

« Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįniasi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom*. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. e

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

daugiau niežėjimo, kasimosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų.• 
ivvkstančiti noti pleiskanų.

kuffle as 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvas visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

Rt'FFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos Jus negalite apsieiti be 
RL’FFLES. jei turite pleiskanų.
j Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. boukutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiito adresu: 9

$975 Ant 21 
akmens

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

važiuojantiems žmonėms,

Gvarantuotas ant 20 me-

gelžkeliu 1 .
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti.
tų Ypatingas pasiūtijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėli ant kiekvieno ad
reso UŽS9.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

ESCELSIOR VVATCH CO. . 
906 Athenaeum Bdz. CHICAGO. ILL.

MEILĖ IR
DAILĖ

i
Rado vario ir švino "kasvk- 1 

1?”
Garlevos valsčiuj ties III i 

fortu, batareikoj, apie kovo j 
10 dieną vaikai, bekasinėda- £ 
mi žemę ardo švino. Jau ko- 7 
vo 15 diena ir suaugusieji iV 
išsijuosę dirbo, kaip tikroj $ 
dirbykloj: vieni apie žalva- i! 
rį, kiti apie varį, o tretį apie į! 
šviną. Mat, rado granatų 
krūvą ir parako krūvas. Ki- »’niUVĄ 11 Į/«ICAI\^ niLIVUC, III- 

tos granatos jau be žalvario J*
smaigalių, o kitos visai svei
kos. Žmonės jas arda, paim
dami žalvari, varį ir švino 
kulkeles. Vienoj granatoj 
ar šrapnelėj randa ligi 30 
svarų kulkelių, kurių sva
rui pirkliai moka po 2 auk
sinus. Vienas žmogus per 
dieną išardo po 4 granatas 
ir už jų medžiagą gauna 
daugiau kaip 300 auksinų.

Dabar k- tik išėjo iš po spaudos 

liauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE

mitra Ei b. i jos 5*^xS coliu?, turi 3S2 
pcskpius ir 379 paveikslėlius. Labai 
jddmi ir naudinga kieti ienai y pa tai. 
Žmogus skaitydamas Aią Bibliją ir tč- 
mydamas i paveikslėlius, (kerie per
statą kas buvo pirm sc tvėrimo svieto 
ir iki už"xmimui Kristaus), užmirš vi
sus savo varsas ir džiaugsis jokiai to
kią knisą įgijo, jaiu bvs trumui žie
mos vakarai.

KAINA TIK SI.OO

Noriai? gaut šią Biblija, pinigus 
siųskit Ex preso ar Pačio Money Orde
riu, arba registruotame laiške adresu: 

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

!

Smagiausia 
ir Įdomiausia 
knyga skaity
ti. 210 pusla
pių, 20 pavei
kslų. Kaina 
$1.00. Reika
laukite pas: 

Įa. Margerū, 

2023 St.*’. Are. 
Cticag#, UI.

Pinigus siųs- 
kitę: dolerį 
laiške, ar mo- 

; ney order’į.

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

VISUOMENES ŽINIAI!
JEIGU JUS NORITE TURĖT GERĄ

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

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

Taipgi taisome visokius Laikrodžius ir Muzikališkus 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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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. Taigimoteris, kurios dar 
neužsisakėt laukiamos knygos, tai 
užsisakykite tuoj. Rašykit aiškiai 
juodyla (ne paišiuku). Išpirkit money 
orderi, ar popierini dolerį įdėkit j 
laišką, užraše kam ir nuo ko siun
čiama.

PASAULIŲ RATAS.
Astronomiškas aprašymas musų 

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

2. Kovotojas 
knygelė parodo kiek prisiėjo nukentė
ti už teisybę, kada nurodę 
mair.ių niekšystę. kuriems 
aklai tikėio. Minėta knvgelė išleista 
i-............. ’ *

Už Teisybę. Šioji

tu veid- 
žmonės

Jilošauskio. Jos prekė 25c.
3. Kerštinga Meilė. Trijuose aktuo

se tragedija, iš šeimyniško gyvenimo. 
Paraše F. Juškauskienė-F. J. Stro- 
pienėne.. Minėtas veikalas iengvas 
•ošti, tik 4 knygelių reikalinga. Jos 
prekė tik 10c.

Virš paduotas knygas galima tuoj 
gauti; laukt nereikės ir už iia pa
žymėtas t.nygas galima pašto ženkle
liais siusti po 2 ar 3 centus ant var-

F. J. STROPUS
k Loring st- So. Boston. Mass.

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

J_, "dvi 
karvės, 1 telyčia. 1 arklys, pakinky
mai, vežimai, visokiu medžių sodas, 

kambarių rantas, tarnės, vištiry- 
ėios. netoli išdirbystes miesto ir mar- 
ketų. mokyklos, krautuvės. Ypatingai 
pigiai parsiduoda už SI,800. į mokėt 
51.200. Atvažiuokit pažiūrėti. (20) 

NATHAN WEISLER
9 Scltool st., Danielson, Conn.

jj los, didelis miškas, yra senojų,
Į< karvės, 1 telvėia, 1 arklys, pak: 
' 7

KIEKVIENAS LIETUVYS PRIVALO
IŠKELIAUT, PASIDĖT; PASIŲST PINIGUS Į 
LIETUVĄ per plačiai žinoma virš 40 meti]

LIETUVIŠKĄ BANKĄ

Nemeth Statė Bank
10 East 22-nd St. NEW YORK CITY, N. Y. 
TAI YRA BANKAS
KURIAME MEILIAI per lietuvius, lietuvių kalboje pa

tarnaujama.
KUR
KUR

šio
KUR

GALITE saugiai pasidėti savo pinigus ant paluku. 
GALITE pasiusti pinigus j Lietuvą sulyg žemiau- 
dienos kurso.
GALITE išgauti pasportus už nominalę užmokestį.

Straight Adams

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

kymus per C.O.D.

ADAM SABULIS

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

RANKŲ DARBO UNIJOS 
CIGARAI.

Jeigu norite gerų Cigarų, tad 
užsisakykite pas mus. 

IŠDTRBE.JIS

233 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

NUSIPIRK N0ST1ES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant zuit 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčia baitu. 
Toji mostis išima piėtmus "raudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst > 
ir štampomis.

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

VIENATINIS LAH’RENCE

Kriaučius
kuris Dabaizes RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai gražiai siuva visokius R U BUS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklu ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sitikrinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis: (?)

P. Valiulis
42«/2 HAVERHILL ST. 

LAWRENCE, MASS.



Polemika ir Kritika.
PITTSBURGH, PA.

"Keleivio" num. 17 š. m. 
Soho Bedievis rašė sekan- •V • •tiai:

"Visiems vra žinoma, kad 
vietos L. M. D. prenumeruo
ja savo nariams laikraštį. 
Koki laikraštį užrašyti, ta
ria patys Draugijos nariai. 
Kuris laikraštis gauna dau
giau balsų, tas lieka Draugi
jos organu. "Keleivis” yra 
organu L. M. D. jau nuo ke
lių metu." Teisybė, "Kelei
vis” buvo organu per kelis 
metus, liet ne šįmet, nes 
draugijos nariai nutarė, 
kad šįmet neimti jokio laik
raščio už organą, nes L. M. 
Draugijai nėra reikalingas 
organas dėl to, kad ji nėra 
jokia pašalpinė draugija ir 
neturi jokių atskaitų išduoti 
nėr laikraštį, ir nėra reika
lo talpinti komiteto adresų 
dėlto, kad draugijos nariai 
beveik visi vietiniai, o kores
pondencijas galima rašyti 
į šiuos laikraščius: "Kelei
vį," ”Laisvę" arba "Lietu
vą." Pasirodo, kad L. M. D. 
neturi dabar jokio organo. 
Tas yra užrašyta ir draugi
jos protokolų knygose. Bet 
Soho Bedievis matomai ne
žino nė to.

Toliaus Soho Bedievis sa
ko: "Bet komunistai užsi
manė šįmet savo "Laisvę" 
draugijos organu įpiršti. 
Jie rėkė prieš "Keleivį” 
kiek tik galėdami. Bet, ma-' 
tydami, kad susipratę dar
bininkai "laisvės" nenori,1 
nes ji biaurisai šmeižia pir- _ .
mevius.” Čia turime pasak}/- kratė nuo komunistų dikta- 
ti, kad ne komunistai užsi- turos. -
manė įpiršti "Laisvę” L. M. ■ _ _.

teisti po 20 metų kalėjiman. 
O kaip "Laisvė” juos vadi
na? šlykščiausiais vardais! 
Ji apskelbė juos "kaja
kais” "denikinais” ir kito
kių .budelių vardais Liet, 
socialistų ji kitaip dabar ne
vadina, kaip "socialbiaury- 
bės," "šunsocialisčiai,” ir tt. 
Ir visa to akivaizdoje tam
sia dar klausi, kokius pir
meivius ji šmeižia! Red.)

Toliaus Soho Bedievis ra
šo: "Be to, komunistas sek
retorius turėjo rezignuoti, 
nes nemokėjo atskaitas iš
duoti už tris mėnesius. Mat, 
jam rodėsi, jeigu moka gar
siai rėkti, tai ir sekretorium 
gali būti. Bet apsiriko naba
gas ir dabar su didžiausia 
eėda tarėjo apleisti savo 
vietą."

Tamista, Soho Bedievi, 
gana gerai žinai, kad minė
tas finansų rekretorius ne 
dėl to rezignavo, kad jis ne
gali raštiško darbo atlikti, 
bet dėl to, kad jo užsiėmi
mas jam to nepavelija, nes 
lis važinėja iš vietos į vietą 
ir kartais negrįžta per ke
lias dienas. Ir minėtas sek
retorius neturėjo jokios-gė
dos apleisdamas savo vietą, 
bet tamsta, Bedievi, tųrė- 
tum turėti gėdą rašyti me< 
iagingas krespondencijas ir 
apšmeiždamas kito garbę. •

Soho Bedievis toliaus ra-’ 
šo: "Soho Lietuvių Koope
ratyviška Draugija per tris 
mėnesius padarė $800 pelno. 
Matote, kaip gerai biznis se
kasi, kuomet draugija atsi-

uz

EILIŲ KNYGA

Mergos vaikui. — Jūsų'
i

X. — Dėl vietos stokos 
iusų rašinėlis apie mokslei
vių šokius negalėjo savo 
laiku tilpti, c dabar jau 
ir pervėiu butų ji dėti.

P. Kadleskui. — Ačiū 
prisiųstą laišką, bet dėti į 
laikraštį jo nedėsime, nes j 
visuomenei nieko įdomaus • 

jame nėra.

Redakcijos Atsskysifli raštas perdaug sugrustas,
_________ negalime ištaisyti. Rašyda

mi daugiau, stengkitės, kad 
■S

lyg

BALTIC STATĖS
FINANCE CORPORATION

(Inkorporuota Mass. Valstijoje.)
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PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia siųst "Money Orderiu,” popierinius galima siųst tiesiog papras
tam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio" ir priii- 
pyt už 3c. markų.

"KELEIVIS" SO. BOSTON. MASS.

DOVANA
Didelę, $1 vertes, 
artistišky paveiks
lų knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILE 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meiles, Šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius $1.25 

Pinigususiųskite money orderiu arba popierinį 
dolerį ir 25c štampų.

MEILE ir ŠEIMYNA
2023 St. F»ul Avė. Chicago. 111.

Papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveiksiu, 
223 pusiap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

dekiamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyg3. 
KAINA TIK 75 CENTAI.

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
...........................................

RED. ATSAKYMAI. .. c , ... . .,
Dalyvavusiam So. Bosto- rastas ,but'Į alsbus ,lr 

no Lietuvių Balso D-jos ne su?l,aust0®-ir- 
nusirinkime. — Jūsų pa- geresni P^mnk.1,1
rašyti įspūdžiai apie tąIJęigu.tątro savo vardo neno-i 
susirinkimą perilgai užsi-fnIe neti. 
vilko ir dabar jau pervėiu 
juos talpinti. :

i

A. Gečiui. — "Amen” yra 
žydų kalbos žodis ir reiš
kia ko-nors užtvirtinimą ar
ba pabaigą. Kad mėnulis tu
rėtų kokią nors įtekmę ant 
augmenų, tai, mokslas to da 

i nėra susekęs, o ką tamsus 
kaimiečiai kalba, tai neturi 

i jokios vertės; tai yra prie
tarai ir daugiau nieko. Nu
miręs žmogus nesveria ma
žiau, kaip prieš mirtį. Su 
dešine ranka parankiau 
dirbti dėlto, kad jau nuo ma- 

jžens ji daugiau lavinama. 
Slapukui. — Ačiū už pas- ■ Kurie išlavina daugiau kai- 

tabeles, bet laikraštin jų ne-’riają, tiems su kairiaja pa
dėsime, nes vienos perdaug: įraukiau dirbti. Tame nėra 
asmeniškos, kitos gi per- nei Dievo nei Velnio galy- 
daug riebios.

Gražiausių Dainų ir Naujausių
I

"k'K'k'T'v/T'.ZT' ZT•.

J'-J i X>

KAIP JNSŲ KŪDIKIS
Kiekvienas kūdikis privalo miegoti gerai, 

ramus, tykus miegas, yra ženklu sveikatoj. Jei
gu jusu kūdikis laike nakties verkia—jeigu nera
mus ir nervuotas, tai gali būti, kad maistas, kuri 
jis naudoja, visas tas negeroves sukelia. Jeigu 
Jus negalit kūdikio žindyt arba jeigu jusu pienas 
netinka jam. vartokite

EAGLE BRAND
(CONDENSt'D .Mll.K)

Tai yra maistas, kuris išauklėjo daugiau kūdi
kių i tvirtus ir sveikus vyrus ir moteris, negu ki
ti visi dirbtinieji maistai sudėjus i vieną. Užgir
ius ir rekomenduojamas tūkstančių gydytojų.

Prisiųskit mums kuponą šiandien ir gausit jū
sų kalboje maitinimo instrukcijas, taipgi ir pen
kiasdešimts keturių puslapių knygelę apie kūdi
kius, kurioje pasakoma kaip užlaikyti kūdikius 
sveikais ir tvirtais.

Augšta vertė, atsakantumas ir ekonomija 
EAGLE BRAND pieno yra tinkamiausis pasi
rinkimas dėl valgių gaminimo ir ant stalo. Var
todamos šį pieną gaspadinės neturės bėdos su cu
kraus stoka, prie to jis daug pigesnis. Pirkit 
blešinę šiandien ir vartokit jj visokiems tikslams 
kur reikalinga pieno 
Tapioca pudingu.

ir cukraus. Bandykit ji su

i

šis Babelis ir Vardas 
vra Jums Gvarantija

Parsiduoda Geruose Aptiekose 
ir Groserių Krautuvėse

The Borden Company 
JOS HLDSON STREET 

NEW YORK.

Tel. Haymarket 1881

Daktaru Ofisai
F

MEDICAL OF'FICES
22 TREMOM’ KWO. Scolly Sq. 

BOSTON. MASS.
Gydo vyrų ir moterų slaptas 

ligas, kraujo ligas ir nusilpnė
jimą.

Primą egzeminaeiją ir kraujo 
išbandymą esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo !) iš ryto iki 
5> vakare.

’i♦ »
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&, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

ti, kad ne komunistai užsi- turos. - ;
manė įpiršti "Laisvę” L. M. Ne jus atsikratėt nuo ko- 
D. nariams, bet tautininkai munistų, bet komunistai at- 
norėjo įpiršti savo "Lietu-'sikratė nuo tautiečių ir kle
vą." Jie'kiekvienam įkalbi-' rikalų, nes komunistams at- 
nėjo vpatiškai, prieidami sibodo klausyti tautiečių ir 

• nrie kiekvieno nario L. M.'klerikalų .riksmą. Žinoma, 
D. name, kad tik gauti dau- kaip vadinami komunistai 
giau "Lietuvai" prenumera-' atsisakė visi palaikyti kan
torių, bet vadinamieji komu didaturą, tai turėjo išrinkti 
nistai to nedarė. Vienas valdybą iš tautiečių arba 
faktas tai vra tas, kad drau- klerikalų, nes kitokių nebu- 
gijos nariai labiau myli vo? Yra ir faktų to prirody- 
skaityti tuos L_______
kurie eina už darbininkus, ti laikraštyje daug 
o tie laikraščiai ir vra 
"Keleivis" ir "Laisvė,” 
ne tautiškoji "Lietuva."

Daugiausiai narių myli 
skaityti "Laisvę," nes ji iš
eina kas dieną, o "Keleivis" 
tik kartą savaitėje, štai fak
tas : L. M. D. laikė extra su
sirinkimą pereitų i---- -,
gruodžio mėnesyj, (rodos 17 
dieną) ir pasibaigus susirin
kimui sekretorius paprašė, 
kad visi esanti susirinkime 
nariai paduotų savo vardus 
ir kas kokio laikraščio no
rės. Narių susirinkime bu
vo apie 90 ir iš to skaičiaus 
užsirašė sekančiai: "Lais
vę" 48, "Lietuvą" 22. "Kelei
vį” 6. (Tamsta turbut klys- ’ 
ti, nes "Keleivio" adnfinis- 
tracija gavo užmokestį už 
215 skaitytojų. — Red.) 
Sekretorius reikalavo, kad 
nariai paduotų savo vardus, 
kas kokio laikraščio nori, 
kad maž-daug sižinojus, 
kiek kokio laikraščio bus 
skaitytojų. Bet kuomet 
"Laisvės" redakcijoj buvo 
padaryta valdžios kratau tai 
daugelis jau nebenorėjo jos 
rašytis, bijodamiesi, kad ji 
jau neilgai eis, ir tuomet 
didžiuma užsirašė "Kelei
vį."

Taigi Soho Bedievis čia 
apsilenkė su tiesa.

Antras dalykas, Soho Be
dievis sako, kad ji, t. y. "Lai
svė," šmeižią pirmeivius. 
Kokius pirmeivius? Ar to
kius tautininkus, kaip tam
sta? (Netiesą tamsta kalbi. 
Tautininkų ”I/aisvė” neš- 
me.ižia. Ji tiktai socialistus 
ir jų laikraščius dergia. So
cialistų Partijos komitetas 
juk ne tautininkai. Tai yra 
žmonės, kurie už savo pir- nę, jeigu kaliniai butų pasi- 
meiviškas pažvalgas yra nu- priešinę urėdninkui."

laikraščius, bnui, bet nenorėdamas užim- A
* * ■ • J'* ’ ■’ f ’ j vietos, ž

tai nerašysiu daugiau. Tik la- A 
bet bai melščiau Šono Bedievi: 2 

į nerašyk tokių melagingų ži- 
-!nių, be jokio pamato. Aš ne- 

įmanau eiti i polemiką su 0 
Soho Biedieviu, nes aš ne- be
noriu laiko gaišti su tokiu =—■—:-------------- .... -
žmogum, kuris neprisilaiko

t 
I 
i

—-(teisybės.
Vienas iš narių

ANGLAI MUŠA KALI
NIUS.

PaliusuotiLondonas.
iš Wormwood Scrubs kalėji
mo airiai papasakojo ”Dai- 
lv Heraldo’’ korespondentui; 
baisių dalykų apie tai, kaip j 
Anglijos valdžia juos kanki
no kalėjime. Vienas kalinys, 
Crjivlev vardu, pasakojo:
"Kad sulaužius musų bado 

streiką, jie pradėjo statyti 
celėse maistą: karštą pieną, 
sriubą ir keptas silkes. Mes 
tiesiog negalėjome pakęsti 

maisto kvapsnį ir aš išme
čiau viską iš savo celės į ko
ridorių. Už tai aš buvau 
žiauriai užpultas. Kalėjimo 
urėdninkas šoko ant mdnęs 
kuomet aš gulėjau lovoje ir 
kirto man į veidą takiu įnir
timu, kad man dantis išbirė- 
jo. Keliatą dantų aš nurijau, 
paskui jie viduriuose įsirė
mė ir aš turėjau labai sirgti.

"Mano draugas George 
Cahill bandė iššokti iš lovos 
ir ginti mane, bet nespėjo jis 
to padaryti, kaip sunkiu 
smugiu per galvą jis buvo 
patiestas ant žemės ir ilgai 
gulėjo be žado. Tuo pačiu 
laiku už durų stovėjo būrys 
kareivių su užmautais dur
tuvais ant karabinų. Aišku, 
kad jie buvo gatavi bile mi- 
nutą šokti ir įtaisyti skerdy-

I

SU,,e:~b6rBen_coSp*!'

INSTEIGTA 1857 M.BBT3»T

Iškirpk kuponą. Pažymėk 
norimą knygutę ir prisiąk 
jį mums ŠIANDIEN.
Mrs .............................
Street .........................
City .............................
Štate .......................
..Nurodymai apie Valgius: 
____Kūdikių Gerovė.

Kiti BORDEN Produktai:
Borden’s Evaporated Miik 
Borden’s Condensed Coffee

Borden’s MUk Chocolate
Borden’s -Malted Miik

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
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 
laug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Saliitaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
$1.25. Galima gaut geresnėse aptieko
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEM1CAL INST.
J. ižaltrėnas. .pro!. 

Wm. BRUKNIS. Sav. 
1707 Halsted St., CHICAGO. ILL. z

Užlaikėm žoles nuo visokiu ligų. \ 
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityti 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

DUOKIT PASIŪT MUMS. i <

CAPITAL STOCK $100,000.00
F

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

Mes užtikrinsią, kad Jąs sa&dyait pini gi 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes irtam materiją iš genijų firmų ir pri- 
■nierucjam rūbų pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 

VYRU IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas gera* ir užtikrinta*. Kaina 

prieinama.
Tikras J asų brolis beturįs

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

Telefonas; So. Bostoa—aidi#

i
Ii

I

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

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

Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia 
nuo tos naštos gali pasiliuosu' t nuo to savo namuose DYKAI. Metodą, 
kurią tunPLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokią 
tik Pąsauhs žmo ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.
i • 4° PADUšKATras labai tampriai prisiglaudžia pne kūno
’r.jokiu bodu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti ne gnaibyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
S-8*.08’ vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių
diržų, sagčių arba sprendžinų.
dos J»trukusiaa vietas taip kaip reikiant, o busi vis*-
rnMPANV nF **T0 wda ir pavardę šiandien l PLAPAO

-

r
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Siunčiam Pinigus i Lietuvą ir į Visas Pasaulio Dalis,
Parduodam Laivakortes

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

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

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

KORPORACIJOS ŠERAS NUO 1 I). GEGUŽĖS PAKILO. JŲ KAINA 
$115.00. Kas norėtų tapt šėrininkų Korporacijos, kreipkitės.

KURIE SIŲSITE PINIGUS J LIETUVĄ per BALTIC STATĖS FIN. 
CORPORATION, gvarantuojame, kad j ūsų pinigai nueis greit.

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

PARDUODAM LAI VAK ARTĖS, parupinam pasportus ir padarom vi
sokius dokumentus. Turint kokį reikalą kreipkitės pas:

BALTIC STATĖS FINANCE CORPORATION
Cor. Broadway & E Street, So. Boston, Mass.

^J1*’1*'*'**1
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KELEIVIS8

Vietinės Žinios
redaktorius apsvaigsta taip pat kaip CHICAGIEčIV ATYDAI!bėjo "Keleivio” i

Michelsonas. nuo degtinės, tik labai ser-
Rubsiuviai pasižymėjo la- ga.

bai puikiai!
RUBSIUVIŲ KONVEN

CIJA UŽSIBAIGĖ IŠKIL
MINGAI.

Sekantį suvažiavimą nu
tarta laikyti Chicagoj.
Suvienytu Amerikos 

Rubsiuvių ketvirtasai suva
žiavimas, kuris tęsėsi Bos
tone visą pereitą sąvaitę, 
užsibaigė dideliu pokiliu, 
kuri vietos rubsiuviai su
rengė delega tams Parodų i 
Salėje, Mechanic’s Buildin
ge. Puotoj dalyvavo dau
giau kaip 500 žmonių; toas- 
tą pasakė socialistas Ship- 
lakoff iš Nevv Yorko.

Iš svarbesnių konvekcijos 
nutarimų ir rezoliucijų ga
lima paminėti šiuos: ( Daugiausia

Didele balsų didžiuma bu
vo priimta rezoliucija, kad 
akordinis darbas (piece 
vvork) butų panaikintas, o 
jo vieton Įvestas savaitinis 
darbas. Dėl šito klausimo 
daugiausia buvo diskusijų, 
bet akordo priešininkai pa
ėmė viršų. Jie rėmėsi dau
giausia tuo. kad dirbdamas 
"nuo štukių," darbininkas 
priverstas labai skubinti, 
kas kenkia jo sveikatai. Bo
sams gi tokia darbo syste
ma labai naudinga, nes jiem 
nereikia niekuo rūpintis. Be 
to, prie šitokios systemos 
vienas gali uždirbti iki $120. 
o kitam gali užtekti $20. 
Tokią tvarką reikia panai
kinti. Reikia, kad bosas da
lytų darbą visiems lygiai, o 
tą jis darys tik tuomet, kuo
met darbininkai dirbs nuo 

' sąvaitės. Tečiaus kad dar
bininkai padarytų už gau
namą mokestį pakankamai 
darbo, turi būt unijos Įves
tas darbo saikas (standard)

Kitas svarbus žingsnis, 
kokį konvencija padarė, tai 
nutarimas susivienyti su 
audėjų unija, taip kad visi 
darbininkai, kurie dirba 
prie drapanų ir audeklų ga
minimo, prigulėtų vienon 
organizacijom

Toliaus buvo Įnešta rezo
liucija, kad uždėti ant visų 
narių $10 mokestį, idant su
darius $2,000,000 fondą ne
tikėtiems reikalams. Rezo
liucija pavesta Pildomam 
Komitetui.

Kita, rezoliucija reikalau
ja visuose miestuose, kur 
tik gyvuoja AmalgamateJ 
Clothing Workers skyrius, 
steigti savo namus.

Kas dėl darbo laiko, tai 
nutarta palikti 44valandų 
sąvaitę ant toliaus.

Pildomam Komitetui 
(Executive Board) Įsakyta 
remti Darbininkų Gynimo 
Lygą 
niai.

Socialistu 
"New York Call 
paaukauti $3,000. 
School (socialistų 
lai) paskirta $1,000- 
nistų streiko fondan paau-i 
kauta $300.

Priimta rezoliucija, ka/lį___ u _______________
darbininkams butų duoda-ant antrų lubų puikiai Įtai- 
ma kas metai dvi sąvaitės!sytas bravoras. Tenai sto- 
vakacijos su pilna alga. Į vėjo du vario katilai po 30

Kita rezoliucija pasmer-: galionų Įtalpos, didelis sai
kia Anglijos valdžią už per- dvtojas, o šalia jo buvo 7 ga- 
sekiojimą airių. lionai tik ką išvarytos deg-

Baigdama posėdžius, įtinęs ir prirengtos medžia- 
konvencija nutarė išreikšti!gos dėl daugiau. Be to da 
padėką Bostono rubsiuvių buvo Š0 galionų bačka deg- 
skyriui už svetingą priėmi-itinės pilna pastatyta dėl nu- 
mą delegatų. Sekantį šuva- sistovėjimo ir kelios didelės 

; supakuotos jau 
siuntimui. Atrasta taipgi 9 
bačkas užraugtos brogos, 
144 svarų razinkų ir daugy
bę sausų mielių- Viskas bu
vo konfiskuota ir arklydės 
savininkas areštuotas.

• 
Tarptautinis vakarėms.

Saugokitės apgavikų, kurie Cambride’aus tarptauti- 
pardavinėja ”šėrus.” inis kliubas (Cosmopolitan 

Pastaruoju laiku priviso < ’lub) rengia vakarėlį, ku- 
J galybė "agentų,” kurie vaik- ris Įvyks 23 gegužės, 7:30 
į ščioja po lietuvių namus vakare, Duvvell Salėje, Y.M. 
pardavinėdami visokių C A. name, priešais City 
"kompanijų" "Šerus” Tų Hali, Cambridge. V’akarėh 
"kompanijų” tankiai ir ant lyje dalyvaus įvairių tautų 
svieto visai nėra, bet žulikąi žmonės,, o pirmininkaus ma 
taip gudriai moka žmonėms joras &uinn. 
akis apdumti, kad tūli suki- 

j ša )K) kelis ir net keliolika 
išimtų dolerių. Ir reikia pa
sakyti. kad tie agentai yra 
daugiausia lietuvių komu
nistų bei bolševikų lyderiai;

Lietuvių be- 
nas pateiks vakarui muzi
kos. kitų tautų dainininkai 
padainuos, p. Andrew pasa
kys prakalbą ir bus rodomi 
judomieii paeikslai- Lietu
viai kviečiami pasirodyti 

Vienas jų yra iš Brightono,’ kuoskaitlingiausiai. Įžan,- 
antras iš Cambridge’aus ir ga visiems dykai.
keliatas iš kitų miestelių. ------------

šėrų ’ dabar Užmušė žmogų.
parduodama '"aliejaus kom- East Bostono prieplaukoj 
panijų-" Žmonėms žadami prie darbo susimušė anądie 
dideli pelnai. Agentas paro- du darbininkai: Karjjoss ir 
do cirkuliarą, kiek j? "kom- AIcGovern. Pasikumščiavę, 
panija” pagamina tilksta^- paskui jiedu vėl stojo dirbti, 
čiu bačkų aliejaus i dieną. Kada Karposs atsisuko už- 
kiek milijonų dolerių Į me- oakaliu Į McGovemą, pas
rus ji pelno padaro, parodo tavasis paėmė švino "paipą" 
net ir žemlapi, kur randasi ir taip kirto pirmajam per 
tariamos kompanijos "alie- galvą, kad perlaužė galvos 
jaus laukai,” 'ienų žodžiu— kaulą. Karposs dabar mirė, 
tik nupirk kelis šimtus šėrų o McGovem tapo areštuo- 
ir tuojaus busi milionierius. 
O jeigu paskui norėtum 
tuos šeinis parduoti, sako a- 
gentas, tai už mėnesio aš 
•pats tau užmokėsiu už juos 

‘dvigubai, nes šėrų kaina la
bai kilanti ir dabar Įdėtas 

i tūkstantis dolerių už metų 
gali atnešti 20 tūkstančių.

Ir taip vienas žmogelis j jo reikalauti, 
j Cambridge’uje sukišo Si,-į "f rentą" paleistų. 
200: viena moteriškė nupir- buvo kitas policmanas ir iš- 
iko tų "šėrų" už -S800; kitiiskraukęs revolveri bomus 
užmokėjo nuo $100 ikf $500. į išvaikė. Suimtasis buvo nu- 
Bet dabar pasirodo, kad tie baustas $25.

tas už užmušė! y s tę-

Norėjo atimti iš policmano 
suimtą bomą.

Chariestowne pereitą su- 
batvakari poliemonas su
ėmė girtą bomą, tūlą Shee- 
;haną. Būrys bomų tuojaus 
apstojo policmaną ir pradė- 

kad jis jų 
Bet pri-

Bet dabar pasirodo, kad tie 
"šėrai” neverti nei 2-5 centų- 

į Tos kompanijos gyvuoja 
J tiktai ant popieros ir visi jų 
j "aliejaus laukai" taip pat 
vien tik ant popieros. Ant 
popieros gali išmalevot ką 
įtik nori.

Yra da ir kitokių kompa
nijų. kuriuos nieko neturi, 
bet pardavinėja Šerus, ža
dėdamos didelių "procen
tų.”

Reikia neužmiršti, jog A- 
merikoje yra korpo racijų 
su milžiniškais kapitalais. 
Jeigu yra kur pelno, tai vi
suomet ji apžios tos korpo
racijos.

žinoma, tas nereiškia, 
kad nereikia pirkti jokių šė- 
i ų. Įdėti pramonėn pinigai 
kartais gali ir labai gražaus 
p Ino atnešti. Bet perkant 
šėras, reikia žinoti, kas per 

i viena ta kompanija, kuri 
juos parduoda; iš kokių 
žmonių susideda jos valdy
ba; ar turi ta kompanija ko-į 

moraliai ir finansi- kio turto ir tt. žodžiu, neži- 
I n omų, ypač svetimtaučių 

dienraščiui kompanijų šėrų reikia sau-

Pereitoj su be toj prie 3-rd 
streeto, So. Bostone, nu
puolė nuo sienos 5 metų vai
kas ir susiskaldę ant gele
žinkelio galvą.

PUIKUS PIKNIKAS.
Nedėlioję, 23 Gegužės, 1920. 

Leafy Grove (Blinstrupo dar
že), Willow Springs, 111. nuo 10 
ii ryto, bus labai gražus pikui

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas pavmkalaa parodo , kai; 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 

kas kuri surengė Liuosybės riai aplinkui apsupą su raudonomis 
< vėliavomis apskelbia Laisvą. Pa- Draugyste. 1 veikslas snalviotas ' ‘

Kurie norite linksmai 
leist laiką, tai bus geriausia 
proga po žaliuojančiais ir kve
piančiais medžiais. Muzika bus 
puiki. Todėl Chicagos ir apie- 
linkės visuomenė malonės atsi
lankyti.

Visus užkviečia Komitetas.

:elbia Laisvą. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo, 

pra-1 Prisiųskite 26 c., o mas prisiusimą 
jums paveikslą. Galit# suvyniot 26c. 
j popierą ir pasiųst prastam# laiik# 
užrašydami aiškiai adresą.

KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.

JAU TURIM VOKIŠKŲ BK1TVŲ
Pilnai gvarantuotos. labai gerai 

-kutą. Kaina x<i ir Jei ne skus, 
pinigus sugrąžinsime. (21)

M. ZIZAS
138 Mįllbury st., 'Vorcester, Mass.

PARSIDUODA AUTOMOBl*
LIŪS. Studebaker, 6 cilind. — 
$575. Septynių pasažierių ka
ras, gražus išrodo kaip naujas, 

star- 
Mr. 
Co., 
Tel.

elektrikos žiburiai, ”self 
ter”; tikra kaina $1,500. 
Newman, S. H. Harrison 
662 VVash. St.. Boston. 
Beach 1450.

extra: extra: parsiduoda 
BARBERNĖ!

Savininkas važiuoja Lietuvon, ro
dei galima pirkti pigiai. Yra 4 skuti
mui krases, zerkolai ir kiti reikalin
gi 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 1-th st., So. Boston, Mass.

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

PARSIDUODA geri Fomičiai. 
trims kambariams. Išvažiuoju 
Lietuvon, noriu parduot greitai. 
Galima matyt bile laiku ant ket
virtu lubų. (22)

J. Butkevich. 36 Stanford 
Boston, Mass.

st.

I
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Tel. Beach 6933

OR. N. N. FRIEOMIR
SPECIALISTAS VENEKlšKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 VVASHINGTON ST. 

BOSTON, MASS.

I 

t 

i

♦

»

SUTVERTA IR INKOR
PORUOTA ANT $50.000 
KAPITALO RUBSIUVIŲ 

BENDROVĖ.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius pabėgimus, nusk- 

riaudinius. pasigarsinimus iš ko
kių vietų paeina, pirkinius, parda
vimus, pajieškojimus giminių arba 
draugų. "Keleivio” skaitytojams 
skaitome po 2c. už žodi pirmą sykį 
ir po 1 ’/Įc. už sekančius sykius. 
Neskaitytojams skaitome pc, 3c. už 
žodį. Taipgi už apsivedimus skai
tome po 3c. už žodį.

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

"KELEIVIO” A DM.
255 BKOADtVAY,

SO. BOSTON. .MASS.

TeL So. Boston 1771

Dr. J. Jonikaitis 
Chirurgas ir Gydytojas 

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

Valndos: nuo 9 iki U-tos iš ryto 
nuo 7 iki U-tos vakare.

****** ........

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

American Eagle Raincoat 
Muf$. Co., Ine.

..454 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

• Tel. So. Boston 506-W * 
' DAKTARAS • 
:A.L. KAP0C1USI
• LIETUVYS DENT1STAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną. 
Noo $ Iki 2 vak.

NKD8LIOMI8
M 1 v. po pietą.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio nameJ 251 Broadway, tarpe C ir O Sta. 

, 8a BOSTON. MASS.
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I Dr. L. J. Podder Į
Iš Petrogrado. ’ J

GYDO SLAPTAS VYRU IR 1 ' 
MOTERŲ LIGAS. '!

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

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

69 CHAMBER ST„ BOSTON. |
Telephone: Haymarket 3390 g
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JForničiai, Pečiai ir kito- 
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♦ 
i
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IŠEINU IŠ
BIZNIO

IŠPARDUODU
Visą Tavorą

kie Namų Baldai.

M. OLIM
388 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
Visus ta vorus parduadame 

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

K. Grigas
238 D st., So. Boston, Mass.
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Dr. -L J. Karalius
Gydytojas ir 
Chirurgas.

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

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAM ST.
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CHICAGO, ILL
TEL. BULEVARD 2160.

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESU ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill CommnAss.
66—67 Journal Building 2

262 WASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.

I
i

LIETUVIS DENTISTA8

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Boston 27 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

” 1 " 5
” 6:30 * 9 

Nedaliomis nuo 1 iki S

mo-

47
r-

i

lionai tik ką išvarytos deg
as

NUPIGNTA ANT KIEKVIE
NOS EILES ŠIAME ŠTOKE.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

JAMES S. ATHAN’S 
Prezidentas.

W F SEVfRA CO 
CEDAR RAPIDS lOVVA

Didžiausis

Sulaužymas augštų kainų

Arklydėj rado didelį bra
vorą-

Ant Joy gatvės, šalia poli
cijos nuovados, pereitoj su- 

rezoliucija, kad į bato j buvo atrasta arklydėj

nutarta gotis-
Rand I 

mokvk-l
Maši-i

AArv NUPIGINTA ant visko šiame štore. kar- 
/IITOTU IR LABAI DID3IJ PASIRINKIMĄ EILINIŲ 
"V DRABUŽIŲ, KURIŲ MES TURIME IKI 55 DID.

T-l. Haymarket 4164 
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL. FIDERK1EWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON. 
Roozn 215 ir 216.

m.

Wellington Buildinge, po 
Xr. 112 Shawmut avė., ele
vatorius sutriuškino mirti
nai žmogų.

Tūlas -Joseph Chiesa, su
imtas ir uždarytas Joy st 
policijos nuovadoj, per vie
pia naktį dusyk bandė pasi
barti.
i

iĮ PRAKALBOS!
Cambridgejaus LDLD. 8 

kuopa rengia prakalbas, ne
dėlioję, 23 gegužės, 2 vai- po 
pietų, Rhode Hali, 40 Pros- 
ipect st. Kalbės adv. F. J. 
Bagočius. Visuomenę kvie
čiam atsilankyti.

LDLD. Komitetas.

! SKURŲ KOčlOTOJAS 
Reikalingas, mokantis dirbt 
ant Holmes ar Whiting ma
lšinu-

Hub Cut Sole Co.
j 10 Landsdowne st.,

Cambridge.

SIUNCIA PINIGUS l LIETU
VĄ greitai ir pigiai. ”Victory” 
Bondsus priima už pilnus $50. 

i Baltic Statės Fin. Corp. di
rektorius: (23)

PETRAS BARTKEVICIA
877 Cambridge, st.,

E. Cambridge, Mass.

žiavimą nutarta laikyti C h >- Plėšinės 
cagoje.

Lietuviams buvo sureng
ta. specialis koncertas per- 
citoj seredoj So Bostno tei- 
smanamio salėj. Žmonių 
prisirinko į 2,000- Koncertą_ _____ _ __________
vadovavo gerb. M. Petraus- Kitą bravorą valdžios a- 
kas- Buvo paimta Sympho- gentai susekė Charlestoune 
nv orkestrą, kuriai už vieną tūlo Gillespie namuose. So- 
vakarą užmokėta $300- Be mervillėj pas tūlą Quinn 
to, dainavo Gabijos choras į policija rado 101 bonką, 
ir solistai. Delegatas iš Chi- ”džekės,” kurios tikras var-į 
cagos pasakė ^angliškai) das yra Jamaica ginger, ir' P. J.NORKUS
prakalbą. Lietuviškai kai- kurios prisigėręs žmogus 22 Clark st., Cambridge. Mass.

VYRAI TEMYKIT! Kambariai 
(Eurn.-h Itooms) su naujausios ma
dos į tąsymą i s yra ant išradavojimo. 
Kam reikalinjras geras kambarys, 
ateikit. (21)

11 Thomas I’ark, So Boston.

CAMBRIDGE’ANS VISUOME
NĖS ŽINIAI.

Progress Shoe Mfg. Korpora
cija, kurios turtas siekia apie 
S 175,000 ir turi didelę čeverykų 
dirbtuvę Montelloje, iki birželio 
1 dienos parduoda savo Šerus po 
$100; nuo 1 birželio šėrų kaių.i 
bus $125. Kas norite gerai įdėti 
pinigus ir gauti gerą užtikrini
mą nusipirkit tuojaus. Platesnių 
žinių klauskite pas agentą. (2 L)

ATYDA ŠERININKŲ!
International Service Co., Ine.
8 Winter street, Boston, Mass. 

ši Kompanija pradėjo bizni 
Lapkričio, 1919. išmokėjo pirmą 
2Į/*% bertainini dividendą 4 d. 
Kovo, 1920, ir išmokės antrą 
bertainini dividendą < Birže
lio 3 d., 1920, visiems šėrinin- 
kams kurie pilni Gegužės 27 d., 
1920

REIKALINGI 
LIETUVIAI VYRAI.

Pastovus darbas. Gera 
kestis.

Atsišaukite Į Cukernės darbo 
ofisą. (21)

THE AMERICAN SUGAR 
REFINING COMPANY. 
Granite st., Boston, Mass. 
(Netoli South Station)

PARDAVĖJAI.
Gera proga yra vyrui ir mote- 

rai visų tautą; musų pasiūly
mas labai patraukiantis: sekant 
musų nurodymus pasekmės yra 
utikrintos. Platesnių informa
cijų klauskite.
International Service Co., Ine.
8 Winter st., Boston, Mass.

Skaudėjimas 
strėnose

labai dažnai paeina nuo kokio nors 
inkstų suirimo. Tokis apsireiškimas 
dažnai būva pirmutiniu atkreipimu 
domos į tai, kad inkstai ir pusi# ne
veikia kaip reikiant. Atsidtk tam 
tuojaus. Vartok

Severa’s 
Kidney and Liver 
Remedy

(Severos Inkstų ir Kepanti Vaistą) 
kuris yra patariamas visur, kur 
inkstai ar pusi# reikalauja toniko. 
Vartok jį nuo pūslės ir inkstų užde
gimo. šlapimo susilaikymo, šlapimo 
sutirštijimo, skausmingo šlapinimo
si, sutinusių kojų ir skausmo strė
nose. paeinančio nuo miestinių kliū
čių. Kainos: 75ę ir $1.25, su $ ar 
5 centais mokesčių visose aptiekose.

Moterų - Merginų 
Apredalų.

Tel.: Richmond 2957-M. yį

Dr. David W. Rosen I
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir į)

Rusiškai. j j
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- i t 

PTAS LIGAS. E
VALANDOS: I

Nuo 8 iki 10 ryto. į |
Nuo 2 iki 3 dieną. : •
Nuo 7 iki 8 vakare. s ■

321 HANOVER S T. H
BOSTON, MASS.

MES TURIME DIDŽIAUSIĄ 
. IR LABIAUSIAI KOMPETEN-

TIŠKĄ PASIRINKIMĄ

PLOSčIŲ, SIUTU, SUONU, EILINIU APRE= 
DALU ir VERTUMU.

Išpardavimas prasidėjo, 
Utarninke, 

18 Gegužes-May 
STORAS ATVIRAS KIEKVIENA VAKARA IKI SL

The Up to Date 
Cloak & Suit Co
381 BR0ADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Presais So. Boston Savings Banka.

Mes kalbame visokioms kalboms.

Didžiausia Lietuviška

APTIEKA
Naujiena Visiems.

Pirmą siuntinį vaistą ii Euro
pos gavome ir dabar turime 
įvairiausią vaistą, kokie tik pa
saulyje variuojami.
. .Jeigu negauni kitur, ateik pas 
mus, męs turime. Receptus iš- 
pildome visokius, Amerikos ir 
Europos daktarą.

Taipgi užlaikom visokią 15- 
dirbysčią ir patentuotą prepa- 
ralą. Kadangi visokią vaistą 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurią 
duodam.
Kraujo Valytojas ... 
Nervų Ramintojas ... 
Nuo slinkimo plaukų 

pleiskanų ...................— -
Nuo niežų ir parkų .__ T____
Nuo saulės nudegimo .... 75c. 
Nuo Reumatizmo ... 
Bobro Lašai ...............
D-ro. Kempe Kapsulis 
Perfumas visokių

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

Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir Lt.

Klausdami ko nors atsiųskite 
kr asos ženklelį atsakymui.

Adresuokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
373 Broadway,

So. Boston, Mass.

. $1.50 

. $1.50 
ir 

Į>i«w&auiiį ............ $1.25
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
. ............................... .. $1.25

... Z- 
.. $2.00 
.. $1.00 
.. $2.00


