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Bolševikai atsiėmė Kijevą;
Lenkų frontas sulaužytas.

True translation filed with the post- 
inaster at Boston, Mass.. on June 
16, 1920, as required by the Act of 
Oetober 6, 1917.

RUSAI IŠLEIDO PRO
TESTĄ VISAM PASAU
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12 birželio.—11

visas geležinkelio stotis, 
elektros gaminimo dirbtu
vę ir vandentrauki. Dėl su
naikinimo vandsns Įtaisų, 
tarp gyventojų kilo baisi 
epidemija. Toliaus žinia pri
duria :
• • „Kijevas buvo paimtas už
ėjus bolševikams priešui iš 
užpakalio ir paėmus Kijevo- 
Korostenio ir Korodianka-

Sako, proletariato kant
rybė jau baigiasi.

Londonas. — Rusų oficia- 
lė žinių agentūra Viestnik 
išleido Į viso pasaulio darbi
ninkus atsišaukimą, ragin
dama juos protestuoti prieš

SUMUŠTI UŽPUOLIKAI 
BĖGA BETVARKĖJE.
Varšava prisipažįsta prie 

katastrofos.
Varšava,

Gautos čia iš fronto žinios 
sako, kad bolševikų kavale
rija, kuri pradėjo supti Ki
jevą iš visų pusių, jau per
kirto geležinkelį, kuris jun-j---------------- - -----------------
gia tą miestą su Rerdičevu. Tedrevo kripti. rruomet mes 
Izenkų frontas likos sulau
žytas daugelyje vietų. So
vietų spėkos apskaitomos 
nuo 30,000 iki 40,000 karei
vių; vienas jų kavalerijos 
skyrius susideda iš 9,000 vy
rų.

Lenkams tuo budu pasi- -
lieka tiktai vienas geležinke- mūšio mes paėmėm 3,000 
lis pasitraukimui iš Kijevo, belaisvių.” 
Be to, Kijevo-Korostenio li
nijai gresia bolševikų divi
zija, kuri persikėlė per 
Dnieprą Kijevo šiaurėje.

persikėlėm per Dnieprą ir 
užėmėm miestą.

„Prie Vasilčikovo 
priešą 
ir dabar jis bėga betvarkėj i 
šiaurę, palikdamas kariu- 
menės trans)>ortus.

„Ant Krymo po trijų die-

mes
skaudžiai sumušėm

LENKIJA PRAŠYSIANTI 
TAIKOS.

. . Paryžius. — Finlandiją
Smarkus mušis eina apie pripažino nepriklausomą 

Kijevą ir visu frontu imasi Ukrainą. Diplomatai čia da- 
pėstininkai. 1 ~~ ’’— J T —

Maskva pereitoj pėtny- 
čoi išleido šitokį pranešimą:

„Apie Kijevą, ant dešino- 
jo Dniepro kranto, mes va
rome lenkus atgal iš šiaurės 
ir iš pietų. Palei Korostenio- 
Kijevo geležinkeli mes jau 
paėmėm keliatą kaimų ir 
Fastovą.

„Disnos vakaruose musų 
kariumenė užėmė kelioliką 
pozicijų už 15 mylių nuo 
miesto. Geležinkelio šiaurė-

ro iš to išvedimą, kad Len
kija kartu su Finlandija 
tuojaus siūlys rusams taiką. 
Mat, tarp Lenkijos ir Fin- 
landijos buvę nutarta, kad 
prieš pradėsiant taikos de
rybas su rusais Finlandija 
pripažintų Ukrainos nepri- 
gulmybę.

NORĖJO NUVERSTI
LENINĄ. ___

Berlino žiomis, gautomis 
iš Maskvos, rusų „kairias-

je ema mūšiai su įvairiomis parniai„ norėjo nuversti Le- 
sekmėmis. Priešas bandė llino valdžia, kuri jiems pa
žengti palei Berezmos upę, sidarė jau perdaug „opurtu- 
bet buvo sulaikytas. \ " J _ ______

„Krymo kriptyje ^kur'^ugį’ Janiną* ir Trečiojo 
bolševkai kariauja su sąjun-į internacionalo pirmininką 
ginmkų generolu Wrange-; Ruchariną apvaikščiojant 
liu) mušis eina į šiaurę nuoiPirmos Gegužės šventę. Bet 
Sivačo susmaugos ir Pere- įas pienas tuomet nepavyko

nino valdžią, kuri jiems pa-

nitsiška.” Jų pienas buvęs

K

kopo.” jiems išpildyt ir jie atidėjo ji 
ant 21 birželio. ŠĮ kartą tu
rėjo būt nužudyti da du bol
ševikų vadai — finansų mi- 
nisteris Krestinski ir komi-

PILSUDSKIS LIEPĖ Iš 
KIJEVO TRAUKTIS.

Varšava. 13 birželio -
Lenkai pasitraukė iš Kijevo | sąrąs Zinovjov. 
linkui Žitomiro. Lenkų ka- f 
riumenei trauktis padėjo 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus darbininkai.

Žinios apie Kijevo eva
kuaciją pasiekė Varšava pe
reitą subatos naktį. Lenkų 
kariumenės vadas genero
las Rodzingly mušė telegra
mą, kad jeigu jam nebus Įsa
kyta trauktis, tai jis laiky
sis. Bet tuo tarpu bolševikai 
perkirto lenkų susisiekimą 
ir tik per didelį vargą pasi
sekė pristatyti Pilsudskio 
įsakymas kuogreičiausia iš 
Kijevo trauktis. Kitap bol
ševikai. butų suėmę visus 
lenkus Kijeve.

Bolševikų generolas Bud- 
deny, kuris kariavo prieš 
Denikiną, dabar traukia su
stiprinimų į Kijevą.

Bet slaptoji bolševikų po
licija suokalbį susekė ir 
daug „kairiaspamių” tapo 
areštuota. Tarp suimtų esą 
du „Golos Truda” redakto
riai, .Janitski ir Forsbach, ir 
generolas Jegorov, buvęs 
žaliosios Armijos vadas 
Kurske. I

Tie „kairiasparniai” —tai 
„kairieji” komunistai, kurie 
išsivystę dabar Į tikruosius 
anarchistus. Jie dabar orga
nizuoja 
gą” (Bakuninas

„Bakunino Sajun- 
į — tai anar- 

chostų tėvas), kuri turinti 
jau kelioliką tūkstančių na
rių. Jų organas „Golos Ra- 
bočij” rašo, kad anai Tūž
mas plinta po Rusiją kaip 
gaisras.

LENKAI ELGIASI KAIP 
LAUKINIAI BARBARAI

Londonas. — Vėliausis 
bolševikų pranešimas sako, 
kad prieš pasitrauksiant iš 
Kijevo, lenkai sugriovė Vla
dimiro Katedrą, išsprogdino

GENEROLĄ TRAUKIA 
TEISMAN.

Laikinoji Huertos valdžia 
Meksikoj Įsakė atiduoti ka
rės teismui generolą Fran- 
eisco Marguią, kuris vra 
kaltinamas nužudymu pul
kininko Rocha ir plėšikavi
mu. <

PINTI, NEGU SUVIE
NYTŲ VALSTIJŲ.

Vienas besilankančių A- 
merikoje Šveicarijos delega
tų užreiškė, kad Įstatymai, 
I paliečiantįs pramonės dar- 
, bininkus Šveicarijoje, yra 
idaug pažangesni, kaip kad 
Amerikoje. Šveicarijos dar
bininkai, pasak to delegato, pnsraejo pr.e susKa.uy.no.esantj ; aprupinti 6atsi. 

Amerikos Socialistų Pan-Itikus nelaimei, arba ligai, 
i arba užėjus senatvei.
5 Nėščiai moterei duodama

čekiai su jo parašais liudi
ja, kad jis buvo apmokamas 

šnipų departamente 
agentas.

Kas vra Fraina? Tai vrav 
žmogus, kuris daugiausia 
prisidėjo prie suskaldymo;

jos. Jis pasirodė socialistų 
žvėriškus lenkų darbus Ki- judėjime visai nesenai. Kas 1IIULCici uuvuau
jeve ir Borisove, kur jie su- jis buvo ir iš kur jis atėjo, vaka7?ja pirm "ir pogimd^ 
naikino daugybę vusuome- niekas nežino, kaip lygiai j • . r
nės turtu. Atsakomybė už niekvs nežino ir kur jis da- -- .......................... ‘
tuos nuostolius poula lygiai bar yra. Jis blykstelėjo, lyg 
ant Anglijos ir Francuzijos tas meteoras juodos nakties 
valdžių, atsišaukimas sako, laiku, supiudė darbininkus. 
Sunaikinimas Vladimtiro pridarė jiems neatitaisomos 
Katedros esąs daug barba- blėdies, ir vėl išnyko, 
riškesnis darbas, negu su- Nors trumpai Fraina dar- 
naikinimas Reimo Kated- bavosi, nors niekas jo nepa
ros, dėl kurio sąjungininkai žįsta, tečiaus jis ant syk ta- 
taip garsiai protestavo prieš po vyriausiu komunistų va- 
vokiečius. du ir mokytoju. Jis redaga-

„Šitie barbariškumai tik- vo Bostone jų organą „Re- • darbininku* susikirtimai 
rai turi išvesti iš kantrybės vohitionary Age,” rašė - -- -- 
pasaulio proletariatą,” sako jiems brošiūras ir kitokius 
atsišaukimas. „Lenkiškas raštus, kuriuos uoliai plati- 
driežas turi būt prašalintas, no ir lietuviškieji „kairia- 
Su broliška lenkų darbinin- sparniai.” Vienu žodžiu, 
kų pagalba, mes turime su- Fraina buvo vadovaujamoji

.............................. ’ ‘ komunistų dvasia.
Kada Fraina surinko re

voliucinio ūpo darbininkus, 
kada jis suorganizavo juos 
Į komunistų „partiją,” tuo
jaus prasidėjo komunistu 
areštai ir trėmimas. Fraina 
tuomet dingo kaip kampa
ras.

,ęo, .... ( Justicijos departamentas
ižia Maskvoje nutarusi šių- paėmė nagan ir sovietų vai-

mui. Dirbtuvė beto privalo 
J išmokėti pilną algą ir už tą 

(! laiką, kuri moteris nedirbo 
J dėl gimdymo priežasčių.

Kas link prašalinimo ne- 
I susipratimų tarp darbinin- 
jkų ir samdytojų, tai Šveica
rijoj yra taikymo komisi
jos. Bet jos neturi priversti
nos galės. Ir jeigu taikymo 
komisijom nepavyksta su
taikyti, tai algos ir kitokie 

i su 
; kapitalistais nusprendžia- 
streiku. Šveicarijos valdžia l 
taipjau tarpininkauja daž
nai samdytojų ir darbinin
kų derybose.

naikinti barbarišką dvari
ninku ir kapitalistų val
džią.”

MASKVOS MISIJA VA
ŽIUOS ANGLIJON.

Paryžiaus dienraštis „Pe
tite Parisien” sakosi girdė
jęs, kad Rusijos sovietų val-

sti Londonan misija darbi- 
linkų gyvenimui tenai stu- 
lijuot.

džos biurą New Yorke. no
rėdamas sujungti ji su ko
munistų judėjimu šioje šaly
je. Bet biuro raštininkas 
Nuorteva pareiškė, kad ko 
munistų partiją suorgani 
zavo pačios valdžios agen 
tai, kad jie parašė jai ..re 
voliucini” programą, ir kac1 
sovietų valdžios biuras sv 
komunistais neturi nieke 
bendra.

i Šituo pareiškimu komu- 
nita tuomet labai Įsižeidė 

i ..Laisvė” tiesiog pasakė, kac1 
Nuorteva meluoja.

Bet štai, dabar Nuorteva 
paskelbia tokius faktus, ku-

REIKALAUJA ATŠAUK
TI VOKIEČIŲ KONSULE
Vokietijos socialistų orga

nas ”Vorwaerts’’ reikalau
ja, kad valdžia tuojaus at
šauktų iš Chili (pietų Ame
rikos) savo konsulĮ Gum- 
orechtą. ”Vorwaerts” sako, 
kad Gumprechtui reikalau- 
ant, Santiago mieste buvo 
areštuotas vokiečių rocialis- 
:ų laikraščio koresponden
tas Colin Ross kaipo „bolše- 
v-iku emisaras.” Gumprecht trįSinVi
•sąs didelis reakcininkas ir r,e ,V'X‘
ris dar vadinąs save ”kara- 
išku generaliu konsuliu. 
nors Vokietija senai jau res- 
jublika. „Vorwaerts” reika- 
auja, kad netik Gumprech- 
tas butų atšauktas, bet kad 
r kiti reakcionieriai butų 
ššluoti laukan iš Vokietijos 
ižsienio atstovybių.

REPUBLIKONŲ PAR
TIJA SKILO.

MIRĖ „VIENYBĖS LIE
TUVNINKŲ” LEIDĖ

JAS.
Išsirgęs 7 savaites, perei

tą nedėldieni Brooklyne mi
rė „Vienybės Lietuvninkų” 
leidėjas Kazimieras Brazys.

Velionis buvo nevedęs, 
apie 43 metų amžiaus, paėjo 
iš Vilkaviškio apskričio, 
Mockabudžio kaimo. Mirda
mas visą savo turtą užra
šęs pusseserei M. Miltakiu- 
tei.

Re

VĖL BOMBA VVATER- 
BURYJE.

Waterbury, Conn. 
reitos nedėlios naktį italų
apgyventoj vietoj čia spro
go bomba, kurią nežinia kas 
padėjo po vieno italo veran
da. Kuomet bomba sprogo, 
už sienos miegojo 5 žmonės. 
Sienoj buvo išrauta didelė 
skylė, bet miegojusieji tenai 
žmonės išliko sveiki. Polici
ja suėmė du Įtariamu vyru. 
Tai antra bomba Waterbu- 
rvje kaip darbininkai išėjo 
čia Į stereiką. Manoma, kac 
tai bus provokatorių dar
bas.

193 MAIMERIAI ŽUVO 
EKSPLIOZIJOJ.

Iš Berlyno pranešama, kad 
Vengrijoj, netoli Temesva- 
ro, kur randasi didelės ang
lies ir geležies kasyklos, Įvy
ko dinamito sandėlyje eks- 
oliozija, nuo kurios žuvo 193 bravorą ir pradėjo jį pustyt 
darbininkai. 163 lavonai jaulFarmeris paėmęs karabiną 
išimti iš po žemės. Nelaimė 
ivvko kaip tik tuom laiku, 
kuomet darbininkė pabai
gę darbą susirinko prie šaf- 
o kilti viršun.

Netoli Clevelando, Geor- 
gijos valstijoj, federalės val
džios agentas degtinei nai
kinti, užtiko pas farmeri

šovė ir užmušė valdininką 
ant vietos, o jo šoferį pašo
vė. Dabar būrys valdžios 
agentų išvažiauvo gaudyt 
tą farmeri.

NUDĖJO REAKCIJOS 
GENEROLĄ.

Iš Konstantinopolio pra
nešama. kad Baku mieste 
labar stori 50,000 bolševikų 
cariumenės po generolo 
Aleksiejevo vadovyste. . -
įia iš Sevastopolio sako, | ^USCU tnobą.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ MO 
TERJ ANT PIKNIKO
Per Baltimorės miestą 

i pereitą nedėldieni perėjo 
baisi perkūnija su lietumi ir 
ledais. Buvęs ant pikniko 
būrys žmonių pasislėpė Į 

' ' ’ . Perkūnas
ild lo CvVaOVVMVUV oanu, I - • A A • 1 • ~ *-

kad generolą Rudniova Ba-'?P.V« I U ir
’;u mieste bolševikai nužu--paPlt™° Phelps 1?.ot.e^' 
,'L Z?3 bUV° ~nMl« z?eh!ais oPkeliata°SSkitų žmo-
■>emas. nių pritrenkta.

ATŽAGAREIVIAI NO
MINAVO HARDIINGĄ 

I PREZIDENTUS.

Atskilę radikalai šauks kon
venciją ir nominuos turbut 

Johnsoną ar La Follette.
Republikonų konvencija 

Chicagoje nominavo savo 
kandidatu į prezidentus 
Ohio valstijos senatorių 
Warreną G. Hardingą, o Į 
vice-prezidentus — Massa- 
.husetts valstijos gubema- 
orių Gaiviną Coolidge’ą.

Senatorius Hardingas 
vra atžagareivis ir Wall 
Streetas rems jį kaipo savo 
žmogų. Tiesa, pelnagro- 
biams geriau butų patikęs 
toks reakcininkas, kaip ge
nerolas Wood, arba Low- 
den, liet tyrinėjimai parodė 
tiek daug pinigų sudėta jų 
rėmimui, kad republikonų 
suvažiavimas nedrįso juos 
savo kandidatais prieš vi
suomenę statyti.

Dabar turi nomiunoti sa
vo kandidatus demokratų 
partija, kurios konvencija 
bus šiomis dienomis San 
Pranciškoje. Jų kandidatu 
dabar yra numatomas Wil- 
sono žentas McAdoo. Tie pa
tys pardavingo kapitalo a- 
gentai, kurie žarstė glėbiais 
ninigus ir vaišino republiko- 
lų delegatus Chicagoje, da
bar jau važiuoja San Fran- 
?iscon Į demokratų konven- 
•iją. Jie rūpinsis tenai, kad 
demokratų konvencija irgi 
nominuotų tokį kandidatą, 
kuris geriau mokėtų ginti 
stambaus biznio reikalus.

Tuo tarpu radikališkesni 
republikonai, kurie remia 
drąsųjį Johnsoną ir LaFol- 
lette’ą, sudarė Chicagoje sa
vo komitetą ir ketina šaukti 
10 liepos kitą republikonų 
konvenciją, kur veikiausiai 
bus Įsteigta „trečioji parti
ja” ir pastatyti jos kandida
tai ateinantiems prezidento 
rinkimams. Manoma, kad 
i prezidentus ji nominuos 
Califomijos senatorių John
soną, o vice-prezidentus—se 
natorių LaFollette’ą, kuris 
daugiausia buvo priešingas 
tarei, už ką jį džingai norė
jo net iš senato išmesti.

Demokratai iš to labai 
4žiaugiasi, nes tikisi, kad re
publikonų balsai rinkimuo*- 
se pasidalys pusiau ir tuo 
»udu demokratai rinkimus 
aimės. Senas jų lyderis 
dryan tiktai perspėja, kad 
konvencija nominuotų „ge
rą žmogų,” nes kitaip darbi
ninkai atiduosią savo balsus 
Socialistų Partijos kandida
tui Debsui.

EXTRA UŽPUOLĖ MARMOROS 
SALĄ.

Pereitoj subatoj turkų 
nacionalistų kariumenė už
puolė Marmoros salą, užde
gė kelis graikų kaimus ir 
atakavo graikų garlaivi, ku
riam vienok pasisekė ištru
kti ir pabėgti. Anglai pa
siuntė du karišku laivu da
lykams ištirti.

nistų partijos įnzinieria; 
buvo apmokami justicijos 
departamento agentai. Vie 
nas šnipas liudija, kad jis 
matęs justicijos departa 
mente čekių su Frainos pa 

i rašais, kurie liudija, kad 
Fraina ėmė iš to‘departa
mento algą. v .

Plačiau apie tai parašysi
me sekančiam „Keleivio 
numeryje.

LENKI KABINETAS PA 
SILIKO LAIKINAI.

Lenku ministerių kabinę-
c .T. 1_Z ..

DIDELI AIRIJOS
LIUCIONIERIŲ 

MĖJIMAI.
Šiomis dienomis 

buvo rinkimai i Apskričiu 
rarvbą, kuriuose didžiau
sių luicju SU1I1 i ---- - t'~---- •
feinai (Airijos revoliucionie, priešakyje paf.ave rezigna- 
riai). Jie buvo susitarę su'cŪ^ birželio, teciaus pre- 
Darbo Partija ir nacionalis- ridentui Pilsudskiui prašant 
ais eiti iš vieno, todėl iš vi- pakol bus suorgam-

sų 699 vietų Taryboje jie 
užkariavo 590 sėdynių.

Limeriko mieste ginkluo
ti sinn feinai užmušė jau 
nenktą policijantą nuo Nau- 
ų Metų. Ties Killarney re
voliucionieriai sulaikė trau- 
<ini ir paėmė visus maišus 
su krasa.

REVO- 
LAI-

Airijoj

laimėjimų turėjo sinn tas su premjeru Skulskiu
• z r. . __ „oJq.vo ro-zionn-

Luotą nauja ministerija.

ITALIJOS KABINETAS 
PUOLĖ.

Italijos premjeras Nittl 
pranešė parliamentui perei
tą sąvaitę, kad jo kabinetas 
rezignavo. Tai antra mini
sterija puola kelių savaičių 
bėgyje.

Esant ”Kel.” jau spaudo
je, gauta nuo Lietuvos At
stovybės iš Washingtono se 
kanti telegrama:

Nuo Birželio 30 d. Ameri
kos valdžia nustos išdavinė
ti ”Afidavitus„ visiems ne- 
piliečiams Lietuviams. Lat
viams, Ukrainiečiams ir ki
tiems svetimtaučiams. Visi 
dirbusieji tame valdžios sky 
riuje valdininkai, paleidžia
mi. Todėl, kam svarbu vei
kiau išgauti leidimas išva
žiuoti Lietuvon, tegul pa
duoda prašymą tuojaus, nes 
iki bus nauja kokia tvarka 
nustatyta, gal praeiti mė
nuo ar daugiau.

VILEIŠIS.
K

ŠOVĖ SENATORIŲ.
Santiago mieste, Chili res

publikoj, pereitą nedėldieni 
norėta užmušti senatorių 
Alessandri. kuris yra libe
ralų partijos kandidatu j 
prezidentus. Jisai sakė nuo 
balkono prakalbą, kaip jo 
priešas paleido i ji tris šū
vius iš revolverio, bet nei 
karto nepataikė.

CUKRUS PO 15 CENTŲ.
Suvienytų Valstijų valdžia 

nupirko Argentinoj 14,000 
tonų cukraus, kuris šiomis 
dienomis bus atgabentas j 
New Yorką. Sakoma, kad 
su atvežimu ir iškrovimu jis 
kainuos 15 centų svarui.

REIKALINGAS 
ZECERIS 

Kuris moka visą spaustuvės 
darbą ir sutvarkyt laikraš
tyje apgarsinimus, lai atsi
šaukia tuojaus. Mokestis 
gera.

Taipgi gali atsišaukt ir norin
tis mokytis zecerio amato; pa
geidaujama kad pažintų nors 
biski lietuvių rašybą.

"KELEIVIO” ADM.
255 Broadway, S. Boston, Mass



S APŽVALGA
mos įrankiu vadinamajai Liet. Igutartį 
Atstotymo Bendrovei.” L
Dundulis pirma prigulėjo kiečiui pramanytos.

ŠALIN MOKSLAS!
«

Kai-kurie Amerikos lietu
viai tariasi steigti fondą be
turčiams Lietuvos mokslei
viams šelpti.

Rašydama apie šitą su
manymą. Brooklyno anar- 
cho-komunistu "Laisvė" 1 
birželio numeryje sako:

"moksleivių šelpimo fon
dams esame priešingi ir sako
me, kad darbininkai i juos ne
privalo nei cento duoti."
Toliaus „L." nurodo ir ko

dėl ji mokslui priešinga. 
Girdi:

"Prie dabartinių aplinkybių, 
prie dabartinės tvarkos, veik 
visi, pabaigę mokslą nueina 
buržuazijai tarnauti. Mes da
bar matome, kad visi Lietuvo
je baigę mokslus pučia į vieną 
dūdą sykiu su kunigais ir vys
kupais. visi sėdi Smetonos puo
de. persekioja darbininkus, tei
sia juos, kemša i kalėjimus ir 
net žudo. Visą tą darbą atlieka 
vyrai, baigę mokslus."
Todėl, šalin mokslas!
šalin geležinkeliai, gar

laiviai ir visokios mašinos, 
nes joms statyti reikalingi 
inžinieriai, o inžinieriai tar
nauja buržuazijai.

Šalin visa medicina, nes 
jos atstovai gydytojai taip- 

« gi yra mokyti, taigi, nepa
geidaujami komunistams 

žmonės.
Šalin visos mokyklos, nes 

jos auklėja buržuazijos tar
nus!

Vienu žodžiu — šalin vi
sa kultūra ir civilizacija! 
Grįžkim atgal Į senovę, kur 
nėra nei mokslo, nei mokyk
lų. Tenai bus tikras rojus, 
nes tenai nėra nei buržuazi
jos, nei „socialburžujų.”

Tokia yra liogiška išvada 
iš komunistiško "laikraš
čio” rašymų. Nes jeigu jau 
daleisti, kad kuo daugiau 
žmogus mokytas, tuo jis di
desnis darbininkams ne
naudėlis. tai savaimi darosi 
suprantamas dalykas, 
kuo mažiau 
mokslo, tuo 
geriau!

, kad 
apšvietos ir 

darbininkams

Lygiai tokią „teoriją 
skelbė čia keliatas metų at
gal „tėvas” Kapucinas. Jis 
irgi sakydavo, kad prieš 
mokslą reikia kovoti, nes 
tai „velnio išradimas.” Šian
dien žodis židin tą patį kar
toja komunistų organas 
„Laisvė.” Ir jie da piksta. 
kada žmonės vadina juos 
atžagareiviais I

„DRAUGAS” PRISPIR
TAS PRIE SIENOS.

Kunigų organas „Drau
gas” pripliauškė nebūti; da
lyku apie socializmo moky
tojus — Marksą, Engelsą ir 
Bebeli. Jis sako, kad šitie 
mokslo vyrai nepripažinę 
jokios šeimynos ir skelbę 
paleistuvystę. Anot kunigų 
organo, Bebelio knyga ’ Mo
teris” (Die Frau) turinti ši
tokią prasmę:

"Su kuo kam užeina kada 
noras, su tuo tas tuomet išpil
do savo lyties geismus. Tokiu 
budu niekas niekada nežino kas 
yra keno tėvas. Tokiu budu nė
ra šeimynos.”
Kunigų organui rodėsi, 

kad jis pameluos, ir niekas 
to nepatemys. Bet „Naujie
nos” ji nutvėrė. Jos sako:

"Mes čionai pareiškiame, 
kad šita ’Draugo’ pasaka yra 
begėdiškas melas! Bebelio 
knygoje apie moterį nėra nie
ko panašaus. ’Draugo’ redakto
rius arba niekuomet nėra skai
tęs tos knygos, arba, jeigu 
skaitė, tai sužiniai falsifikuoja 
jos turinį, kad apgavus savo 
skaitytojus.

"Mes reikalaujame, kad kun. 
Bučvs paduotų tas ištraukas 
iš Bebelio knygos, kur yra iš
reikšta tokia mintis apie lyčių 
santikius socializmo tvarkoje.

aueščiausišdėstė .
iocLiuose
lupenos' pri- 

'raugą" prie sienos 
ip "Keieivis" ”Lais- 

Komunistų organas 
ptmpatžino prie meto tylėji
mu : taip pat turbut pa darys 
ir klerikalų organas.

prie socialistų, bet šiems ski
lus. jis nuėjo su komunis
tais.

KAIP JIE SUBIRĖJO.
"Naujienose” tilpo vaiz

dinga apžvalga komunistų 
judėjimo. Nurodžius kaip 
komunistai visur stengiasi 
paimti viršų, o negalėdami 
atsiekti savo tikslo visuo
met ima skaldyt organizaci- 
ią, "Naujienos” rašo:

"Bet nežiūrint šitokios ko
munistų taktikos, kaikurie 
darbininkai mano, kad komu
nistai galį suorganizuot prole
tariatą kovai prieš kapitaliz
mą. Jie įsivaizdina, kad ta skal
dymo taktika turi tiktai tikslą 
apvalyt’ darbininkų organiza
cijas nuo netikusių gaivalų; 
kada komunistai atskirs 'pelus 
nuo grudų’ darbininkų judėji
me. tai bus lengva suvienyt jį 
taip tvirtai, jogei niekas prieš 
jį negalės atsilaikyti.”
Delio daugelis darbinin

kų iš pradžios ir pritarė ko
munistams.

"Bet jie skaudžiai apsiriko," 
sako "Naujienos.” "Gabumo 
vienyt darbininkus komunistai 
neparodė jokio.

"Štai, pereitą rudenį jie su
skaldė Socialistų Partiją. Ir 
kas iš to išėjo? Vos atsimetę 
nuo socialistų, jie tuojaus patįs 
suskilo į dvi partijas — Komu
nistų Partija ir Komunistų 
Darbo Partija Antroji tų 
partiių jau pražioję turė
jo nedaug pasekėjų, o to
liaus .ji visai sunyko, ir apie 
Komunistų gi partija pradžio
je buvo skaitlingesnė nariais, 
bet. keletui mėnesių praėjus, 
joje ėmė apsireikšti frakciji- 
nių skirtumų, ir dabar ji jau 
yra suskilus.

” Tuo budu tas judėjimas, iš 
kurio tūli darbininkai tikėjosi 
sulaukti proletariato jiegu su
sivienijimo. subyrėjo į šmotus, 
neišgyvavęs nei metų laiko.” 
Šiandien Amerikoj'e yra 

jau tris komunistų „parti- 
ijos,” ir kiekviena j'ų sako, 
kad tik ji yra „tikra darbi- 

SOCIALISTŲ PARTIJA įninku organizacija,” o kitos 
LEIS NAUJĄ ORGANĄ. į tai tik mulkina darbinin- 
Amerikos ^Socialistų Par- j .

tijos valdyba praneša, kad į . ' r 
greitu laiku Partija pradės .
’.eisti mėnesinį žurnalą 
"The Socialist World” (So
cialistų Pasaulis). Tai bus 
moksliškas Partijos orga
nas, kur bus gvildenami 
daugiausia teoretiniai so
cializmo klausimai. Laik
raščio kaina da nepaskelbta.

„The Eye Opener,” kuri 
iki šiol Partija leido syki į 
mėnesį, nuo šiol eis kas są- 
vaitę ir vadinsis ”The New 
Day.” Jo kaina metams bus 
50 centų.

Norint vieną ar kitą tų 
laikraščių užsisakyti, arba 
pasižiūrėjimui parsitraukt, 

reikia kreiptis pas Partijos 
sekretorių šiuo adresu: Ot- 
i;o Branstetter, 220 Ashland 
Boulevard, Chicago, III.

* •
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KELEIVIS” NUGĄSDI
NO LIETUVOS KUNI

GUS.
Pradėjus "Keleiviui” lan

kytis Lietuvon, juodvarnių 
abaze tenai kilo didelis suiu- 

idimas. štai, vienas "Kelei- 
rio” skaitytojas nuo Biržų 
rašo:

"širdingai 
siuntinėjimą

i

I

tariu ačiū už 
'Keleivio', kuris 

pilnai atsako mano nuomonei. 
Labai gaila, kad mes neturim 
tukio laikraščio Lietuvoje. Kol 
kas čia socialistinės pastraipos 
laikraštį labai sunku gauti, o 
prieš rinkimus ir iš kitur nela
bai buvo galima parsitraukti.

” ’ Keleivį’ aš pradėjau skai
tyti nuo Nr. 2 šių metu. Jeigu 
galima, tai prašyčiau, kad pri- 
siųstumet man ir Nr. 1. nes 
noriu turėti visus numerius iš 
eilės.

"Lietuvos kunigėliai 'Kelei
vio’ skaitytojams skiria vieta 
pekloj. Jie šmeižia ji iš sakyk
lų. ir asmeniškai kalba žmo
nėms, kad neskaitytų to ’biau- 
raus’ laikraščio. Keleivis’ Lie
tuvos kunigams išrodo 'baisus' 
laikraštis, nes aiškiai pasako 
žmonėms teisybę ir gerai už
tepa klebonijų politikieriams.

"Šiaip ar taip. Lietuvoje jau j 
yra daug žmonių, kurie palai
ko Keleivio’ dvasią.”
Dabar "Keleivis” turi 

Lietuvoje tik apie 900 skai- 
trtojų, ir tai jau ilgaskver
niai nusigando, bet kur jie 
dėsis, kada „Keleivio” Ben
drovė įsteigs Lietuvoje toki 
pat laikraštį, ir užvers juo 
visą Lietuvą?

Taip pat subirėjo komu- 
"’okietijoj ir kitur. 

Anglijoj pasidarė jau net 4 
komunistų „partijos.’’

Negali tie peštukai sugy
vent net ir savo ”Intema- 
cionale.” Štai, jų „Trečiasis 
Internacionalas” atmetė 
Vokietijos ”komunistų dar
bininkų partiją,” kuri atski
lo nuo Spartako Sąjungos.

"Naujienos” baigia:
"žodžiu, komunistai sa\’o 

darbais parodo, kad jie ne tik
tai nėra kompetentiški suvie
nyt proletariatą, bet nesugeba 
susivienyt net tarp savęs. Jų 
veikimą sekt yra naudinga ne 
tam. kad pasimokinus iš jų ge
resnės taktikos (nes jų takti
ka yra niekam netikus), o tik
tai tam, kad patyrus, kokiais 
keliais neprivalo eiti darbinin
kiškas judėjimas.”
Na. o kas butų, jeigu ko

munistams prtseitų valsty
bę tvarkyti?

I

SAKO, STRIMAITIS PRA
KIŠO.

„Naujienos” sakosi girdė
tosios, kad SLA. viršininkų 

rinkimuose Centro sekreto
rius Strimaitis esąs sumuš
tas. Jo vieton esąs išrinktas 
T. Dundulis. „Naujienos” 
sako:

"Šitaip įvyko. žinoma, ne 
dėlto, kad didžiuma Susivieni
jimo narių skaitytų Dunduli 
labai tinkamu žmogum Į sekre
toriaus vietą, o tiktai dėlto, 
kad jiems buvo begalo įkyrėjęs 
p. Strimaitis.

"Daugiausia ačiū p. Strimai
čiui, S. L. A. tapo priverstas 
tautininkų politikos įrankiu. 
Taip pat daugiausia ačiū jam, 
S. L. A. buvo išnaudojamas 
įvairiems privatinio biznio tik-l n.<a^ nė
šiams. Susivienijimo sekreto-'u. Lietuvos atstovvbė Wa-
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KĄ GI TAI REIŠKIA?
Gegužės pradžioj Mask-

su rusais esančios; 
neteiningos, veikiausia vo- 

. Iš tele
gramos matyt, jog Lietuvos 
valdžiai rupi, kad pasaulis 
nepatikėtų, jog Lietuva nori 
su lenkais kariauti.

Ką gi tai reiškia? Kodėl 
Lietuvos valdžia prie kiek
vienos progos nesisarmatijo 
pasigirti pasauliui, kad ii 
kariauja su bolševikais9 
Argi iš to neišeina, kad Lie
tuvos valdžia lenkams pa
taikauja ?

Dabar da pradėjo eiti pa
skalų, kad Lietuvos kunigai 
susiuostė su lenkais ir keti
na su jais išvieno eiti prieš 
Rusijos darbininkus. Sako
ma, kad lenkai prižada už
tai atiduoti Lietuvos klerui 
Vilnių ir Gardiną geruoju.

Bet kur dėsis tie judošiai. 
kuomet Rusijos darbininkai 
sumuš Lenkijos imperialis
tus ir užims Lietuvą ? O taip 
juk gali atsitikti. Lenku 
ofensyvas gali pasibaigti 
taip, kaip pasibaigė Kolča
ko ir Denikino. Kur dėsis 
tada Smetonos kompanija 
ir jos režisierius vyskupas 
Karevičius, jeigu jie dabar 
padarys su I^enkijos reakci
ninkais konspiraciją prieš 
rusus?

WATERBURIO STREI
KIERIŲ PRAŠYMAS

Iš STEIGIAMOJO SEIMO.
Lietuvos Atstovybė Ame

rikoje gavo sekantį oficiali į 
kablegrama iš Kauno nuo 
Eita: \

Steigiamasis Seimas priė
mė laikinąją Konstituciją. 
Svarbiausieji jos punktai 
tokie: Lietuvos Valstybė
yra Demokratinė Respubli
ka. Steigiamas Seimas yra 
suvereninės Iaetuvos galios 
išreiškėjas. Seimas leidžia 
Įstatymus, užtvirtina sutar
tis su kitomis Valstybėmis, 
tvirtina biudžetą ir prižiūri 
įstatymų vykdinimą. Vyk
domoji valdžia yra prezi
dentas ir ministeriu kabinę 
tas. Prezidentą renka Stei
giamas Seimas. Prezidentas 
kviečia Ministerį Pirminin
ką rablelis atstovauja 
(? Rd.). Respublika turi 
bausmės dovanojimo teisę 
(? Rd.). Iki prezidentas iš
rinktas, pareigas eina Sei
mo pirmininkas. Ministeriu 
kabinetas išvieno dirba ir 
atsako. Ministeriu kabine
tas atsako prieš Seimą, o 
šiam išreiškus nepasitikėji
mą — atsistatydina. Pilie
čiai, be skirtumo lyties, tau
tybės, tikybos, lygus prieš 
įstatymus. Luomų titulų 
nėra. Visiems piliečiams 
duodama asmens, buto ir 
korespondencijos neliečia- j 
mybė. Tikybos. sąžinės, Į 
spaudos, žodžio, streikų, su
sirinkimų ir draugijų laisvė. 
Mirties bausmė naikinama.

Liet. Atstovybė Am.
Klaidos atitaisymas.

„Eltos” telegrame delei 
Steigiamojo Seimo nutari
mų, perrašinėjant Įsibrio- 
vė klaida. Ten "buvo para
šyta : Prezidentas kviečia 
Ministerį Pirminiką Rable
lis atstovauja Respubliką 
turi bausmės dovanojimo 
teisę. Reikia skaityti taip: 
.Prezidentas kviečia Minis- 
teri Pirmininką, atstovauja 
Respubliką ir turi bausmės 
dovanojimo teisę.” 
„Kablelis” reiškia

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje.

Draugai darbininkai, ku- nis iššaukė protestų irgaz- 
? matote reikalą pagelbėti dinimų iš ’ egiomenų pu-rie matote reikalą pagelbėti 

Waterburio streikieriams 
jų sunkioje kovoje, ir jau
čiatės, kad jus galite šitam 
reikalui pašvęsti valandą- 
kitą darbo, mes jums prane
šam, kad esame atspausdinę 
atsišaukimų i draugijas, 
prašant jų piniginės pagal
bos šelpimui badaujančių 
streikierių šeimynų.

Prašome jus: (a) prisiųs
ti adresus draugijų sekreto
rių iš jūsų kolionijos, arba 
(b) prisiųskite savo adresą, 
o mes jums prisiusime virš- 
minėtų atsišaukimų, gi jus 
perduosite draugystėms. 
Kreipkitės šitokiu adresu: 
N. E. W. Ass., 670 N. River- 
side, Waterburv, Conn.

Streikerių Presos Komi
sija.

sės, bet kareiviai to nepaiso. 
Jie tariasi vėl eiti i miesto 
Rotužę ir paklausti: kur tie 
14 Wilsono punktų, už ku
riuos jie kariavo.

Streiko komisija.

ki-

PATAISYMAS.
„Darbininko” No. 65 žinu

tėje iš VVaterburio tūlo re
porterio yra pasakyta: ”lš 
lietuvių daugiausia skebau- 
ja svieto lygintojai—raudo
nieji.’’

N. E. W. A. lietuvių sky
rius, perskaitęs viršminėtą 
žinutę, priėmė sekančią re
zoliuciją :

(1) Jeigu darbininkas dir
ba streiko apimtoje dirbtu
vėje, jis yra tiktai streiklau- 
žis, nepaisant kokiai srovei 
jis pats save arba kiti jį pri
skirtų.

(2) Streiklaužius pagal 
srioves skirstyti neteisinga, 
nes visų sriovių darbininkai 
streikuoja ir visos srioves 
remia streiką. Tat streik
laužiai priklauso tiktai vien 
streiklaužių „sriovei.”

(3) Streiklaužius dalinti 
i visuomenines srioves, tai 
reiškia į streikierių tarpą 
brukti griovimus ginčus, ar
dyti jų vienybę, kas daro ble 
dį streikieriams, o gelbsti 
turčiams, išnaudotojams. 
Redakcijos turi būti atsar
gesnės su pseudo-reporterių 
pranešimais, visuomenė gi 
neturėtų kreipti jokios do
ruos Į tokių reporterių raši
nius. kurie slepiasi po slapy
vardžiais ir ardo darbinin
kų vienybę.

Presos Komisija.

"Keleivio” skaitytojams 
tose kolonijose.

\ Waterburio streikierius 
pasiekia žinios, kad įvairio
se vietose, įvairiuose laik
raščiuose pasirodo skelbi
mai, kuriuose sakoma, kac 
dabar Waterburyje galima 
gauti „gero” darbo ir esanti 
gera užmokestis, kad čia 
trūkstą darbininkų ir tt.

Mes žinome, kad kompa
nijų agentai jieško streik
laužių visur ir visokiais bu
dais. Mes žinome, kad Wa- 
terburio kompanijos jau 
parsitraukė kelias dešimtis 
streiklaužių net iš Ispani
jos. Gerbiami „Keleivio” 
skaitytojai, mes, tikėdami, 
kad jus mums pagelbėsit 
vesti kovą prieš godžius mi- 
singo trusto plėšikus, pra
šome jūsų: (a) informuoti 
kitataučius darbininkus, 
kad tokie skelbimai yra me
lagingi. kad su jų pagelba 
jieškoma streiklaužių ir tt. 
(b) Iškirpę iš laikraščių to
kius skelbimus teiksitės 
mums juos prisiųsti sekan
čiu adresu:

N. E. W. Ass.. 670 N. Ri- 
verside. Waterbury, Conn.

Streikierių presos komisi
ja-

STEIGIAMAS SEIMAS 
PRIĖMĖ LAIKINA 

KOSTITUCIJĄ
Gauta Lietuvos Atstovy

bėje Washingtone oficialė 
žinia iš Kauno sako, kad 
Steigiamas Seimas priėmęs 
laikiną konstituciją, kurios 
svarbiausi pamatiniai punk
tai esą šie:

1. Lietuva turi būt demo
kratinė respublika.

2. Respublikos valios rei
škėjas turi būt Steigiamas 
Seimas.

3. Respublikos preziden
tas renkamas Steigiamam 
Seime.

4. Visi piliečiai lygus 
prieš įstatymus.

5. Titulai Lietuvoje pa
naikinami.

6. Mirties bausmė panai
kinama.

7. Gvarantuojama sąži
nės, žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir organizacijų lai
svė.

Šitie punktai yra svarbus 
tečiaus jie nėra svarbiausie
ji. Svarbiausis klausimas 
Lietuvoje dabar yra žemės 
klausimas. Paskui, atskyri
mas bažnyčios nuo valsty
bės ir mokyklos nuo bažny
čios, taip kad kunigai ne
galėtų savo kromelio kišti į 
politiką.

Apie šituos klausimuš*lai- 
kinoji konstitucija, matyt, 
visai neužsimena, nes Eltos 
telegrama nieko apie juos 
nesako.

Šitą konstituciją pagami- 
jno, rodos, Smetonos valdžia 
į Todėl ji ir yra laikinoji kon- 
į stitucija. Steigiamas Sei- 
įmas turės da daug ką prie 
; jos pridėti, ir gal šį tą patai
syti.

Pataisyti būtinai reikia 
tą punktą, kur sakoma, kad 
Lietuvos prezidentą renka 
Steigiamas Seimas. Prezi
dentą turi rinkti ne Seimas, 
bet visi gyventojai tiesiogi
niu balsavimu. Gyvento-(

von atvyko Lietuvis taikos S*”? 
delegacija tartis su tarybų 

j valdžia apie taiką. Žinios 
vėliaus sakė, kad tarybų 
valdžia pripažįstanti lietu-

valdžią, bet ir numesti ją bi- 
ie laiku.

Taip pat netikęs yra pa
sakymas, kad vyriausis res- 

valios_ reiškėjas 
reikalaujanti, kad Lietuvos i -V “ Iš"
kariumenė padėtų rusams; !.lesi? Xl.T??us1s saJjes va; 
lenkus iš tų miestų išvyti, i tun

Rodos, Lietuvos valdžia,'ĮMONES. Seimas yra nie- 
kuri tiek daug skundėsi dėl Kas baugiau, kaip tik įgalio- 
lenkų okupacijos, t__ _
mielu noru su ta propozici
ja sutikti ir su rusų pagalba 
lenkus išvyti.

Bet pasirodo visai kas ki-

vaiuzuu 1 vi HVIU- Rl"l„
viams Vilnių ir Gardiną, bet PuW{*°s . .
reikalaujanti, kad Lietuvos >ra steigiamas Seimas. _ " 7 l Tuzinu /VI w 1CAllAr
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tnratnitas tų žmonių komitetas 
-.'tam tikrą darbą dirbti.

SUDEGĖ HOTELIS IR 5 
VASARNAMIAI

Quoncaontaug pajūryje, 
- i su_ 

nemažai prisidėjo prie to. kad gralių, kuri skelbia,' kad iHsgeirn5UįidelFva^iiram<il1 
Tėrjmė tapo paversta rėklia- paleistos žinios apie lietuvių !NUoš[oHai Ifekia $100,000. '

rius, arčiausia stovėdamas prie shingtone gavo pereitą są- Rh^ valstiioi
tos organizacijos laikraščio, Įvaitę iš Kauno valdžios tde-lSls Jn ' TUnnTtt V

žodis 
commą

Dantys.
Am. Raudonojo Kryžiaus 

patarimai.
Dantis reikia prižiūrėti 

nuo pat kūdikystės, nes at
sakomas valgio tėmyjimas 
nuo to laiko turi daug Įtek
mės ant dantų išsiplėtojimo. 
Kūdikis gimsta be dantų. 
Nepaisant to, pirmieji jo 
dantis jau beveik pilnai su
siformavę (po smegenimis). 
Šitiems išaugus ir išpuolus, 
paskui auga jau tikrieji 
dantis. Nereikia čionai ilgai 
nrirodinėti, jog tie dantis 
negali augt kaip reikia, jei
gu kūnas negauna pakanka
mai reikalingos augimui 
medegos. Kūdikiui reikia 
tokio maisto, kuris drutina 
kauluotas dalis, prie kurių 
priguli ir dantįs. Svarbiau
sia yra fosforinė rūgštis 
(acid).

Augančiam kūdikiui nėra 
geresnio tų reikalingų ele
mentų šaltinio, kaip pienas, 
motinos pienas kūdikystėj, 
o karvės pienas vėliaus. Au
gant, vaikui reikėtų duot 
stiklą pieno prie kožno val
gio, ir dar prie to reikia tai
kyti valgį su minerališku 
skoniu, kaip tai, vaisių, ža
bų daržovių ir tyro van- 
lens. Dantįs taip pat išsiplė- 
toja per vartojimą, todėl 
maistas turi būt tokioj for
moj, kad jį reikėtų kramtyt. 
Rupi duona, džiovimai, kep
tos bulvės, vaisiai ir tt. už
tikrins gerus dantis.

SKELBS STREIKLAUŽIU 
VARDUS.
Waterbury, Conn.—N. E. 

W. A. lietuvių vyru ir mote
rų skyriai nutarė skelbt vie
šai spaudoje vardus ir pra
vardes tų darbininkų, kurie 
dabar dirba streiko apimto
se dirbtuvėse. Vyrų ir mo
terų skyriai turi streiklau
žių listus-surašus ir jeigu ku 
rie nesustos dirbę iki Birže
lio 13 a., jų vardai bus skel
bdami visų srovių laikraš
čiuose. , /

Presos Komisija.Z1

KLERIKALAI REMIA PA
RAZITŲ PARTIJĄ.

Lietuvos kunigai visuo
met pasakoja, kad jie stoja 
už darbininkų reikalus. Ir 
vra tokių žmonių, kurie 
-oms pasakoms tiki. Bet ir 
kaip čia netikėti, kad kuni
gai net darbininkų sąjungas 
tveria. Pavyzdžiui, kas su
organizavo švento Juozo 
darbininkų ”susaidę,” jei ne 
kun. Kemėšis?

Tai taip kunigai moka 
darbininkus mulkinti. Bet 
■pažiūrėkim, ką kunigėliai 
remia.

Kunigų vedamas "Drau
gas” NNr. 123 irl24 išspauz- 
dino ilgą straipsnį „Repub- 
likonų Partija,” kur toji 
partija keliama į padanges. 
Tenai tiesiog sakoma, kad 
darbininkai balsuotų už re
publikonus.

O juk republikonų partija, 
tai juk parazitų partija. Tai 
yra partija didžiausių pel- 
nagrobių ir darbininkų iš- 
įaudotojų. Ir kunigai agi
tuoja per savo laikraštį, kad 
darbininkai tuos parazitus 
remtų I Argi iš to da neaiš
ku, kad musų jagamosčiai 
tarnauja kapitalui?

Netoli Schenectady, ant 
New York Centrai geležin
kelio pereitą sąvaitę susiku- 
’ė greitasis traukinys, kuris 
ėjo iš New Yorko i Bostoną, 
14 žmonių likos užmušta ir 
4 Osužeista.

Ex-kareiviai darbuojasi 
su darbininkais.

Birželio 5 d. išryto apie 
100 buvusių kareivių, dabar 
streikierių, militariuose rū
buose nuėjo į miesto Rotužę 
prašyt leidimo streikierių 
parodai. Majoras karei
viams atsakė, kad leidimo 
parodai duoti negalįs. Kada 
kareiviai grįžo į salę, kur jų 
laukė susirinkę mašinistai, 
miesto administracija jiems 
„palydėti” pristatė 150 po- 
iicnamų ir visą būrį milici
jos. Palydovų pareiga buvo 
„sulaikyti,” jeigu kareiviai 
bandytų demonstruoti be 
leidimo. Paskui kareivius ir 
jų palydovus sekė tūkstanti
nės darbo minios, kurios 
„netikėtai” užplūdo gatves. 
Visur girdėjosi nuolatiniai 
sveikinimai darbo armijos 
— kareivių. Vietinė spauda, 
aprašydama šitą atsitikimą, 
tikrino, ”1 ................... __ ____ ____
lingos ir triukšmingos paro-'vien tik Anglijos kareiviai, 
dos Watrburis nėra matęs kurie saugoja nuo revoliu- 
per keliolika pastarųjų me-'cionieriu geležinkelius ir 
tų.” Šitas ex-kareivių žings-stotis.

ANGLŲ LAIVYNAS 
BOMBARDUOJA TUR
KŲ NACIONALISTUS.
Iš Konstantinopolio pra

nešama, kad anglų laivynas 
pradėjo bombarduoti iš 
Marmoros jūrių turkų na
cionalistų pozicijas ties 
Tuzla. Sunkus kanuolių 
baubimas sujudino visą 
Konstantinopolio* miestą.

Turkų nacionalistų kariu
menė, kuri veja iš Turki
jos sąjungininkus, buvo pri
siartinus prie anglų apkasų, 
kurie saugoja geležinkelį 
palei Ismido užlają. Sultono 
kariumenei pakrikus, Kons-, KcuiuiHvnei pasruvus, is.onb-

kad tokios skait-(tantinopolio apielinkėj liko
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NORWOOD, MASS. 
čigonų atsilankymas.

Per tris DLK Keistučio 
draugystės susirinkimus 
lankėsi čigonai, kaulydami 
’ almužnos” ir uždaro pa
vargusiai jų šeimynai. Visi 

• žino, kad čigonai moka kau
linti, bet moka ir koliotis, 
jeigu nieko negauna. Taip ir 
su tais čigonėliais. Iš karto 
jie net verkšlendami nusis
kundė: ach. pane darbinin
kai, mes esame pavargę, vi
si mus nekenčia, visur 
stumdo ir varinėja; buvome 
apsigyvenę ant Elnio salų, 
kur niekas niekas negyve
na, bet ir išten mus iškrapš
tė. Dabar gi šios šalies gas- 
padoriai jau varo mus visai 
i kitą kraštą, tai net baugu 
ir pamislyt. Todėl, gražuo
liai darbininkai, pasigailė
kit musų ir musų kūdikėlių, 
suteikite pagelba, užsistoki
te už mumis, kad mus Į Ru
sija nen u grūstų.

Duokite, pane. mums al- 
mužnos, o mes ją nunešime 
nas poną advokatą, tai gal 
jis mus apgins.

Draugystės nariams tų 
čigonėlių pagailo ir pradėjo 
juos raminti: neverkite ir 
nenusiminkite čigonėliai! 
Kągi daryti, kad jusu tokis 
is.u likimas! Nenuliuskite 
kad varo jus i kitą kraštą ! 
Juk giedojote, kad Rusijoje 
puiku gyventi: ten daugybė 
miškų ir tyrų, žmonių neap
gyventų — tai kaip tiktai 
patogi vieta jums. Bet kode! 
gi jus. čigonėliai, skvriatės 
nuo visų žmonių: kodėl jus 
vargstate, kodėl nedirbate 
naudingo visuomenei dar
bo? Mums labai gaila jūsų, 
bet almužnos negalime duo
ti, nes ir musų šeimynos di
delės ir reikia jas šelnti: c 
antra, ką jus tą almužna ke
tinate nešti advokatui, ta; 
tas nieko negelbės. Jus patis 
alkani būdami da sušelptu
mėte savo priešą advokatą 
kuris jūsų irgi nekenčia.

Čigonėliai šitų pamokų 
klausosi, jų ausis tik raudo
nuoja. paskui šiaušiasi, ir 
kaipgi šoks visi urmu, kaip 
ims visokiais žodžiais kolio
tis: "Jus smalaviriaa, išda 
vikai, juodieji pajuodėliai 
kad jus skradžia žemių nu
eitumei, kad Į krūvą jus su
trauktu. kad jus kirmėlės 
suėstu” ir tt. Be maž ko ne
prisiėjo šauktis ugniagesių 
kad čigonų karštį užlietų 
Bet išsikolioje patįs visi vie
nu maktu, kaip prusai Į 
dangų, išsidangino.

Tur būt visi supras, kas 
tie čigonai per vieni. Jie turi 
da ir kitokį vardą, bet tik
ruoju vardu aš nenoriu juos 
vadinti, nes užtai jie da la 
biau piksta ir "socialbiaury- 
bėmis” koliojasi.

Suktul.

nigų nuo padengimo lėšų, 
lai pasiimsią deportuojamų nėjimu, 
kalinių fondan. F 

' rinkimui Laisvės Kliubo 
1 Vyrų Choras gražiai sudai

navo keletą dainelių. Marse
lietę uždainavus publika su
stojo. Paskui vėl puikiai 
griežė Rusų Balalaikų Or
chestra. Po to vėl kalbėjo 
adv. Bagočius. Prakalboms 
pasibaigus buvo surengta 
artimesniu pažįstamų Ba
gočiui puiki vakarienė. Pra
kalbomis žmonės tapo labai 
užganėdinti, tik ir klausinė- 
’o kuomet vėl tokios prakal
bos bus surengtos.
Bagočius "subytino" visus.
Kiek iki šiol buvo rengta 

prakalbų Philadenphijoje 
visokiems kalbėtojams ir 
misijoms, tai niekuomet 
tiek žmonių neatsilankyda- 
vo, kiek ŠĮ syki Bagočiaus 
prakalbose. Sąvaitė atgal 
rengta prakalbos Majorui 
Žedeikiui. Žmonių tuo syk 
susirinko vos apie pustrečio 
šimto.

Philadelphijos publika 
tautininkams nesimpatizuo- 
ia. Kuomet Vileišio misijos 
kieminėjos, žmonių irgi ne- 
daugiausia atsilankė. Taip
gi komunistai turėjo suren
gė pikniką, kad užkenkus 
Bagočiaus prakalboms. 
Nors diena buvo labai graži, 
žmonės tečaus nevažiavo 
niknikan, bet ėjo prakalbų 
klausytis. Net patis didieji 
komunistai nevažiavo Į savo 
oikniką, o pataikė i prakal
bas! Tie vyrai rengėsi ateiti 
su supuvusiais kiaušiniais, 
bet sėdėjo kaip pamilžti.

Philadelphijos komunis
tai irgi biauriai elgiasi. Gir
dėjau. kad iš Liet. Taut. Ne- 
nrigulmingo Kliubo gavo 
>86.06 aukų deportuoja
miems kaliniams, bet ažuot 
padėkavojus Kliubui, jųjų 
"keliaujantis” knygynas su- , 
rengė tą pačią dieną pikni
ką. kad tik užkenkus Kliu
bui. Ale jau žmonės žino kur 
verta eiti! Ir žmonių i pra
kalbas prisirinko, kaip jau , 
minėjau, tiek daug, kad ko- j 
iai vietos nebuvo. Gi ant ko^ j 
munistelių parengimo nei' 
trečios dalies nesusirinko.

Manau, kad Liet. Taut. 
Nep. Kliubas ne užmigs, bet 
daugiau panašių prakalbų 
surengs.

Philadelphietis.

PHILADELPHIA, PA. 
Bagočiaus prakalbos.

Nedėlioj 6 d. birželio, Lie
tuvių Taut. Neprigulmin- 
gas Kliubas ( buvęs laisvės 
Kliubas) surengė adv. F. J 
Bagočiui prakalbas. Prieš 
pagarsintą prakalboms lai
ką žmonių jau buvo pilnutė 
svetainę. Galiaus tiek prisi
grūdo žmonių, kad svetai
nėj neužteko kėdžių, tarpę 
jau nebuvo vietos stovėti

Pirmiausiai Rusų Bala
laikų Orchestra sugriežė 
puikiai keletą gražių rusiš
kų dalykėlių; paskui prade 
jo kalbėti Bagočius. Publika 
plojo Bagočiui be paliovos 
ir buvo labai užganėdinta. .

Pirmai programo daliai 
užsibaigus buvo pertrauka 
ir rinkimas aukų. Policija 
buvo sutrugdžiusi aukų rin
kimą, bet paskui vėl rinkta. 

' Aukn surinkta padengimui 
lėšų $58.06. Kaip pirminin
kas garsino, jeigu liksią pi-

DORRISVILLE. ILL.
Vienas karštas katalikas 

iškvietė čia kunigą iš S t. 
Louis’o ant 25 d. gegužės, 
idant tasai atvažiavęs nu
kirptų vėlikines vilnas nuo 
vietinių lietuvių. Nesulauk
iamas tečiaus kunigo, tasai 
tanatikas, B. J. pradėjo iš 
galvos kraustytis ir gegužės 
21 dieną visai neteko proto. 
Pametęs pačią ir vaikus jis 
išdūmė Į kitą miestą. Girdi, 
jati buvus negera. Drauga
vusi su pažangesnėmis mo- 
erimis! Ar matote, koki 
griešninkė esanti jojo žmo
na?

Nelaimė tik, kad giminės, 
sužinoję to fanatiko pasiel
gimą. apkaltino ne jojo mo- 
teri/o ji patį, ir privertė ji 
sugrišti atgal pas pačią ir 
vaikus. Vargšas parvažia
vo. Prisėjo dagi atsiprašyti 
jačios ir net atsiklaupt prieš 
iąją ant kelių.

Bet B. J. nenustojo dar 
/ilties, jog Dzievažis jį iš
klausys. Jis dabar stengiasi 
sipiršti vienam anglų kuni
gui, iš kurio, matyti, tikisi 
oasisemti proto ir argumen
tų veikimui ateityje. Iš savo 
gi pusės jis nurodinėja 
mglikui vietas, kame gyve
na laisvamaniai. Eina kal
bos, buk .J. gavęs vyskupo 
paliepimą surašyti "bedie- 
vių’’ vardus ir pravardes.

Tiesa, nors surašinėjimo

CHICAGO, ILL.
Didelis apvaikščiojimas.
Panedėlv, gegužės 31 d. 

Leafegrove, ant Lietuvių 
tautiškų kapinių atsibuvo 
didelis ir iškilmingas ap
vaikščiojimas. žmonių atsi
lankė daugiau, kaip dvide
šimts tūkstančių. Tą dieną 
suvažiavo daugybė žmonių 
iš Chicagos ir kitų miestų. 
Apvaikščiojimo programas 

susidėjo iš muzikos, kalbų ir 
dainų. Orchestra pradėjo 
griežti prie pat vartų ir 
griežė eidami iki pačiai es
kadrai internacionalą, tai 
yra darbininkų tarptauti
nę. Po to orchestra ant es- 
tadros sugriežė Laidotuvių 
maršą.

Kalbėjo Kl. Jurgelionis. 
Nupiešė visą laisvos min
ties žmonių istoriją ir tas 
visas kliūtis, kurias kunigai 
visuomet darydavo laisva
maniams, ir neprigulmin- 
giems kuomet šie • sumanė 
įsisteigti savo lietuviškas 
tautiškas, nuo kunigų ne- 
prigulmingas kapines. Ir 
kiekvienas, kuris nenori, 
kad jam mirus, kunigai dar 
išto bizni darytų, šiandien 
palaidojama kalbamose ka
pinėse. Antras kalbėjo dak
taras Montvidas — taipgi 
puikiai.

Kalboms užsibaigus, so
cialistų vyną choras sudai
navo ke'es darbininkiškas 
dainas. Poto buvo atideng
tas paminklas, kuri pastatė 
draugai, mirusiam lietuvių 
dramaturgui Bronislovui 
Vargšui (Laucevičiui). Pa
minklas tapo pastatytas 
Dramatiško Ratelio rūpes
čiu. Dali pinigų tam tikslui 
paaukavo Dramatiškas Ra
telis, o kitą — sudėjo Įvai
rios progresyvės draugijos. 
Nors da trūksta biski pini
gų. bet paminklo steigėjai 
tikisi greitu laiku surinksią 
ir tai. *

Prie atidengimo pamink
lo Kl. Jurgelionis pasakė Įs
pūdingą prakalbą. Orches
tra sugriežė laidotuvių mar
šą, o Dramatiško Ratelio 
nariai nusiėmė paveikslą.

Programo rimtajai daliai 
užsibaigus, prasidėjo pikni
kas. žmonės praleido laiką 
gražiai iki pat vėlybo pava
kario.

Vien tikėtų parduota 11,- 
000. Kaip girdėt, kapinių 
naudai liks gražaus pinigo.

šapos Darbininkas.

CAMBRIDGE, MASS.
15 d. gegužės čia nyko 

antras iš eilės Lietuvių Vai
kų Mokslo Draugijėlės su
rengtas koncertas.

Visų pirma vaikų choras, 
vadovaujant draugei Kleo
pai Morkiutei, sudainavo 
keletą žavėjančių dainelių. 
Toliaus sekė, deklamacijos, 
monologai, šokiai ir kitoki 
pasil inksminimai.

Buvo atvaizdinta du vei
kalėliu : "Jaunystės Karš
tis” ir "Susižiedavimas pa
gal sutarties.” Aktoriai, ku
rie lošė, savo roles atliko pa
girtinai.

Virš minėto koncerto pro
grama išpildė vien vaikai.

Reikia priminti, kad cho
rui dainuojant antru kart 
kaikurie vaikučiai pametė 
balsą ir turėjo sustoti visas 
choras. Sutvarkius balsus 
daina išėjo gerai.

Bet delei to menkučio su
klydimo choro vedėja tą va
karą buvo net nusiminus. 
Girdi, koncertas "nepavy
ko.” Bet čia nėra nieko nuo
stabaus. Tatai atsitinka ir 
net su didelėmis artistiško-

tone buvo J. Butėno koncer
tas; viena dainininkė žo
džius pamiršo, o kita, kuo
met tapo antru kartu iš
šaukta, tai tik iš trečio sy
kio gerą balsą tepaėmė.

Nors publikos buvo prisi
rinkusi pilna svetainė, bet 
pelno veik ir neliko.

Koncertui pasibaigus 
draugei K. Morkiutei už jos 
pasidarbavimą buvo iteikta 
dovana — gražiai auksuota 
dėžė auksiniams dalykė
liams sudėti.

Taipgi vaikams, lošiu- 
sietns bei daugiau pasidar
bavusiems, padovanota sal
dainių dėžutę.

Kaip girdėjau, tai mokyk
los valdyba ateinančiais me
tais žada dar energingiau 
darbuotis vaikų mokinime.

Levas.

AVATERBURY, CONN.
Kadaise Waterbaris buvo 

gyvas miestas ir žinomas vi
siems rytinių valstijų lietu
viams/Kas link visokių vei
kimų, tai jų buvo gyva be
galė. Bet šiandien Water- 
buris išrado jau apmirusiu, 
čia kitokio veikimo jau ne
simato, kaip tik kova. — ko
va už kasdienini darbininko 
gyvenimą. O tai yra jau vi
siems žinomas streikas, ku
ris tęsiasi du mėnesių laiko 
ir kurio galo vis dar nesima
to. Žinoma, gal kas ir patė- 
mijimą padarys, kad strei
ko laiku taip jau galima vei
kti. Bet visai ne! Nes yra 
žinoma, 
veikimui reikia pinigų, 
šiandien 
pinigai yra labai reikalingi 
idant užtikrinus rytoju, i- 
dant butų ką pavalgyti. 
Reikia žinoti, kad tokiai 
pragyvenimo reikmenų 
brangenybei esant, tai nėra 
juoko. Du mėnesiu streikuo
ti. ir da nežinia, kuomet bus 
galas!

Pavieniams 
pusė bėdos, 
turintiems 
merginoms 
ginga kova, 
terburio lietuviai, kaip ga
bus buvo veikime, taip ga
bus kovoj prieš kapitalą- 
kaip vyrai, taip ir moteris 
visi kovoia išvien.

Nors darbininkai gauna 
kartais kiek didesnį duonos 
kąsnį, bet tas kąsnis yra 
kruvinai iškovotas. Tode’ ii 
Waterburio darbininkai ži
no, kad samdytojas jiems 
ne pagerins jųjų būvio, bet 
kad jie patįs turi iškovoti 
savo vargais ir vienybe.

Gaila pažiurėjus, kaip kas 
mielą rytą vyrai ir moteris 
eina į pikietų linijas žiūre 
ti, ar daug randasi jų prie
šų, kurie nori atimti iš ko
votojų paskutini duonos 
kąsnį.

Čia turiu pastebėti, kad 
Watėrbury valdo ištikimi 
kapitalistų tarnai, todėl ir 
nesstoka policistų tuose aps- 
kričiuose, kur darbinin
kai apsigyveno. ‘ Stovi poii- 
cistai ant kiekvieno kamp< 
keli ir miklina savo buožes 
kad tik pasitaikytų proga 
uždėt jas kokiam išbadėju
siam darbininkui ant gal
vos.

Ir visviena, ar VV’ateiįu- 
riečiai laimės, ar prakiš šitą 
streiką, bet reikia atiduoti 
jiems garbe, kad laikosi v ie- 
nybėje kiek tik gali.

Slapukas.

PHILADELPHIA, PA.
Protestas.

Lietuvių Tautiškas Nep- 
rigulmingas Kliubas protes
tuoja prieš kėlės draugys
tes. kurios varde visų Lietu
viškų draugysčių ir kliubų 
Philadelphijoje užkvietė čia 
Lietuvių karišką finansinę 
misiją 17-18 ir 19 balandžio 
pardavinėjimui lietuviškų 

bonų.
Augščiau minėtas Kliu

bas didžiausia ir seniausia 
organizacija Philadelphijoj 

netik nepristojo dalyvauti 
priėmime tos misijos, bet da 
grieštai pasipriešino tų 
draugysčių pasielgimui 5r 
misijos priėmimui. Taigi 
daugelis kitų lietuviškų 
draugysčių ir kliubų yra 
priešingi toms draugys
tėms, kurios garsina savo 
darbą varde visų Philadel- 
nhijos draugysčių.

Patartina, kad ateityje 
viena atskira draugystė ne- 
sisavintų teisių elgtis sau- 
vališkai, varde visų draugy
sčių.

Šitas protestas tapo išneš
tas susirinkime
minėto kliubo. laikytame 
balandžio, 1920.

Kliubo varde
Sekr. Kl. Balilionis.

MINERSVILLE, PA.
Kiek laiko atgal. "Vilni- 

:e" tilpo korespondencija, Į 
kurią duodu atsakymą. Kal
bamojoje korespondencijoje 
Iraugas Anglekasis iš Mi- 
nersvilJe. Pa., nurodo, buk 
Minersvil’ėje yra tokių 
žmonių, kurie priešinas!

• ukauti Agitacijos fondui. 
Gerai, drauge, mažu ir rei
kalinga butų aukauti —
amsta patsai

Pas 
/ienam
unaikino jo visus rakandus

• r visus drabužius: jis pats 
kuone nuogas išbėgo iš trio- 
bos. Geri pažįstami nuken- 
ėjusio ir jojo giminės susi- 
arė jam pagelbėti. Prie 

dirbtuvės sukolektuota tapo 
ipie $60.00 su viršum. Bet 
Irg. Anglekasis patėmijęs, 
kad aukos buvo renkamos 
ie komitetų naudai, netik 
kad pats neaukavo, bet da ir 
kitiems Įkalbinėjo ne au
kauti.

Apie agitacijos fondą d. 
Anglekasis labai gražiai 
įupasakoja, o pagelbėti pa- 
legėliui neišsigali. Kaip tai 
šaiškinti?

Taigi, patartina draugui 
Angliakasiui atjausti visų 
urmą artimo nelaimę, o jau 
tada kalbėti apie kitų ydas.

Anglių Vertėjas.

burdingieriaus. antra—tai 
suka nosi nuo vyro ir smar
kiai trinasi prie mozuriškio 
parartykelnio. Moterėlės 
parašė tokį laišką: "Mielas 
Kazeli! Ar tu atmeni, ko
kiu drąsiu ir smarkiu revo- 
liucijonierium tu buvai? Tu 
visus subytindavai, o dabar 
tapai naktiniu apuoku ir di
džiausiu bailiu. Tu nusigan
dai raudonų rūbų ir pabū
gai dainuoti: tu apjuodinai 
ir paniekinai mus, ir visą 
musų "idėją" suteršė i. Da
bar mes tave smerkiame, 
barame ir reikalaujame iš 
tavęs pasitaisymo..."

Pastaruoju laiku pas mus 
■ ulas komunistas — jis vadi
namas Juozas Masažistas, 
— nors Lietuvoje buvo ve
dęs, smarkiai pradėjo tiri- 
nėti "cnatlyvų” meiliškų ry
šių paslaptis, _ _________
"cnatlyvomis” aktorkoms ir 
deklematorkoms iš kumunis 
čių abazo. Tuo tyrinėjimu 
jam pavyko pavilioti nuų 
vyro pačią su visais buto ra
kandais.

Maloniai šviečia

KORPORACIJOS DžENTEL- 
MANAS.

VERTINDAMI jūsų reikalus, 
mes turime remtis tikrąją 

žodžio ’*Džentelmanas” reikšme. 
Mes sakome, kad modemišką 
kompaniją turi atstovauti kor
poracijos džentelmanas.

Tai musų siekis šitai Kompa
nijai 
nas.

Mes nesame tobulus—apie tai 
mes žinome—bet mes norime, 
kad jus nurodytumėte netobulu
mą mumis? arba musų patarna
vime.

Illutninatifiį! Comhanv oi lioston

BIDDEFORD, ME.
Nesenai čia atsilankė ge

nerolas Pershing. Jam tapo 
urengtas iškilmingas priė-

HOLYOKE. MASS.
Streikas.

sustreikavo popietos mjmas Tarpe surinkusios 
airbtuves darbininkai Rei-( pažiūrėti j augštą poną rni- 
Kalauja. pake.ti a.gą iki ‘0e.-nįOs atsirado ir viena graži 
galanda. Seniau dirbo uz ]jetUvaitė, lietuvišku vėliu- 
^bc. valandoje. Mete darbą ku rankoje. Vėlukas, o rasi 
apie <00 žmonių. greičiau mergina atkreipė i

Darbininkai — didžiumo- ne mažai minios doma. 
įe lenkai, bet yra nemažas. Karvelis.je lenkai, bet yra nemažas, 
skaičius ir lietuvių. Iš pasta-' 
rujų tarpo atsirado nema
ža skebų. Gėda lietuviams/ 
<ad taip elgiasi! Kitą syk 
iie savo vienybe stovėjo pir
moje vietoje, o dabar ska
bau ja. Da kartą gėda!

Lietuviams patartina 
bent tuo laiku, kuomet 
streikuojama. nevaži joti 
čia.

Oras čia šaltas, kasdien li- 
a lietus. Farmeriai negali 

nieko dirbti. Gyvenimo rei
kmenis labai brangios. Bu- ( 
tų randos irgi ne pigios.

J. Krachas. !

PRAŠO PATARIMŲ KE
LIAUJANTIEMS LIE

TUVON.
Ar nemalonėtų "Keleivio" 

Redakcija patalpinti savo 
laikraštyje keletą straips
nelių su nurodymais, kaip 
apsaugoti turtą keliaujant i 
Lietuvą. Dalykas tame, kad, 
visupirma, bagažo nepave- 
iijama imties su savim dau
giau, kaip 80 svarą. Antra, 
Francijos ir Vokietijos val
džios nepavelija išvežti iš 
savo šalių daugiau, kaip 
tūkstantį (1,000) frankų 
arba markių. 0 tatai juk 
reiškia, kad jeigu žmogus 
.turi daugiau pinigų, negu 

"Keleivio" 19 numeryje minėtoji suma, tai dalį jų 
p. Vileišis persergsti, idant prisieina prarasti. 
Amerikos lietuviai nesiųstų CL — -- 
Lietuvon pinigu paprastais atvyksti į Kauną. Iš ten pri
dirba apdraustais laiškais.Išeina dažnai keliauti 
Suprantamas dalykas, jog.niu iki gimtinės ----- -
ir prie caro pasitaikydavo, ’ 
kad krasoje laiškai tajidavo 
iškraustyti.

Bet mums gaila musų tė
vų, brolių ir seserų, todėl ir 
rizikuojame, štai Bostone 
ų. Beinaravičia apsigarsino 
aikraščiuose. kad jis siun- 
ia maistą Lietuvon ir mes 
’ainesdaliečiai pasiuntėme 

maisto. Aplaikėme Bendro
vės atsakymą, kad musų 
skrynia su maistu išvežama 
Lietuvon pirmuoju laivu.

Vienok abejojome, ar 
siuntinis pasieks paskirtą

PAINSDALE, MICH. 
Prašo paaiškinti.

Keleivio”

i veži- 
> vietos dar 

kokią 30 ar daugiau mylių 
mokant po 100 markių už 
mylią. Ką jau čia beužlopysl 
su ta tukstantimi markių ar 
franku, kuriuos išsivežei iš 
Vokietijos arba Francijos.

Taigi ve, vargai žmogus, 
skurdai Amerikoje besi
stengdamas sutaupyti dole
ri. idant sugrįžus Lietuvon. 
O kaip sugrįžti, tai ne gra
šio nebelieka. Ir vėl priseina 
eiti pas dvarininką ir išsam- 
(ivties i kumiečius.

Tadgi malonėkite patar
ti. kokiu budu reikia važiuo-

NORWOOD, MASS.
Komunistės išbarė ex-ko- 

munistą.
"Keleivyje” buvo minėta, 

kad tūlas kriaučelis žiurins- 
kas, kuris skelbiasi esąs ko
munistų vadu, nuolatos su
kaudavo apie revoliucijas ir 
nuvertimą valdžios, dabar 
visai nusmuko nuo komu
nizmo koto. Jis netik nu
muko, bet ir ėmė bijotis to 

komunizmo. Tai aiškiai pa
rodė 1-mą gegužės. Kuomet 
choristės nutarė pasipuoš- 
i raudonoms jokutėmis, tai 
opikas taip nusigando, kad 
nuo pusdienio ir per visą 
lakti buvo pasislėpęs ir tik 
int rytojaus išlindo. Tą pa
tvirtina ir komunistų "Lai
svė" savo korespondento žo
džiais.

Už tokį slapstymąsi ir ne- 
lalyvavimą prie choro, tu- 
'os komunistės labai ant jo 
užsirūstino ir išrinko iš sa
vo tarpo jūrelę, idant tą lo- 
piką susarmatytų. Išrink
tosios moterėlės taipgi ne 
by kokios. Viena pasimetusi Skinevich, buvo lenkas, 
nuo vyro ir prisišlėjusi prie .

vietą. Taip pat abejojome'’^an^ galima butų ir pa-
siųsdami pinigus. Todėl, ar 
nepaaiškintų p. Vileišis, 
kaipgi reikia siųsti pinigus, 
ar maistą, ar kitus kokius 
alykus, kad jie tikrai pa

kliūtų į rankas tų, kuriems 
siunčiama.

Painesdalietis.

I dargus visus su savin pasi
imti ir pinigus visus, ką su- 
tarpinai, susavim persivež- 
ti namo.

X.

( Nuo Redakcijos. — Pa
aiškinimus apie važiavimą 
Lietuvon duoda Lietuvių 
Atstovybė Washingtone. 
Beto. paaiškinimai talpina
ma lietuviškuose laikraš
čiuose. Ir "Keleivyje” da 
nesenai buvo indėtas platus 
paaiškinimas. Žiūrėk ”Kel. 
NN. 19 ir 20.)

Jurgis Radzevičia.

HOLYOKE, MASS.
Nesenai pasimirė Ona 

Brucutė, 14 metų mergaitė. 
Paliko tėvą ir motiną ir dvi 
seseris dideliame nuliudime. 
Nabašnikė palaidota lenku 
kapinėse. Tebūna jai lengva 
šios šalies žemelė.

BRIDGEPORT, CONN.
15 dieną gegužės atrasta 

lavonas prie Rooster River. 
Galvažudžiai, matyti, bai
siai kamavo savo auką, nes 
veidas subadytas, pilvas 
įerskrostas, pakinkliai su
adyti, o drabužiai nuvilkti 
ir i vidurius sukimšti ir su
deginti. Kolei kas piktada
riai nesusekta. Policija sa- 
<o, kad piktadariai trumpu 
aiku bus areštuota. Nelai
mingasis vadinos Stanislaw

DARBO MINISTERIJA 
ITALIJOJ.

Italijos karalius pasirašė 
po nauju Įstatymu, sulyg 
kurio prie dabartinio minis- 
terių kabineto bus pridėta 
darbo ir vusuomenės labo 
ministerija. Naujo departa
mento ministerium paskir
tas tūlas Abiatti.



KO REIKALAUJA 
SOCIALISTAI.

Socialistų programas rei- be jokios pagelbos Įvairaus
socializavimo visų plauko varnų išnaudai. Ko-

Amerikos Socialistų Par- vadavimo. Negalima tikėtis, 
tijos partiškimas. išleistas kad viešpataujančiosios kle

sos ir jų prieplakos imtų da
ryt atmainų šioje nelygybės 
ir išnaudojimo tvarkoj, kuri 
jiems naudos neša. Dažnai 
atskiri tų klesų nariai, de 
asmeninio idealizmo moti- 
vų. prisideda kovon su kapi
talistine tvarka; tečiaus 
niekados dar nebuvo taip, ir 
nebus, kad vien dėl sociali
nės teisybės visa klesa norė
tų atsisakyti nuo savo vieš
patavimo ir išsižadėti savo 
privilegijų. Vieni tik darbi
ninkai turi tiesioginio ir 
verčiamo reikalo panaikin
ti esamąją išnaudojimo sis
temą.

Socialistų Partija siekia, 
kad Amerikos darbininkai 
paimtų iš kapitalistų klesos 

(visą ekonominę ir politinę 
galią — paimtų ne tam, kac1

Partijos suvažiavimo 
1920 m.

Jungtinių Valstijų Socia
listų Partija reikalauja, kad 
ši šalis ir jos turtai butų pa
imta iš privatinių interesų 
kontrolės ir atiduota visuo
menei, kori valdyti) ir tvar
kytų juos visų žmonių labui.

♦ * *

Dabar Amerika nėra A- 
merikos žmonių nuosavybė. 
Musų taip vadinamasis ša
lies turtas nėra visos naci
jos turtas, o tik mažo skai
čiaus privileguotų žmonių. 
Jie yra viešpataujančioji 
klesa Amerikoj. Skaičius 
nedidelis, o tečiaus jų ran
kose yra visų šalies žmonių 
gyvybė ir likimas.

Jie valdo žmonių darbą ir L 
sprendžia jų algas; jie kon- )le Pa‘-ls Pataptu nauja vieš- 
traliuoja pasaulio rinkas ir. pataupančioji k esą, 
nustato kainas ūkio produk
tams: jie valdo žmonių na
mus ir nustato nuomas; jie 
valdo žmonių maistą ir nu-

didžiųjų žemės ūkių f 
mių vartojamų industrijos 
ir visuomenės tikslam: taip 
jau visų Įstaigų vartojamų 
ūkio produktams sukrauti, 
laikyti ir rinkon išleisti. Jis 
betgi neturi tikslo kliudyti 
privatinio valdymo . žemės, 
kurią patsai ūkininkas nau
doja ir ją dirba.

(toliaus bus)

t 
tam, kad visos klesos ir jų 
skirtumai butų amžinai pa- 
naikinta.

i ♦ * *\<uuu /aminių niai^uą ir uu-|
stato jo brangumą; jie vai-; §itam didžiam socialiam 
do spaudą ir formuliuoja .jarbui nuveikti, darbinin- 
zmonių įsitikinimus: jie vai- turj susiorganizavę 
do valdžią ir daro įstatymus nuosavon politinėn parti- 
žmonėms; jie valdo mokyk- jon Jie turi suprasti. kad 
las ir nustato žmonių protą. Republikonų ir Demokratų

* partijos yra politiniai Įna
giai viešpataujančių klesų. 
lygiai susirūpinusios išlai- 
įkyt kapitalizmo tvarką 

i išmokti 
vartot savo balso teisę, kad

Apie kapitalistų klesą £ 
spiečiasi skaitmeningos ir 
Įvairios žmonių grupės, ku-uy ,. . . . , .rias aplamai vadina ”vidu-,^a^^nm^ai, t1u11 
rinėmis klesomis.’’ j , . . ... -.

Tu klesu žmonės susideda?av0^aĮsais, pasalinus kapi 
_  * ... *. _ _ hotn iv* Lrlocį 

nu un.xmiuvii, ma- . . - .... -S-,..-
irkliu ir dirbtuvė-y3?1,115' 0 ls™kuB
• ’ ’ profesijos kų klesos atstovus. Tikroj:

apmoka- politine darbininkų partija 
- p - turi remtis nenusiienkiamu 

minė padėtis dažnai netvir- reikalavimų pamatais, kac 
ta. neužtikrinta. industrijos butų pilnai so-

Jie gyvena viltimis patek- cializuotos. Tai reiškia, kac 
ti taipjau i žavėjamasias butų panaikinta privatinė 
viešpataujančių klesų sfe- gamtos turtų šaltinių, turtu 
ras. Socialinė jų psichologi- gaminimo ir paskirstyme 
ja tai lobininku prieplaku priemonių nuosavybė: kat

iš savižemių ūkininkų, ma-ita^s^ ir vidutiniųjų klesų 
žesniujų m ' ” 
lių savininkų, 
žmonių ir geriau 
mų samdininkų. Jų ekono-

ku klesos atstovus. Tikroj

turi remtis nenusiienkiamų

ta. neužtikrinta.

ti taipjau i

psichologija.
Paprastai jie savo gabu

mus, savo žinojimą ir savo 
pastangas parduoda kapita
listų interesams. Jie yra 
tvirti rėmėjai esamosios so
cialinės nelygybės tvarkos.

* % *

Amerikos žmonių 
tai darbininkai, 

ūkiuose ir fabri-

industrijos butų pilnai so

paskirstyme

butų panaikinta savo darbe 
neuždirbtos pajamos pavi
dale pelnų, nuošimčių arba 
nuomos, padarant visus 
sveikus ir darbą dirbt padie
giančius žmones naudingais 
darbininkais ir užtikrinant 
visiems darbininkams pilną 
socialinę jų darbo vertę.

❖ * *Didelė 
didžiuma 
Jie dirba 
kuose, kasyklose ir malū
nuose. ant laivų ir gelžkelių/monėmis. 
raštinėse ir sankrovose, mo-J stovų veikimu legislaturose 
kyklose ir privačioj tamy- ir kitose administracijos is 
boj — rankų ir proto darbi-1 taigose, ji stengiasi privers- 
ninkai, vyrai ir moterĮs, ti sutaisyti tokių Įstatymų, 
dirbantis naudingą darbą kurie butų naudingi darbi- 

~ ninkams, urnai pagerintų jų 
gyvenimo sąlygas, padidin
tu jų galią ir sustiprintų jų 
jiegas atsilaikyt prieš kapi-

įlinkai, vyrai ir moterįs.

Tokia yra Socialistų Par
tija. Politinių metodų prie- 

tame ir savo al

bendrumenei nesuskaitomo
se šiandvkščios civilizacijos 
šakose. Jie padarė Ameriką 
tokia, kokia ji yra. Jie iš die
nos i dieną palaiko Ameri- talistų pasimojimus. Jos tik- 
kos gyvenimą. Jie ant savo sJas yra laimėti didžiumą 
liečiu neša didžiausią šalies kongrese ir kiekvienoj vals- 
pasilaikymo naštą, bet patis tijų legislaturoj, laimėti 
maža teturi gyvenimo sma- svarbiausias pildomąsias ir 
gumų. Jie tveria milžiniš- teismines istagas, patapti 
kus šalies turtus, bet patįs valdančiąja ir kontroliuo- 
gvvena nuolatinėj baimėj jančiaja partija; o tokios 
skurdo. Jie peni ir rėdo tur- galios pasiekus, paimti in- 
linguosius. o betgi lenkiasi dustrijas ir pervesti jų nuo- 
jiems, kaip savo viršesnie-savybę žmonių bendruome- 
siems. Jie savo darbu palai- »ęi. pradedant nuo visuome- 
ko visas industrijas, bet ne- ainio pobūdžio turinčių pra- 
turi žodžio jų vedime ir monių, kaip antai bankai, 
tvarkyme. Jie sudaro didelę apdraudos Įstaigos, kasvk- 
gvventojų didžiumą, o betgi los, gabenimo ir susisiekimo 
jie neturi nė jokios kontro- Įmonės, taipjau trustų in- 
lės valdžioje. Nežiūrint po- dustrijos, — ir išplečiant tą 

procesą ant visi) kitų indus
trijų, kurios tik galimos ko
lektyviniu budu valdyt, taip 
sparčiai, kaip tekninės sąly
gos tatai leis.

Ji taipjau turi tikslo socia- 
žmonių švietimo ir

stinės lygybės formų, Jung
tinių Valstijų darbininkai 
yra tiesiai pavergtoji klesa.

* « ♦

yra

Socialistine Moksleivija 
ir jos pareigos.

Pažvelgus i gyvenimą ma
tom, kad nėra pasaulyje vie
tos, kur šiokiu ar tokiu budu 
Rusijos nutikimai butų ne
atsiliepę.

Rusijos caro sosto griuvi
mas darbo žmonėse sužadi
no netolimos šviesios atei
ties vilti. Daugelis ėmė su
prasti. kad ne amžina yra ta 
rėdą, kuri da ir dabar sutrū
nijus teberiogso daugelyje 
mažų ir didelių valstybių, 
palaikoma kadrais žandarų, 
amdomų tų pačių vargin

gųjų uždirbtais pinigais. Jie 
narnate, kad tas šventumas 
r neliečiamybė, kuriais tiek 
imžių kalte kalė galvas tur- 
ininkai-išnaudotojai ir vi
sokio plauko pasamdyti jų 
'temai su Įvairių tikybų ku
nigais priešaky, taip ne am
žinai.

Jie tatai pamatę pradeda 
manyt anie kuituringą, tiks- 
ų sunaudojimą visų tų tur- 
ų. kuriuos vėjais leidžia ir 

kuriuose maudos pasaulinė 
buržuazija.

Bet ar visų šalių darbo 
įmonės, tiek amžių geležinio 
kapitalo ir klyro jungo sie
dami. vienodai tatai su
pranta? Atsakas aiškus: — 
ne!

Jeigu imsim, pavyzdžiui. 
Lietuvos darbo žmones, tai 
įiekvienas pasakys, kad 
laug jie kame yra atsilikę 
nuo kitų šalių darbo žmo
nių.

Jie buvo ir yra daugiausia 
lopinami klerikalizmo, to 

buržuijos padaro ir berno, 
šitas stengės ir tebesisten- 
lia visokiais budais ir-grasi- 
dmais pragaru Įbaugini 
larbo žmones. Jo tikslas — 
irisirišt darbo žmogų prie 
avo skvernų.
Kad geriau sektus varyt 

:avo darbą, kunigai susior
ganizavo klerikališkają 
moksleiviją. Šiosios padeda
mi jie visokiais budais sten
das sugrobi po savo juoda- 
-kvernišku sparnu visą kai
no ir miesto jaunuomenę. 
9 toji dvasiško tėvelio, kar- 
‘■u ir pirmininko (nes kitaip 
negalimas jos buvimas), 
sakoma maino savo vardą: 
nirma pavasarininkai, pas
kui ateitininkai, pagalinus 
krikščionis demokratai. Bet 
nišku: kokin kailin vilkas 
lėlys, visuomet ji dantis iš

duos. Kaip ta jų kaiminė ne- 
•ivadina, vistiek jie klerika
lai.

Šitaip dalykam esant, kila 
klausimas: kas privalo pa
dėt išbrist tai liaudžiai iš tų 
rūkų, kuriais ji tapo apsiau
sta?

Kas privalo drauge su ja 
vargt, gyvent vieną gyveni
mą? Kas privalo galutinai 
nastot kelią tiem „vilkam 
aviu kailiuos?”

Socialistinė susipratus 
iaunuomenė! Jos šventa pa
reiga pastot kelią visokio 
plauko juodvarniam, 
uždavinys — parodyt tikrą
jį niekšų veidą.

Gana vaikščiot susikišus 
rankas kišenių . Gana deng
us nunešiotais obalsiais: 
„lavintis ir lavinti;” tupėt

i.

dėl leidžiam organizuotis, 
darbą dirbt visokiem pava- 

' sarininkam su davatkų pul
kais?

Musų ateitis netoli.
Ir jeigu šiuo momentu, 

kuomet visoj Lietuvoj siau
čia juodoji klebonijų armija, 
kuomet darbo žmonės puo
lami Įvairių priešų, pasiliktų 
neutralus, tai gautum isto
rijoj neišdildomą juodą dė
mę.

Musų obalsis turi būt: la
vintis ir lavint kulturinėj- 

: socialistinėj pakraipoj.
Eidami su šiuo obalsiu di

džiausią domę privalom 
kreipt į naująją kartą. Juk 
pa.tarlė sako: „lenk medeli 
kol jaunas.” Tą patarlę pui
kiausia suprato klerikalai. 
Jie visokiais budais stengia
si sugaut į savo voratinklius 
jaunuomenę. Jie Įsispyrę 
bruka tikybą pirmon vieton 
visokiose mokyklose, jauni
mo kuopelėse, moksleivių 
bendrabučiuos (Mariampo- 
lės merginu bendrabutis) ir 
net kareivių tarpe. Jie su
pranta. kad jauna siela yra 
jautri ir daug neapmąsčius 
prisiima.

Kartu su jaunuomene 
mums tu r rupėt ir tiesiogini 
visų darbo žmonių reikalai. 
Privalom žadint jų tarpe 
politinę sąmonę.

Negana pasikalbėt su iais 
gražiais žodeliais, paskaityt 
arba padovanot vieną kitą 
knygutę, bet reikia visuo- 
meniai-politinio darbo dirbt. 
Darbo žmogus privalo ne 
tiktai jaust, bet ir suprasti 
savo padėtį visuomeniam 
gyvenime — padėkim jam.

Visų jo nelaimių ir vargų 
šaltinis yra ekonominis ir 
dvasinis pavergimas — pa- 
pasakokim jam šitą.

Reikalinga,, kad nesąmo
ningą ‘socialė darbo žmonių 
kova virstų Į sąmoningą ir 
organizuotą skriaudžiamų
jų kovą su savo skriaudė
jais. Reikia taip dirbt, kad 
priešas žinotų, jog turi da
lyką ne su palaida bala, bet 
su organizuotu kovotoju dėl 
savo, žmogaus teisių; jog 
tas kovotojas padės kovos 
k a rda tik tuomet, kuomet 
bus nuvalytas kelias socia
lizmo tvarkai.

Šitąm darbui,—kovai už 
galutiną darbo žmonijos iš- 
siliuosavimą iš kapitalo ir 
klerikalizmo jungo, ir pri
valo kiekvienas susipratęs 
socialistas jaunuolis eit gel
bėt savo mokslu, savo ži
niom.

Stasytė.
(„Aušrinė.”)

Naujosios Valstybes.
C. A. HERMAN

(Tąsa).

turinčios plačią prekybą, turi kur kas ge
resnę progą pakilti ekonominiai. Mat, pirk- 
iyba verste verčia prie vis didesnio darbo 
padalinimo, ir tuomi jau prie didesnio na
šumo. Žmonės tuomet užsiima tiktai kokiu 
vienu darbu, o ne keiais. Dirbdamas visuo
met vieną ir tą patį darbą, žmogus gali kur
sas daugiau vertės dalykų pagaminti, negu 
užsiimantis keliais darbais ir negalintis nei 
vieno gerai ir greit atlikti. Gerame padėji
me randasi ypatingai tos šalis, per kurias 
eina kitų kraštų prekyba, nes jose lieka vi- 
as tas pelnas, kuris įgijimas tarpininkau

jant tarpe dviejų prekiaujančių šalių.
10. Politikinė tvarka: Politikinė tvarka 

irgi lošia svarbią rolę nusakyme šalies ger
būvio. Šalis gali būti puikiausiose gamtinė-• Jžiu-ma 
sė sąlygose, bet jei jos politikinė tvarka ne-! 
likusi, tai ji negali net ekonominiai vysty
tis. kaip kad buvo Rusijoje prie caro reži
mo. Pagalios, šalis gaii būti netik gerose 
gamtinėse sąlygose, bet ir ekonominiai išsi
vysčiusi, vienok dėl netikusios politikinės 
tvarkos jos gerbūvis nesiekia pageidau
jamo tobulumo laipsnio. Tokia šalis, pav., 
yra Suvienytos Valstijos. Dei politinės tvar-

Laidotuvių maršas pasaulyje grojamas, 
'nežinomas ženklas iš užgirių mojams, 
lai ženklas tamsus,
tai ženklas bauginsiąs gyvenimo niekšus 

visus.

Lyg tartum sparnai milžinų sapnuotieji, 
lyg amžių siekimai žmonijai vaizduotieji- 
pamojo plačiai,
ir linksta jau niekšą, pasau lio verteivių 

pečiai.

Laidotuvių maršas ateina garsėdams, 
ateina viltingais troškimais žavėdams: 
—Nubuskit visi!
Už kapo vergijos dienoja tikrybė šviesi!—

Ir daug, daug akių ateitin spinduliuojasi, 
ir da daugiau džiaugsmo kiekvienas 

vaizduojasi!
Tai džiaugsmas tylių,
Širdingų, viltingų žmonijos giedrių 

spindulių.
Adomas Juodasai.

KRITUSIEMS.
Kalę aukurą granito 
Laisvės, Meilės ugniai degti, 
kirtę langą laimės saulei 
bakūžėlei; amžius šviesti

Jus pakritot...

Socialistų Partija
darbininkų partija. Ji stoja lizuoti žmonių švietimo ir
už darbini ikų reikalus, dėl-sveikatos sistemą ir viso--užkampy ir laukt iš dangaus 
to kad tik darbininkuose tė- kias kitokias Įstaiga®:, gyvai krintančios manos tuę kart, 
ra vilties politinio, ekono- visuomenės reikalus ir gero- kada kaimuos darbo žmonės 
minio ir socialinio šalies iš- vę paliečiančius, tame ir gy- ir jos jaunuomenė paliekami , von. 

venamuosius namus.

HOMESTEAD, PA.
Medaus kelionė — bet kie

no pinigais.
„Keleiviui” tapo prisiųsta, 

iškarpa iš anglų laikraščio 
„The Daily Messenger,” kur 
p. masažistas Bielskis giria
si apie savo vižinėjimasi po 
Europą. Anot laikraščio, 
p. Bielskis važinėjęs po Eu
ropą su savo jaunute pačiu
te, idant saldžiau praleidus 
pirmąjį po apsivedimo mė
nesi. Daktarėlis giriasi tu
rėjęs proga aplankyti Ang
lija, Franci ją, Belgiją Švei
cariją Vokietiją ir Lietuvą. 
Beto. jis turėjęs laimę trin
ties visokių turčių, baronų 
ir kunigaikščių tarpe.

Poni Bielskienė, reikia 
Jos manyti, taipgi nesigailinti 

keliavus. Mat mylimas vy
ras jai pri pirkęs Paryžiuje 
brangių šlebių (parėdųL

Visam tam galima tikėti. 
Kila tik klausimas, kieno pi; 
nigais tos kelionės kaštai 
l>uvo padengti ? Juk, kiek 
žinoma, klerikalai siuntė 
BielskĮ savo atstovu Lietu-

N.

Dreba rūmai, griūva sestai, 
aukso galvos žemę dengia, 
ir sustoja lietis kraujas: 
va, kaip pildo Vargo minios

Jūsų žodi

Draskė širdį plieno rep ėm, 
muro r ūbais Jus dabino, 
į mirties klaikynes trėmė, 
kad kas gyvas negirdėtų

Jūsų balso

Dreba rūmai, griūva sostai, 
aukso gaivos žemę dengia, 
ir sustoja lietis kraujas: 
va, kaip pildo Vargo minios

Jūsų žodį...

Bet šlamėjo vėjas naktį, 
ryte beržas atkartojo, 
šaltis lange pažymėjo— 
ir suprato jungo žmonės I

Jūsų giesmę...

Dreba rūmai, griūva sostai, 
aukso galvos žemę dengia, 
ir sustoja lietis kraujas: 
va, kaip pildo Vargo minios

.Tusu žodi..
B.J(„Aušrine”)

kos netobulumo, didelės vertės gamtos tur
tai, kaip antai girios, tapo beveik išnaikin
tos delei privatinių žmonių pelno; ir daug 
kitokių gamtos turtų užgrobta pavienių 
žmonių privatinei jų naudai. Gerai besi
tvarkančios šalies pirmutinė pareiga yra 
pasirūpimi savo šalies turtų taupymu. Gi
rioje mugantieji medžiai reikalingi netik 
šiandien, liet ir ateityje; todėl jie negali būt 
kertami be jokios atodairos, laip pat turi 
>ut daroma ir su kitais gamtos turtais: jie 
•eika ingi visiems žmonėms, todėl negali 
>ut atiduoti pavienių asmenų naudojimui.

Šalis taip pat turi rūpintis taupymu dar
žo pajiegų — apsaugoti 
uri daugiausia sveikų 
įmonių, yru vertesnė už 

nuvarginta ir
'kiekvienai ligai. Leidimas Įstatymų, apsau- 
gojančiu darbo žmonių reikalus, yra pirmu
čiausių užduotis gerai jiolitikiniai besitvar
kančios šalies.

Trečias dalykas, kuris parodo tobulos po- 
iiitikinės tvarkos gerumą, tai žmonių švieti
mas. „Už vieną mokytą duoda du nemoky
tų.” sako rusų patarlė. Ir tame labai daug 
t’esos. Šalis, kur žmonės neapšviesti, negali 
tikėtis gerbūvio: ji negali nei ekonominiai 
kilti, nei politiniai tobulintis. Pamatinis 
apšvietus skleidimas, tai didžiausia šalies 
pareiga linkui savo gyventojų. Nes tik ap- 
švieta duoda žmonėms galę Įgyti geresnę, 
tobulesnę ir gerbūvio pilną tvarką.

11. Liaudies gerbūvis: Nors šalies ger
būvis priklausė nuo pačios šalies gamtinių 
sąlygų, ekonominio išsivystymo ir politiki- 
nės tvarkos-, bet tas da nereiškia, kad ger- 
buvingos šalies visa liaudis gyvena gerbū
vyje. ŠaisgaP būt labai turtinga, ganytos 
dovanomis, techniškais įrengimais ir pini
gais, o vienok joje gali rastis labai didelis 
skaitlius žmonių, gyvenančių nedatekliuje, 
skurde ir varge. Anglija yra viena turtin
giausių šalių pasaulyje; jos gyventojų me
tinės abelnos Įplaukos skaitomos šimtais 
milionų: o bet gi joje randasi daugybė žmo
nių. kurių gyvenimas visai neužvydėtinas. 
Tas paeina nuo to. kad didžiuma tų įplaukų 
sueina Į visai neskaitlingo žmonių būrelio 
rankas, o didžiumai tenka tik menka dalis 
tų Įplaukų.

Šalies gerbūvis turi būt skaitomas ne pa
gal tai, kiek išneša šalies visas turtas, arba 
kaip didelės yra šalies Įplaukos, bet pagal 
lai, kaip tas turtas yra tarp gyventojų pa
dalintas ir kaip didelės Įplaukos yra visų 
gyventojų. Tik tos šalies gyventojai naudo
jasi gerbūviu, kur visi turi maž-daug lygų 
turtą ir maž-daug vienodo didumo Įplaukų. 
Ne mihomnės skaidinės šalies lobių, bet vi
sų gyventojų pertekliuje vedamas gyveni
mas liudija apie tikrą šalies gerbūvį. Ger- 
buvinga šalis yra tik ta, kurioje visi gyven
tojai gerai gyvena.

liaudį. Šalis, kuri 
ir dirbti galinčių 
tą, kur žmonių di- 
greitai pasiduoda

* •

D. KOKIOS ATEITIES GALIMA TI
KĖTIS.

12. Ekonominė ateitis: Peržvelgę aplin
kybes, kurios nusako šalies gerbūvį, galime 
eiti prie spekuliavimo, kokia maž-daug ga
ji būt ateitis tų naujų valstybių.

Isskyrus keiks tų valstybių, ekonominė 
ateitis nelaibai daug gero žada. Pirmiausia, 
stoka masinei įjos tose šalyse, kur pramoni- 
ja išsiplė.ojus’. Karės laiku viskas buvo nu
dėvėta arba sunaikinta, o dąbar kaip rei
kia, tai r<er?_ Visose šalyse stoka tai vieno
kios, tai kitokios reikalingos žalios medžia
gos pramonėje: vienur nėra anglių ar alie
jaus, kitur stinga apdirbamosios medžia
gos, da kitur — darbininkų ir tt. Defei tų 
priežasčių pramonė beveik visur suparali- 
žiuota.

Padėtis darosi da aršesnė tuomi, kad vi
sose šalyse stinga reikalingo kapitalo pra
monės atbudavojimui. Prisieina tat skolinti 
v.žrubežyje. Reiškia, užrubežyje skolina
ma pinigai nelik valdžios ir kariumenės už
laikymui, bet ir pramonei. Tuo budu jau 
iš pat pirmų dienų prisieina užstatyti salį 
užsienio kapita’istams už skolas.

1 (Toliaus bus).
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UŽMUŠĖ ALBANIJOS 
DIKTATORIŲ.

Pereitą nedėldienį Pary-
V W . Ala •

lllurunatm^ C.ompany oį BostoH

ži’uje tapo užmuštas Albani-' METĖ BOMBĄ EGIPTO 
jos delegacijos narys ir bu-’ -----------------
vęs Albanijos prezidentas,! 
Essad Paša. JĮ nudėjo trim 
šūviais Albanijos studen
tas.

Essad Paša ėjo iš hotelio 
ant gatvės, kaip jaunas 
žmogus pastojo jam kelią ir 
nei židžio nesakęs išsitrau
kė revolveri ir šovė Pašai 
tris kartus krūtinėn. Tas 
susmuko ir tuojaus mirė. 
Suimtas, šovėjas pasisakė 
esąs Albanijos studentas, 
Rustem Aveni vardu. Jis 
užmušęs ji už 
žmonių kančias. Jis pasakė 
kad Essad Paša buvo Alba
nijos diktatorius.

1913 metais visos Euro- 
pos valdižos skaitė Essad 
Pašą paprastu piktadariu, 
bet trims metams praslin
kus tos načios valdžios (są
jungininkai) paskyrė ji Al
banijos prezidentu, nes ka
rės metu jie jiems pasitar
navo. Pirma Albani ją valdė 
vokiečių princas Vilimas iš 
Wiedo. Sąjungininkai jį nu
vertė, o io vieton pastate 
minėtą piktadarį.

PREMJERUI.

Albanijos

Pereitoj subatoj Kairo 
mieste i Egipto premjerą 
buvo mesta bomba, bet už
mušt jį nepasiekė. Bombos 
metėjas suimtas.

Egipto viršininkas važia
vo automobilium, kuomet Į 
jo vežimą paleista bomba. 
Sviedinys sprogo su di
džiausiu trenksmu, sužeis
damas automobiliaus šoferį 
ir du žmones ant gatvės. 
Žmogus, kuris metė bombą, 
leidosi bėgti. Policmanas 
šoko paskui jį vytis. Bėgan
tysis kelis sykius atsigrįžęs 
jį šovė ir du kart sužeidė, 
bet policmanas nesiliovė vy
tis. Pagalios bombos metė
jas pasislėpė i namą ir te
nai buvo suimtas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Iš 
LIETUVOS.

Pajieškau Kazio Tunkevičiaus ® 
šunskių, taipgi ir pažįstamų. Aš 
einu iš Šunskių kaimo, 
apskričio. Suvalkų gub.

Juozas Gutauskas
400 So. Paca st, Baltinote, Md.

PųjMkaų pusbrolio P. Pakšto. Me. 
•oaių sodos, Ceptaų valsčiaus, paiie. 
vėžio apslu*. ir draugų J. žiobus, Alf 
tiobos ir L. Kaupo, visi Papiliu vaks- 
ėiaus. Seniau gyveno Philadelphia. 
Pa. Meldžiu atsišaukti. Liavas Gričij- 
nas

611 Levis st, Kockfurd, III.

Pajieškau seserų Kleofatos. J®**®" 
jfos ir Valerijos Maznmučių, girdėjau 
i visos 3 ženotos; paeina iš Grisaičių 
kaimo, 1 lakių parapijos, Telšių »!>**•« 

I Kauno gub. Visos pirmiau gyveno 
Waterbury, Conn. Kas apie jas ima 
malonėkit pranešti arba pats lai at
sišaukia. nes turiu svarbų reikalų 
pranešti. (24)

Kazimieras Mažrimas
1627 E. 33 st, Cleveland, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Ka
roli aus, jis pirmiau gyveno Detroit, 
Mich, girdėjau kad buvo Amerikos 
kariumenėje ir sugrįžęs iš kariume- 
nės nežinau kur gyvena. Meldžiu at
sišaukti. (24)

John King
160 First st, Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Antano Biuco, 
Klovainio miestelio, Kauno gub, pir
miau gyveno Hartford, Conn, girdė
jau gyvena Detroit. Mich. Turiu svar
bų laiškų iš Lietuvos, atsišaukite 
arba žinantieji pranešti. (24) 

Ona Biuciutė-Sinušienė
47 Schuyler avė, Kearney. N. J.

Pajieškau Juozo Gabarto, Gelgau
diškio valsčiaus. Suvalkų gub, pir
miau gyveno Wilkes Barre, Pa. Pats 
lai atsišaukia arba kas apie jį žino 
malonėkit pranešti, gavau svarbių ži
nių iš. Lietuvos. (24)

Agota Stulgaičiukė
57 Myrtle st, Stoughton, Mass.

Pajieškau giminaičių Onos_ Alėk- 
saitienės ir Julionos Pitautaitės, jau 
6 metai kaip išvažiavo į Chicagų. 
Kas apie jas žino malonėkite pranešt 
arba pačios lai atsišaukia, nes tunu 
svarbų reikalų. _ (24)

Domininkas Wenslovičia
Box 466, Paulsboro, N. J.

Pajieškau pusb. Benjamino ir Rudol
fo Blumų Apie 45 m. kaip Amerikoje, 
girdėjau gyveno Chicagoje. Labai 
norėčiau žinot ar jie ar mirę.
Kas praneš busiu didei dekingas^ar- 
ba patįs malonės atsišaukti. (25) 

W. J. Fritze
246 Clay st, Tamaųua, Pa.

Pajieškau savo vyro Antano Gau-1 Pajieškau brolio F. Statkaus, du 
U*"s, jis prasišalino nuo manęs gegu
žes ; dieną, M20. Paliko varge mane 

|i> du kūdikius. Antaniukas sunkiai 
. seiga ir nuolatos klausia tėvo, prašo 
kad sugrįžtų. (25)

Marš Gaulienė
53 Garnet st, Pittston, Pa.

Pajieškati draugų Stanislovo l>ain- 
brauskio ir Vincento Grabausko, tris 
metei atgal juodu gyveno Sheltoygan, 
Wis, ate Suvalkų gub. Patįs ar ,;as 
kitas malone- pranešti nes turiu svar
bų reikalų.

Vincent Rudis
85 Milbury St, Worcester, Mas>.

I
Pajieškau sesers Onos 2iiinskiutės, 

Kauno gub., Ezerėnų pav. Papilio 
valsčiaus, Povarskio vienkiemio; pir
miau gyveno Lawrence, Mass. Mel
džiu atsišaukti. (25)

Jonas Žilinskas
I‘. O. Box 25. Farmington, W. Va.

Pajieškau tetėno Jurgio Kasuiaiči*. 
ir visos jo šeimynos. 7 metei atgal 
mes persiskyrėm New Philadelphia, 
ra. ir nuo to laiko nežinau kur gyv?- 
na. Malonėkit pranešti šiuo adre.-u;

Antanas Jančiauskas
40 W. B. P. Rd, Mamai oneck. N. Y.

Pąjieškau Adomo Visockio, Suval
kų gub, Alytaus apsk., Rumbonių pa
rapijos, Jevaišonių kaimo. Meldžiu : t- 
sišaukti arba žinantieji pranešti. Ga
vau laiškų nuo jūsų brolio iš Lietu
vos.

Ir.Ki.K GEDVll.iENE, Tryškių 
paktas, Šiaulių apskričio, Lithuania, 
prašo -ejieškoti jos vyrų Jeronymų 
Gedvilų. Kuris turėjo Biuckton, Mas< 
savo namų. Ji rašo sekančiai: ”Aš 
neturiu jo adreso, nes per karę sude
gino visą musų turtų ir namus, o nuo 
io negalime sulaukti jokios žinios.” 
Todėl jis pats tegul atsišaukia ant nu
rodyto adreso arba kas apie ji žino, 
.Malonėkit parašyti Teklei Gedviliene; 
Hugščiau nurodytu adresu.

I
J. Mankevičius

P. O. Bei 32W, Peabdy, Mass.

Pajieškau pusbrolio Jono Mikėn • 
Kauno gub.. Ukmergės apsk, Taujė 
nų valsčiaus, Varelėnų kaimo; jis gy
vena Wilson, Pa. Meldžiu atsišaukti.

Karolis Daračiunas (251 
213 Westcott avė, Sioux City, lova

Pajieškau svogerio Juliono Ileikio, 
rĮan>yg:Jos vaisė, I*reperšų kaimo. 
1 uriu svarbų reikalų. Kas apie jį žinc 
nalonėkit pranešti arba pats lai atši
auria. yia svarbus reikalas. (25) 

Veronika Barauskienė
1015 Loeust st, De Kalb, III.

Pajieškau «unaus FRENKIO DF. 
MENTO, 31 gegužės išsiunčiau į mie 
stų su reikalu ir nepargžįžo. 17 metų 
vudutinio ūgio, išblyškusio veido 
tamsių plaukų, šnekant švelpuoja. 
antiškai kalba gerai. Kas patėmyti. 
tolų vaikina malonėkit pranešti.

Jonas Deimantas (21,
606 Camden Pike, Burlington, N. J

Pajieškau brolių Viktoro ir And 
,-ėjaus. Varkalių, taipgi dėdės ir kiti 
giminių bei pažįstamų. Aš tuoj išva 
-juosiu Lietuvon, atsišaukite. (24 

Juozas Varkalis
1125 Hancack avė, Bridgeport, Ct

Pajieškau draugo Jono Valiuko 
Kauno gub, Telšių apskričio. Kret'n 
gos parapijos, Jokūbavo miestelio 
Kas apie jį žino malonėkit pranešti.

j. A. Stankus (24)
804 Statė st, Racine, Wis.

I

Pa'ieškau brolių Jono ir Antani 
Prudziavičių, Kauno gub.. Raseiui; 

■ pskričio. Girdėjau gyvena Chicagoj 
\as žino malonės pranešti arba pat. 
ai a'sišaukia. (25)

Antanas Marcinkevičius
140 I.awrence st.. Hartford, Conn.

Pajieškau draugo Domininko Šalt 
nerio, pirmiau gyveno Kensington 
11., o dabar nežinau kur yra. Jo pa 
ies meldžiu atsišaukti arba kas pra 
es gau.- dešimts dolerių atlyginimo.

Antanas Petkus < 25)
611 Pleasant st, Kenosha, Wis.

Pajieškau brolių Jono ir Vinco Ku- 
<enių, turiu švaroj reikalų.

P. Kukenis
1338 Keter st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui mergino 
įuo 17 iki 25 metų. Aš esu 27 metų 

-’u pirmu laišku meldžiu paveikslo 
Platesnes žinias suteiksiu per laišką 

P. Karvelis (24)
Gcn. Deliverv, Pittsburgh, Pa.

DINAMITAS SL i RASKe 
TRIS ŽVEJUS.

Ant Middle upės, Florido
je, buvo išplaukę tris žsejai 
žuvų šaudyt dinamitu. Tam 
tikslui jie buvo pasiėmę su 
savimS svarus dinamito. 
Užgautas dinamitas eksp- 
’oda' o ir du žvejai likos i 

Šmotus sudraskyti, o trečias 
sunkiai sužeistas.

Ai- 
už- 
po-

UŽMUŠĖ POLK MANĄ
Glegarifo miestelyje, 

rijoj, revoliucionieriai 
mušė da vieną Anglijos 
licmaną.

Bankininku suvažiavimas 
Bostone.

Panedėlio ryte Bostonan 
pradėjo rinkties piniguočiai 
į Amerikos bankinių Įstai
gų suvažiavimą, kuris prasi
dėjo čia šiandien. Atvyko 
specialis traukinis iš Chica- 
gos. Juo atvažiavo būrys 
bankierių su savo pačiomis 
iš šiaur vakarių; kitas tokis 
pat traukinis atgabeno ban
kininkų buri iš Philadelph- 
jos. Tai atstovai vakarinių 
Suv. Valstijų dalių. Daug 
jau bankininkų atvyko ir 
vis dar renkas, atvažiuoda
mi traukiniais, laivais, au
tomobiliais ir tt.

Suvažiavimas užsitrauks 
15, 16, 17 ir 18 birželio. Są
ryšyje su suvažiavimu ren
giama visą pasilinksminimų 
eilę.

Tai yra aštuonioliktas ir 
kasmetinis Amerikos lauki
ninkų suvažiavimas. Pirma
sis suvažiavusių priėmimas 
Įvyko Copley-Plaza Hotely. 
Posėdžiai bus laikoma Hun- 
tington Salėje.

Suvažiavimo programas 
prasidėjo vyskupo Will- 
liam Lawrcnce pamaldomis. 
Prezidentas Gardner P. 
Perry, iš Albanv, N. Y. ati
darė biznio reikalų svarsty
mą. Įžymesnių kalbėtojų 
tarpe pasirodė Massachu- 
setts valstijos gubernato
rius Coolidge, kurį republi
konų partija nominavo Į 
Suv. Valstijų vice-preziden- 
tus ateinantiems priziden- 
to rinkimams.

Bankininkų moterims 
rengiama visą eilę pasilink-, 
sminimų.

Maskvoje sunkiai apsirgo 
keli Lietuvos taikos delega
cijos nariai. Vaistų reikia 
siųsti iš Kauno, nes Maskvo
je nėra, o gal ir daktarą rei
kės šaukti iš Lietuvos.

Amerikiečiams žinomas 
Marius dabar važinėjasi po 
Lietuvą prakalbas sakyda
mas. Amerikoje lietuviai 
juokus iš jo darydavo, o Lie
tuvoje žmonės jo klausosi 
kaip kokio mokytojo.

Lenkai Gardino guberni
joj prievarta pradėjo imli 
vvrus savo kariumenėn.

Suėmė kun. prof. Grigaiti. 
•Ji suėmė lenkai. Areštavę, 
jie uždarė ji Seinų kalėji- 
man ir ketina atiduoti ka
rės teismui.

Užsimušė lietuvis lakū
nas, leitenantas V Rauba. 
Jisai pakilo orlaiviu apie 
1,000 metru, bet norėdamas 
nusileisti, nupuolė ir ant 
vietos užsimušė.

Lietuvos taikos delegacija
Maskvoje susideda iš 68 
žmonių, šeši yra Įgalioti 
kaipo diplomatai, o likusieji 
60 susideda iš Įvairių tech
niškų komisijų ir ekspertų.

Dusėtuose atidaryta nau
jas paštas.

Panemunio paštas tapo 
perkeltas j Panedėli.

Tarp Šiaulių ir Tauragės 
atidaryta telegrafo ir tele
fono linija.

Pajieškojimai
$50.00 ATLYGINIMO kas pirmas 

praneš apie STANLEY N. SEDICK, 
rusas, apie 25 metų ir MERY KUN- 
CIUTĖ. 14 metų. Čia yra ir jų pa
veikslai. 2o kovo Sedick išviliojo rna-

Pajie.-kau apsivedimui merginos 

šyt lietuviškai ir kad butų kiek pamo
kyta ir suprastų angliškų kalbų ir ra
šybų; ne senesnės 28 n;. Aš esu 26 tn. 
Norėčiau merginos, kuri butų protin
ga ir galėčiau sutinkančiai gyventi. 
Malonėkit prisiust ir paveikslų. Vyrų 
meldžiu nerašyti.

J. Peterelevis
2824 W. 38 pi, Chicago, Iii.

metai atgal gyveno Webster. Mass. lietuvaitės, kuri mokėtų kalbėti ir ra- 
.Meldžiu atsišaukti.

N. Statkus
1948 S. String st, Chicago, Iii.

(25)

Pajieškau brolio sūnaus Pranciš
kaus Cako, turiu svarbų reikalų iš 
Lietuvos. Jis paeina iš Kazarų sodos, 
Telšių apskričio. Malonės pranešti 
kas apie jį žino. (25)

P. Mostelia
011 Liberty st, Joliet, III.

Pajieškau kaimyno Adomo Pet
rausko, Podsksetiskių kaimo. Biržų 
apskričio ir valsčiaus. Firma gyveno 
Illinois valstinoj, netoli Chicagos. Tu
riu svarbų reikalą. Atsišaukit šiuo 
antrašu * (25)

J. Jasiukėiias,
1004 Washington, st, Norwood, Mass.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos 

.e skirtumo tikėjimo ne senesnės 28 
metų, aš esu 27 metų ir esu gana pa
siturintis vaikinas. Geistina kad mer
gina butų sugabi. (25)

Jos Vasii
P. O. Box 168, Hardvick, Mass.

Pajieškau merginos apsivedimui 
įėjau nesnės 22 metų ir oesenesnės 32 
r.etų amžiaus, geistina kad butų lais
tos minties ir mvlętų skaityt darbi
ninkiškus laikraščius, taipgi kad su- 
iktų imt civili šliubų. Esu 36 metų 

vaikinas. Merginos malonės prisiųsti 
:r paveikslą. Atsakymų duosiu kjek- 
ienai. (26)

K. T. J. Lock Box 114, Zeigler, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba na sies, geistina kad butų graži, 
ramaus budo ir ne pikta. Aš esu 40 
metų vaikinas, turiu savo namus ir 
Hotelį. labai reikalinga gaspadinė; 
esu vertas 17 tūkstančių. .Meldžiu at
sišaukti ir prisiust paveikslų, ant pa
reikalavimo paveikslų sugrąžinsiu. 

Pet — trute
420 S. Halsted st, Chicago, III.

----- ------------------------------- ------ —
Pajieškau merginos arba naslės 

.apsivedimui. Dorai, protingai ir sutin
kančiai švariai gyventi, užtikrinu są
žiniškų užlaikymų. Esu 35 metų, 
darbštus. Kuri teisingai manytų būt 
mano drauge, malonėkit prisiust pa
veikslų.

Ant. lioviuas
Gcn. Dėl, Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 35 iki 4v m. 
amžiaus, laisvų pažiūrų. Aš erų 40 m. 
našlys neturintis mažų vaikų. Mylin
ti draugiškų gyvenimų malonėkite at
sišaukti prisiųsdama paveikslų.

J. P. Sadonas (26)
60 Grand st, Oakwood, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
be skirtumo jaunesnė ar senesnė. Ma- 
onėčiau kad prisiųstų ir paveikslų. 
Platesnes žinias suteiksiu per laiškų. 
Esu 26 metų.

A. H. Jenchaus
40 W. B. P. Rd, Mamaroneck, N. Y.

Pajieškau draugės nuo 18 iki >0 
netų, aš turiu 26 metus, moku amatų 
r noriu greitu laiku važiuoti į Lietu- 
ų. Malonėkit susipažinti ir prisiųsti 
>aveikslų. (25)
S. C. 1020 Statė su, Youngstown, O.

REIKALINGA suaugusi moteris ■«- 
'aspadinę ant farmos; reiktų padaryt 
algyt vienai ypatai ir būt pilna gas- 
•adine. Mokestis gera ir užtikrinta.

W. Žemaitis 
Brower, Ont, Canada.

*

Paliuosuotas nuo sunkaus try
nimo ir virinimo. Jūsų drapa
nos skalbiamos Rinso, laikys 
dusyk ilgiau.

V f ffJ i! ' ,jh 
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Paklodes—paprastas staltieses 
ir sunkias užklotes

Dabar Jums reik Jas tik pamerki ir čpstos
TUOS sunkius daiktus dabar galima 

skalbti namieje taip-pat lengvai, kaip 
kad nosines skepetaites!

Nereikia jų trinti ant skalbiamos lentos. 
Nereikia jų- virint. Valandos sunkaus kilno
jimo ir nerangaus čiupinėjimo sutaupytos. 
Viską ką reikia padaryt, tai pamerk jas ir iš
gręžti. ir yra jos gatavos padžiovimui skai 
sėiai baltos, be jokio taškelio nešvarumo.

Kaip pamerkus jas. gali tapti čystoms?

Lengvai. Jeigu tik pamerksite Rinso 
putuose.

Rinso yra nauja formula muilo šeimy
niškiems skalbiniams. Ne šmotas muilo ii 
ne skalbimo milteliai. Bet sudarytas i smu!- 
kius grūdelius ir taip turtingas muilu ka< 
paliuosuoja jis mažiausią sutepimą kaip tik

išskalbia tokiu

Rinso nėra io- 
žvyruotu sub-

Jis yra

drapanas pamerki. Ir drapanas išgręžiant 
tad išsigręžia ir purvai.

Tik labai suteptas vietas reikia patrinti 
tarp ranku kad išsiskalbtu aiškiai baltoms! 
Lygiai ir šaltame ore Rinso 
pat stebėtinu budu.

Bet užvis geriausiai, kad 
kių aštriu priemaišų, jokių
slancijų kas "suėstų” jus drapanas.
taip čystas ir gailus, kad jūsų drapanos pa
merktos Rinso. yra taip saugiai kaip kad 
tyrame vandenyje.

Tas paklodes, kurios sugrustos pintinėje 
—išimkit ir pabandykit skalbt nauju Rinso 
budu. Niekas kitas to neparodys, koks ste
bėtinas yra Rinso. Gaukite pakelį šiandien 
nuo jūsų groserio persitikrinimui. Ijever 
Eros, Cambridge, Mass.

Pajieškau merginos arba našlės i.e 
mažų vaikų apsivedimui, nuo 48 iki 52 
metų amžiaus, turi būti gera katalikė 
ir prigulinti prie parapijos. Aš esu ->2 
metų našlys, vaikai mano dideli ir 
prie manęs negyvena, turiu savo ūkę 
(farmų) 160 akrų. Merginos kurios 
mylėt ant ūkės gyvent malonėkit at
sišaukti prisiųsdamos savo paveikslų 
ir priduokit savo tikrų antrašą.

A. A. Uaiaika
R. F. D. 1, VVoodstock. Vt.
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 20 iki 27 metų; aš esu 27 metų; 
supirmu laišku meldžiu prisiust pa
veikslų. Platesnes žinias suteiksiu 
l>er laiškų. Pas mus lietuvių merginų 
nėra, todėl pajieškau per laikraštį 

John Lenkus (25)
P. O. Box 118. Grand Town, W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 20 iki 35 
metų kuri mylėtų gražų šeimynišką 
gyvenimų. Aš esu 30 metu vaikinas. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti pa
veikslų.

Stanley Wirbickas
Box 24 Maynard, Mass.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės nuo 30 iki35 metų, esu 36 
metų vaikinas, šiaurius, malonaus 
budo. Jieškau tokios kuri sutiktų at
važiuoti pas mane. Malonėkit susipa
žinti ir su pirmu laišku prisiust pa
veikslų. (25)

Adomas Grigaliūnas
61 North Pleasant st., Kenosha, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 30 metų senumo; esu 45 
metų, turiu nejudinamų turtų ir pini
gų. Norėčiau susipažinti su doraus 
budo ir švelnaus apsiejimo mergina. 
Norint platesnių žinių klauskite per 
laiškų. (24)

Leopoldas Wenchovich
P. O Box 466, Paulsboro, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos 
be skirtumo tikėjimo, mylinčios ra
mų gyvenimą. Malonėkit susipažinti. 

Geo .J. Straus (24)
502 Market st„ Norfolk, Va.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

esu 25 metų; meldžiu prisiųsti su pir
mu laišku paveikslą, platesnes žinias 
suteiksiu per laiškų. (24)

J. S. Box 555, Dexter, Mass.
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 

merginos nuo lg iki 26 metų, kuri 
mylėtų gražų šeimynišką gyvenimą, 

"machine designer” ir mu- 
Merginos norinčios arčiau 

malonėkit nrisiųsti savo 
(24) 

John Simmon
2315 Russell st, Detroit, Mich.

į v ** *
. Esu 26 m. 
zikantas. 
susipažinti 
paveikslą.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 20 iki 30 m. 
Turi bilt laisvų pažiūrų. Esu 30 me
tų vaikinas. Platesnes žinias suteik
siu per laišką. Merginos malonės pri- 
siųst ir savo paveikslų, kurį pareika
lavus sugražinsiu. (24)

J. A. Stankus
804 Statė st., Kacine, Wis.

PARDAVIMAI
PARSI DUODA DUONOS KEPTU- 

- VE.
Gera vieta lietuviui duonkepiui, ap

gyventa vieta lietuviais. (25)
BOLES. PIEKARSKY

4 Honcock st, Peaijodv, Mass. '

y ‘t f '/IjL
no dukterį į teatrą ir nuo tos dienos 
mergaitė prapuolė. Kas pirmas apie 
tai praneš policijai ir mums, tas 
gaus atlyginimą.

Jo du priešakyje viršutiniai dantys 
a-’ksiniai.

ANNA KINCHAS
3-7 Wood avė, Hyde Park. Mass.

Stebėtinas šeimyniškiems skalbiniams 
kaip ht'fl ploniems audeklams.

Padarytas per išdirbėjus Lux’o.

FARMOS!
Dabar yra geriausis laikas įsirinkti 

gerų ūkę, nes matyti kur kokie javai 
auga. Fountai apielinkej yra laibai 
geros žemės molis su juodžemių ir už
auga pirmo sorto javai, kaip tai: 
kviečiai, dobilai, komai, bulvės ir dar
žovės. Aš turiu da ant pardavimo 58 
farmas su puikiais budinkais, sodnais 
ir užsėtas javais. 14 farmų su gyvu
liais ir padargais; 11 farmų su bė
gančiu vandeniu upėmis ir upeliais; 
!> farmas su puikiais žuviniais eže
rais. Čia yra jau nusipirkę farmas su
virs 400 lietuvių. Jeigu norite įsigyti 
gera ūkę ir apsigyventi tarpe lietuvių 
ūkininkų, reikalaukit farmų Katalio- 
K*. (25)

KARMOS!

J. A. ŽEMAITIS 
R. 1, Fountain, Mich.

Pajieškau merginos apsiveoSmui. 
nuo 20 iki 26 metų; aš esu 30 metų, 
su pirmu laišku meldžiu prisiust pa
veikslą. (24)

J. B. K. Hoskins Mine,Belton. Wis.

EXTRA! DĖL VISŲ-
Skuskitės su gera gvarantuota 

Britva, ir nemokėkit 4 ar 5 dolerių 
už prastų Britvą. bet pirk gvarantuo- 

nuo kompanijos Jonės Mfg. Co 
Prisiųskit tik $2.50. o mes prisiusime 
Britvą su kuria skusies ir džiaugsies. 
Adresuokit: (24)

J. YERUSEVICII S
Bos 68, Lawrence. Mass.
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------  ‘ ; atiduotu s^^s™eka?įną lkl vleno | rikoje,"tais žodžiais nupa- 
jiems LDLD. iždą, kuri jie i 2 ą' .. . šakoją čielą pasaką, šis pui
nori} sunaudoti savo šlvkš- . Uz \tsus tuos pinigus, ku- kus vaistas pradėta parda- 
čiai komunistiškai politikai. rl_uos J,ųs“ drau^b pnsiun- vineti trisdešimt metų atgal 

Kuom ši bvla užsibaigs ir ^.te arba dar Pr^^site, mes kaipo pirmas Kartusis Vy- 
1-uri uusė ja‘laimės, SUnkul ?llnai ^varan^u?J.ame ?r.uz nas Amerikoje. Pirmtaku- 
pasakvti: nors musu advo-l-!u°s esame prieš jus atsako- nas tuose laikuose, jis vado- 
katas'd. Hillouitas tvirtina,Dnybeje. U stikliname jus, vauja ir šiandien, kadangi 
kad laimėiimas bus musuidFau^ai ir drau£es, kad nei neatsiranda kitų, geresnių 
pusėj, be: visgi tais tvirtini

PIRMĄ SYK AMERIKOJ.

__j Amerikoniškas 
Elixiras Karčiojo Vyno sa
vo šauksmu "Pirmas Ame-

Pastaromis dienomis pra-ikad d. K. Liutkus 
dėjau gauti nuo LDLD. kuo
pų sekretorių laiškų su Įvai
rių Įvairiausiais užklausi
mais, i kuriuos reikalauja
ma griešto ir greito atsaky
mo.

Vieni jų klausia: kodėl aš 
palioviau rašinėjąs i laik
raščius, LDLD. reikalais<. 
straipsnių, aiškinančių ’ mais negalima perdaug^ 
draugijos tikslą ir nurodau- remtis. Negalima jais per- 
eių LDLD. grobikų-komu- daug remtis ; . 
nistų sumoksią, kuriuo jie bylos laimėjimas 
pasiryžę pasmaugti musų priklauso nuo teisėjo, negu 
organizaciją? _ _ (nuo advokato. Jeigu teisėjas

l ir laikysis 
tai nėra mažiau- 

rinkiniujsios abejonės, kad laimė ji- . , .
išsirink-mas bus musų pusėj; nes snums jokios bėdos. Raštų į no maisto; _

Centro mes einame su terivbe rina- mes calime gauti nuo d. St. J-^lvos skaudėjimą, nemigą, 
i * ‘____ O ’ 'U -ir- I-'-!-. ... i r> .n. K™ r. n Tlooi

j

Kiti klausia: kode! I.DLD elgsis bešališkai 
Centro Laikinis Komi .etas, teisybės, 
ne paskelbia naujų 
ir ne duoda progos 
ti pilną ir pastovią 
valdybą ?

Treti klausia: ar 
turi išsiėmus čarteri. ir jei
gu turi čarteri, tai kodėl ji 
neišsiuntinėja kuopoms?

Ketvirti klausia: kodėl 
mes ne paskelbiame orga
nuose, kiek LDLD. kuopų 
persiorganizavo, kiek kuo-j 
pu užsimokėjo metinę mo
kesti ir kiek iš viso pinigų 
Įplaukė?

Penkti 
LDLD. 
mano šįmet

I.DI.D.

f

sunku pdnai gvarantuojame ir už nas Amerikoje. Pirmtaku- 

mvbėje. Užtikriname jus, vauja ir šiandien, kadangi 
___ fcz «- i 

vienas centas ne bus sunau-'gyduolių už ji. Ir "taip jis. 
dotas be reikalo. j pasilieka visuomet pirmu ;

Penkta. Kas dėl leidimo savo gerumu. Jus visuomet 
vpač todėl, kadišimet knygų, turiu jums, galite atsidėti ant Trinerioj 

daugiau.draugai ir draugės, štai ką Karčiojo Vyno Elixiro, jei- 
pasakyti: jeigu ne ta nela-Jgu jus norite pataisyti pra- 
boji su komunistais byla, tai stą apetitą, užkietėjimą vi- 
knygų leidimo darbą mes i durių, prašalinimą iš pilvo 
galėtume kad ir šiandien'gązų ir sulaikyt širdies phr 
pradėti: nes su raštais nerasimą, gimstanti nuo kaiku-

• ’ ’ w- jis panaikina

i

me I.DLD. teises ir jos'kon- Michelsono, d. P. Grigaičio ūpo nupuolimą ir tt. Jisai 
pagelbsti virškinimui ir su
grąžina gerą apetitą. Jūsų 
aptekorius arba pardavėjas 
vaistų parūpins jums jo grei 
tai, jeigu buTų pritrukęs 
tuo laiku. Tik jus pareika-

GREITA
Silpnybes, paeinančios nuo pvrsidirbiinu. pailsimo, sąnariu ir ruuuieuu 

sustingimo, skausmu sirenose, yra greitai pra&alinainvs, vartojant

PAIN-EXPELLEBI 
••Draugą Reikale”

ŠeiiuVuos, kurios kart4dužiuoju jo veikiančia jiegą, dauginus be jo neapsieina. 
T ra tik vienas l’aiii-Espelleris ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklinta# 
musu vaizbaženkliu

ANCHOR Ikaras?
Jeigu ant pūkelio nėra vaizbažeuklio ikaro, tai iis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35e ir 7Oc. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus:
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York J

“KELEIVIO” SKAITYTUJę 
MNU.

ki šposą...... .. —- — --
kiti federalės valdžios agen
tai suorganizuodami komu
nistų "partiją." tai supran
tamas dalykas, kad tokiame 
atvėjije laimėjimas butų jų 
pusėj.

Taigi, kaip matote, delei 
į tų dvieju priežasčių mes ir 
ne paskelbėme rinkimų nau
jos Centro Valdybos- Nori
me palaukti iki pilnai susi
tvarkys tos LDLD. kuopos, 

i kurios iki šiol da nespėjo su- 
isitvarkyti: antra, nenorime 
naujai LDLD. valdybai pa
vesti reikalų, kurie da nėra 
pilnai sutvarkyti. Kaip tik 
užsibaigs byla ir jos laimė
jimas bus musų pusėje, tuo- 
Įjaus paskelbsime rinkimus 
ir tada perduosime viską 

i naujai valdybai pilnoj tvar
koje.

Trečia. Kas dėl čarterio, 
'tai dalykas stovi gana ge- 
jrai. Čarteris yra išimtas ir 
'jo originalas, su New Yorko 

" > sekreto
riaus parašu, randasi pas 
i LDLD. iždininką d. K. Liut
kų: i 
[randasi pas LDLD. buvusi 
uirmininką, komunistą A. 
Petriką, kurią, kaip jums 
jau yra žinoma, jie perdirbo 
ant savo kurpalio.

Tiesa, čarteris dar nėra 
atspausdintas ir nei viena 
kuopa jo neturi: jo neturi 
[netiktai musu kuopos, bet ir 
tos, kurios nuėjo su komu- 

{nistais.
Jeigu iki šiol čarteris ne

atspausdintas ir ne išsiunti
nėtas kuopoms, tai draugai 
nekaltinkit mus. nes tai čia 
ne musų kaltė, bet kaltė tų 
gaivalu, kurie per kelis me
tus LDLD. reikalus tvarkė 
ir čarterio nepajiegė at
spausdinti.

Bukite, draugai, ramus ir 
turėkite truputi kantrybės! 
Kaip tiktai bylą laimėsime, 
tuojaus duosime čarteri at
spausdinti ir tada ji išsiun- 
tinėsime visoms persiorga
nizavusioms kuopoms.

Ketvirta. Kiek yra persi
organizavusių kuopų, tikrai j 
negalima pasakyti, nes dar 
ne visos kuopos yra prisiun- 
tusios Centrui savo narių 
metinę mokesti, o kol kuopa 
neprisiunčia metinės narių 
mokesties, tol negalima to- 

____ ____ ___ ™,kią kuopą skaityti pastovia 
sulaiko nuo viršminėto dar-{kuopa. Tik tiek galiu pasa- 
bo, — komunistų užvestoji kvti, kad pasekmės turime 
byla. Jums, draugai ir drau- Can^_ geras, nes pusėtinai 
ges, turbut jau yra žinoma, didelis skaitlius kuopų pil- 
kad komunistiški padaužos, nai susitvarkė ir jau užsi- 
su savo lyderiu p. A. Petri- j mokė jo metines mokestis, 
ka priešakyje, traukia vai-Į 
diškan teisman LDLD Cen- kų ir išlaidų, 
Iro iždininką d. K. Liutkų, draugai ir draugės, tiek pa- 
begėdiškai reikalaudami, sakyti: pilną atskaitą mes

vėl klausia: ar{ 
Centro komitetas, 

____  išleisti kokią 
knygą ir ar turi tam tikslui 
parūpinęs tinkamų rank
raščių ?

Suprantama, atsakinėti Į 
kielęieną užklausimą laiš
kais, neturiu pakankamai 
laiko; antra, nenoriu drau
gijai daryti perdaug didelių 
išlaidų. Taigi, i visus augš- 
čiau tilpusius 
noriu atsakyti 
niuku.

Visųpirma 
priežasti, kuri mane sulaikė 
nuo rašinėjimo organizaci
jos reikalais straipsnelių. 
Jums, draugai ir draugės, 
turėtų būti žinoma, jogei aš 
nesu jokis biznierius, be: 
paprastas dirbtuvės darbi
ninkas, kuris dirbu pusėti
nai ilgas valandas, ir tai dir
bu ne nuo valandų, bet nuo 
štukių (piece work), kur 
prisieina taip nusikamuoti, valstijos generalio 
jog parėjus iš darbo netik- ’* 
tai nesinori imti plunksną ir 
ką nors rašyti, bet kartais 
nesinori ir vakarienę valgy
ti. Tik šiomis dienomis ma
no darbo sąlygos truputi pa
sitaisė, tai ateityje gal turė
siu daugiau atvangos ir ga
lėsiu daugiau ką parašyti 
bei nuveikti musų organi
zacijos gerovei.

Antra, kodėl mes nepa
skelbiame naujų Centro 
Valdybos rinkimų? Pa
skelbti naujus rinkimus kol 
kas negalima, ir tai deiei 
dviejų svarbių priežasčių. 
Viena priežastis yra ta, kad j 
dalis persiorganizavusių 
kuopų dar nėra pridavusios 
pilno savo narių skaičiaus; 
gi neturint tikros žinios, 
kiek kurioj kuopoj randasi: 
narių, negalima išsiuntinėti' 
nominacijos blankų. _Nega- 
na to. gerokas skaitlius kuo
pų tik dabar pamatė komu
nistų viliugystę ir pradėjo 
persiorganizavimo darbą. 

Taigi paskelbus rinkimus, ir 
tuo budu atėmus vėliau per
siorganizavusioms kuopoms 
teisę dalyvauti rinkimuose, 
galėtų kilti protestų ir ne
pasitenkinimų naujai iš
rinktąją valdyba, o tas galė
tų pakenkti organizacijos 
augimui.

Kita priežastis, kuri muši

stitucija, kuomet tie gaiva-)m kitų musų draugų inteli-
• lai, kurie traukia d. K. Liut-Įgentų; bet kol neužsibaigs 
kų i teisiną, reikalaudami >u komunistais byla, tol ne-

• jiems neprigulinčio I.DLD.{galime si darbą pradėti. Jei-
iždo. senai jau sulaužė I gu teisinas Įvyks trumpoje 
draugijos konstituciją, o-da-{ateityje ir bylą mes laimėsi- ...... .
bar ir pačia draugija nori me, tai gal apie pabaigą šių; laukit būtinai tikro 1 nne- 
nuvesti i nelkes Bet iei<m metu ir suspėsime bent vie-Įri° Amerikoniško E!exiro Sijas sueitais* faktais ne-Įną knyga išleisti. Bet jeigu HKarčiojo Vyno arba kito- 
siskaitvs, jeigu jis norės to- kartais ir nepavyktų šįmet .kioms ligoms įsukus Tiine-
• ■ - ”a iškirst, koki iškirto (nieko išleisti, tai visgi netu- ri° Karčiojo Angehca Toni- 

rime nusiminti, nes sekanti ko, Trinerio Liniment, Iri-*" • A i • i • X— - — —. 4-
rime nusiminti, nes sekanti ko, Trinerio Liniment, Tri- 
meta galėsime jų tiek išleis- nerio Antiputrin, etc., Įrat- 

' sisakykite imti dirbtinius, 
o ne tikrus Trinerio vaistus! 
-Joseph Triner Company, 
1333—1345 S. Ashland avė., 
Chicago, III.

I 
I

užklausimus 
šiuo straips-

paaiškinsiu

bo,

GERB. "KEL." SKAITYTOJAI!
Jus žinot, kad visokie spaudos 

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

Su pagarba,
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.

S975

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka |
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikit* įn 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokiu naminių vaistu šaknų nuo vi- * 
lokių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
matizma, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- ’T) 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- T 
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyra ir mo- 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame g iriausius daktarus per telefoną už- 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite į APTIEK Ą po numeriu (-7

100 SALĖM ST.. BOSTON, MASS.

i
>!

GRINŽKITE LIETUVON
Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šim

tais Lietuviu i Tėvvne ant HAMBURGO, PRAN
CŪZIJOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO 
ir 1.1. Pasportus kiekvienam gaunam i kelias die
nas. Laivakortės labai pigios. Rašykit arba va
žiuokit stačiai pas mus.

ti. jog atlyginsime musų 
draugams ir už ši metą.

Bet viena, ko aš jūsų, 
draugai ir draugės, prašau. 
— tai nenuleisti rankų, bet 
dirbti su energija, kaip kad 
dirbote iki šiol. Dirbkime, 
draugai ir draugės, visi, nes 
lik bendras darbas tegali 

“musų organizaciją išgelbėti 
nuo priešų ir prašalinti jai 
gręsianti pavojų.

M. j. Iškauskas
T.DLD. Laik. Sekretorius 

363 Grand st.,
Jersey City, N. J.

LAISVAS ŽODIS "KELEI
VIO” REDAKCIJAI.

Gerbiamieji!
Siunčiu apstok?, skaiči’j 

naujų ir senų "Keleivio” 
skaitytoj u prenume ratų. 
Bet kanu pranešu, kad ne- 
sakvtumet užtai ačiū man, 
bet kad pasidėkavotumet 
patis savo gabumams, jog

kuomet carteno kopija patajj<ot "Keleivi” vesti tik
rai darbininkiškoj dvasioj. 
Šiandien darbininkai jau 
kaip tie seni žvirbliai — ant 
pelų juos nepagausi. O "Ke
leiviui" skaitytojų šiandien 
lengviau gauti, negu kada 
nors pirma, šitas faktas pa
rodo. kad tie nauji karaje- 
dai iš Brooklyno negali pa
kenkti socializmo mokslo 
pamatams; jie tik viršūnes 
terlioja ir žiedus gadina. 
Bet geriausis vaistas 
amarui išnaikint 
ir nesumušami 
argumentai.

Taigi patartina kiekvie
nam darbininkui skaityti ir 
studijuoti "Keleivi,’’ kaipo 
visuomenės, socializmo ir ži
nijos laikrašti. "Keleivis” 
kainuoja apskritiems me
tams tik 32. Užsirašantiems 
pas mane, aš duodu da ir do
vanelių.

tam 
vra tvirti 
"Keleivio”

J. Pakarklis,
23 Dean st., 

Norwood, Mass.

Šaltis platinasi 
ir platina influenzą 
prašalink šalti 
tuojaus su

HILL’S

CASCARAfc£QUININE

Ant 21 
akmens

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

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kau žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiulijimos. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso užSd.75 C. O. D. ir persiuntimo 
tašius, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu-1 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 

' kiekvienu laikrodėliu.

EXCELS1OR WATCH CO. 
“!>6 Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILU

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

iš Lietuvos kvitas kaip tik pinigai aplaikomi. Gvarantuojame kož- 

ną auksiną. Siųskit pinigus tuojaus.

Rašykit ar ateikit kolei yra geras laikas:

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

Pavyzdingos šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių formo

je — saugios, tikros — 
prašalina šalti Į 24 va

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

ną viršų su Mr. Hill’s peveikslu.
Visuose Aptiekose.

PLAUKAI!!!
Kas turite nulipusius plaukus 

ar niežėjimą galvos odos, plei
skanas, puolimą ir žilimą plau
kų, retus plaukus, taipgi spuo
gus arba šašus, duokite savo ad
resą ir 2c. štampą. (25)

WESTERN CHĖMICAL CO.
Box 9, Wilkes Barre, Pa.

j&

Kaslink paskelbimo Įplau- 
’turiu jums,

pilną atskaitą mes

NĖR VIETOS PROTIN
GAM ŽMOGUI.

Vienna — čia rankų dar
bo darbininkai gauna algos 
tris ir keturis syk daugiau, 
negu proto darbininkai. 
Gatvėkarių konduktoriai, 
kriaučiai ir šiaip darbinin
kai gauna nuo 25,000 iki 50,- 
000 kronų i metus, bet gydi- 
tojai, advokatai, ir taip pro
fesionališki darbininkai, vy
rai ir moters, gauna nuo 
10,000 iki 15,000 kronu i me
tus.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.95

F

Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirka- 
kia plačiai j šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisiųsk $1.95 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

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

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją Išdirbs 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu. 
Toji mostis išima plėtmus raudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu 
tęs 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst 

' :r štampo mis.
J. RIMKUS.

į P. O. BOX 26, HOLBROOK. MASS.

pridėti prie kiekvienos bonkutės.

k

k

nit'žS i yal- 
az y<jj i u t u .*. 

i'r raikau ta*

durtai !" 
m tau k<ę*t bė
kit- monu plati- 
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VEELES!"

H.IGDE. tp ma
~c ! Jsbc..i lž a > ciuckius 
'rinkikus, luuila rim u:< ■ 
• h ko ‘tepa/; įbėįo t 
.tinti... Man y 

”.V«.. tai 
'atinyai ! 2 • v r‘ k. 

yražu*. /Titis 
'lt Lot! gJ rarioji
Kas tai yra RUFFLES? Ar 
gyduolė? Ne!! Ar kve- 

vnnduo? Ne!! RUF- 
yra tai paprasčiausis 

' plaukų ir odos sustiprintojis, 
_____ žmogui priklausanti grožį. O kas gal

bnt gražesnio už ilgus. bi:?.gancni... švelnius plaukus? Kas gal būt 
odą?

ur 1' 1-^ iw jo »
s! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
rijų dienų bėgyje RC FFI.ES pradės mažinti 

’ymėsneliks! Paskui tik retkar- 
ą. kad pleiskanos neatsinaujintų. « 

. . ’ . . Kaštuos tik
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 

"“Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

-——F- AD. RICHTER 6 CO.. 326-33C Sroadway. New York-——

p:anti< 
FLES

prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. (.) kas gal

smagesnio už vystą nenicžinėią galvi

panaikina pleiskanas! Su jomis 
trynimo: dviejų ar . . . .
pleiskanas, o savaitės laike ją jau nei 
ėiais suvilgant galvą bus užtekti V _______

» Kusipirkte šiąnakt RUFFLES bonktitę aptiekoje.
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Stebuklingas Kalendoriškas Laikrodėlis

KIEKVIENAS LIETUVYS PRIVALO
IŠKELIAUT, PASIDĖT, PASIŲST PINIGUS Į 

LIETUVĄ per plačiai žinoma virš 40 metų
LIETUVIŠKĄ BANKĄ

Kuris parodo valandas, minutas. dienas savaitės, ku
ris mėnesis. mėnesio dieną ir permainas. Tai yra 
kas stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra didelis pa
rankamas visam amžiui.. Lukštui to laikrodėlio yra 
gražus ir labai tvirt’. 7 akmenų, mechanizmas ge
riausio plieno ir nike’io. laiką laike gerai, ir trva- 
rar.tuotas ant 20 metų. Kiekvienam, kas tik pamato 
tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus $15.00, o 
męs parduodame fabrikos kaina už $3.75 ir priedų 
duodam, kuris perką laikrodėli mašinėlę drukavot 
laiškus itypv.riter>, kuri yra graži ir tvirta. Tu
ri visas raides, numerius ir ženkus ir ant jos kožnas

gali drukuot., kaip 

ant brangios maši- 

Ji parsiduora po $5.00 ir brangiau, o 

pas mus gauna DYKAI, kas 
perka laikrodėlį-, Užtikrinant kiekvie

nam užganėdinimą arba gražinant pinigus. 

Prisiųsk 25c. rankpinigių, o kitus užmokėsi 

kada viską atneš.į namus. Adresas: (23)

PRACTICAL SALES CVMPaM.
1219 NORTH IRVING AVĖ., Dep. 300, CHICAGO, ILL

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

tarnaujama.
•KUR GALITE saugiai pasidėti savo pinigus ant paluku. 
KUR GALITE pasiųsti pinigus Į Lietuvą sulyg žemiau

sio dienos kurso.
KUR GALITE išgauti pasportus už nominalę užmokesti.

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

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

Bet kaip veikiai'tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuria kenčia 
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą, 
kurią turi ELAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokią 
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.

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

Išmoki uždaryt patrukusias rietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku. Prisiųškite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO 
COMPANY Block 3058, SU Louto, Mo., o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI *nt išbandymo.
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Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinant, kad Jus sučėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam 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 ISPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis Betaria

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

Telefonas: So. Boston—



Jk T 1 Į tu, kuris kompanijai pinigų padaryti pilną jų apyskaitą, o,
Į 11 PC! Ą rRA Q nesugrąžino? O jeigu juo- pinigai pasiųsti Lietuvon.
* ^'**V*A wuu$|mi nebuvo, tai turėjo būti* ’ Kadangi Liet. šelp. Fonde te-i Musų komunistai irgi au

kas kitas, nes, jeigu pati 
„Laisvė’’ šitaip sako, tai ji

--------- 'žino geriau, negu Matjošai- 
Darbas^.is. Jeigu laisviečiai butų 

’ > drabužiui
tik nuo M., tai jie nebūtų sa 

jkę, kad nuo B. agento. Da 
bar Matjošaitis nori užgin- 
jčvti tai, ką ”L.” redakto
rius, per savo rėdomą lapa 
daleido pasakyti. Jeigu 
Matjošaitis butų tai pasa
kęs pirma, negu „L.” prisi
pažino biznevojus su B—pic 
agentais, tai gal ir butų bu
vę galima laisvėčius patei
sinti, ale dabar jau negali
ma remtis tuomi. ką kas ki
tas sako, o reikia remti? 
tuomi, ką pasakė pati „Lai
svė.” Matjošaitis norėda
mas kitus pateisinti, pats 
save pasistato tokiu „drą
suoliu,” kad n^t apsijima 
liudyti, kiek kas turi drabu
žių.

Laisvėčiai, norėdami iš ši
to nešvaraus darbo išsi- 
klampoti, privalo pranešti 
kas buvo tuomi generaliu 
B — pio agentu, kuris net 
kompanijai pinigų nesugra
žinęs, ir apie kurį "Laisvė” 
gegužės 15 d. laidoje kalba 
Tik tuomet bus aišku. Ki
taip, tai bile kas gali para
šyti.

Tur būt nėra nieko darbi
ninkams taip nepakenčia
mo, kaip bedarbės. J 
yra pamatas, ant kurio pa- priėmę kokius 
statjla darbininko šeimy- 
nos namas. Kuomet darbi
ninkas netenka darbo, jo 
šeimynos namas griūva. 
Darbininkas netekęs darbo, 
pradeda neapkęsti pats sa
vęs ir savo šeimynos. Pasek
mės gi būna tos, kad nereta
me atsitikime Įvyksta šei
mynų suirimai ir saužudys- 
tės.

Šių žodžių rašytoją šiur
puliai nukrato, kuomet jis 
pamąsto apie tuos laikus, 
kada jis, atvažiavęs iš Lie
tuvos bastėsi nuo dirbtuvės 
prie dirbtuvės, negalėdamas 
gauti darbą. Tokį padėjimą 
yra turėję tūkstančiai dar
bininkų.

Nežiūrint, kad tūstančiai 
dai’bininkų šioje šalyje ne
darbo rykštės plakami ai
manuoja, nedaug tečiaus jų 
stato sau klausimą, kas yra 
nedarbo priežastimi. Ne
darbas vra taip nepakenčia
mas darbininkams, kad jie 
netik netyrinėja nebarbo 
priežasčių, bet nenori net 
apie jį prisiminti. Ne stebė
tina todėl, kad socialistams 
yra sunku užinteresuoti tais 
klausimais plačias darbinin
kų minias, idant paskatinus' 
jas su nedarbo priežastimis į 
kovoti. Bet tie darbininkai, ■ 
kurie atsisako rišti nedarbo 
klausimą, elgiasi lygiai taip,' 
kaip tas gydytojas, kuris, 
norėdamas išgydyti ligonį,; 
neištyręs jo ligos priežasčių,, 
duoda jam bile vaistus.

Kaip kiekvienas apsireiš-j 
kimas gyvenime, taip ir ne
darbas neužeina be priežas
čių. Norint tas priežastis 
panaikinti, reikia jas ištirti.

Nedarbas yra vaisius ne
tikusio draugijos surėdy
mo. Jis reiškia, kad draugi
jinio surėdvmo mašina pra- Chicago, III., vedamas rokundų 
deda irti. Ateis laikas, kad knygas, paskui nuvykau Bosto- 
ta mašina visiškai atsisakvs pan> Mass., kame patikrinau ir 
žmonijai tarnauti. Reikalin- sulyginau su Iždininko. Kazimie 
gas tada bus tai mašinai pa- ro Šidlausko, vedamomis rokun- 
taisyti mašinistas. Tuo ma- domis................................ .......
šinistu gali būt tik darbinin-!

. kų klesa, nes ant jos pečių vi 
sos draugijos surėdimo ydos 
guli. Ar mums tatai patin
ka ar ne, bet gyvenimas tuo 
keliu eina. Laikas todėl dar
bininkams iau šiandien pra
dėti rengtis tą sunkų darbą 
patikti. Juo geriau darbi
ninkai prie to darbo bus pri
sirengę, tuo pasekmingesnis 
jis bus. Norint operuoti, 
draugijos surėdymo mašiną 
ateityje, reikia gerai supra
sti jos sistemą šiandien, i-, 
dant jai atsisakius veikti: 
butų galima ją pataisyti ir( 
patobulinti.

J. Lapaitis.

Gildė.

Pilna Lietuvos 
Šelpimo Fondo 

Apyskaita.
laikĄiuo Spalių F dien. 1911 
iki Birželio 2 d. 1920 m.

Lietuvos šelpimo Fondo pre
zidentas, Kazimieras Gugis, nu
skyrė ir Įgaliojo mane, žemiau 
pasirašiusi, patikrinti Lietuvos 
Šelpimo Fondo Rokundų knygas

Pirmiausia patikrinau Finan
sų Raštininko, Tado Dundulio,

PASTABOS.

kratų, kurie tą šventę Įstei
gė jau desėtkai metų atgal.

Kas parašys Veršių Ali
ninko, Mockiano, Brazaičio 
ir Bekampio biografijas, 
tam duosiu dovanų visiems 
metams „Keleivi.”

KELEIVIS

i

I

r
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Mokinkimes liauju Kalbą Esperanto!
VADOVĖLIS ESPERANTO KALBOS.

Šita knyga nauja ir dar lietuviams mažai yra žinoma, o pasaulyje 
jau plačiai vartojamą kalbąE S P E R A N1 O.

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 coliu. Kaina su prisiunti- 
mu tiktai $1.00. Kas pirks šią knygą tam priedų dykai duosiu paaiški
nimą kaip galima į trumpą laiką išmokti Esperanto kalbą. Užsaky
mus ir pinigus siųskite šiuomi adresu:

A. S. TREČIOKAS
195 ADAMS STREET,N'EWARK. N. J.

menis, arba skyrių viršininkus, j čiodami minėtą šventę sau i 
arba tani tikrose Įstaigose —I koją Įsikirto. Mat, savo nie- 
ai nutarta, kad J. Neviackas‘neturėdami ir nepa.iieg- 
asvisas surinktų krūvon ir pa-1 darni Įsigyti, jie priversti 
austų Lietuvon, pavedant jas Į nuo kitų savintis. Gegužės 
draugijai ar organizacijai. ku-Į^ventę jie pasisavino nuo tų 
•ios tikslai atatinka Liet. šeip.} neapkenčiamų sočiai denio- 
rondui. ' ’ -x- - ----- x- ’

Kadangi Julija Žymantienė. 
Lietuvių žymioji rašytoja, žino
moji vardu "žemaitė,” kreipė
si raštu i L. š. F. valdybą pra
rydama. idant jai suteiktų pini
ginės pašalpos, reikalingos jai 
sugrįžti Lietuvon,—nutarta su
teikti piniginės pašalpos gerbia- 
najai žemaitei sumoje .8300.00 
(trijų šimtu dolerių) atsižvel
giant i tai, jog ji daug pasidar
bavo Lietuvos šelpimo Fondui, 
iog ji pati yra dėl karės nuken
tėjusi, delei jos senatvės bei ne-j 
turto, ir jog ji savo gražiais dar
bais, tvariniais yra papuošusi 
Lietuvių tautos raštiją.

Į augščiau minėtas skaitlines 
neįeina tie pinigar, kurie tapo 
surinkti laike "Lietuvių Die
nos.” Jie buvo tiesiai perduoti 
Raudonajam Kryžiui. 
Augščiau minėtas skaitlines 
paėmiau iš L. Š. Fondo rokun- 
lų knygų; kad jos yra tikros, 
teisingos, liudiju savo rankos 
parašu. Pranas Butkus.

Birželio 2 d., 1920 m.
Boston, Mass.

NAUJA EPIDEMIJA 
GRĘSIA SERBIJAI.

Pulkai šiltinės užkrėstų 
pabėgėlių iš buvusios gene
rolo Denikino kariumenės 
kasdien atkeliauja Serbijcn 
ir gali užkrėsti tą sali baisia 
epidemija. Serbijos žmonės 
prašė Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus pagelbos.

xCANOy

INFLUENZOS BAKTERIJOS YRA 
VISUR.

j Jeigu jus nesijaučiat visai gerai, 
Į tad turite saugotis, kad nepaagutu- 
I met Infuenzos. Toji liga pagauna sil
pnesnius žmones pirmiausiai. Užlai
kyk savo vidurius gerai, kad nepa
gautą uždegimą ir jus jausitės ge
riausiai.

GARFILAX
i'ra malonus paliusuotojas pavida

le peppemaint saldainių. Jis apsau
gos uždegimo ir palaikys jūsų vidu
rius švariais. Gardus vartoti ir veikia 
greitai be skausmo. Geras jauniems 
ir seniems. Pabandykite GARFILAX 
šį vakarą ir jauskis smagiu ryte. 
Gauk Garfilax pabandvmui dykai. 
NESIŲSK1T PINIGŲ, tik išpildys 
kuponą, kuris yra apačioje, priduo
damas vardą ir adresą:

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

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

jf ”Garfilax”
ame .....^ •• .... .... •• •. ...

i Street
j City

! Daktaru Ofisai:
* •J MEDICAL OFF1CES •

• 22 TKE.MONT KWO, Scollv Sų. J
J BOSTON. MASS. •
• Kalbame Ruskai ir Lenkiškai |
j Gydo vyrų ir moterų slaptas ♦
t ligas, kraujo ligas ir nusilpnė- {
i! iim*- .... •, Primų egzemmaciją ir kraujo ♦ 
i t išbandymų esant reikalui padu- }

• rome dykai. »
, Valandos: Nuo 9 iš ryto iki |
• 9 vakare. K i
L—————————

Laisviečiai
įklimpo.

Atradau, jog lygiai Finansų 
Raštininko, taip-gi ir Iždininko 
rokundų knygos buvo vedama 
geroj tvarkoj ir visos Įplaukos 
bei išlaidos ne tik buvo paskel
biama laikraščiuose, bet teisin
gai ir šąžiniškai atžymima ro- 

įkūndų knygose.
Atradau, jog visokių Įplaukų 

už tą visą laiką buvo:
Pirmais 
Antrais 
Trečiais 
Pastarais met. .

Viso $37,661.50

Pasiųsta Lietuvon ir kitokių 
išlaidų: ofiso užlaikymui, agita
cijai, spaudai ir tt.. butą: 
Pirmais 
Antrais 
Trečiais 
Pastaraisiais

Liekis

Viso

metais.. 
metais...
metais. .

$12,028.03
13,153.39
11,628.78

851.30

i

X epe r šen ai „Keleivyje” 
buvo rašyta, kad laisviečiai 
naudojasi kokiais ten p. B. 
iš bosų gautais drabužiais. 
Nors tikrai nebuvo pasaky
ta, kad ištikrųjų taip yra, 
bet buvo pasakyta, jog taip 
kalbama.

Pati „Laisvė” pasakyda
ma, kad kokis tai B. agentas 
atnešęs „pardavė,” o pinigų 
kompanijai nesugrąžino, 
patvirtina, jog tos pasakos 
turi teisybės.

Šitaip besiaiškindama, 
„Laisvė” pasijuto dar dau- 
giaus Įklimpus. 0 kad iš to 
klampyno išsirytus, tai pa
sikvietė J. Matjošaitj — na, 
ir Matjošaitis "teisina.”

Bet, ar p, Matjošaitis ne
matė, jog „L.” pati pasakė, 
kad kokis tai „B. agentas’’ 
atnešęs, ir net pinigus nesu
gražinęs kompanijai? Ne
jaugi jis butų buvęs tuo 
„Laisvės” tariamuoju agen-

metais99
99

. ...$2,201.68 
......... 11,635.79 
......... 20.113.13 
” ....1,090.02 

............ 2.620.88 

. . •$37,661.50

Pas iždininką ant rankų ran
dasi $2,620.88.

Tuo pačiu laiku, būtent Bir
želio 2 d. š. m., padaryta L.Š.F. 
valdybos narių keletas tarimų, 
kuriuose, kaipo prezidento įga
liotinis, ir aš dalyvavau.

Kadangi Kazimieras Šidlaus
kas Birželio 10 d. š. m. važiuo
ja Lietuvon savais reikalais, tai 
nutarta, idant jis, K. Šidlaus
kas, šituos L. š. F. pinigus, bū
tent $2,620.88 nuvežtų Lietu
von ir, pasitaręs su pp.Andrium 
Bulotu, Steponu Kairiu ir Pra
nu Butkum,pavestų tokiai drau
gijai arba organizacijai, kurios 
uždaviniai atatinka Lietuvos 
šelpimo Fondo tikslams.

Kadangi pas iždininką, 
L. Š. F. skyrių viršininkus 
tose įstaigose tebesiranda
F. ženkleliai, tai pavesta Nuta
rimų Raštininkui, J. Neviackui, 
tie visi ženkleliai išrinkti iš as
menų, pas kuriuos jie randasi,

pas 
ir ki- 
L. S.

-k -k -k -k -k -k
Nuga-Tone

Pasekme po 20 (iena 
arba grąžiname jom* 
pinigas.

i

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^ 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaifrinun-*' 
čius, bandyk Nusra-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligi 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, irazsi ir\ 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia. kankinimai reu- ' 
matizmo. skausmai galvos, neuralgia. štokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadanėiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir j Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip. 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin ąnkštus, išvara laukui S 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus pažu ir suputimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums -tebuklingą 
apetitą, giara gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui, ir žibumą akiems! Nuga-Tone padarą tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu papratę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (901 piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėto pirkti šešes bonkutei. arba šešios menesius gydymo už penktus ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiekcse tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

PRISIŲSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUFONA.
Nailonai Laboratory. L. 21 —537 South Dearborn St.. Chicago, Iii.

■ Gerbiamieji: įdedu ėionais $.......................... meWliu prisiu9ti man................. bonsutNuga-Tone.
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Vardas ir pavardė

Miestas

Gatvė ir numeris

Valstija. .

DIDŽIAUSIAS KLAUSIMAS 
KIEKVIENA] MOTINAI

Kuomet jos pačios pienas 
koki maistą reikia duoti, 
ir tvirtu.

)•

netinka kūdikiui, 
kad palaikius jį sveiku

(CO.\ Dt:.\r^ED MUK)

Išrišo ši klausimą tūkstančių tūkstančiai moti
nu bėgyje pereitų trijų gentkarčių, ir daugiau kū
dikių mito ant Eagle Brand. negu ant kitų visą 
pritaisytų maistų sudėjus Į vieną.

Jeigu jūsų pienas neatsako — jeigu kūdikis neau
ga vogoj, verkia, arba neramus ir piktas, pasiųsk 
mums šiandien kuponą ir gausi dykai instrukcijas 
savo kalboje apie maitinimą kūdikių, taipgi pen- 
kesdešimts keturių puslapių knygą apie kūdikius.

Kam rūpintis apie užtektinimą cukraus ir pieno 
stalui ir virimo reikalams? Ėagle Brand, delei 
savo gerumo ir atsakantumo, paliuosuos jus nuo 
cukraus, dar gi jis yra pigesnis ir toliau siekia. 
Naudok Eagle Brand visur kur reikalinga cukrus 
ir pienas. Mėginkit ji su ryžių koše.

šis tabelis ir Vardas 
vra Jums Gvarantija

INSTEIGTA 1857 M.

Parsiduoda Geruose Aptiekose 
ir Groserių Krautuvėse

The Borden Company 
108 HLDSON STREET 

NEW YORK.

Iškirpk kuponą. Pažymėk; 
norimą knygutę ir prisiųk 
jį mums ŠIANDIEN.
Mrs _ .....................................
Street ....................................
City ..................... ...................
Statė ........................ (8);
...Nurodymai apie Valgius;
__ _ Kūdikių Gerovė.

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

Produktai:
Borden’s Miik Chocolate 
Borden’s Malted Miik

; TIK VYRAMS ’
11 Turime iš Francijos ir iš »

I kitur gražiausių merginų • 
I artistiškų paveikslų. Pri- » 
’ siųskite $1.00, o aplaikysi- »
I te 10 latrai gražių paveiks- { 
» lu (24) ;

‘ W. M. LUNY & VENO CO. •
I p. o. box 103, ;
• PEABODY, MASS. !

ui TTI-.n ! I • ■

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

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

SALUTARAS CHFMICAL INST.
J. Baltrėnas, . prof. 

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

Užlaikom žoles nuo visokių ligų.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasitikt-

BALT1C STATĖS FINANCE CORPORATION
LIETUVIŲ ĮSTAIGA.

(Inkorporuota Massachusetts Valst.) CAPITAL STOCK $100.000.00
Ši Korporacija likosi sutverta geresniam aprūpinimui keliaujančių Lie

tuvon Lietuvių reikalų.

Parduoda Laivakortes ir Siunčia Pinigus į Lietuvą.
LIETUVIAI IŠVAŽIAVĘ IR UŽSISAKĘ VIETAS ANT LAIVŲ PAS MUS.

GEGUŽES 15. LAIVAS FINLAND.
Rafotas Daigins
Leonas Barkauskas

GEGUŽES 29. LAIVAS FRANCE.
Jonas Seba
Jonas Seba
Ona Sėbienė
V. Jablonskis
Jurgis Klimavičius
Adomas Vaivadas
S. Urbonas
Kazys Kaupis
J. .Jokubauskas

BIRŽELIO 5. LAIVAS KROONLAND
Ramaida Tauteris
Antanas Pilvinis
Andrius Venckus
Vaclovas Venckus
Ona Venckienė
Antanas Paškevičius
Antanas Tamošiūnas
Agota Tranavičiutė
Kotrina Tranavičiutė

BIRŽELIO 7, LAIVAS LA LORA1NE,
Kazys Dydas

BIRŽELIO 10. LAIVAS LA TOl RAINE.
Adomas Vasiliauskas
Viktoras Vasiliauskas
Edvardas Vasiliauskas
Zofija Vasiliauskienė

BIRŽELIO 10. LAIVAS ROTTERDAM.
Aptiekorius K. Šidlauskas
Su žmona Minija Šidlauskiene

KURIE MANOTE

r

BIRŽELIO 19. LAIVAS MANCHURIA
l)c:rininkas Balčiūnas
Jurgis Šimkus ,
Jonas čereška 
Jonas Vėbra 
Mikas Baronas 
Krisius Naktinis 
Stasys Dagys 
Don Irvine 
An.Uinas Gudinąs 
Ahtanas Sideravičius 
Martinas Gigas 
Liudvikas Guščiunas 
Jonas Ulevičius

LIEPOS 7. LAIVAS NEW AMS1ERDAM.
Adv. F. J. Bagočius
A. ’K. Neviackas iš Norvrood, Mass.

LIEPOS 31 D.. LAIVAS AQUTANIA.
Komp. Mikas Petrauskas
Garsus
Dr. Jonikaitis 
K. Norkus ex Sandaros Red
B. Juodris, Narys Progress Shoc Mi’g. Co.

RUGSĖJO 3, LAIVAS CARONIA.
Pranas Milišiunas
Juozas

RUGSĖJO
Juozas 
Stasys 
Aleksandra Nevinskas 
Juozas Nevinskas 
Marė Nevinskaitė 
Viktoria Nevinskienė

VAŽIUOT I LIETUVĄ
Pirkite Laivakortes iš laiko, nes sunku gauti vietos ant laivu. Laivai išeina 
šiomis dienomis sekančiai:

Birželio 5, 7, 10, 12 ir 23 iš New Yorko i Havre, Francuziją. 
Liepos 17, 19 ir 31 iš New Yorko i Hamburgą.
Rugpiučio (August) 1, 7 ir 11, iš New Yorko Į Hafnburgą.

Nuvažiavę į Hamburgą lengvai pasiekti Lietuvą. Užsisakydami laiva- 
’ kortę prisiųskite $25.00. Pasportus mes parūpiname gyventojams Bostono 
■ ar netoli Bostono. Iš tolymesnių miestų norėdami gaut informacijaų, kreip- 
; kites pas mus laišku.

: Cor. Broadvvay & E Street,
I* .................. ... 1*1*

t» Solistas A. Sodeika

Mačiukas
14. LAIVAS IMPERATOR.
Nevinskas
Nevinskas

t
►

►
►

►

I

MARGERIO KNYGYNE
GALIMA GAUTI VISOS ĮDOMIAUSIOS 

KNYGOS IR DAILĖS PAVEIKSLAI. — Mei
lė ir Daile (su paveikslais), kaina $1.00. Portu- 
<alu Minyškos Meilišku Laiškų knyga (su pa
veikslais), kaina $1.00. Baltoji Vergija, kaina 
>0c. Artistiškų Paveikslų įmyga. kurioje telpa 
352 paveikslai, aiškiausiai atvaizdiną gryną mer- 

• » . gėlės figūrą įvairiose pozose, kaina $4.00., Mote
riškos ir Vyriškos grynų Figūrų Studijos — tai ’ kurioje lan,
d^si ne tik Įvairiausiose pozose moters ir vyro grynos figūros (mode
liai), bet i r paviršutinė anatomija (kūno subudavojmias), kaina $8.00. 
Artistiški paveikslai, didumo 5x7 colius, kaina 25c. paveikslas (ne- 
siunčiame mažiau, kaip 12 paveikslu) Minyšku Išpažintis (dar 
spaudoje), kaina $2.00. Hipnotizmas' (dar spaudoje), kaina W0. 
Siųsdami orderį, kartu siuskite ir Dinirus > Aiškiai užrašykite savo 
adresą: AL. MARGERIS, 2023 ST PAUL AVĖ . CHICAGO, II.L. g
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K? Koranas rašo 
iš Lietuvos.

Žinomas So. Bostono lie 
tuviams ”real estą te’’ ; '
tas Coran (Nikodem. Kauri-Į 
nas), kuris nesenai išvažia
vo Lietuvon, dabar atsiuntė 
savo pačiai i So. Bostoną 
šitokį laišką iš Lietuvos:

„Parvažiavau i Kauną 
sveikas ir laimingas: niekas 
nieko man nepavogė ir nie
ko neatėmė, nors kelionė bu
vo vietomis varginga. Iš 
New Yorko išplaukiau i Li- 
verpoli laivu ,Cedi ic' 17 ba
landžio. Per jūres kelionė 
buvo gera ir nesirgau, nors 
mano draugai nesveikavo.

„Atvykęs Berlinan ir pa
sitaręs ir patyręs kur geres
nis kelias, aplenkiau Palio- 
kiją. Iš Berlino važiavau i 
Svinemundę. o iš tenai van
deniu iki Karaliaučiaus, o iš 
Karaliaučiaus ant Eitkūnų, 
nes ant Tilžės negalima, ka
dangi ją laiko užėmę fran- 
euzai.

„Kaip gausi mano laišką, 
tai tuojaus išsiimk pasportą 
ir užsisakyk antros klesos 
vietą ant tokio laivo, kuris į 
eis tiesiog i Hamburgą. Pa-Į 
sažieriniai traukiniai eina! 
per Vokietiją negeriausia.l 
bet važiuot galima. Vokie-Į 
čiai žmonės geri ir malonus.] 
tik visa bėda pakeleiviui su ] 
maistu, nes ir palis vokie-j 
čiai turi jo nedaug ir kaip! 
kurių daiktų negalima gauti] 
nei už pinigus. Keleivis ga
li nusipirkti kiaušinių, ka
vos, viralo, bet duonos iri 
mėsos negali gauti. Vokie-Į 
tijos gyventojai gauna vos! 
tik keturis svarus duonos Į Į 
sąvaitę, keturis svarus bul
vių ir ketvirtadali svaro mė
sos. Pieno, sviesto ir cuk-Į 
raus visai negalima gauti. Į 
Žmonės išrodo išblyškę ir Į 
nusiminę: nemačiau nei vie-Į 
no vokiečio linksmu veidu, i 

„Parvažiavęs Į Lietuvą,! 
radau visai ką kitą. Mais
to yra i valias ir visai ne-j 
brangu. Da mažai ką ma-] 
čiau, bet pasilsėjęs po kelio
nės ir atlikęs reikalus, ku-l 
riuos man pavedė So. Bos
tono draugai, važiuosiu Į 
savo gimtini kaimą—Bata-| 

. kius. Aplankysiu ir kitusI 
Lietuvos kampelius. Viską 
patyręs, parašysiu jums 
daugau žinių ir pranešiu, 
kaip reikia važiuoti.

„Duokite nuo manęs labų 
dienų visiems mano gimi
nėms ir kaimynams So. Bos
tone.

„•Jūsų, M. Kaurinas.”

I Kate O’Hare kalbės Bosto
ne.

Pagarsėjusi socialistų 
veikėja ir kalbėtoja, draugė 
Kate O Hare, kuri preziden-1 

,to Wilsono paliepimu šiomis 
i dienomis buvo paliuosuota 

airen-’^ kalėjimo, dabar važiuoja 
(per Ameriką sakydama pra- 
j kalbas. Seredoje, 23 birželio, 
!ji kalbės Broktone, Gark 
Halėj ant \Vard streeto. Ke- ■ 
tverge, 24 birželio, jos pra
kalbos bus Bostone, Natio-į 
nal Teatre ant Tremont st.. 
netoli Berkeley st. kampo 

Į Prakalbos prasidės 8 valan- 
!dą vakare. Įžanga: $1.00. 75 
j centai, 50 centų ir 35c. Tike- 
jtus galima gauti iš kalno 
langių socialistų ofise. 530 
Tremont st.

400 neteko karės darbų.
So. Bostone prašalinta iš 

darbo daugiau 400 ypatų, 
kurios tarnavo valdžios istai 
gose. Tie žmonės didžiumo
je, tai šiaip ar taip nukentė
jusieji dėl karės. Jie skun
džiasi dabar, kad valdžia pa- 
liuosavus juos, paliko jų vie
ton nesenai nusamdytus dar 
bininkus. Vienok pusinin
kas Gallagher sako, kad nie
kam jokių privilegijų neda
ryta ir kad minėtieji darbi
ninkai tapo prašalinti sulyg 
paliepimo gauto iš AVashing 
tono.

Biznierius areštuotas.
George L. Ware, biržos 

mekleris, turis savo ofisą 
ant Congress gatvės, tapo 
areštuotas. Kaltinamas tuo. 
kad paėmęs $2-50 iš Donald 
H. Fuller. Mat jis pardavęs 
St. I.awrence Mining Corpo- 
■< ation šėrą. bet Fuller nega
vės nė šėro . nė pinigų, bet 
teismas ji išteisino.

Ledų vežėjas sukdamosi 
su vežimu, pasku.tinias ra
tais pataikė ant 2 metų vai
ko ir ant vietos užmušė. Ve
žimas priklausė Boston Ice 
Kompanijai.

Lietuvos Misija širdingai 
užgyre lietuvišką audi- 

nyčiu Korporaciją.

LSS. VI Rajono 
konferencija.

Ateinančio] nedėlioj, 
birželio, So. Bostone 
LSS. VI rajono konferenci
ja. Visos LSS. kuo|)os teik
sis prisiųsti savo delegatus, 
nes rajono organizatorius 
ruošiasi važiuot Lietuvon ir 
jo vieton reikės išrinkt nau
ją. Yra ir kitų svarbių rei
kalų. kuriuos reikia būtinai 
sutvarkyti. Konferencija 
bus Lietuvių Salėj (apati
nėj). ant kampo Ė ir Silver 
st., 1! vai. iš ryto.

Kur nesiranda LSS. kuo- 
y o yra prijaučiančių LSS., 

lai jie kviečiami atsilankyti.
PU

20 
bus

•J. Jankauskas.
Rajono raštininkas.

Nepatiko šeimyniškas gyve
nimas.

Roxbury — Benjaminas 
Kozminskis. 32 metų am
žiaus žmogus, kvietkinin- 
. as. nusižudė savo krautu
vėje. kuri randasi antrašu: 
2190 VVashingtos st. Koz- 
mieki vos keturios dienos at
gal, kaip apsivedė. Jisai pa
liko tris laiškus. Vienas bu
vo adresuotas jojo motinai, 
kitas draugui, o trecias — 
pačiai. Laiške i pačią saužu- 
dis prašo ją atleisti jam. 
Girdi, jis jaučiasi prastai, 
liet kelias, kuri jisai pasirin
kęs. esąs geriausias ir leng
viausias.

PARSIDl O|»\ PIANAS geri- > !” 
giai parsiduoda. (251

M. Malonia
291 E St.. So. Boston, Ma -

FORMŠI U I’ \RS1DI OD K h i 
ruimų fornišiai parsiduoda uz. puo j 
kainą. Kreipkiies pas; M. Pi-ia-

150 D st., So. Boston, Mass.

PARSID1 <>l» \ Keri I kambarių 
feriėiai; greita: ir pigiai, sav 
važiuoja j Lietuvą. Kreipkitės;

Mis. Augiis
12O| Washingto<- st-, Noi-vv-hM. 'da-'.

PARSIDl'ODt TONIKŲ IšDIR-
BYSTE —bizni gerai isdi: :>'.a- !’• 
siduoda greitai už prieinam? ■<»•’A 
Savininkas va.:: . 'ja Lietuviu, kreip
kitės ; < 25 >

461 Millbury -t.. M orcestcr. Mass

FORNIČI AI PARSIDl t>D \.
Penkių kam’ ., ui forničiai, \ 

mėnesiai kaip nupirkti, parsidu■> !;• 
pusdykiai, nes savininkas vaziu<«j i 
Lietuvon. Kreipkimės pas;

Frana Milišunų
3011-3 Broadvvay. S. Bostor.. M iss.

Cambridge’; ii 
namas ant Sch< 
maudynėmis ir 
$45.90 i mene :. 
duoda už $35" t. 
gos! Kreipkite <

A. J. Kupsti'.

3 šeimynų medini
Ii st., 13 kambarių si 
pečiais; rendų atn--. 
Vertas Pa: si
'■). Nepraleiskite ■ 
tuojcius pu>;

332 f;roadway.
S.tuth Boston. Mass.

2 šeimynų, 11 kambarių ■ riui- 
Fifth Street, S .uth Bo-aoi- \ i;> 
gražioj vietoj. Namas ta.a visus 
vymus ir rencių atneša s ..." 
-į. Vertas i’;-
>275:>. Lengvos šlygos. i. -

A. J. Kupstis, 332 iJroadu .v. 
South Boston. Mass.

Parsiduoda Paolruimis laimi t 
vietoj. Biznis gerai išdiii'-.;; 
stalai. Savininkas nusipirso i- 
nį. Turi parduoti tuojaus. K 
pas; A. J. Kupstis. 332 Broad»ay 

South B.i.-ton. Mass.
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Tel. So. Boston 1771

Dr. J. Jonikaitis
Chirurgą* ir Gydytoju 

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

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

M * » — » » O «* * *

' Tel. So. Boston 506-V’
• DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
• LIETUVIS DENTISTAS.
Į VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nno 1 iki • rak.

1
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GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
Visus tavorus parduadame} 

pigiau negu kitur. Salyklos 100 | 
svarų SI 1.00; apynių po 90c. iri 
pii'iunčiu visur. J

K. Grigas ;
238 I) st.. So. Boston, Mass. j

IŠEINU IŠ
BIZNIO

IŠPARDUODU
Visą Tavorą

Forničiai, Pečiai ir kito
kie Namų Baldai.

M. OLIM
388 Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

N1DBL1OM1S 
iki 1 v. pe pietų.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name

251 Broadu ay, tarpe C ir D Sta. 
80. BOSTON. MASE.

[j Tel.: Richmond 2957-M.

: Dr. David W. Rosen
i Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 
J Rusiškai.

į Į GYDO CHRONIŠKAS IR SLA
PTAS LIGAS.

VALANDOS:
■ Nuo 8 iki 10 ryto.
Į Nuo 2 iki 3 dieną.

Nuo 7 iki 8 vakare.
5 321 H A N O V E R ST. ®

BOSTON. MASS. j

(

(

1
1

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESU ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Commmiss.
66—67 Journal Building 

262 VVASHINGTON STREET
BOSTON. MASS.

2

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 BROADVVAY, SO. BOSTON 
Tel. So Bostoa >7 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

1
6:30

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir serai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
i popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

Tel. Haymarket 4164
Gyvenimo Tel.: Cambridga 6098.

DR. AL FIDERKIEtflCZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3. nuo 8 iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.
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SPECIALISTAS VENGRIŠKŲ }
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Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIEDMAN
LIGŲ.

VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 

9 vakare.
1069 WASH1NGTON ST. 

BOSTON. M ASS.

Atvažiavo iš Kauno 
architektas-skulptorius. 

ŠĮ panedėli ..Keleivio’’ 
dakcijon buvo 
tik-ką atvykęs 
Boris Lovet-Lorsky. 
tektas-skulptorius 
sjos, tarnavęs 
suomenės darbų 
joj, ir papasakojo daug Įdo
mių dalykų apie Lietuvą.

Kuomet daugelis Ameri
kos lietuvių pasikėlę raukia, 
tik progos, kada bus galima1 
išvažiuoti Lietuvon, tai Lo-Į 
vet-Lorsky turėjo daug var
go padėti, kad dasigavus iš 
Lietuvos Amerikon. Ir mi
nisterijoj tarnaudamas jis 
neturėjo iš ko gyventi, nes 
valdžia neturėjo pinigų val
dininku algoms.

Lorskis, kaipo 
rilis, turi pasidaręs 
Smetonos biustą 
ji kam nors parduoti, 
gavus kiek pinigų čia 
džiai gyvenimo.

Nors Lorskis vra 
tautos ir išauklėtas 
kalboje, tečiaus stebėtis rei
kia, kaip grynai jis kalba j 
lietuviškai. „Kur-gi tamsta1 
taip gera lietuviškai išmo
kai,” paklausė ji "Keleivio" ( 
redaktorius.

„Ogi mokinausi, būdamas. 
Kaune," jisai atsakė.

P. J. Kazlauskui. Audinyčiu 
pirmininkui. Misija Nevv Yorke 

I pasakė, kad kuomet jie važiavo 
[Amerikon. Lietuvos valdžia pra- 
,.šė jų. idant jie Amerikos Lietu- 
į vius ragintų prie tvėrimo Lietu
vos audinyčios, ba Lietuvoje au- 
dinyčios yra taip reikalingos, 

i kaip ir maistas. Ir taipgi užtvir
tino, kad Lietuvos valdžia, ar 
; Komercijos Ministerija, prisidės 
■ Iient su dviem ar trym milionais 
įauksinu prie statymo audiny- 
|čios.

Dar trumpas laikas, kaip pra- 
įsidėjo organizavimas, bet gali- 
, ma matyti pasekmes iškalno. Į 
tris savaites laiko serų jau par-

|Dr. L. J. Podder
$ Iš Petrogrado.
| GYDO SLAPTAS VYRU IR
X MOTERŲ LIGAS.
X Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
X VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
® iki 9 vai. vakare.
V Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) 
| 69 CHbMBER ST, BOSTON.
T Teleptione: Haymarket 3390

Tk r—r~_. V-r. r~~ r.. T

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOS, IOWA

■

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

GERIAUSIAI siųsti pinigus j 
Lietuvą per P. BARTBEVIČI X

S77 Cambridge st..
E. Cambridge. Mass.

kiais už p-usę 
l as važiuoja 
puiki, biznis 
Nepraleiskite

16 FA( TORY STREET. 
NASHUA, N. H.

Abelnas Tonikas.
Nei vienas nesiginčis su tuo. kad 
ansknta sveikata didžiumoje pri
klauso nuo prideramo suviršk— 
Jei šitas darbas susilpnėja, sulėtėja, 
ar pasidaro neužtenkamu, tąsyk ga. ■ 
kilti kitos negaiės. Taigi kiekvienas 
mes turėtume saugotis ir žiūrėti, kad 
virškinimo darbas butų ncrmalis.

'•■■■T""

jam be* trumpi žie-

PRAKALBOS

WILMINGTON. DĖL.1712 VVASHINGTON ST.

TIK SMH)

ši* Bibliją. pinigus

su Pa
veikslais i

-•'.P'- 1

Pirmu
Kortu i 

Lietuvių 
Kalboje

SOCONY
KfROSM

GREITAM PARDAVIMUI.
.Medinis 3 šeimynų Namas, turi 
11 kambarių, geros maudynės, 
skalbyklos, toiletai, užpakalyje 
1 iazai. Neša randos $50 Į mėne
si ; prekė $4,600. Lengvos išly
gos. Tik viena minuta iki karui 
5 minutos iki skvero ir Elevaites 
.'loties. /Savininkas turi išva
žiuot. Matyt savininką galima 

i vakarais. (25)
V. Lutkin. 33 Rawson st„ 

Dorchester. Mass.

FARMA. Bridgewaler, 
skėriai žemes. 7 karv's 
arkliai, 2 kiaules, apie 
namai, ir 500 obelių medžių. Krcip’ 
tės pas: A. J. Kupstis.

332 Broadvvay. So. Boston, Mass.

J

PARSIDUODA PAVEIK
SLU GALEREJA-STUDIA

Su visomis mašinomis ir Įran- 
prekės. Savinin- 
i Lietuvą. Vieta 

gerai išdirbtas, 
progos. (25)

S 
Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamas) yra 
pageidaujamu tonikų, kuris, kaip i ■ 
noma, suteikia kuogeriausias pa
sekmes. Jis apskritai paaskt.ra ir 
jo vertė yra priparodyta gydanties 
nuo nevirškinimo, dispepsijos, netu
rėjimo noro valgyti, vienvalinio vi
durių užkietėjimo, ir apskrito nusilp
nėjimo stovio. Kama 85c ir 4c 
mokesčių, visose aptiekose.

I
Sumažinkit Kaštus

Kuro
Ne» Perfection Aliejaus Pečius tikras pinigų! 
taupintojas. Kuras naudojams tik tuomet, ka
da reikia virti. Kaip tik prikišai dektuką. 
tuojaus turi ugnį greitam virimui ar lengvam.

Nė lašas aliejaus nesusinaikina, nes ilgas mė
lynas kaminėlis taip traukia kad viskas sude
ga ir visas karštis eina tiesiai prie dugno.

re- 
apsilankęs į V* ik.’ v m* itmu, .'Vi u J c* V* J/Ctl “
1S Kauno vįrį $8000.00. Yra prisiu-
•-L arc^1_| sta kelios dešimtis laiškų. k;i- 

1S pi°ię-,riuose pageidaujama daugiau 
Lietuvos V1-. informacijų. O kiti tiesiog pra- 

I ministen- ,;o priimti jų vardus prie korpo
racijos juo greičiausia ir prižada 
Įdirbti savo mieste kalbamos, or- 
įganizacijos labui.
į Iki šėrininkų metinio susiva- 
ižiavimo, kurs turi Įvykti po atei- 
inančių Naujų Metų, matyti jau 
į bus didesnė pusė kapitalo sukei
kta.
Į kurie greitai Lietuvon mano
te važuoti ir ten užimti vietas.

i tai turite pasiskubinti savo var
gius juo greičiausia užsiregist- 

, . |ruoti. Ba tvarkoma yra taip, kad
" ,7 kurie pirmi užsirašys ir pasidar-

vbuos organizavime, tai tie Lie-’ 
IT nore IĮ.+.uvoj€ užimti pirmas ir geros-’ 

,nes vietas.
P1 i Šerai po $10-; mažiaus nepar-Į 

- , įduodame, kaip 10 šėru. Pirma! 
7VuU1 . ‘* ‘ mokestis $10. o likusiuos pini-!

<\gus reikia mokėti po dešimtį do
lerių kas mėnuo.

Korporacijos pirmininkas, P.
J. Kazlauskas, tuoj išvažiuoja 

Ų Lietuvon padaryti su Lietuvos 
valdžią sutarti.
American & Lithuanian Testik

Corporat ion 1
218 Tremont St., Boston, Mass.

■'PIRMOSIOS GEGUŽĖS’’

OPERA!
Muzka komp. M. Petrausko, žodžai V. Stagaro

Trijų aktų, 5-ių atidengimų. Veikalą išpildys ga
biausieji "Gabijos” ir kitų miestų artistai po vadovy
ste komp. M. Petrasko, palydint Simfonijos orchestrai

Opera bus perstatoma Subatoje ir Seredoje,

19 ir 23 Birželio—June 
DUDLEY OPERA HOUSE

113 I) U D L E Y ST., BOSTON, M A SS.
Pradžia nuo 7:30 vakare.

Veikalas paimtas iš darbo žmonių gyvenimo ir atvaiz 
dina revoliucijos laikus. Atekite visi!

Užkiečia visus "Gabija.

Kate O’Hare kalbės Ketvege
24 Birželio—June, 1920 

NATIONAL TEATRE
TREMOM ST., netoli BARKELEY STREET

BOSTON. MASS. Durys atsidarys nuo 7:30 'a^- 
Dr-gė O’HARE dabar tik tapo paleista iš kalėjimo, kur ji iš
sėdėjo du metu už priešinimąsi karei. 
Grajins Simfonijos Orchestra Visos sėdynės numeruotos. 

Tikietai po $1.00, 75e., 50c. ir 35c. Tikietų galima nusi
pirkti iš anksto Socialistų ofise. 530 Tremont st-. League 
for Demokratic Control ofise. 2 Park Sq., ir bus^ galima 
gaut prie durų. Kviečia Komitetas.

3,000,000 vartotojų Nevv Perfection Aliejaus 
Pečių ’.iuosi nuo nešiojimu anglių, malkų ir pe
lenų. Padirbti su 1, 2, 3 ir 4 degtuvais.

Sekantis jūsų patogumas—New Perfection 
Vandens šildytojas. suteikia karšto vandens 
už labai mažus iškasėtus. Klauskite apie jį 
jūsų pardavėjo.

STANDaRD OIL CO. OF NEW YORK

NEW PERFECTION
071 COOK STOVE AKD ViATER HEATER

Forbett resultt
Kerotent

Dabar k* tik išėjo iš po spaudo.

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE

mitra Biblijos 5*4x8 coliu*, turi 382 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas šią Biblija ir tė- 
mydamas j paveikslėlius, (kurie per
stoto kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogini to
kia knisą i£ijo. 
mos vakarai.

KAINA

Norinti šaut
Muškit Expreso ar Pačio Money Orde
riu. arba registruotame laiške adresu:

"KELEIVIS”
255 Broadv.y, 
Boston, Mass.

PINIGUS I LIETUVĄ
■ ir į visas kitas šalis -

GREITAI IR SAUGIAI NUSIUNČIA

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
SULYG PIGIAUSIO DIENOS KURSO.

SUSTATO ĮGALIOJIMUS (DOVTERNASTIS) DALIŲ ATJIESKOJIMUS. TURTŲ 
PARDAVIMORAšTUS, IR KITUS NOTARIALIUS DOKUMENTUS.

Išrūpina Pasportus į Lietuvą.

LITHUANIAN DEVELOMENT CORPORATION
H OME OI FICE

Nuosavas Nam«is New Yorke

Lithuanian Development Co. 
294 EICTH AVĖ.. KAMPAS 25-th STREET 

NEVV YORK, N. Y.


