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Palanga jau perėjo 
į lietuvių rankas.

f

LIETUVIAI SVEIKINA 
JURĄ.

Gėlės ir žolynai puošė 
iškilmes.

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje gavo iš Kauno "El
tos” telegramą, kur plačiai 
aprašomos iškilmės, prie 
kokių 31 kovo buvo perduo
tas Lietuvos valdžiai Palan
gos uostas ir atidarytas Lie
tuvos Respublikai pajūris.

"Dvyliktą valandą,” sako 
telegrama, "visi musų val
džios atstovai ir kariume
nės dalis atvyko prie neut- 
ralės zonos sienos, kur ties 
triumfaliniais vartais Lie
tuvos valdžia buvp sutikta 
Palangos valdybos atstovų, 
kuriems sienų komisijos at
stovas Yčas su armijos va
du žukauskiu ir Lietuvos 
vyriausybės atstovais prie
šakyje įteikė Tautos vėlia
vą, pasakydamas atatinka
mą kalbą. Kariumenės dalis 
peržengė zonos sieną su dai
nomis ir muzika. Prie Pa
langos įvyko nepaprastai 
širdingas ir gražus Palan
gos gyventojų sutikimas 
musų kariumenės ir vyriau
sybės atstovų, kurie žengė 
tarp ilgiausių žaliuomynų 
girlandų ir buvo apibarsto
mi žolynais.”

Ant Birutės Kalno buvo 
iškelta Lietuvos vėliava, ku
riai pasveikinti buvo iššau
ta 31 kartas iš armotų.

Po tam visa paroda nuvy
ko pasveikinti Jurą, nuo ku
rios Lietuva per daug metų 
buvo atskirta.

Tik vienas dalykas, kuris 
negali padaryti lietuviams 
jokio džiaugsmo nei garbės, 
tai tas, kad į tą grynai vals
tybinę aferą buvo įkišta 
bažnyčia. Bažnyčioj buvo 
pamaldos, iš bažnyčios pa
roda ęjo ant Birutės Kalno, 
ir tenai da sykį poteriauta 
ir kun. Kasparavičius sakė 
prakalbą. Išrodo, kad nesi
laikydama kunigo andaroko 
Lietuvos valdžia negali nei 
žingsnio žengti, šlykštu!

LIETUVĖ MIRĖ NUO NA
MINĖS DEGTINĖS.

Visas miestas nusigando.
Plymouthe, Pa., pereitą 

sąvaitę tarp lietuvių ir len
kų buvo labai daug baimės. 
Mat viena moteris gerda
ma naminę degtinę tenai 
numirė, o kita labai sunkiai 
apsirgo, todėl žmonės įsi
vaizdino, kad visa degtinė 
Plymouthe gali būt nuodin
ga, ir kam tik išsigėrus pa
sidarė negerai, tas tuojaus 
saukėsi daktaro. Ištyrus te- 
čiaus pasirodė, kad Plymou- 
thas serga daugiau nuo bai
mės, negu nuo degtinės.

Taip rašo vietos anglų 
laikraštis "Leader,” kurį 
mums prisiuntė vienas "Ke
leivio” skaitytojas.
‘ Bet buvo ir nuodų. Nuo jų 
numirė Ona Sosnovskienė, 
kurios vyras yra lenkas, bet 
ji buvo lietuvė, po tėvų — 
Asakevičiutė. Kita moteris, 
Kuri taip pat buvo užsinuo
dijus, bet daktaras atgrie
bė, taipgi buvo lietuvė — 
Krisiulevičienė. Jos gavo 
tos nuodingos degtinės pas 
lietuvį Simą Marcinkevičių. 
Sosnovskienė ten pat Mar
cinkevičių namuose ir mirė, 
o Krisiulevičienė da parėjo 
namo.

Marcinkevičių ir jo žmo
ną policija areštavo ir daro 
tardymą. Jiedu ginasi ne
davę toms moterims nieko 
gerti, bet kaimynai sako, 
kad Marcinkevičienė pirku
si nuo farmerių stiprios 
’saidės” ir sumaišiusi ją su 
da "stipresniu štofu.” Ma
noma, kad viskas paaiškės, 
kaip Krisiulevičienė tiek 
pasveiks, kad galės liudyt.

ANGLŲ VALDŽIA NETE
KO 46 KAZOKŲ AIRIJOJ.

Pereitą savaitę Anglijos 
valdžia, kovodama su Airi
jos žmonėmis, neteko 46 sa
vo apmokamų galvažudžių. 
Aštuoniolika jų buvo už
mušta ir 28 sužeisti. Airiai 
buvo padarę pereitą sąvaitę 
26 užpuolimus ant Anglijos 
kazokų.

SUŠAUDĖ 2 GENEROLU.
Meksikoje pereitą sąvaitę 

buvo sušaudytas Victor bar 
zcano ir Heriberto Saldago 
už suokalbį ant augštų val
dininkų gyvybės. Juodu 
areštavo ant pašto siun
čiant kariumenės viršinin
kui bombą pakete. Tuojaus 
buvo sušauktas karės teis
mas ir nuteisė juodu sušau
dymui.

MINSKE SUKILO BOLŠE
VIKŲ ARMIJA?

New Yorko "Tribūne" iš
spausdino žinią, atėjusią iš 
Kopenhagos per Londoną, 
kurioj sakoma, kad Minsko 
mieste revoliucionieriai nu- 
vertę bolševikų valdžią ir 
paėmę miestą į savo ran
kas. Buvusi tenai 8-ta bol
ševikų armija perėjusi revo
liucionierių pusėn. Revoliu
cionieriai apskelbę Baltgu- 
diją "demokratine respubli
ka.”

Panaši žinia apie Minską 
buvo atėjusi jau kelios są- 
vaitos atgal, kuomet Kronš- 
tate buvo sukilę jurininkai 
Ar čia kartojamas tas pats 
paskalas, ar naujas "atsiti
kimas,” sunku pasakyti.

1,200,000 ANGLIAKASIŲ 
SUSTREIKAVO AN

GLIJOJ.
Balandžio 1 naktį Angli

joj sustojo visas darbas an
glies kasyklose ir 1,200,000 
angliakasių dabar streikuo- 
jr, nes kasyklų savininkai 
atsisakė išpildyt darbininkų 
reikalavimus. Tik nežymus 
skaičius darbininkų pasiliko 
kai kur dirbti,- sakydami, 
kad jie nepaisą, kokiomis 
sąlygomis didžiuma susitai
kys su kapitalistais. Šiaip 
gi visi metė dairbą. Išėjo 
net mechanikai, pumpuoto- 
jai, mulų varinėto jai ir ven
tiliacijos prižiūrėtojai. 
Mulai visi pasiliko po žeme 
ir kasyklų savininkai labai 
susirūpinę, kad jie tenai ba
du neišstiptų. Dedama di
džiausių pastangų kad su
radus streiklaužių, nes bijo
masi, kad vanduo neužlietų 
kasyklų, kuomet niekas jo 
nepumpuoja, bet kol kas da 
skebų neatsiranda.

Apskelbus Anglijoj mai- 
neriams streiką, tuojaus iš 
Europos pasipylė Ameri
kon užsakymai ant anglies. 
Nors Anglijoje esą da apie 
1,000,000 tonų prikastos an
glies, bet kaina tuojaus pa
kilo 2 šilingais ant tono.

Anglijos valdžia labai bi
josi, kad geležinkelių ir 
transporto darbininkai, ku
rie sudaro sd angliakasiais 
taip vadinamą "trilipę są
jungą," • neapskelbtų užuo
jautos streiko. Šita sąjun
ga išviso turi apie 3,000,000 
narių ir kontroliuoja prak- 
tinai visą Anglijos judėji
mą.

KYNUOSE ŽMONĖS MIR
ŠTA NUO BADO.

Kynuose yra bado apim
tos trįs provincijos: Honan, 
šensi ir Chihli. Honano pro
vincijoj kas diena miršta 
badu po 1,300 žmonių. Šensi 
provincijos vietose, kur dar
buojasi Amerikos šelpimo 
draugija, išmirė jau 50,600 j ki ginkluoti plėšikai įsiver- 
žmonių nuo to laiko, kaip žė į vidų, parmušė kasieriu ___ t—n -__ •_________ v '

URBA1TIS NORĖJO 
PABĖGTI.

Juozas Urbaitis, kuris su 
savo broliu Franu dabar sė
di Toledo miesto kalėjime ir 
laukia teismo dėl užpuolimo 
ir apiplėšimo pašto, pereitą 
sąvaitę bandė pabėgti. Jis 
buvo surakintas su savo 
broliu ir varomas iš teismo 
atgal į kalėjimą, kaip staiga 
jis ištraukė nedidelę savo 
ranką iš pančių ir pasiiiuo- 
savęs leidosi bėgti, bet tuo
jaus buvo pagautas ir užda
rytas už geležinių durų.
' Urbaičiai paeina iš lietu

vių, jų tėvas buvo tikras lie
tuvis (jis jau miręs), bet jie 
lietuviškai visai nemoka. 
Jie išauklėti lenkų parapiji
nėj mokykloj ir visi sulen
kėję. Jie yra dievobaimingi 
katalikai.

Jų byla prasidės lt balan
džio. Iš kalėjimo jų nepa
leidžia, nes nėra kas uždėtų 
tokią didelę kauciją: už Juo
zą reikia užstatyti $125,000. 
už „Franą — $100,000. Ir tai 
šita kaucija dabar liko da 
sumažinta. Pirma už vieną 
reikalauta $175,000, o už 
antrąjį — $150,000.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
St Paul mieste, Minneso- 

tos valstijoj, pereitą sąvaitę 
tapo apiplėštas bankas. Pen-

True translation filed with the post- master at Boston, Mass.. on April 
G, 1921, as reųuired by the Act of October 6, 1917.

Vokiecitį komunistėli 
atšaukė sukilimą.

MOTINA UŽDAVĖ NUO
DŲ SAVO VAIKAMS.
Netoli Ęlemingo, New 

Yorko valstijoj, tapo areš
tuota Palmyra Muilins, naš
lė, kurią policija kaltina 
žmogžudystėje. Sakoma, 
kad moteris uždavusi trims 
savo vaikams nuodų, norė
dama juos nužudyti. Tryli
kos metų mergaitė mirė, o 
du jaunesni sunkiai apsirgo. 
Pirkdama aptiekoj nuodus 
moteris sakė, kad ji norinti 
šunį nunuodyti.

Norėjo prikelt monar
chiją Vengrijoj.

KARALIUS BUVO 
JAU ATVAŽIAVUS 

BUDAPEšTAN.
Bet kaimynams protestuo

jant, Seimas liepė jam 
išsikraustyti

Buvęs Austro-Vengrijos 
karalius Karlas pereitą są
vaitę atvyko tylomis į Vien- 
ną ir pasitaręs tenai su mo- 
narchisstų klika, nakties UŽDRAUDĖ FORDO LAI- 
laiku nuvyko automobilium 
Vengrijos sostinėn Buda- 
peštan. Tenai vėl jis susi
uostė su vengrų monarchis- 
tais, ir tie tuojaus paskelbė, 
kad Vengrijoj grąžinama 
monarchija ir karalius Kar
ias išnaujo užimąs sostą.

Bet aliantai tuojaus pra
nešė Vengrijos valdžiai, kac 
jie neleis Karlui Hapsbur- 
gui grįžti ant sosto, ir parei
kalavo, kad jis tuojaus butų 
iš Vengrijos išvytas.

Tuo pačiu laiku jugo-sla- 
vai ir čeko-slovakai, kurie 
yra atsiskyrę nuo buvusios 
Austro-Vengrijos valstybės, 
pradėjo traukti pasienin sa
vo armijas, bijodami, kad 
Karlas vėl neužsimanytų 
pavergti juos. Sujudo taig- 
gi Rumunija ir kiti Vengri
jos kaimynai prieš Karlą.

šitaip dalykams stovint, 
Vengrijos seimas patarė 
Karlui apleisti Vengriją.

Reikia tečiaus pasakyti, 
kad reakcinė Francuzija, 
kuri daugiausia dėl Karlo 
grįžimo protestuoja, nėra 
priešinga netik monarchi
jai, bet ir pačiam Karlui. Ji 
liktai bijosi, kad jo grįži
mas nepadrąsintų Vokieti
jos monarcnistų, o juo la
biau, kad nesenai da ir grai
kų karalius yra sugrįžęs ant 
sosto priešais aliantų norą. 
Jeigu vokiečių monarchistai 
ir nebandytų grąžinti savo 
kaizeri, tai visgi tarp Vokie
tijos žmonių susidarytų to
kia nuomonė, kad aliantai 
jau nebegali Europos suval
dyt, ir vokiečių žmonės tuo
met galėtų atsisakyt mokėt 
francuzams tuos bilionus 
aukso, kokie ant jų buvo už
krauti Versaliaus sutarties.

Jeigu ne šita baimė, fran- 
cuzų reakcionieriai sutiktų 
mielu noru, kad Vengrijoj 
sugrąžinus monarchiją. Sa
koma, kad monarchijos gra
žinimą ir Romos popas la
bai remiąs. /
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3,000 JŲ AREŠTUOTA IR 
300 UŽMUŠTA.

"AMERIKOS LEGIONAS" 
PRIEŠ DEBSĄ.

Kuomet visos Amerikos 
arbininkų 

reikalauja 
Dėbso iš kalėjimo, tai pat 
riotiškas "Amerikos Legio
nas" protestuoja prieš tai ir 
sakę, kad nei vienas politi
nis kalinis neprivalo būt pa- 
eistas iš kalėjimo. (Žinoma, 
tokį vagį paliuosuoti tai ga- 
ima, o ypač jeigu jis patrio-

organizacijos 
paliuosavimc

PRAPUOLĖ LAKŪNAI,
. _ , ...... .Du kariniai Amerikos la-

dymui. prasidėjo tenai badas. O t ant žemės ir pagrobę $20,- kūnai, kurie išlėkė pereitą
Lozcano buvo savo laiku kiek išmirė tose vietose, ku- 000 pabėgo automobilium. sąvaitį ant Virgin Islands,

Diazo generolu, o Saldago rių šelpimo organizacija nė- Bankas randasi pačiam prapuolė be jokios žinios,
ir dabar tarnavo kariume- ra pasiekus, tai da niekas miesto vidury ir užpuolimas Spėjama, kad jiedu bus
nėję kapitonu. nežino. buvo pačiam vidurdieny. įpuolę į jūres ir prigėrę.

Maištas nepavyko, nes dar
bininkai prie jo neprisidėjo.

Vokietijos komunistų par
tija išleido proklamaciją pa- 
reikšdama, kad dabartinis 
sukilimas nenusisekė ir par
tija jį atšaukia. Kaip visuo
met, už savo nepasisekimą 
komunistai kaltina socialis
tus, kad nepadėjo jiems ko
vot. Girdi, 2,500,000 komu
nistų negalėjo atsilaikyti 
prieš "60,000,000 buržujų, 
todėl turi pertraukt kovą ir 
laukti patogesnio laiko.”

Bet ne socialistai čia kal
ti, kad komunistai padarė 
neapgalvotą žingsnį. Jeigu 
"buržujų yra 60,000,000," 
tai reiškia, kad visa Vokie
tija jiems priešinga Kaipgi 
tuomet jie gali tikėtis laimė
ti? Keliais drąsiais smūgiais 
valdžia nuslopino visą jų ju
dėjimą. Darbininkai jiems 
nepritaria.

Komunistų sukilimas ne; 
buvo revoliucija, o stačiai 
riaušės, ir riaušės visai ne
apgalvotos, visai nereikalin
gas kraujo praliejimas. Es- 
seno mieste jie išėjo ant gat
vių apsiginklavę muštis su 
policija. Įvyko kruvinos 
riaušės, kuriose 15 žmonių 
buvo užmušta ir 34 sužeisti. 
Komunistai norėjo iššaukti 
generalį streiką ir išvesti vi
sus darbininkus prieš val
džios kulkasvaidžius. Bet 
darbininkai komunistų ne
paklausė, ir gerai padarė, 
nes tuojaus atvyko kariu
menė ir kraujo praliejimas 
butų buvęs da baisesnis. Ko
munistai paskui patįs išbė
giojo, o kurie nepasislėpė, 
tie buvo areštuoti.

Vokiečių valdžiai gelbėjo 
ir aliantų kariumenė, kuri ! 
dabar turi užėmus daug Vo
kietijos. Taip Dusseldorfe 
aliantų karinė vyriausybė 
sugrąžino visus ginklus vo- '■ 
kiečių valdžiai, kad ji turėtų 
kuo kovoti su komunistais. 1 

Ammendorfe, netoli Ha- 
llės, vokiečių policija apsu < 
po geležinkelio stotį ir suė
mė 500 komunistu, kur jie 
buvo susirinkę ir taisėsi 
fortifikacijų.

Leunoj komunistai buvo 
paėmę į savo rankas nitro-

KRAŠTĮ PARDAVINĖTI.
Chicagos policija uždrau

dė pardavinėti Chicagoje 
Fordo organą "Dearboni 
fndependent,” kuriame ve
dama agitacija prieš žydus. 
Draudžia jį pardavinėti ir 
daugelyje kitų miestų. Vie
nok Camegies įsteigtas 
knygynas Pittsburge atsi
sakė tą laikraštį išmesti, pa
aiškindamas, kad "jis nėra 
priešingas musų valdžiai ir 
nenusideda prieš dorą." Su
praskite, tiktai to negalima 
skaityti, kas kritikuoja val
džią ir supuvusią buržuazi
jos "dorą."
BUKAVECKO JAU NĖRA

Kovo 23 dieną Ansonijoj 
pakratė kojas kunigas V. 
Bukaveckas—-tas pats Bu- 
kaveckas, kuris buvo ap
skundęs "Keleivį," kuris jre- 
tai kada buvo blaivas ir su 
visais pešėsi.

Nusidžiaugs nevienas 
žmogus, _ išgirdęs apie to 
juodvarnio mirtį, nes tai 
buvo tikras akyplėša. Nebu
vo tos parapijos, kur jis ku
nigaudamas nebūtų su kuo i 
nors susimušęs, ir beveik ; 
nebuvo to pirmeivių laik- i 
raščio, kurio jis nebūtų už
puolęs. Tąsė jis po teismus 
Keleivį,” tąsė "Sandarą,” 
kabinėjosi prie "Laisvės” ir 
prie kitų laikraščių. Ir tai 
ris dėlto, kad žmonės para
šydavo į tuos laikraščius 
apie šlykščius jo darbus.

Kaip rodos, tai ir galą jis 
gavo per savo biaurų būdą. 
Sakoma, kad pamatęs savo 
darže bežaidžiantį vaiką, ji
sai puolė jį mušti. Pasiga
vęs jį, jis įsitempęs jį į vidų 
ir čia, nebežinodamas ką 
daryti, sudribęs ir daugiau 
au nebeatsikėlęs.

Turbut nėra žmogaus, 
kuris to akyplėšos pasigai
lėtų.

Mirė iš piktumo.
Kad kunigo Bukavecko 

mirties priežastimi buvo ne
žmoniškas jo piktumas, tai 
patvirtina ir vienas "Kelei- x f
io" skaitytojas, kuris rašo: geno dirbtuvę. Policija ją 
’Jo mirtis buvo tokia. Jis apsupo ir visi komunistai 
,(įsipyko su paprastu darbi- buvo areštuoti Iš pradžių 
įinku žmogeliu delei vaiko, 
turis laužė žydintį kunigo 
medelį. Tėvas pamatė, kad 
mažutį jo vaikelį nusitvėrė 
neūkiškais savo nagais "dū
dų ganytojas’ ir jau rengėsi 
nušti. Tėvas atbėgęs savo 
'aiką. atėmė ir papurtino 
'dusių ganytoją.’ Kunigas 
.aip įsiuto, kad įbėgęs kle- 
bonijon krito iš piktumo ne
gyvas.’’

Prie to mums da prisiųs
ta iškarpa iš vietos anglų 
aikraščio "Evening Senti-..,._________  ____ - -----
lel,” kur sakoma, kad Bu- gus buvo užmuštas ir kel. 
kaveckas palikęs apie $50,- sužeista.
000 vertės turtų. 1 Hallėj komunistai sunai-

kino dviejų laikraščių spau
stuves. Čia buvo didžiausia 
jų drutvietė. Jie turėjo daug 
ginklų ir bombų. Bet vistiek 
policija juos nuginklavo ir 
200 jų areštavo. Jų laikraš
čiai tapo uždaryti.

Sargenhausene komunis
tai išsprogdino paštą ir bu
vo užėmę visą miestą. Bet 
atėjus kariumenė suėmė 450 
komunistų. Susirėmime keli 
žmonės buvo užmušti ir ke
liolika sužeista.

Apskaitoma, kad išviso 
per šitas riaušes 3,000 ko
munistų Vokietijoj buvo 
areštuota ir apie 300 užmuš
ta.

ESSENO RIAUŠĖSE 
UŽMUŠTA 15 ŽMONIŲ.

Telegramos sako, kad Es- 
sene (Vokietijoj) tarp ko
munistų ir apsaugos polici
jos įvyko susirėmimas, per 
kurį 15 riaušininkų buvo už
mušta ir 40 sužeista. Komu
nistai stengėsi išvesti darbi
ninkus i generalį streiką, 
bet darbininkai jų neklausė.

TURKAI RAITELIAI 
LUPA GRAIKUS.

Konstantinopolio žinio
mis, turkų raiteliai stojo į 
mūšį su graikais ties Eski- 
Ešer ir lupa graikus. Ta pa
ti žinia priduria, kad turkų 
nacionalistai paėmė nelais
vėn visą graikų diviziją.

NUMUŠA 35,000 DARBI
NINKŲ ALGAS.

Pennsylvanijos geležinke
lio kompanija paskelbė, kad1 
ji nutarė numušti 35,000 sa
vo darbininkų algas. Pa
prastiems darbininkams, 
kuriems diabar yra mokama 
po 48 centus į valandą, kom
panija ketina numušti mo
kestį iki 30—37 centų; me
chanikams, kurie dabar 
gaunam po 72c. į valandą, 
žada mokėt 59 centus. 
Tiems, ką mokama nuo die
nų, bus numušta §1 į dieną, 
o mėnesiniams—$25 į mė
nesį.

,usipyko su paprastu daęb 
rinku žmogeliu delei vaik jie da bandė gintis, bet pas 

kui metė ginklus ir pasida
vė.

Leipzige komunistai no
rėjo išvesti darbininkus J 
generalį streiką, bet darbi 
ninkai jų neklausė. Nepri
klausomieji socialistai tenai 
sudarė stiprią sargybą ii 
apstatė savo laikraščk 
spaustuvę, kad atrėmus ko
munistų užpuolimą. Policija 
paskui komunistus nugink
lavo ir paėmė daug karabi
nų. Susirėmime vienas žmo

VĖLIAUSIOS ŽINIOS. 
Pasportai panaikinti.

Washingtonas skelbia, 
tad pasportai Amerikoj jau 
>anaikinti ir šios šalies val
gia nereikalaus jų nei iš
važiuojant, nei įvažiuojant, 
'asportus dabar reikės im- 
i tiktai nuo svetimų šalių 
.tstovų, į kurias šalis va
duojama.

Graikai sutriuškinti.
Telegramos sako, kad 

graikų kariumenę turkų nac
ionalistai visai sutriuškino, 
/yri ausi s graikų armijos 
'adas esąs užmuštas, o ka- 
•aliaus brolis sužeistas.

ktmetė Versali aus sutartį.
Prezidentas Hardingaa 

>asakė korespondentams, 
cad Suvienytos Valstijos at

meta Versaliaus sutartį.
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• KODĖL RUSIJA NORI 
PREKYBOS SU AMERI

KA?
"Keleivio” skaitytojai jas- 

žino, kad sovietų valdžia 
buvo prisiuntus Amerikos 
valdžiai pasiūlymą atnau- 
jint prekybą. Maskvos ko
munistai žadėjo Hardingui 
išsižadėti ir visų revoliuci
nių savo obalsių, žadėjo ne
bevaryti jokios agitacijos 
prieš Amerikos kapitalis
tus, kad tik daugiau jį savo 
pasiūlymais užinteresavus.

Tečiaus Hardingas, pasi
taręs su savo ministeriais, 
komunistų pasiūlymą atme
tė. Valstybės politikos vedė
jas Hughes atsakė komuni
stams, kad tartis su Rusija 
dėl prekybos butų visai ber
gždžias darbas, nes sovietų 
Rusija jokių prekių parda
vimui neturi, ir tcdel negali 
būt jokios prekybos.

Kada komunistai daro ši
tokių pastangų, kad atnau
jinus su Amerikos kapitaiis* 
tais biznį, tai daugeliui ro
dosi, kad dabar tas biznis 
nėra galimas.

Ištiesų gi Amerikos val
džia prekybos su Rusija ir'

su Rože Liuksembergiene. 
Bet vis dėlto galų gale ko-

pamiais.” Vėliaus jie priė
mė "bolševikų” vardą, da 

i vėliaus — "spartakų,” paga
lios apsiskelbė "komunis
tais,” o dabar jau ir šito 
vardo išsižada. Kas jie j>er 
vieni — jie nežino.
pas juos jokios nematyt. Jų 

, jų spauda,. tai 
vienas juodinimas sociaiis-

Komunistų 
nuosakumas.

rodyk pirštu straipsnį su į 
lamino parašu.

— Tai nę Lenino parašas,į 
—jie pasakys. —Tai kokio! 
nors provokatoriaus. Amerikos Socialistų Par-

I Paliuosuokime Debsa!
t

damas savo materialių rei
kalų ir aukodamas asmenini 
savo gerbuvj darbininkų gy
venimui pagerinti, dabar 
yra uždarytas piktadario 
urve tarp pilkų sienų fede- 
raliam kalėjime Atlantoje, 
Georgijos valstijoje, ir

Kadangi vienatinis jo nu
sikaltimas buvo tik tame, 
ka^l jis atsisakė nulenkti sa
vo galvą prieš karinį įsikar
ščiavimą, sulyg kurio 
vienas unijistas buvo 
daris ir kiekvienas 
ninku organizatorius 
išdavikas, ir

Kadangi už toki pasišven
timą darbininkų reikalams 
žmogus turėtų ne už kalėji
mo grotų merdėti, bet nau
dotis viskuo, ką tik darbi
ninkai gali jam suteikti.

Todėl mes (organizacijos 
vardas), susirinkę šiandien 
(mėnesio diena ir susirinki
mo vieta) nutarėm nusiųsti 
tam garbingam kaliniui šir
dingiausių savo apvertinimų 
jo ilgų metų darbo ir vargo, 
kokio jis yra padėjęs orga- 
nizuodadamas darbininkų 
judėjimą, ir pasižadam is- 
naujo daryti pastangų, kad 
ji paliuosavus;

Toliaus mes nutarėm rei
kalauti, kad Suvienytų Val
stijų valdžia tuojaus pas
kelbtų amnestiją ir paliuo- 
suotų visus kalinius, kurie 
juvo suimti ir nuteisti už po
litinius jų Įsitikinimus;

Pagalios mes nutarėm ši
tą rezoliuciją paskelbti vie
tos spaudoje, ir po vieną ko
piją nusiųsti Debsui, prezi
dentui, generaliam Suvieny
tų Valstijų advokatui ir šio 
apskričio kongresmanui.

(Po rezoliucija gali pasi
rašyti raštininkas ir pirmi
ninkas.)

Ta pati rezoliucija anglų 
kalboj skamba taip:
Resolution on Release of 

Eugene V. Debs and Other 
Political Prisoners.

Whereas, Eugene V. Debs, 
who has given a life-time of 
loyal service to the vvorking 
class, scorning his material 
interest and sacrificing his 
personai welfare to better 
the condition of those who 
labor, is now occupying a fe- 
lon’s cell within the grey 
vvalls of the Federal Prison 
at Atlanta, Georgia, and

Whereas, the only crime 
of which he was guilty was 
that of refusing to bow his 
head to the war hysteria 
that made every union man 
a criminal and every organi- 
zer a traitor, and

Whereas, such devotion to 
the workers’ cause deserves, 
not a living deatn behind 
prison bars būt the best that 
labor can give,

Now, therefore, be it re - 
solved that the (organizaci
jos vardas) in meeting ass- 
embled, at (mitingo vieta), 
this (diena) day of (mėne
sio) 192.send to this no- 
ble convict its sincere appre- 
ciation of the years of toil 
and hardship spent in buil- 
ding up the labor movement, 
and pledges itself to rene- 
wed efforts for his libera- 
tion, and

• Be it further resolved, 
that we demand of the Uni- 
ted Statės Government the 
immediate release and the 
granting of amnesty to ali 
persons whose political be- 
lief formed the basis of 
their persecution, trial and 
imprisonment, and

Be it finallv resolved, 
that a copy of these resolu
tion be sent for publication 
to the local press, to our 
official journal, to Eugene 
V. Debs, to the President 
and Attorney General of the 
United Statės, and to the 
Congressman from this

Parodyk jiems, kad taiitija suoi^mzavo taip vądi- 
"Izviestija.” kad tai Mas-1 ■ ATk )OS
kvoj leidžiamas sovietų vai- Komitetą, kuris dabai |x> 
džius organas. vis*. Ameriką išvystė kam-

... Komunistai, ypač lietu- 
laejos; veislės komunistai,

dabai mėgsta plepėti apie 
i revoliucijas. Tik paimkit jų, 
' atsiprašant,'laikraštį "Lais
vę,” o pamatysit, kad be
veik nėra to numerio, kur 
nebūtų šaukiama apie revo- 
uuciją.

Sustreikavo 
angliakasiai, ir 
iau rėkia, kad 
REVOLIUCIJA!

Atsitiko kas nors Vokie
tijoj—vėl REVOLIUCIJA!

Revoliucija Anglijoj, re
voliucija Vokietijoj, revo
liucija Indijoj, revoliucija 
Egipte, revoliucija Lietu
voje. revoliucija ant žemės 
ir po žeme, revoliucija vi
sam pasaulyje.

O komunistai skaito tas 
"žinias ir laižosi:

— Tai gerai rašo. Tai ge-' 
rąs žinios! Tai gardu! Tik- 

jrai komunistiška patrova!
Ir komunistai šventai ti

ki, kad taip yra kaip rašo 
jų "Laisvė.” Revoliucija yra j 
neišvengiama. Geležinė jos 
šluota turi nušluoti visą pa
saulį. Tas yra taip aišku, 
kaip 2 syk 2 yra 4.

Bet štai, ateina žinių, kad 
revoliucija kilo Rusijoj.

— Tai melas! — šaukia | 
komunistai. — 
toriu išmislas, 

observance of St. Casimir mas Rusijos! Taip rašo tik 
kapitalistų spauda. Mes tam 
netikim! t

Kada kapitalistų spauda 
rašo, jog Vokietijoj nėra- Į Neprigulmybės priešas, 
mu, tai tuomet komunistai -engė visokių i 
jai tiki. Kada ji rašo apie prieš Lietuvos apsigynimą.

mumstai tapo apgalėti ir su- j^kraščiai, 
mušti- I vienas juoc_____ ___

Antrą syk jie bandė, nu-j tų, vienas šmeižimas darbi- 
versti valdžią su pagalba ‘ ' .........................
monarchistų. Tai buvo tuo
met, kai reakcininkų gene
rolas Kappas, suorganiza
vęs grįžusius iš Lietuvos 
tormontininkus, buvo už
puolęs Berliną. Bet šitas 
maištas buvo greitai nuslo
pintas. Komunistai pasiro
dė jau daug silpnesni.

Dabar, trečiu kartu, val
džia da lengviau su jais ap
sidirbo. Tas parodo, kad ko
munistų judėjimas Vokieti
joje ne stiprėja, bet kas sy
kis darosi vis silpnesnis.

ninku organizacijų ir laik
raščių. Jie išsivystė jau Į 
tikrą keikūnų organizaciją. 
Kokie gali būt debatai su 
keikūnais?

i

dabar nedraudžia. Išskyrus 
ginklus ir amuniciją, iš A- 
merikos galima siųsti Rusi
jon visokių prekių ir parda
vinėti tenai, šitas faktas 
yra žinomas taip Maskvoj, 
kaip ir Washingtone. O bet
gi prekyba neina, nes Rusi
jos pramonė yra sugriuvus 
ir finansai suirę. Ir jeigu A* 
merika padarytų su Rusija 
prekybos sutartį rytoj, da
lykai nuo to nei kiek nepa
gerėtų. Tas faktas irgi yra 
žinomas lygiai Maskvoj, 
kaip ir Washingtone.

Kodėl tad Rusija tos su
tarties taip trokšta?

Todėl, kad tokia sutartis 
žymiai pagerintų politinę 
Rusijos padėti. Komunistų 
komisarai galėtų tuomet su 
pasididžiavimu pasigirti i 
Rusijos žmonėms, kad ko
munizmą pripažino jau ir 
Amerika. Užsienyje komu
nistų "Šerai" taipgi pakiltų.

Šituo tikslu jie ir jieško , 
"prekybos" su Amerika. 
Amerika gerai tatai žino ir 
todėl į jokias derybas su ko- j 
munistais nesileidžia.

REVOLIUCIJA, TAI NE 
"PAJUS.”

Jau ir "kairiasparniai” 
pradeda pripažinti, jog re
voliucija, tai ne "pajus” — 
jos nepadarysi" pagal užsa
kymą. Taip sako jų orga
nas "Laisvė" 76-tam nume
ryje. Girdi:

?’AineriL'os laikraščiai neat
skiria revoliucijos nuo- ’pajaus.’ 
Kaip ’paju’ užsakymais kepa, 
taip, ju supratimu, ir revoliu
cijas atlieka. Ot, reikia tik su
galvoti, ant tos ir tos dienos 
nutarti revoliuciją sukelti ir 
jau viskas gatava — revoliu
cija, kaip ’pajus,’ iškepta.”

"Laisvė” šitokį revoliuci
jos supratimą jau pajuokia. 
Bet ar senai gi čia ji pati to
kio supratimo laikėsi? Juk 
vien tik delbo komunistai ir 
nuo Socialistų Partijos at
simetė, kad socialistai nesu
tiko "daryti” Amerikoj re
voliucijos pagal komunistų 
"užsakymą.”

Vadinas, nejučiom komu
nistai prisipažįsta, kad re
voliuciją jiems netaip leng
va suprasti, kaip pajų.

LIETUVIŲ KUNIGAI 
MELDŽIASI, KAD LEN

KAI NEIŠEITU Iš 
VILNIAUS.

Vienas "Keleivio” skai
tytojas prisiuntė mums iš 
"Providence Bulletin” iš
karpą, kur rašoma, kad 6 
kovo Providence’o lietuvių 
kunigas buvo surengęs di
delę iškilmę lenkų karalai
čio "švento” Kazimiero die
nai pažymėti. Laikraštis pa
žymi, kad lygiai tą dieną 
pripuolė lenkų neprigulmy- 
bės sukaktuvės, ir lietuviai 
katalikai, savo kunigams 
vadovaujant, giedojo him
nus ir meldėsi prašydami 
Dievo, kad lenkai iš Vilniaus 
neišeitų. ”The assemblage 
declared against the eva- 
cuation of Vilna and named 
a committee to campaign 
for funds,” sako anglų dien
raštis. Ir jis priduria, kad 
šitos lietuvių kunigo iškil
mės buvo surengtos "in an

I

Britanijoj 
"Laisvė” 
Anglijoj

džios organas.
Komunistai netikės ir 

tam.
—Tai melas! — jie sakys. 

—Tai . ne ’Tzviestija.” Tai 
koks nors provokatorių 
organas.

Tai lygiai kaip tas airys, 
kuris nuėjęs pirmu syk zo-J 
ologijos daržan ir pamatęs 
ilgakaklę ginčijosi: 
vra prakeiktas melas!

paniją už paliuosavimą 
Dėbso ir visų kitų politinių 
kalinių. .

Pienas tos kampanijos 
yra toks:

L Paskleisti po visą šalį 
peticiją į Kongresą, reika
laujant paleisti iš kalėjimų 
visus politinius kalinius.

2. Atidaryti Washingto- 
"Tai ne amnėstijos kampanijos 

To- būklę ir laikyt ją tenai pajtol 
kio gyvūno ant svieto visai Debsasbus paliuosuotas. 
nėra!” [ 3. Balandžio 13 ir 14 die-

! uomis, kuomet sukanka 
įdvįeji metai nuo uždarymo 
Dėbso kalėjiman, įtaisyti 

! Washingtone demonstraci- 
Į.ią, kurioj dalyvaus delega
cijos nuo Socialistų Parti
jos, įvairių unijų ir libera
lių organizacijų. Demonst
racijos programas toks:

Mass - mitingai, 
Paroda, 
Įteikimas Kongresui 

ticijos,
Apstatymas Baltųjų 

mų pikietais,
Atsilankymas delegacijų

Yla.

'ymas
L. D. L. D. 28 kuopai.

Viešas atsan

Waterburio Progresyvių 
Draugijų Sąryšis praneša 
LDLD. 28-tai kuopai, kad 
javo nuo jos laišką, kame ji 
kviečia Sąryšį į viešus de
batus.

Sąryšio atstovai mėnesi
niame savo susirinkime, 
aikytame 2-5 kovo, visapu
siškai jūsų i 
narstė ir priėjo prie išve
dimo, kad su žulikovskio

I

pe-

Ru-

kiek- 
pikta- 
darbi- 
šalies

KOMUNISTŲ SUKILI
MAS NUSLOPINTAS.
Komunistų sukilimas Vo

kietijoje pasibaigė pilniau
siu nepasisekimu. Berlino 
žiniomis, daugiau kaip 1,001 
riaušininkų buvo areštuota 
ir apie 300 užmušta. Visose 
sukilimo vietose sugrąžinta, 
jau valdžios kontrolė. Į dvi- 
tris dienas pasibaigė visa 
"revoliucija."

Tai jau trečias komunistu 
nepasisekimas Vokietijoj. 
Pirmu kartu jie bandė pa
imti šalies vairą i savo ran
kas revoliucijos pradžioje. 
Tai buvo garsiomis Sparta
ko dienomis, kuomet kaize
rio valdžia buvo tik ką nu
versta, kuomet nauja tvar
ka da nebuvo nustatyta, 
kuomet Steigiamojo Seimo 
da nebuvo ir kuomet grįž
tanti iš karės fronto kariu- 
menė nežinojo kurion pusėn 
stoti. Tada šita frakcija pa
rodė didelės energijos. Ji 
patraukė savo pusėn daug 
kareivių, užėmė kazarmes, 
ginklų arsenalus, geležinke
lių stotis, laikraščių spaus
tuves ir jau rodėsi, kad lai
kinoji vyriausybe neatsilai
kys. Bavarijoj buvo apskelb
ta jau sovietų respublika ir 
įvesta proletariato diktatū
ra. Tas pats buvo Hamburge 
ir kitose vietose. Laiki
noji valdžia turėjo bėgti jau 
ir iš Berlino. Kova buvo ilga 
ir labai kruvina. Tuomet žu
vo ir Karlas Liebknechtas

PERžEMA SU JAIS 
DEBATUOTI.

Nusmukę ir iš musų vi
suomenės tarpo išmesti ko
munistai Waterburyje drį
so pakviesti progresyvių 
draugijų Sąryšį į "debatus.” 
Sąryšis šitą pakvietimą at
metė, paaiškindamas, jog su 
■'žuiikovskio agentais” ne
gali būt jokių debatų.

Ir Sąryšis pasielgė labai 
gerai. Nes eiti į debatus su 
tokiais pliuškiais ir šmeiži
kais, kaip lietuviškieji ko
munistai, butų perdaug že-j 
mas darbas. Debatuoti su 
nepraustaburniais, kurie to
kiais šlykščiais žodžiais ko- 
liojasi savo spaudoje, ku
riems mandagumas ir risi 
kultūringų žmonių papro
čiai yra visai nežinomas da
lykas. kurie dagi susirinki
me dorai užsilaikyti nemo
ka — debatuoti su tokiais 
tamsunais. tai reikštų pri
pažinti juos lygiais sau, 
reikštų pripažinti chamiz
mą. To nepadarys jokia sa
ve gerbianti organizacija, 
joks rimtas žmogus.

Jeigu komunistai ir nesi- 
koliotų, jeigu jie ir prižadė
tų užsilaikyti debatuose 
taip kaip kultūringų žmonių 
yra priimta, tai vistiek jo
kių debatų su jais negalėtų 
būti, nes apie ką gi su jais 
lebatuoti? Juk jie nieko ne
žino. Net jų ”mokytojai”, 
sokie kaip Jukelis, Petrikie* 
rė, Šukienė, net tie nieko 
težino. Jie dagi istorijos ne- 
tažĮsta. Tai kokie gi gali 
>ut su tokiais nemokėliais 
iebatai’? Apie ką su jais 
lebatuoti? Apie komuniz
mą? Bet jie juk ir komuniz- 
no nepažįsta! Pagalios, jie 
težino ir kas jie patįs yra. : 
Nelabai senai jie vadinosi 
ocialistais. Paskui jie pra- ' 
Įėjo vadinti save "kairias- ;

??

V M, viocapu. O v V

pakvietimą Pas kongresmanus ir sena- 
-• torius.

____________ 1 4. Nuo 20 balandžio die- 
tgentais negali būti jokių -tos, tai yra už sąvaitės po 
lebatu.__________________ I ” J

Žulikovskio agentais mes 
jus skaitome štai dęlko: 

Jūsų LDLD. 28 kuopa yra 
pasižymėjusi Waterburyie 
<aipo didžiausis Lietuvos 
- - - - - “Ji.

prakalbų 

riaušes Italijoj, komunistai Ji ir jos nariai, kaip lygiai 
taip pat jai tiki. Ir jeigu ir visa jusu spauda nuolatos . , • ,
pasakytum jiems, kad tai kmeižiate vienatinę politinę Pilvai? P™® sitos kampani- 
netiesa, tai jie tuojaus tave Lietuvos darbininkų orga- P.n.^_e. ir..rem^ J.^t 
apšauktų "provokatorium."| lizaciją — Socialdemokra- , st^1 *u<?'
Kaip gali tokioms žinioms 
netikėti! 
dalykų neprasimanys. Ji ne
meluos. r 
da rašo apie sukilimą Rusi-1 jrcbikų nagus ir kartu iš- 
ioj, tai tuomet jau kas kita, iuodat Lietuvos darbinin- 
Tuomet jau ji meluoja, nesĮkus. 
komunistams tokios žinios 
nepatinka. ___ r__ t

Revoliucija gali būt visur, Į ^rburio lietuvių ! 
tik ne Rusijoj. Komunistai | Iraugijos susirinkime 

užsienio reikalų komisarui 
čičerinui, kuomet jisai pri
sipažįsta, kad Rusijoje bą- 
das pasiekė jau augščiausio 
laipsnio, kad darbininkų 
organizacijų verčiama val
džia turėjo visiems sulygin
ti maisto porcijas ir "panai
kinti privįlėgijas,’’ ir kad 
dėlto sukilo Kronštato juri
ninkai.

—Rusijoj taip negali būt!
— sako komunistai. — čiče- 
rinas taip nesakė. Tai koks I 
"provokatorius" C"7 
vardu taip papasakojo. 

Pats čičerinas neužginči- Į >uti. 
ja to. Jisai nesako, kad tai 
kokio "provokatoriaus” 
prasimanyti žodžiai. Bet 
komunistams tas nesvarbu. 
Jie, kaip ta davatka—kuni
gėlis negali būt griešnas, ir 
gana!

Pagalios, ateina pačių 
bolševikų laikraščiai. Atei
na iš Maskvos "Izvestija” 
su Lenino ir Trockio straip-i 
sniais, ateina iš Petrogrado 
”Pravda” su Zinovjevo irį 
Kalinino raštais, ateina 
"Kresnąja Gazeta,”_ ateina 

i "Ekonomičeskaja_ Žizn,” ir 
risi tie laikraščiai sako, kad 

Šita žinia tilpo 30 kovo Rusijoj didžiausis vargas.
Bostono "Traveler’yje/’ I

Tarp "metavotojų" esą 
skaitoma didelė garbė tam, 
kurį jų minia išrenka nu- 
kryžiavojimui. Jis eina ant 
kryžiaus tuo įsitikinimu, 
kad yra antras "pasaulio iš
ganytojas."

Tai ve. prie kokios bepro- sako komunistai, 
tystės tikėjimas priveda Pakišk jiems po nosža 
žmones! Maskvos "Tzvestijas” ir pa-

Tai provoka- 
. tai šmeiži

Day and the third anniver- 
sary of the independence of 
Poland.”

Iškilmėse dalyvavo kun. 
Tamoliunas, kun. Kava
liauskas ir da keliatas kuni
ginių. Taip rašo ’Trovid- 
ence Bulletin.”

los demonstracijos, nedide
lės delegacijos, susidedan
čios iš dviejų-trijų žmonių 
ir atstovaujančios Įvairias 
unijas, kliubus ir draugijas, 
Kas dieną pradės lankytis 
pas visus senatorius ir kon- 
gresmanus.

Kuo jus galit prie to prisi
dėti.

Kiekvienas dąibininkas

itfL. <

Nukryžiavo į o 
du žmogų.

Meksikos pasienyje Su
vienytose Valstijose yra ti
kybinių fanatikų sekta, ku
ri "oficialiai” vadinas "švie
sos Broliais,” bet tarp vietos 
žmonių daugiau yra žinoma 
"Metavotojų” vardu.

Svarbiausia tos sektos 
ypatybė yra ta, kad ji tiki į 
kankinimą savo kūno. Juk 
Kristus kentėjo, sako "me- 
tavotojai,” jis net ant kry
žiaus numirė už mus, taigi 
ir mes turime kentėti.

Ir kad padėjus "Kristui 
kentėti,” tie religiniai be- 

jpročiai kryžiavoja vieni ki
etus. Pereitą "didžiąją pėt- 
nyčią" Abiųuiu miestelyje 
New Mexico valstijoje, jie 
nukryžiavojo du savo sektos 
nariu.

Tas barbariškas ceremo
nijas teko matyti dviem 
amerikiečiam, Norfeldt’ui 
ir Baumann’ui, ir štai ką 
jiedu apie tai sako:

"Metavotojai sudarė ilgą 
procesiją ir prie liūdnos mu
zikos ėjo už miestelio ant 
kalno plakdami save ašt
riais botagais, kad prida
rius ant savo kūno žaizdų. 
Vienas vyras nešė milžiniš
ką medinį kryžių, po kurio 
sunkumu jis kelis kartus 
suklupo ir parpuolė. Paskui 
kryžius buvo Įkastas žemėn 
ir du vyru buvo nukryžiavo- 
tu. Tuo procesija pasibai
dė.”

i

I

jų Partiją. Priešindamiesi 1-Ateikit j prakaltos ir 
Juk spauda tokių Lietuvos gynimui ir niekin- paragmkit kitus ateiti.

Ji ]ami socialdemokratus, jus . .Parašykite po petici- 
Bet kada ta spau- šduodat Lietuva i lenku M rejkalaujancia politinių 

— - - * - -- - Kalinių pahuosavimo.
i 3. Balsuokit už rezoliuci
ją, reikalaujančią paliuosa- 
vimo Dėbso ir kitų politinių 
kalinių, žęmiaus yra pa
duotas ir rezoliucijos, pavvz- 

- J yra 
“ priėmus Darbo-Federacija 

i nors galima ir 
Nuneškit 

11 • t ! ■> : tokią rezoliuciją savo drau-
Bet ar jus J. Vabalą nu-1 gjjos ar kuopos susirinki- 

baudet užtai? Ar prasalinot,,nan ir patarkit ją priimti.
~ Priėmus, paskelbkit ją vie

tos anglų spaudoj’e ir nu- 
i siųskit prezidentui ir savo

Jūsų kuopos narys J. Va
balas pats prisiDažino Wa-

i susirinkime 2 „-js-...- - - - -
netiki net ir pačiam Rusijos I ^usio,“ 1921, kad jis platino

™iraln ^nmisnnii l apelius prieš Lietuvos gj’-,kitoį^

ii iš savo tarpo? 
Ne, jus užgyrėt jo išda-Į 

rikišką darbą! i t _________
Argi tad neaišku, kam jus! distrikto kongresmanui.

.amaujate? Argi neaišku, ‘ 4. Paaukaukit kiek galė-
<ad šitas jūsų darbas eina darni šitos kampanijos lė- 
Lietuvos grobiko žulikovs- ! šoms padengti, šitą nesun- 
do naudai? |ku padaryt paskiriant ke-
Todėl šiuomi pareiškiame, j \’a^ dolerių iš draugijos iž- 

čičerino tad jokių debatų su tokiais c 0 ar^a parenkant aukų 
žulikovskio agentais negali; tanne susirinkusių narių.

o. Skelbkit visur ir vi
siems, kad didis darbininkų 
užtarėjas Debsas sėdi kalė
jime, ir mes turime jį pa- 
liuosuoti.

Aukas patartina siųsti 
Socialistų Partijos sekreto
riui šiuo adresti: Otto Bran- 
stetter, 220 S. Ashland Blvd. 
Chicago, III. Tik reikia pa- 

i žymėti, kad tai yra amnesti
jos reikalams. Galima para
dyti šitokį laiškelį: 
I ”Dear Sir and Brother:— 
įEnclosed find donation of 

to further work of

Su tam tikra pagarba.
W. P. D. S. Komisija:

L. G. Natkevičius, 
S. Senkus. • •»

kad geležinkeliai suirę 
kad miestuose nėra duonos, 
nėra kuro, kad žmonės neri
mauja.

Parašyta juodu ant balto, 
bet komunistai ir tam neti
ki:

—Neteisybė, bolševikų
laikraščiai’ taip nerašo!—

BURŽUAZIJOS TERO
RAS ITALIJOJ.

Milano mieste, Italijoj, i 
pereitą sąvaitę nežinia kas 
oadėjo bombą, kuri sprog
dama užmušė 20 žmonių ir 
laug sužeidė. Po šitos ka- i e € - - - -
astrofos buržuaziniai pat-iLc. „vi „vinotai tuojaus padėjo ata-i -AV>nesty Co.mmittee,
kuoti visas pirmeivių įstai
gas. Būrys tų juodašimčių 
užpuolė socialistų laikraštį 
” A vanti,” bet . laikraščio 
darbininkai juos atmušė. 
Tuomet tie teroristai puolė 
ant anarchistų laikraščio 
spaustuvės ir uždegė ją. To

• . • y
šame being raised by (čia 
paduokit draugijos vardą).”
Rezoliucija dėl paliuosavi- 
iro Deb*o ir kitų politinių 

kalinių.
Jei kas nežino kaip para

šyti tinkamą rezoliuciją, So
cialistų Partijos sekretorius

da negana, jie sudegino dvi, pataria priimti šitokią for- 
«ocialistų sales. Tai vis dar- mą:
bas taip vadinamos "Fas- Kadangi Eugenijus V. 
?isti” organizacijos, kuri gi- Debsas, kuris visą savo gy- 
mė kovai su komunistų ju- ’ ’ •
dėjimu.

mą:
Kadangi Eugenijus V.

venimą ištikimai tarnavo 
darbininkų klesai, nepaisy- District

I

z



AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Km skaito ir r.. 
Tai duonos nepras-

CAMBRIDGE, MASS! 
Socialistą prakalbos.

Kovo 20 dieną LSS. 71 
kuopa buvo surengus Camb- 
ridge’uje prakalbas, kad už
protestavus prieš valdžią 
dėl laikymo kalėjime senelio 
Dėbso ir kitų politinių kali
nių. Nors kalbant apie poli
tinius kalinius dabar dau
giausia minima tik Dėbso 
vardas, bet kalbėtojas d.'Mi- 
chelsonas nurodė, kad ^liti
nių bei pramoninių kalinių

kenkti ir klerikalai, nes tuo 
pačiu laiku surengė kitas 
prakalbas ir paskelbė, kad 
tenai kalbėsiąs atvykęs iš 
Lietuvos "veikėjas." Tečiau 
socialistams prakalbos pa
vyko gerai. Publika sumetė 
da $6.15 ir lėšoms padengti, 
už ką aukavusiems tariame 
širdingą ačiū.

Korespondentas.

RANDOLPH, MASS.
"Singeiių” balius.

Įtikus tokiai nelaimei, sude
gė ir jo pinigai, kur Dumb- 
lauskienė turėjo juos paslė
pus; liko tik apie porą šim
tų dolerių.

Visi vietos lietuviai apgai
lestauja nelaimingą šeimy
ną.

yra daug daugiau; daugelis: Velykų dieną "singeliai" 
jų buvo suimta da pirm ka- čia turėjo savo "metini ba
rės ir kankinama nelaisvėj lių” po Nr. 101 Gold st. Ba
iki šiol. Prie tokių priguli liui baigiantis ištiko pešty- 
Tamas Mooney, Billings ir nes. Mat, atsirado vienas 
kiti. Kalbėtojas ragino dar-, "drutuolis,’’ tai’ yra B., ku- 
bininkus reikalauti tų žmo- ris ėmė girtis, kad galįs vi
nių paliuosavimo ir kovoti siems. kailį išpilti. Ir nieke 
prieš žiaurų kapitalizmo nelaukdamas šėrė vienam 
viešpatavimą patol, pakol vyrui per gaivą. Pasidarė 
nebus musų kova galutinai sumišimas. Smarkuolis bu- 
laimėta.

Prakalba buvo revoliuci
nė, kelianti darbininkų dva
sią. bet podraug rimta ir pa
mokinanti. Po prakalbos bu
vo perskaityta protesto re
zoliucija, kurią susirinki
mas vienbalsiai užgyrė, ir 
kuri buvo nusiųsta prezi
dentui, generaliam proku
rorui ir šio distrikto kong
resmanui.

Antru atveju kalbėtojas 
trumpais bruožais nupiešė 
dabartinę Lietuvos padėti 
ir abelną .dalykų stovi Eu
ropoje. x v

Prakalboms pasibaigus, 
taip vadinami komunistai 
neiškentė neišlindę su savo 
žioplais "klausimais." Vie
nas žulikovskio agentų gi
zelis, kuris kaip tik prade
da "Keleivį” skaityti arba 
apie Michelsoną kalbėti, tai 
tuojaus apserga drugiu, at
sistojo ir. sako, kad dabar d. 
Michelsonas esąs Lietuvos 
šalininkas ir smerkiąs žuli
kovskio agentus,, bet jis, tas 
komunistas, žinąs, kad Lie
tuvoje d. Michelsonas dirbęs 
kokiam ten dvare ir su to 
dvaro bajorais kalbėdavęsis 
lenkiškai, taigi, jo nuomone, 
d. Michelsonas ir dabar tu
ris būt lenkas. Tai sakyda
mas, žulikovskio gizas susi
nervavo ir susimaišė.

Drg. Michelsonas patarė 
jam atsisėsti ir paaiškino, 
kad jis moka netik lenkiš
kai, bet pažįsta ir daugiau 
kalbų, tečiaus iš to d a neišei
na, kad kokios tautos kalbą 
moki, tokiai ir turi prigulė
ti.

Žulikovskio gizėlis norėjo 
turbut ant syk du zuikiu nu
šauti: jis norėjo pasakyti, 
kad kalbėtojas yra bajoras, , 
ir tuo pačiu laiku norėjo jį 
pažeminti, sakydamas, "kad 
jis yra darbą dirbęs Lietu
voj? Tečiaus šitokiais argu
mentais jisai ne kalbėtoją 
pažemino, bet pats skau
džiai apsišutino. Nes darbo publikos šiose prakalbose 
socialistai netik nesisarma- buvo 25 vyrai ir 7 moterįs.

NASHUA, N. II. !
Maslionkos vieton "munšai- 

no."
"Keleivyje” jau tilpo ke- 

.iatas korespondencijų apie 
visokius šio miesto atsitiki
mus. Bet apie vieną dalyką 
užmiršta paminėti, tai apie 
’munšainierius/’ Aplinkinė
je farmelėse*yra susitvėru-^ 
si šaika "munšainierių." ku
rie važinėdami renka "svi-i 
as" iš Nashua lietuviu, pas-| 
iui iš tu "svilų" daro "mun- k'uopa buvo surengus aną- 
>aina" ir tiems patiems lie- <iien prakalbas ir pakvietus 
.uviams parduoda. kalbėti drg. Pošką iš Brook-

P.

M. Valenčius.

VVATERBURY, CONN. 
Drg. Poškos prakalbos.
Gyvuojanti čia LSS. 34

~ kalbėti drg. Pošką iš Brook-
Tulas apgavikas, dažino-?ylį?-.. . . . . ,

. Smarkuolis bu- 
įvo suimtas ir pradėjo pra
šytis, kad jį paleistų, o jis 
jau nieko nedarysiąs. Bei 
vos tik jį paleido, jis pasiė
mė du ginklu ir atsistojęs 
sako: "Eikit šen dabar,-tai 
aš jums parodysiu!" Bet 
kitas vyras kaip, griebė ji. 
tai nereikėjo nei "rodyt." 
Buvo nuginkluotas ir laiko
mas lyg koks bulius, pako 
svečiai išeis. Bet kaip tik 
ji paleido, jis leidosi vytis 
paskui svečius. Pasivijo ant 
kelio ir norėjo atkeršyt, bet 
vienas prieš penkis negalėje 
daug smarkaut; buvo tuo
jaus numalšintas ir turėję 
prasišalint. Sužeistų nebu-

"Keleivio" Skaitytojas.

VVORCESTER. MASS. 
Progresisčių prakalbos.
Musų mieste pastaruoju 

laiku prasidėjo įvairus pa
rengimai : koncertai, tea
trai, prakalbos, baliai ir tt.

20 d. kovo atsibuvo L. M. 
P. S. 2 kuopos prakalbos. 
Buvo pakviestas kalbėti 
koks-tai Burė. Kadangi kai 
bėtojas į laiką nepribuvo, 
tai rengėjos pakvietė kalbė
ti vietos mikčiotoją G. Ky
bą. Tasai žmogelis, it sap
nuodamas, pradėjo kalbėti 
apie politiką. Barstė jisai 
savo žodžius, lyg tas aklas 
farmerys.žirnius. Nors kal
bėjo apie valandą laiko, bet 
ką jis norėjo pasakyti, ne
galima buvo suprasti^ Pa
tartina tam žmogeliui dau
giau mokytis, o mažiau kal
bėti.

Apie 9 valandą vakare 
pribuvo ir Burė. Matomai, 
pėkščras nabagėlis į Wor 
cesterį atėjo, nes progresis- 
lės nepasiuntė jam ant ti 
kieto. Atsistojęs kalbėti at- 
barabanino savo komunis
tišką maldelę, kurią ant at
minties yra išmokęs, ir tuo- 
mi viskas pasibaigė.

Ten Buvęs.
■

CHELSEA. MASS. 
Pirmos prakalbos.

20 d. kovo čia įvyko pir
mos lietuvių prakalbos, su
rengtos per pasidarbavimą

tija, bet skaito dagi garbe 
būti darbininkū. Tiktai to
kie žmonės neverti savo ko
jomis žemę mindžiot, kaip 
žulikovskis ir jo agentai, 
kurie darbo nedirbdami no
ri gyventi.

Taigi šitas komunistiškas „ . .
Žulikovskio agentėlis, kuris J. Urbono. Kalbėtojų buvo 
jau nuo senai zurzėdavo dėl net tris: J. Makola. Atlaso 
kalbėtojo "lenkiškumo," ši- rūbų, bendrovės direktorius, 
tose prakalbose gavo gerą D. Klinga, tos pačios bend- 
lekciją ir daugiau turbut rovės manadžeris ir V. Mar- 
jau nebesirgs. [cinkoniutė, ką tik atvažia-

Buvo ir kitas komunistė-vusi iš Lietuvos. Kiek teko 
lis išlindęs iš kampo su patirti, publika šiomis pra
plausimu." Bet ko jis nore- kalbomis buvo patenkinta, 
jo klausti, jis ir pats nežino- Aukų padengimui lėšų ir 
jo. Stenėjo jis, stenėjo, bet Lietuvos šauliams surinkta 
neįstengė nieko daugiau pa- 27 dol. 'Atėmus parengimo 
sakyti, kaip tik "monkę." prakalbų lėšas, Lietuvos 
Publika pradėjo juoktis ir šauliams pasiųsta per Lie- 
dabar jau to komunistėlio tu vos misiją 21 dol. 8c. 
žmonės kitaip nevadina,! Smagu, kad ir tarpe Chel- 
kaip "monkių kerdžius." sea’s lietuvių pradedama šis 

Keikia pasakyti, kad ši- liei tas veikti.
toms prakalboms norėjo pa- Bemamis.

Reikia pasakyti, kad drg. 
Poška plačiai pažįsta pa- 

(pasauli ir moka nuosekliai 
vandenio, drūčiai juos uždą • Į aiškinti dienos klausimus, 
ė ir atvežęs i miestą parda■ Gaila_ tik, kad nedaug buvo 

/ė tūliems kriautuvninkė- i z(noniP susirinkę (mat, tą 
iams kaipo "munšainą. 
Kenai buvo taip drūčiai už-į 
iaryti, kad krautuvninkė- 
.iai turėjo jiems kaklus nu
pjauti.

Tai matot, prie kokios 
apšvietos" linksta dalis 
nusų iietuvių. D. M.

;ęs, kad Nashua lietuviai la- _ 
>ai myli "munšainą," pri
pylė kenus maslionkų ir

ė ir atvežęs į miestą parda - • -

ELIZABETH, N. J. 
"Didelės prakalbos" 

neįvyko.
Ant 24 d. kovo L. M.

S. kuopa rengė "dideles pra
kalbas", kuriose turėjo kal
bėti "garsus” Bimbokas. 
Bet, ant progresisčių nelai
mės, Bimbokas nepribuvo ir 
"didelės prakalbos” neįvy
ko.

Nors čionai randasi ir du 
vietiniai "garsus" kalbėto
jai—Plungis ir Krasauskas, 
bet progresistės tą vakarą 
jiems nedavė kalbėti, turbut 
bijodamos, kad neatsitiktų 
taip, kad atsitiko 20 d. kovu 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugijos prakalbose, kuo
met Krasauską publika nu
švilpė.

S. Kareivis.

Čia yra labai smagus gy 
venimas, ypač vasaros lai
ku. Čia žiemos nėra. Žie
mos laiku huną lietus. Nuo 
1 gegužės pradeda rožės žy
dėti ir žydi iki Kalėdų. So
dnai ir žolynai pradėjo žy
dėti kovo mėnesy.

Rakašiaus Draugas

ko- 
už-

m dieną buvo bent trejos pra
kalbos tuo pačiu laiku)!
LSS. 34 kuopa žada prie pir
mos progos surengti drg. 
Poškai kitas prakalbas.

Tą patį vakarą vietos
chamunistukai, kurie čia vei 
kia prisidengę "el-dy-ebdy” 
vardu, buvo surengę savo 
kamarotui Mizarai prakal-

i bas. Jo tema, kaip ir visu . . . - ,jehamunistų "kalbėtojų," bu- ^a.s
jvo tekia: "'Naujienos’, Gri- ’
kaltis, kontraktuotas redak-jV.181 l^tuviai turi siokias-to- 
torius, Michelsonas, ’Kelei- Kias savattls 
vis’, Džian Bamba, raudon- ^Tena* 
dvans, smalavinai, smo-i
__ " ir tt.

Publika eidama iš
i "prakalbų,” spiaudė.

Vietinis.

OREGON CITY, ORE. 
Apie lietuvius ir darbus.
Jau beveik metas laiko 

gyvenu Oregon City ir dar 
nepatėmyjau nei vienos ži
nutės iš šios kolonijos lietu
vių laikraščiuose.

Šioj kolonijoj yra apie 30 
lietuvių šeimynų ir apie tiek

BRIDGEPORT. CONN.
Atsakymas "Laisvės" ko

respondentui ir jo 
pritarėjams.

."Laisvės” No. 67 tilpo 
respondencija, kurioje
metama J. Gecevičiui, buvu
siam Dramos ir Dailės 
draugijos iždininkui, buk 
jis pasisavinęs kokį-tai tur
tą, priklausantį L. D. L. D. 
63 kuopai. Tai yra neteisin
gas žmogaus šmeižimas. Aš 
turiu faktus ir galiu nuro
dyti, ant kokių pamatų Dra
mos ir Dailės draugija sto
vėjo.

» y

H ART. MICH1GAN.
Nelaimingas atsitikimas.
Šiomis dienomis iš Pitts- 

lurgo atvažiavo čionai Juo
zas Dumb’auskas su visa
šeimyna pas M. V<alenčių,{ 
jet Valenčius buvo tuo tar-^ 
;u išvažiavęs Chicagon, tai 
Dumblauskai apsistojo Oce-[ 
ana Hotelvje. Turėdama 
nažą kūdikį, Dumblauskie- ‘ 
lė norėjo pašildyt pieno ant; 
;azolinio pečiuko. Bet išti-j 
<o baisi nelaimė. Pečiukas' 
jkspliodavo ir Dumblaus- 
denė su keturiais vaikais 
:aiu apdegė, kad ji ir 12 me- Velykas į Laconia atsibala- 
ų jos duktė mirė nuo žaiz- doja storas dūšių ganytojas 
ių, o du vaikai gai pasveiks.

Tai buvo toks skaudus at
itikimas, kad visas mieste- 
is atjautė Dumblauskų ne- 
aimę. Gyventojai pradėjo 
rinkti aukų ir teikti jiagal- kirptos. 
jos nukentėjusiems: duoda 
maisto, gydytoją ir visą kirpikui i čia važiuot nepa 
iriežiurą gulintiems ligon- tartina, nes iš priežasties 
būtyje vaikams. bedarbės avelės yra puspli-

Dumblauskas buvo atva- kės, o nekurios jų jau pra- 
šiavęs čia pirktis farmą, dėjo skaityti "Keleivį" ir 
kad pagerinus savo.gražiai kirpti save neduos, 
šeimynėlei gyvenimą, bet iš- Degučių Vargdienis.,

LACONIA, N. H. 
Nekirptos avelės.

Būdavo kas metas prieš

I«

t

skaito "Keleivį".

Čia yra apie 10 
lietuvių farmerių, kurie 
taip-pat gyvena neprasčiau- 

tiJsia-
■ • Is organizacijų čia yra 
(tik S. L. A. 240 kuopa, .prie 
kurios priguli 28 nariai. Š: 
kuopa mažai ką veikia, nes 
nėra gero vado. Praėjusiais 

į metais 4 liepos ji buvo pa 
rengusi pikniką, per praėju
sias Kalėdas balių — tai ir 
viskas.

Per šį miestą teka didelė 
upė Willamete, ant kurios 
kranto stovi šios fabrikos:

doja storas dūšių ganytojas 
iš Nashua, N.H. ir apkerpa 
musų aveles. Bet šįmet kir 
pikas nepribuvo (girjdejau, i 
kad jis jau mirė) ir tokiu 2 popierinės, 1 audinyčia ir 
budu musų avelės ’iko neap- 1 lentų pjovykla. Lietuviai 

baugiausia dirba popierinė- 
Vienok ir kitam kokiam‘se. Darbas 8 ir 9 vai. į die

ną. Mokestis ne vienoda, 
mažiausia 54c. į valandą. 
Kaip visur, taip ir čia dar 
bai sumažėjo ir bedarbių 
randasi nemažai. Darbo iš
lygos šiuo tarpu irgi sun
kesnės, negu pirmiau.»•

VVATERBURY, CONN. 
Komunistams nesiseka. 
25 d. kovo atsibuvo W. L. 

' P. Draugijų Sanryšio susi 
rinkimas, kuriame buvo ga
na daug juokų ir lermo. 
Mat, į šį susirinkimą N. E. 
W. Ass’n unija buvo atsiun
tusi tris savo atstovus, vi
sus tris komunistus. Nors 
loji unija susideda iš įvai
rių pažiūrų žmonių, bet ka
dangi į unijos valdybą yra 
susipiršę visi komunistai, 
tai viskas ten ir eina pagal 
komunistų komandą, žino
ma, Draugijų Sanryšys pri
pažįsta N. E. W. Ass’n uni
ją kaipo progresyvę organi
zaciją, bet du jos prisiųstu 
atstovu atmetė, o priėmė 
tik vieną.

Priežastis tų dviejų atsto
vų atmetimo buvo štai ko
kia : Juškevičius atmestas 
kaipo karštuolis, nesilaikąs 
tvarkos ir nesiskaitąs su 
teisybe; Vabalas atmestas 
kaipo Želigovskio agentas, 
ies jis pats prisipažino, kad 
ialinęs lapelius tikslu už
kenkti Sanryšio bazarui, 
kuris buvo rengiamas Lie
tuvos šaulių naudai. Nors 
Dambrauskas irgi nekokioj 
šviesoj pasirodė, bet jis bu
vo priimtas.

Sanryšio atstovai, apsi- 
kiurėkite! Jeigu komunitai 
iradėjo skverbtis į Sąmyši, 
tai yra ženklas, kad jie tą 
San ryšį nori, išardyti. San- 
ryšis yra sutvertas rėmimui 
Lietuvos 

■ '-artijos 
Lietuvos 
Kuomet 
kai su pagelba lenkų barri.- 
o Želigovskio norėjo galu

tinai pavergti Lietuvos liau
dį ir kuomet W. P. Draugi- 
ų Sanryšis rengė bazarą 
jarėmimui Lietuvos iiau- 
lies kovoje su Želigovskiu, 
.ai musų komunistai aiškiai 
stojo Želigovskio pusėn, da
lindami savo lapelius ir žo
džiu atkalbinėdami draugi
jas, kad neprisidėtų prie 
bazaro. Įėję į Draugijų San- 
ryšį, jie stengsis jį išardyti, 
kad jis negalėtų teikti pa
galbos Lietuvos socialdemo
kratų partijai ir Lietuvos 
liaudžiai. Tiesą Sakąs.

Ji susitvėrė 1919 me
rais ir buvo bepartyviška, 
prie jos prigulėjo Įvairių 
pažiūrų žmonės. Jos įsta
tuose nebuvo pažymėta, 
kam turi likti jos turtas,jei
gu draugija, pakriktų.

1920 metų pradžioj, pra
dėjus siausti reakcijai, dau
gelis minėtos draugijos na
rių likosi suareštuota ir to
kiu budu draugija paliovė 
egzistavus. Draugijos tur
tas 10 dol. likosi pas iždinin- 
<ą J. Gecevičių. Tasai tur
tas buvo išdalinamas na
riams ypatiškai. Nekuric 
nariai paaukavo savo dal: 
dėl suareštuotų draugų ii 
už tuos pinigus buvo nu 
pirkta ir pasiųsta į kalėji
mą maisto.

Praėjus keliems mėne
siams sugrįžo iš kalėjimo 
aisvinis "veikėjas” ir ko- 
doj tai sulūžusioj stuboj 
šalę Bridgeporte, lakytame 
susirinkime suorganizavo 
savo kuopą, kuri vėliau pa-, 
sivadino L. D. L. D. 63 kuo
pa. Taigi toji kuopa ir pa 
reikalavo nuo J. Geče vi- 
čiaus Dramos ir Dailės 
draugijos pinigų. Supran
tama, Gecevičius jiems pi
nigų nedavė, ir už tai sav’ 
susirinkime jie nutarė jį pa
plakti. Jie manė, kad kaip 
tik Gecevičius savo vardą 
"Laisvėje" pamatys, tai tuo
jaus jiems pinigus atneš.

Ne, vyručiai, be ką purvi- 
nat nekaltus žmones, ver
čiau apsimazgokite savo 
purvus. Nėkurie iš jūsų, 
norėdami pasipinigauti, pri
dirbote nuostolių ir nesma
gumų visuomenei. Taip, pa
baigoj 1917 metų, kuomet 
atsidarė valgomų daiktų 
krautuvė, vienas iš jūsų A. 
įsipiršo Į globėjus ir į tris 
mėnesius padarė nedatek- 
liaus 300 dol. Pamatęs sau 
pavojų A. išvažiavo ant va- 
kacijų, palikęs savo vietoj 
Z. M., kuris į dvi savaiti pa
darė nedatekliaus 93 dol. 
Mat, tie pinigų mylėtojai 
didesnį biznį varė savo skie
puose, negu krautuvėj. Ir 
taip, per tokių žmonių "pa
sidarbavimą", kooperaty
viška bendrovė priėjo prie 
bankroto ir sudėti žmonių 
centai dingo.

Pagalios, kokią meklerys- 
tę padarė B. J. A., leisdamas 
savo gramafoną ant išlai- 
mėjimo. Gramafonas buvo 
100 dol. vertės. Išpardavęs 
tikietų už 65 dol., jis tą gra
mafoną neleido ant išlaimė- 
jimo, bet pardavė. Tokiu 
budu išviso už tą gramafo
ną jisai gavo 155 dol., o žmo
nės liko suvedžioti.

Tai šitokiais darbais pa
sižymi tie, kurie bando pur
vinti kitus. Patartina vi
suomenei su tokiais gaiva
lais ateity būti atsargiais.

J. Gecevičius.

socialdemokra* 
ir pagelbėjir 
darbo žmonė 

Lietuvos dvari i

Kaip Mazola Sutaupina Pinigus 
Jūsų Maisto Išlaidoms.

Ekonomija su Mazola yra netiktai jos žarnoje kainoje, sulyginus 
s-.i išlaidomis, kurios pasidaro kepant su sviestu arba su brangiom aly
vom salotų sudarymui, (už kurias reikia užmokėti aukštus muitus ir 
juromis pervežimo išlaidos). liet ekonomija yra dar ir tame, kad ta pati 
Mazola galima naudoti ]x> kelis kartus Įvairinus maisto kepimui.

Mazola nepriima Į save kvapsnio joje kepamo maisto. Lšhandy- 
kite patys. Kepkite žuvis Mazoloje ir nusunkę tą pačią alyvą naudo
kite pyragėlių kepimui. Nebus jokio žuvies skonio pyragėliuose.

Visokiam spirginimui, virimui ir kepimui nėra nieko geresnio 
kaip Mazola. Salotų sudarymui dauguma ją lygina su olive alyva.

Pamėginkite Mazola prie pirmos prc~es k.-.smet turėsite ką nors 
spirginti ar kepti. Jus džiaugsitės su geromis pasekmėmis.

Mazola parduodama visose geresnėse grošemėse ir delikatesų 
krautuvėse puskvortės. kvortos, pusgalionio ir galiono mierOs blešinėse.

KEPTI CIBULIAI
\’uJnpki;c ciln?i::s, sntpu'.ustykite 

juos i plonas riekute . kurias išskyrstyki- 
tc. turėkite gatavai skaurad.-) su gerai su
šiltita ?.fazola. kurios turi ’>uti užtektinai 
<J:u;g. įdėkite keliolika šmotu cibulio ant 
karto; kttO'pet pamnd-i išimkite juos iš 
Mazolos ir sudėkite į k e-t "va. po to api
barstę druska dttokite j st?.!:;.

UŽTIKRINAME:

Jei jus neiti’tir.ietc pilnai užganė
dinti su Aiazolos gerumu ir ekonomišku
mu. tad insij krautuvninkas st:graž.-*s 
jums pinigus.

CORN PRODUCTS REFINING 
COMPANY.

17 Battery Place, New York.

RUMFORD, ME. 
Iš kom-istų gyvenimo.
Vietos komunistai jau bu

vo paėmę visus bravorus i 
savo rankas, bet ta nelaboji 
policija didžiumą bravoru 
nuo jų atėmė. Kazyras ko
munistai laiko tvirtai savo 
rankose ir vargiai kada 
nors policijai pasiseks jas 
konfiskuoti. Didesnieji mu
sų biznieriai (bravorų savi
ninkai) eina išvien su ko
munistais, kad prašalinus 
tą "netikusį surėdymą", kū
lis nei svaigalų neleidžia iš
dirbinėti. Į komunistų ”su- 
saidę” čia priimami tiktai 
tie, kurie moka šnapsą ir 
alų daryti, kazyromis lošti 
ir sutinka "Laisvę" kišenių j 
nešioti.

Inkognito.

CLEVELAND, OHIO. 
Apie darbus.

šiuo tarpu Clevelande su 
darbais labai prastai. Dau
gelis dirbtuvių stovi užda
ryta, minios darbininkų jau 
ilgas laikas vaikščioja be 
darbo. Išalkusius darbinin
kus maitina tūla misijonie- 
rių draugija. Verda iš pa
smirdusių kaulų zupę ir da
lina bedarbiams. Prie šitos 
valgyklos ant St Clair avė., 
tarpe Oregon ir Ha milto.; 
gatvių, stovi didelės eilės 
žmonių. Tose eilėse teko 
matyti ir keliatą lietuvių 
burdingierių, kurie kai dirb 
davo, tai pinigus mėtydavo 
visom pusėm, o dabar prisi
eina badauti.

S. A. B.



4 KELEIVIS
t

{18 doL sąvąitėje. Ir, man ro- 
dosi,susitraukusio "Laisvės’ 
redaktoriaus pilvas nėra di
desnis už išvažiotojo pilvą.

Tai kame gi čia ta "komu
nistiška teisybė” apie pilvų 
ir algų lygybę?

Matomai, laisviečiai mo
ka mieruoti tik naujieniečių 
pilvus, o ne savo.

žaibo Rykštė.

laiLi žiavimas, bolševikų valdžia 
toli" nedavė Rusijos socialistamsnedavė Rusijos socialistams 

pasportų į tą suvažiavimą 
vien dėlto, kad tenai daljrva- 
vo "sociališdavikaš” šeide-

Laisvė ir žemės dalini 
mas Lietuvoj.

šnap'*

di-

ne

"Laisvės” reporteriai, be
rašydami apie Grigo - Jur* 

'gelionio ”darbelius,” vis ža
dėjo toliaus daugiaus tų 
darbelių” išversti į aikštę. 

Aš vis laukiau ir laukiau. 
Bet apart troko-automobi- 
liaus. apart 86000 komišino 
ir apart noro pasigriebti 
"Naujienas” į savo kontrolę 
daugiau nieko naujo nesu
laukiau.

Naujienietis.

"Laisvė” savo zigzaguose

Anglija ir Sovietų Rusija manas.
padarė taikos sutartį. Ang- Kada Amsterdame įvy- 
lija pasižada nevesti prieš ko tarptautinis darbininkų 
sovietų valdžią karės, o so- . unijų suvažiavimas, komu- 
vietų valdžia pasižada už* nistų valdžia neleido ir čia 
drausti visokią agitaciją Rusijos darbininkams savo 
prieš Anglijos imperializ- atstovų nusiųsti, nes, sulyg 
mą. ikomunistų, čia buvo susi-

Vadinasi, susitaikė komu-' rinkęs "geltonas interna- 
nistai su imperialistais; su-cionalas.” 
sitaikė tie, kurie vakar da Su Šeidemanu tartis yra 
skelbė, jog tarp revoliucinės prasižengimas. Su sicialis- 
Rusijos ir kapitalistinio pa- tais eiti — ne pakeliui. Va- 
šaulio negali būt jokio kom- žiuoti į tarptautinį proleta- 

............................ riato atstovų suvažiavimą 
— komunistų principai ne
leidžia.

j Bet vesti Brest Litovske
Kada Kerenskio valdžia derybas su kaizerio genero- 

buvo pradėjus derėtis su už- lu Hoffmannu ir daryti su 
sienio valstybėmis, bolševi- juo sutartį, tai komunistų 
kai pakėlė prieš ją revoliu- principams nepriešinga.

Rusijos ir kapitalistinio pa-

promiso, jokios taikos, bet 
kova ir kova iki pat galo, iki 
viena ar kita pusė nebus 
apgalėta.

Maike, nebijau, bet polici- 
ps, kad nesureštytų.

—Ir kur gi tu nubėgai?
—Aš, vaike, bėgau per vi

są naktį ir pats nežinau kur. 
Ant galo, kai pailsau ir val
dyt užsimaniau, užėjau pas 

vieną farmeri prašyti dar
bo. Ir taip Dievas davė, kad 
pataikiau užeit pas lietuvį 
Žarmerį.

—Ar jis tau davė darbą?
—Šiur, ir dar kokį darbą ! 

Jis paklausė, ką aš moku 
dirbti. Aš jam atsakiau, kad 
moku geriausią spiritą va
ryt. Tai jis davė man gerai 
pavalgyt ir mudu pradėjom 
>napsą daryt. Prisidirbom 
napso ir kad užėm tai užėni 

—buvo tikras balius. Dabar 
iš turiu ten štedi darbą ir 
gyvenu kaip tikras genero
las.

—Buk atsargus, tėve, nes 
policija gali surast tave iv 
ant fanuos.

—Nevermai, Maike, ant 
i’armos nelengva mane su
rasti, nes aš šnapsą darau 
kiaulių tvarte.

—Ir tu, tėve, gyvenda
mas su kiaulėms, sakaisi ten 
gerus laikus turįs?

—Tsss... Aš turiu bėgt 
Maike, nes matau ateina du 
policmanai.

Skaitytoją Pastabos.
Kom-istų "Laisvė” sako, 

kad pilvai visų esą lygus ir 
lodei, girdi, užmokestis turi 
būt visiems vienoda, nepai
sant kas kokį darbą dirbtų.

Tai yra neva "komunisti
ška teisybė” teorijoj. Bet 
pažiūrėkime, kaip ji tų pa
čių komunistų pildoma pra
ktikoj.

Komunistinėj Rusijoj, jei 
tikėti kompozitoriaus M. 
Petrausko pasakojimui, jo 
brolis Kipras gaudavo už

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

—O, sveikas-gyvas, tėve! 
Na, kur gi tu buvai prapuo
lęs, kad taip ilgai tavęs nesi
matė?

—Įspėk, vaike.
—Gal kalėjime sėdėjai?
—Nausa. Aš, vaike, gerą

Laimą turėjau.
—Kur taip?
—Ant farmos.
—Kas gi tave ten nuvijo? 
—Aš pats, vaike, iš miesto 

parunijau, nes bijojau, kad 
policija nesureštytų.

—Už ką?
—Už šnapsą.
—Tai tu vėl darei 

są?
—Jes, Maike, aš norėjau 

pasidaryt i Velykoms šnap- 
so. Susipirkau viską, kas tik 
reikalinga, užraugiau brogą 
ir pradėjau virinti. Bevirin- 
damas atsiminiau, kad tą 
dieną išpuola didžioji pėt- 
nyčia.

—O kas gi yra ta didžioji 
jiėtnyčia, tėve?

—Tai tu, Maike, dar to
. nežinojai ?

—Ne.
—E, vaike, stataisi ra- 

zumnas, o nei tokių dalykų 
nežinai, kuriuos visi žino. 
Didžioji pėtnyčia tai yra ta 
nėtnyčia prieš Velykas.

—O kodėl ji vadinasi 
džioji ?

—To, vaike, tai ir aš
žinau. Visi ją taip vadina.

—Na. tiek to. Dabar pa- 
baigk pasakot apie šnapsą.

—Jes, vaike. Atsiminęs, 
kad tą dieną išpuola didžio
ji pėtnyčia, pamislinau, kad 
gali būt griekas virint šnap- 
są, nes visi žmonės eina Į 
bažnyčią poteriaut. Taigi ir 
' sumislinau nueit į bažny- 
? pasimelst. Prisukau ke- 
r. . ; ą kad labai nedegtų, 
užtaisiau viską kaip reikia, 
užrakinau duris ir išėjau. —\7 i hažnvčia sukalbė- «ainavimą Petrogrado ope- :s,.ejęs į Dažnycią, suKaiDe ; voVom A
ja,, penkis poterius į pen
ki ai-. Jėzaus ronas ir skubi- 
liausi namo prie šnapso, kad 
neprisviltų. Atėjęs ant Sil- 
ver strvto žiuriu, kad prie 
musų auzos susirinkus di
džiausia krūva žmonių, o fa- 
jermonai tik pila vandenį 
per langą ant mano šnapso.

—Na, o kas toliaus buvo? 
—Fas toliaus buvo, tai tu, 

Maike, manęs neklausk, nes 
aš pasikėlęs skvernus, kad 
moviau per tamsias zoulkas 
iš miesto, tai nei devyni šu- 
nes r oda vytų.

—Tai tu fajermonų išsi
gandai, tėve?

—Nausa. Aš fajermonų.

^o; "ĄV aterbuno kriaucm ciją nuvertė ją. Revoliu-- Paskui važiuoti Londo
nas pasidžiaugia, kad Nau- nnė Rusija turi vesti prieš nan jr dary ti bizniškus kon- 

‘“j*- 
..............................--^.rą, 0 ne taikytis su jomis*, nalisiais, uztiknnti tų mr

' Kada socialistai pasakė, 
jog Rusija da nėra prie to 
pribrendus, kad galėtų be 

’ užsienio valstybių apsieiti, 
tai komunistai apskelbė 
juos "socialburžujais” ir 
"revoliucijos išdavikais.” 

Kada Stokholme įvyko jau nieko nebeliko, 
tarptautinis socialistų šuva- Proletaras.

nistratorius dideles algas _ _ .......... ........
gauna ir dideli pelną ’Nau- įjk^ komunistai.

Reiškia, "Laisvė” iš to vi
sai nesidžiaugia —ir aš tam 
tikiu. Ji tik tuomet džiau
gtųsi, kuomet "Naujienos 
bankrutytų, o "Laisvės” re
daktoriai gautų dideles al
gas ir "Laisvės” bendrovei 
pasidarytų didelis pelnas.

Bet šitokį "Laisvės” troš
kimą ir be zigzagų visi žino.

Laisvė, tai gražus žodis, kai, ant kurių pečių rymo 
Bet taip vadinama Lietuvos Lietuvos likimas, yra kanki- 
"laisve” naudojasi tik maža narni įvairių "tėvynės gera- 
dykaduonių dalelė, gi Lie- darių.’’ Lietuvos darbinin- 
tuvos darbininkų minios te- kus netik kad išlaukiniai 
benešą ant savo sprando ir priešai lenkai nori pasiverg- 
rankų caro paliktus vergi- ti, -bet juos vergia ir kanki- 
jos pančius. Darbininkams na da ir taip vadinami vidu- 
Lietuvoj. kaip ir kitose ša- jiniai šalies "tvarkdariai” 
lyse, laisvės nėra. Papras-’klerikalai. Nuo lenkų Lietu
kam darbininkui kaip pir-'vos proletarai smarkiai gi
miau, kada Lietuvą valdė naši ir, reikia pasakyti, nie- 
caro geležinė ranka, taip ir kados jų globai nepasiduos, 
dabar, kada musų "tėvynė” , Lietuvys greičiau padės sa* 
paliko "demokratinga”, vis vo galvą mirtinoj kovoj su 
tas pats vargas. Skirtumas lenkais, negu jiems pasi- 
gattik tame, kad dabar ne- duos. Lietuvą buvo apsėdę 
reikia rusų kalbos mokytis.' rusai ir vokiečiai, dabar 
Daugiau nieko. | pradėjo musų kraštą pulti

Kaip jau yra žinoma, mu- ir terioti Želigovskio veda
mų "demokratinės tėvynės” ,mos gaujos. Terioja Lietu- 
valdžia yra išleidusi įstaty- vos turtus ir nori pavergti 
mą, neva reikalaujantį dva- ‘Jos darbininkus lenkų kleri- 
rus išdalyti bežemiams ir 
mažažemiams. Bet dvarus 
padalins tik tų ponų, kurie 
yra pabėgę iš Lietuvos į 
I^enkiją ar kur kitur. O ku
rie yra pasilikę ant vietos ir 
gyvena savo dvaruose, iš tų 
dvarai nebus atimami ir da
linami; tiems yra leidžiama

.’’ Lietuvos darbinin-

kalų vergijon. Lietuvos 
jaunuolių daug krito kovoj 
su rusais ir vokiečiais; daug 
dabar krinta kaujanties su 
lenkų plėšikų gaujomis. Iš
vijome anuos, išvarysime ir 
šiuos. Bet reikia ir tas neuž
miršti, kad dar daugiau tu
rės kristi Lietuvos jaunuo
lių, kada jie. nugalėję išlau- 

_______________ kinius priešus, kirs skaudų 
Reiškia, Lietuvos valdžia iš- smūgį savo buržuazijai, 
dalins tiktai tuos dvarus, apie kurią dabar yra susį- 
kuriuos ir taip patįs darbi
ninkai valdė, tiktai buvo ne
pasidalinę, o visi kartu dir
bo ii* dalinosi savo darbo 
vaisiais. Tai ve, kokia gera
darė klerikalinė Lietuvos 
valdžia! Kada darbininkai

perialistų agentams Rusijoj 
visokių privilegijų, atsiža
dėti nuo visokios agitacijos 
prieš tų imperialistų plėš
riąją politiką — tai ne pra
sižengimas!

Išrodo, kad iš paskelbtųjų I ir toliaus vergti ir išnaudo- 
pirmujų komunistų obalsių ti samdomus darbininkus.

Delei Šešioliktojo Vasario.Viename savo lapų "Lais
vė" sako: "Hardingo admi
nistracija paėmė svarstyti 
klausimą Dėbso paliuosavi- _ ________  _ _____
rno. Beabejonės Debsą pa; jg dieną a. a. Taryba pas

kelbė Lietuvą nepriklauso
ma valstybe. Paskelbė Lie
tuvą laisva, pati būdama 
surištomis kojomis ir ran
komis konvencijomis su Vo
kiečiais. Dar tuomet galin
gas kruvinasis kaizeris 
"pripažino" Lietuvos nepri
klausomybę, nepaleisdamas 
iš rankų konvencijų pava
džio, kuriuo dar tikėjosi 
pririšti Lietuvą prie savo 
ratų.

Lietuvos valdžia ir dalis 
visuomenės pasirinko 16 va
sario kaipo musų pasiliuo- 
savimo dieną, kaipo tautos 
šventę. Pasirinko nevyku
siai, nes tą dieną sudarė Ta
ryba. atsiskyrusi nuo visuo
menės, gi pačiam jos akte 
nebuvo nieko, kas galėtų su- 
sužadinti liaudyje šviesią 
kilnaus žygio atmintį.

i Liaudis tame nedalyvavo 
Pagal "Laisvės” išvedima ir todėl paskelbtoji šventė iš 

išeina, kad ir pati "laisvė” karto pasidarė "kaziona” 
su visais savo gizeliais yra šventė, raginama milicijos, 
neištikima darbininkų kle- Į keliama ura-patriotų, bet be 
sai, nes nesėdi kalėjime. Ir platesnio atbalsio miniose, 
aš tam tikiu. j Mes nededame ypatingos

Waterburio Kriaučiukas. svarbos pačios dienos pas- 
——y jkyrimui. Mums visų pirma

Lietuva tikėjosi, kad nr; rupi atvirai pasisakyti, kiek 
sai išvys jai lenkus iš Vii-;atatinka gyvenimo tikreny- 
niaus. Bet rusai jau pasira-................. ’
šė su lenkais taikos sutartį 
ir dėl Vilniaus jie naujos 
karės lenkams neskelbs.

liuo.suos, nes jis nėra jiems 
pavojingas.”

Šituo pasakymu "Laisvė” 
norėjo apšmeižti ištikimiau- 

!sį darbininkų klesai žmogų 
senelį Debsą. Mat, "Laisvės" 
supratimu, jeigu Debsas bu
tų pavojingas valdžiai, tai ji 
nepaleistų jo iš kalėjimo. 
Na, o jeigu nepavojingas 
valdžiai, tai neištikimas 
darbininkų klesai.

Well, jeigu tik tie vadovai 
yra ištikimi darbininkų kle
sai, kurie sėdi kalėjime, tai 
kaip su "Laisvės” štabu? 
Kaip, pagalios, su visokiais 
Bimbom, Andriuliais, Pet- 
rikienėm ir kitais, kurie 
nei vieną dieną kalėjime 
nesėdėjo ir net nebuvo areš
tuoti? Kaip, ant galo, su 
pačiu Jukeliu, kurį nors ir 
suareštuoja, bet tuojaus 
"atranda nepavojingu" ir 
vėl paleidžia?

Worcesterio mieste se
niau būdavo "stebuklingos 
meilės stacijos,” kurias 
bent vieną kartą į metus 
aplankydavo "Laisvės” ad
ministratoriai.

Nežinia, ar tos "stacijos” 
išnyko, ar "Laisvės” admi
nistratoriai liovėsi tikėję į 
"stebuklus.”

roj 250,000 rublių į vakarą o 
garsusis dainininkas šelia- 
pinas gauna net 300,000 rub
lių į vakarą. Paprastas gi 
Rusijos darbininkas neuž
dirba 300,000 rublių per išti
sus metus.

Na, komunistėliai, pasa
kykit, ar dainininko šeliapi- 
no pilvas yra kelis šimtus 
sykių didesnis už paprasto 
Rusijos darbininko pilvą?

Pagalios, nereikia pavyz
džio nei iš Rusijos. Paimki
me kad ir tą pačią "Laisvę." 
Vienas jos redaktorius Vė- 
Pla, sėdėdamas prie deskos, 
gauna 38 dol. sąvaitėje, o' 
laikraščio išvažiotojas, kuo-’j mislino žmogelis, 
met dar jo reikėjo, dirbo už Gizelis.

Viename miestelyj New 
Jersey valstijoj, tūlas žmo
gelis sumanė pasiųsti Į Lie
tuvą savo broliui kelnes. Jis 
nunešė jas į vieną klerikalų 
agentūrą, kuri garsinasi 
persiunčianti j Lietuvą dai
ktus greitai ir pigiai.

Ant rytojaus tasai žmo
gelis pamatė savo kelnes 
kriaučiaus lange iškabintas 
ant pardavimo.

—Taip, jie pasiunčia grei
tai, tik ne tuo adresu, —pa-

Trys metai atgal, vasario

Mes nededame .ypatingos

bei tie skardus žodžiai ir 
dirbtinai išpusti jausmai 
musų tautininkų, kuriais 
norima pripildyti 
šventę.

Buržuazinė visuomenė 
džiaugėsi, Lietuvai pataptu 
liuosai ir nepriklausomai 
Dangun keldama tautos lai 
mėjimus, ji didžiuojasi mu 
sų "demokratine’ darbi 
žmonių” respublika ir jot 
tvarka. Lietuvos darbinin 
kai ir mažažemiai valstie
čiai, Lietuvos tikroji demo
kratija visai to džiaugsmo 
neprivali. Lietuvos darbo 
žmonės toli gražu dar ne- 
liuosi ir labai priklausomi. 
Jiems iki šiol tebėra du fron
tu ir su abiem lygiai tenka 
kovoti. Vienas frontas,-—tai 
nuolat ant Lietuvos užsiko- 
rę Lenkų imperialistai, vi
sokios reakcijos padedami, 
kurie dar tikisi įsilaužt mu* 
sų kraštan ir padėti susi
tvarkyti musų dvarinin
kams.

Antrą, tiek pat pavojingą 
frontą sudarė prieš Lietu-,

I I

tautos

. spiete musų klerikalai ir jtį 

. palaikytojai. Kaip pirmieji 
Lietuvos darbo minių pa
vergėjai buvo sumušti musų 
jaunuolių drąsa ir pasišven- 

, timu, taip bus nugalėti len
kai su Želigovskio gaujomis, 
taip bus nulaužtas sprandas 
ir klerikalizmo slibinui. Nes 
vidujinis priešas yra nei 
kiek negeresnis už išlaukini. 
O bas vidujinis Lietuvos 
darbininkų priešas, tai ir 
yra musų pačių buržuazija, 
palaikoma kunigijos, šauk
dami apie "laisvę”, apie "tė
vynės meilę”, jie siurbia 
darbininkų prakaitą. Apie 
juos meiliai -glaudžiasi visi 

i Lietuvos juodvarniai —pra- 
baštėliai su savo davatkoms.

[vos proletarus mūsiškė re-___ ___ ____ ___________
■ akcija, musų dvarininkai, L klaiko dvaru žemę čielybė- 
1 klerikalai, buozės-ukminkai |je, neišdalintį tai jie gyve- 
ir visi jų siekimų reiškėjai. na "komunoje,” jie tada ne- 
Tąs frontas kasdien mus jabai nori lenkti savo galvą 
puola. Tas vidujinis priešas [''tėvynės valdonams.” Na, o 
visokių priemonių griebia- kada valdžia suskaldys dva
si, kad tik susilpnintų dar- r0 čielybę ir išdalins'jį šmo- 
bininkų judėjimą, kad tik teliais po 2 arba 3 margus, 
pastatytų barikadas musų tai tie darbininkai, kurie 
laisvon ateitin. pabėgus ponui valdė dvarą,

Pripuolamai ar nepripuo- paliks vėl buržuazijos ver
iamai nepriklausomybės gai?- Tai ve, kas rupi kleri- 
šventė supuolė šįmet su fališkai valdžiai, 
ypač padidėjusiais darbi- Perskaitę paskelbtąjį įs- . 
ninku puolimais. Ir tuose ta tymą, kad bus dalinama .^iekuv os uarbmmkai nega- 
ouolimuose mes dar kartą dvarų žemė, bet nežinodami ’es ilgai kęsti tokias netei- 
skaudžiai gauname patirti, apie daromas "tėvynės vai- syo8s: Pe kirs skaudų smu- 
ką reiškia dabartinis Lietu- donų” klastas, Lietuvos saviem s lems išgamoms,
vos demokratingumas. Įvy- žmonės nudžiugo ir tik lau- Padengę Lietuvos
ko visa eilė atsitikimų, ku- kia, kada juos paragins im- lals'«s lr*.
riais valdžios agentai ryš- ti dvarų žemę. Tikisi ir sva- pes m01ie’ pataikauja len- 
kiai parodė, kad jie sugebė- joja žmogus, kad "tėvynėj” į Į101*1 Pav'er^?
io norkplti mnsu kraštą <rv- pasilikęs "ūkininku’ ffalės.oarbmmkų mimas, kas atjo perkelti musu krašto gv- pasilikęs "ūkininku’’ galėsi .veniman ir sauvalę, ir.^l^_ ““
mimus, ir nepateisintus kalė- ant "savo” šmotelio žemės,1?1”.0’ Pa,\ ,
iimus, ir mindžiojimą žmo- Kurį-jam Lietuvos ”demo- >r kunigija buvo uoliausios 
gaus teisiu, prašokdami kratinė* valdžia duos. Zmo- rėmėjost Oe zmo-
kartais pikčiausius caro lai- nes suėję kalbasi, viens kito "?J, P?!
kus klausinėja, kur, kuris keti-'?es. _skel!>€Ja,.s y darbiniu-

1 ' - - kurio ku salininkais, kada jau
■nompnp žiuri i tnns ivvkinJuvaru* liUP ir euia kalbos * ^ad darbininkų mi-
momene žiuri į tuos įvykius > -- Lietuva anie val-'niu dgiaus negales laikyti irba šaltai, arba iiems nri-l*,'?.P ą \pif dykai lams-vbėi ir nežinystėje.

. " Kaip pažiūri į dabartinę
Tas žmonių Lietuvos kunigiją, tai rodo- 

džiaugsmas nevirsta kunu si, kad ištikrujų ji yra tikra 
Pr gyvenime neišsipildo, ža-Į laisvės šalininkė ir darbi- 

*’dėjimai vien žadėjimais ir,ninku užtarėja. Bet kaip tik 
palieka. Žemė atiduodama/Lietuvosdarbininkaiprade- 

„j bet ne darbininkams, ne.'da musų jegamasčiams šo-
iurų politiką, už tą darbi- mažažemiams, o buvusiems' nūs kasyti per savo spaudą, 
įinkų kurstymą vien dėl pirmiaus dvarų savinin- ■ tai tie išgamos ne savais

Buržuazinė Lietuvos vi-
na imti žemės ir iš kurio šalininkais, ’ kada jau 
dvaro. Taip ir eina kalbos1 Pą™*?, kad darbininkų mi-

irba šaltai, arba jiems pri- ___
tardama ir juos remdama. , 
šiauriai kovai su darbinin* ^mę.
<ų siekimais jie randa pa- 
eisinimo tame, kad tai 
įsanti kova su ’______
mu.” su Lietuvos priešais.

Mes nestovim už tą avan-

Bet deja!

pirmiaus dvarų

kaip pažiūri Į dabartinę*

įinkų kurstymą vien dėl
urstymo, vien kad sukeltų I kams, ponams. Pirmiau pa-'balsais pradeda šaukti. Net 
epatenkinimo ūpą, nežiu- nėgę ponai pradėjo grįžti iš sakyklos keikia darbinin- 
int to, ar patiems Lietuvos atgal į savo buvusius dva- ku laikraščius ir organizaci- 
arbininkams toks darbas rus ir tuos darbininkus, ku- jas. Jau nekurie Lietuvos 
ra naudingas. Bet mes ge- rie valdė jų dvarus ir ku- prabaštėliai patylomis ka»- 

•ai žinome, kad musų reak* riems buvo žadėta duoti že- ba, kad "geriau su lenkais 
uja, puldama "bolševikus,” mes, veja iš dvarų laukan. O palikti, nekaip daleisti Lie- 
risų pirma puola pačius jeigu kuris pasipriešina ir.tuyai žūti ’bedievių’ ranko- 
larbininkus. Juos nori iš-ponui paliepus nenori ap-re.” Tai taip yra Lietuvoje 
sklaidyti, susilpninti, pa- leisti dvarą, tai ponas pasi- dalinama žemė! Tai tokia 
vergti ir naudoti. įšaukia "demokratinės” vai-! Lietuvoje laisvė ir tokie

Nors aš čia nuo savo te

vergti ir naudoti. ___  _ _
Kol Lietuvos darbiiūnkail^.P8**1^“ kunigįnė ”tvarkdariai.” 

įesuvaldvs tosavo priešo, Y?J<i?.,a elglasJ ®uH-k"ks :--------------------
kol neišraus iš mua/gyv^ <aon“?o_ moka1®:. J,Pn.a mos kiek nukrypau, bet ti- 
nimo viso to žiaurumo, kurį P®n.° turto neliečiamybę ir kiu. kad "Keleivio” skaity 
turtinirieji atsigabeno iš ca-lt .us nenuoramas, ką ne-, tojai man atleis už tat O aš 
ru gadynės, tol Lietuvos •'1OP ponojsakjrmy klausyti, kitą syk daugiau parašysiu 
proletarai nebus liuosi ir sodiną uz geležinių grotų. iums. 
nepriklausomi. J,at!'.eka ta,au “"darų ir,

milicijos pagelba. Na, o dva-
Musų nepriklausomybės ras "demokratingu" budu ir į_— -    — V.^4- I —■« !• t a • t a •

Jaunas Vaidyla.

šventė dar neartima, bet 
turim doroti savo jėgas, tu
rim laužti visas kliūtis ir ei
ti geresnėn ateitin.

("Soc.-demokratas.")

vėl palieka atiduotas pir
miau buvusio savininko glo
bai.

Kaip pati Lietuvos šalis, 
taip ir jos piliečiai darbinin- bankai.

I ŽSIDARĖ KETURI 
BANKAI.

Arizonos valstijoj pereitu 
sąvaitę užsidarė ketun



. $2.00 
. ne 

OBMAUS1S DARRD ŽMONIŲ 
LAURA*! 1S

PRENUMERATOS KAINA 
AaMTikają:

Žžutąflis ..••••
Pusei metų...................

taurioj ir Užrubežiuoae:
Metams ........................ $3.00
Pusei metų..................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei 

piant į Redakciją, rašykit aitok 
adresą:

KELElV18 5

Moterįs negali bot teisėjau.
Massachusetts valstijos 

\-}-riausis teismas nuspren
dė, kad suhy dabartinės 
valstijos konstitucijos mote
ris negali būt renkamos į 
prisaikintujų suolą.

STATEMENT OF THE OWNER- 
SHIP AND MAXAGE.ME.XT of the 
"Keleivis.’* published VVeekly at Bos- 
ten. Mass., reąuired b y the Act of 
Augusi 24, 1912.

Edi to r — St. Micbelson, So. Boston. 
Publisher — J. G. Gegužis & Co.

OWN’ERS:
J. G. Gegužis and M. S t. Michelson, 

So. Boston, Mass.
Known bondholders. mortgagees, 

and others security holders, holding 
1 per cent, or niore of totui amoni 
of bonds, mortgages, or other secu- 
rities — Kone.

By J. G. Gegužis, Publ.
Sworn to and subscribed before me 

this M are h 28-th, 1D21.
Roman J. Vasil, Justice of the Peace. 
.My Conirn. Exp. Oct. 20. 1D22.

M CSV Kompanija nešioja pra-j LUDLOW, COLORADO. 
11 kilnaus žmogaus vardą—' Paminklas,
garsu savo protu, teisingumu ir1 Nors gaJbufc šitame 
mandagumu; jis taipgi įstmgė melyje> kuris pietinėj
plačiąją Elektrikos mduštnją. Colorado valstijos, lie- 
Jeigu jys manote kad Edisono tuvi darbininkų visai nėra 
Patarnavimas neperstato , arba jeigu yra, tai labai ma- 
singai to garsaus vardo, gal ma- ,>Ai kaino "svieto
lonėsit pasakyt mums?

žai, vienok aš, kaipo "svieto 
perėjūnas", noriu bent 
trumpais žodžiais aprašyti 
savo Įspūdžius, įgytus šiame 
garsiame kaimely.

Ludlow yra garsus Ame
rikos darbininkų istorijoj 
nuo 1914 metų. Tais metais 
čia buvo baisi kova darbi- 

komu- su darbdaviais, ku-

veikiausia ir ne vėliau gegu
žės piraoe dienos, š. m. at
siliepti. Kas iki tam laikui 
neatsilieps, bus skaitoma, 
jog jis atsisako nuo bono 
gavimo ir įmokėti pinigai 
taps priskaityti prie valsty
bės lėšų.

Taipgi visi užsirašiusieji: 
ir tik dalį už bonus Įmokėję j 
šiuomi yra raginami pa
baigti mokėti iki gegužės nii 
pirmos dienos, š. m.

J. Vileišis, 
Liet. Atst. Amerikoj,

J. Bielskis, 
Pask. Skyr. Vedėjas.

1 Pajieškau kunigu Petru Vaiteliu, 
aš turiu prie jo svarbu reikalą. Ga
vau žinią nuo draugo F. G., kad 25 
birželio. 1920 in. kun. P. Vaitonas 
prasišalino iš Pruvidence nežinia 
kur. Jeigu “Keleiviu“ skatytojams 
pasitaikytu apie tokį kunigą sužino
ti. meldžiu man pranešti, už ką bu
siu labai dėkingas. Taipgi meldžiu 
paties kun. Vaitono atsišaukti šiuo 

i adresu: '
Antanas Dokas

! Bok 126, Dorrisville, 111.

Pajieškau ap.sivedini :i nr.-rginus 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų. Ai esu geras mašinistas, 
uždirbu nuo $15*) iki $250 kas dvi 
savaiti.
prisiųsti savo paveikslą, kurį ant 
pareikalavimo sugrąžinsiu.

A. Šimkus (11)
P. O. Box 79 Morgantown, W. Va.

Aš esu geras mašinistas,

Su pirmu laišku meldžiu

I

Pajieškau savo giminaitės 
Marcinaitčs. Kauno rėdvbos, 
niunėlio parapijos. Vilų kaimo, 
niau ji gyveno Detroit, Mich. 
ionėkite atsišaukti, nes turiu svarbų ir 
reikalą. ( .

Vladas Miczulis
306 Cottage St., Shaion, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės kad ir su vaiku, gali tu
rėt ir persiskyrimą, nuo 25 iki 33 
metų, sutinkančios imti civilį šliubą 
ir mokančios atskirti gerą nuo blogo. 
Aš esu 33 metų, šiaučius, 5 pėdų ir

Į 
Adelės j 
Fane- .. ...

Se-. 7 colių didumo, nevartoju svaiginan- 
Ma- č:ų gėrimų ir nerūkau, myliu malonų 

'■ teisingą šeimynišką gyvenimą. 
(14) Kuri mergina ar našlė prisius peveik-

AK NORI LENGVO DARBO IR 
GERO LŽDARBIO?

Jeigu taip, tai tuojaus ataišauk.
Yra reikalingas kiek apsišvietęs 

lietuvis, kuris nebijotų telefonu bir- 
zgėjimo, į partnerius prie Roal 
hstate. Insurance, Loans biznio. 

Visos įplaukos bus 
pusę. Paliudijimas 

ėysto vardo ir 
Ypatiškai arba per 

■; j m.
St.. arba 
Main St.. 

(14)

hstate. _____
Turi įnešti 70U. 
dalinamas per 
vra reikalingas delei 
draugiškumo.
laišką atsišaukit pas notarijušą 
Tamošaitį, 2(1 Dawes 
Hampden Agency, 389 
Springfield, Mass.

PARDAVIMAI
teisingą šeimynišką

Visokios žinios.
STUDENTAI BUVO PAĖ- 

, MŲ ARGENTINOS
' MIESTĄ.
Argentinoj (pietų Ameri

koj) studentai pereitą są
vaitę buvo nuvertę Rosari- 
jos miesto vyriausybę ir lai
kinai Įsteigę "studentų ir 
darbininkų valdžią.”

Jau kelios sąvaitės kaip 
Rosarijoj streikavo miesto 
darbininkai, bet atžagarei- 
viška valdžia nenorėjo su 
jais taikytis. Nuo to kentė
jo netik patįs streikieriai, 
bet ir visi miesto gyvento
jai. Todėl studentai nutarė 
padaryti tam galą. Jie Įsi
veržė Į miesto rotužę, sar
gus užrakino, o ant rotužės 
iškabino raudoną vėliavą. 
Paskui jie užėmė miesto 
galvos ofisą ir išleido pro
klamaciją, paskelbdami, kad 
senas majoras prašalintas 
kaipo "nenaudėlis,” kad 
miesto taryba paleidžiama 
ir kad jos vietą užimanti 
"Studentų ir Darbininkų 
Taryba.”

Bet neilgai studentai 
miestą valdė, nes tuo jaus at
vyko policija su kariumene 
ir apsupus rotužę suėmė vi
są naują valdžią.

REIKIA 815,000,000.000 
NAUJIEMS NAMAMS.
Washingtono statistiko

mis, Suvienytose Valstijose 
šiandien stinga 1,000,000 gy 
veriamųjų namų, ir kad tru
kumą užpildžius, reikėtų pa
skirti $15,000.000.000.

GAISRAS NUŠLAVĖ JA
PONIJOS SOSTINĘ.

Praėjusi nedėldieni To
kio mieste kilo didelė ugnis, 
kuri nušlavė daugiau kaip 
J.000 namų ir pridarė nuos
tolių i 25,000,000 jenų (apie 
$12.500,000). Keliasdešimts 
tūkstančių žmonių pasiliko 
be pastogės ir 133 buvo su
žeisti. Tarp sudegusių trio- 
bu yra ligonbutis, trjs ban
kai " ir daug kitokių Įstaigų. 
Labiausia ugnį išpūtė dide
lis vėjas.

DIDELĖ VĖTRA.
Per Minnesotos, Nebras- 

kos ir Iowos valstijas Vely
kų dieną perėjo didelė vėtra, 
kuri pridarė i pusę miliono 
dolerių nuostolių ir sužeidė 
apie 20 žmonių.

AMERIKOS ATSTOVAS 
JAPONIJOJ REZIGNAVO

Buvęs iki šiol Japonijoj 
Suvienytų Valstijų ambasa
dorius Ronald S. Morris 
prisiuntė prezidentui Har- 
dingui savo rezignaciją.

ATVEŽĖ DA 1,222 LAVO
NŲ.

ŠĮ utarninką Į New Yorką 
atvežta "Cambrai” trans- 
jx>rtu da 1,222 Amerikos ka
reivių, užmuštų laike karės 
Francuzijnj.

AREŠTAVO 1,400 KOMU 
NISTŲ.

Berlino žiniomis, . . - . . ,. . ,
nistų sukilimas vidurinėj rioJe daugelis darbininkų 
Vokietijoj jau kaip už- savo gj’'ybę:
gniaužtas. Leuna, kur buvo' Rockefelleno pasamdyti 
didžiausia komunistų drut- mušeikos tik '^na nakčia, 
vienė, dabar jauvaldžios 29^an°zl0’.^^^m-.nu2?_ 
rankose, ir daug komunistų J1® .14 žmonių, daugiausia 
areštuota. Sakoma, kad iš- kūdikių ir moterų. Toj vie* 
viso iki 30 kovo areštuota 1.- ‘toJ> kur ta skerdyne DTjko, 
400 komunistų. Jiems teisti dabar stovi didelis pammk- 
sudaryta nepaprastas teis- 
mas.

MUŠASI DĖL FORDO 
LAIKRAŠČIO.

Toledos mieste kilo riau
šės dėl Fordo laikraščio,:

Jas, kurį pastatė savo lėšo
mis U. M. W. of. Ą. unija. 
Ant to paminklo yra visų 
žuvusių angliakasių vardai.

Kiekvienas darbininkas, 
aplankęs tas Ludlow apie- 
linkes ir susipažinęs su isto
rija tos baisios angliakasių

t 
f 

«

— - - — — — - fl

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius P»Į»- I 
garsinimus, kaip tai: pajięskoji- j 
mus, įvairius pranešimus, paras-, 
vimus. pirkimus, skaitome po 3c. Į 
už žodį už sykį. Norint tą pati ap- j 
garsinimu patalpint kelis sykius* ą 
u* sekančius sykius skaitome 2c. Į 
už žodį, už sykį. .
“Keleivio” skaitytojams, kurie tur» 
užsiprenumeravę laikraštį ir už I 
pirmą sykį akaitome po 2c. už žodį j 
Siunčiant pajieškojimų arba ap-| 
garsinimą reikią prisiųst kartu ir J 
mokestį. I
Pajieikojimai su paveikslu pre-j 
kiuoja daug brangiau, nes padary-. 
mu klišės dabar prekiuoja bran- Į 
giai. Todėl norint talpint paieško-1 
jimą su paveikslu, reikia prisiųst j 
fotografiją ir klaust kainos. J
Siundant laiškus arba pinigus . *- j 
Ida parašyt adresą taip:

“KELEIVIS"
255 BROADWAY,

SO. BOSTUN. MASS.

Pajieškau Antano Talinanto, kat
ras paeina iš Andrejavo valsčiaus, 
Raseinių pavieto. Jis pats arba kas 
jį žino meldžiu prisiųsti adresą, už 
ka busiu dėkingas Aš turiu praneš
ti jam svarbią naujieną. (14)

M r. Frank Kupris
217 Wisconsin Avė., Madison, VVis.

sieli, gaus atsakymą.
F. J. Madison

257 W. Commerce SL.
Youngstotvn. Ohio.

Metanai* Įlotas.
būt greit parduotas 8 sėdy-

Pajteškojimai

Pajieškau apsivedimui 
nuo 18 iki 26 metų, 
nas 24 metų, 
siunčia savo

merginos 
vaiki- 

pri- 
ant

Aš esu 
Lai atsišaukia ir 
paveikslą, kurį 

pareikalavimo sugrąžinsiu. 
Vladas Miškinis 

R 2. Box 27 Clinlon.

Turį būt greit parduotas 8 sėdy
nių gražus motorinis botas, su visais 
reikalingais įrankiais ir botauze, tik
tai už $130. Be botauzės parduosiu 
daug pigiau. Jieškantiems 
pirkti yra nepaprasta proga, 
galima visados.

P. Puteikis
23 llighland Avė.,

Newton Upper Pails,

boto 
Matvt 
UD

Mass.
Ind.

Pajieškau Krano Daunio, Kauno 
rėdybos. Siaubu apskričio. Papilės 
valsčiaus. Šiliškių kaimo. Prieš S 
metus dirbo ant farmų apie Water- 
b'iry. Conn. ----- - ___,________
■žinantieji apie ji malonėkite praneš-‘linksmo budo ir" dailaus sudėiimo. 
ti- (14) ‘ -.

Pajieškau merginos, kuri sutiktų 
būti mano gyvenimo drauge, nuo 17 

litį 27 metų amžiaus. Aš esu 28 
Meldžiu atsišaukti arba metų, gerai vartoju anglų kalbą. Esu

! Merginos, norinčios turėt linksmą 
šeimynišką gyvenimą, malonėkit at- 
'-išaukti. nrisiųsdamos savo paveiks- 

; lūs. Atsakymą duosiu kiekvienai ir 
paveiksią sugražinsiu. Gali atsišauk. 
t< ir našlė, turinti ne daugiau kata 
du vaikučiu. (14)

M r. C_K-ch
Box 362 Cairnbrook. Pa.

J. Gricius
20 School St.. Cambridge, Mass.

Pritaškau brolių Antano ir Tadeu
šo Tekorių ir švogerio Petro Šidlaus
ko. Paeini iš Kauno rėd.. Telš’ų 
’-nskričta. Pavandenės vals. Malonė
kite atsišaukti. (14*

Jonas Tekorius
Bok 101. Hartshome. Okla.

I

PARSIDUODA košt um er iškas 
kriaučių storas, lietuviais, ru
sais ir lenkais apgyventoje lie
toje; biznis* išdirbtas per 5 me
tus, užlaikomi 5 darbininkai. 
Biznio Įtaisymai pirmos klesos. 
Parsiduoda už $5,000. Apie prie
žastį pardavimo ir kitus reika
lus paaiškinsiu per laišką. (14) 

S. J. Spaitis
784 Oakland avė Oetroit, Mich.

Ii
I 
C
I 
a
I

Aš. Alena Auirotenaitė. pajieškau 
«»seri«w'iu Onos ir Veronikos ir pro- 
,:o .Albino I>aučiaus. Izmiškiu kaimo. 
Kupiškio parapijos. Taipgi paties
iau pusbrolio Domininko Lauciaus. 
Kreivėnu kaimo. Kupiškio parapijos. 
Mano adresas; (11)

Alena Brazinski
Box 161. Tilden, III.

Pajieškau apsivedimui doros ir ge- 
»cs merginos, nuo 20 iki 30 meta. 
Aš esu vaikinas 10 metų, paeinu iš 
Lietuvos nuo Joniškio, iš Poplašių 
1-aimo. Esu iš pilnos vietos ir vie
nas. Manau netrukus keliaut atgal 
i Lietuva. Norinčios apsivesti su 
pirmu laišku prisiųskit ir paveikslu. 
Atsakymą duosiu kiekvienai. (14!

Juozapas f .akėtas
2403 So. Front St.. Philadelphia. Pa.

PARSIDVODA KARČEMA.
Geroj lietuviais apgyventoj vietoj, 

vienas blokas nuo lietuvių bažnyčios. 
Parsiduoda pigiai. Priežastis parda
vimo—'turėsiu kitą biznį prie van
denų ant vasaros. Turiu parduot la
bai greitai, nes nuo 15 balandžio tu
riu
•19

stoti į kitą biznį.
M. Galinis

Warwick St- Newaik^». J.

kuomet vienas žydelis atve- žudynės, Įgauna šiurpulm- 
žęs jį tenai pradėjo parda- gų Įspūdį ir nenoromis, sta- 
vinėti. Mat policija yra te- to sau klausimą:, nejaugi 
nai uždraudus tą laikrašti tas galėjo atsitikti laisvo, 
pardavinėti, tai žmonės be- Amerikoj?
sigrusdami prie jo pradėjo 
muštis. Policija žydelį a- 
reštavo.

Pasirodo, kad draudimas, Komunistas 
tai geriausis apskelbimas.

P. Martinkaitis.

Pajieškau Frar.o Kalinausko, Tra
ku pavieto. Nemunaičio miestelio. 
Taipgi pajieškau Marijonos Kali-, 
nauskaitės. gyvenančios Philadelphia,, 
Pa. Meldžiu atsišaukti arba api*: 
juus -žinančius pranešti šiuo adresu: 
. Jonas Daugini kas
3042 Mulberee Aky. Pittsburgh. Pa.

Paiieškau giminaitės Marijonos 
Petrikytės, po vvrui Schneiderien'-s. 
: Lietuva? atvažiavo i Scranton. Pa. 
P-te’na iš Suvalhi rėdvbos. Naumieš- 
->o anskričio. Gelsraudiškio valsčiaus, 
Papiškių ka!mo. 1912 metais gyveno 
Rochester. N. Y. Turiu dautr svar- 
b:n dalvkų iš Lietuvos. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie ją žino man 
pranešti šiuo adresu: (14)

Juri-is Mockevičius
10;>5 E. 71 St.. CTeveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
katra mvlėtų ramų gyvenimą, nuo 
25 iki 30 metų amžiaus. Aš esu 
vaikinas 27 metų. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti paveikslą. Atsakv- 
mą duos’u kiekvienai ir paveikslą 

ant pareikalavimo sugrąžinsiu.
J. Urbonas f 14)

211 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y.

ATYDA! ATYDA!
D. Kavaliauskas

24 Ames st.. Moatelto. Mass.
Taisau čeverykus ir naujus dirbu 

už žemiausią kainą. Darbas užtikrin
tas. Ateik ią persitikrins*. Taipgi ir 
parduodu. Norinčiam pirkti gera pro
ga Biznis išdirbtas per 8 metus. Ge. 
roj apgyventoj lietuvių kolonijoj. Esu 
priverstas parduot, nes rengiuos va
žiuot Lietuvon. (16)

Pajieškau brolio
•u metai algai gyveno 

CmI. Paeina iš 
Trakų paviete. 
Kas apie jį žino, 
nes yra svarbus 

įsų komunistų pradėjo karš- DU' te Atonina 
tai darbuotis ant spiritua- 16<> ^aple st-«

BRIDGEPORT, CONN. 
spiritualistas.

Vienas ir "žymesnių” mu-

Adomo Bournito 
Caronada. 

Vilniaus rėdybos. 
Nąra.ių sodžiaus, 

mąlonėkite pranešti, 
reikalas iš Lietuvos

SUSTREIKAVO 1,500
ODOS DARBININKŲ.'iistų dirvos. Štai kaip tasai: 

Peabody mieste sustreika-1 /^os^as a^s^na spiritua- 
vo 1,500 odos darbininkų, i mAi.jOQ
protestuodami prieš numu-l - bpin5Va lzn?0T- fimą jiems alĄ «». tos 
pat kompanijos darbininkų 
buvo jau pirmiau sustreika
vę, taigi dabar streikuoja 
2,000. Jiems numušė nuo 
20 iki 30 nuošimčių algos.

staus mokslas. Kristus buvo 
pirmasai komunistas ant 
svieto. Nuo pradžios civili
zacijos iki šių dienų kapita
listiškos valdžios nrivargi- 
no darbininkų klesos žmo
nes ant tiek, kad jau darbi
ninkai pradeda pasekti tik
rąjį Kristaus mokslą * spiri
tualizmą, paskui kurį seka 
ir darbininku išganymas — 
komunizmas."

Kiek man yra žinoma, tai 
NUTARĖ NUMUŠTI 60,- minėtas spiritualistas keli 

000 JURININKŲ ALGAS. at<aJ buY°. jj"
v . .kybos prie&ns, bet dabar ne

Amerikos garlaivių savi- tik pats grįžta atgal prie 
ninkai susirinkę Washing- burtų, bet ir kitus kviečia, 
tone nutarė numušti vi- pasirodo, kad musų lietu- 
siems Amerikos laivų darbi- viski komunistai kiekvienas 
ninkams algas. Tas nutari- (savotiškai iš proto krausto
mas paliečia 60,000 jutinin- si.
kų. I šiuo sykiu to spiritualisto

----------- į pra vardės neskelbsiu, bet 
SL’|£“d>*

SPROGO BALIUNAS.
Los Angeles mieste spro

go karinis Amerikos baliu
kas. Ekspliozija sužeidė ke
turis žmones.

Amerikos pakrašty perei- 
tą sąvaitę nuskendo garlai-. 
vis "Govemor,” susidūręs 
su kitu laivu. Kartu su nu-; r 
skendusiu laivu žuvo 10 ant pirmosios Laisvės Pas- 
žmonių.

ATSIIMKITE BONUS.
Visi, kurie yra užsirašę

kolos bonų ir pilnai už juos 
užsimokėję, bet delei kokių

3OT BRAVORU PRAŠO nors
LEIDIMO DARYTI ALŲ. ir jeif5u

Valdžia pripažino, kad ap- y-pa kokių neaiškumų, kreip- 
tiekos gali laikyti alų ir par- kitės prie" Paskolos Skyriaus

300 BRAVORŲ PRAŠO

davinėti jj ligoniams, jeigu arba prie Lietuvos Atetovy- 
daktaras pripažins, kad alus bes (Lithuanian Represen- 

’ tative, 162 West 31st St., 
New York, Paskolos Skyr.) 

Atsikreipiant būtinai rei
kia paduoti vardas ir pra* 
varde pirkusio, kur užsira
šė, prisiųsti kvitelę arba atr 
virutę, arba bent priduoti 
subskripcijos numerį, už 
kiek užsirašė ir delei kokios

katram reikalingas. Todėl 
jau 300 bravorų kreipėsi Į 
valdžią prašydami leidimu 
deryti "alų vaistams.” Blai
vybės viršininkas Kramar 
sako tečiaus, kad vienas 
bravoras gali pakankamai 
tokiems reikalams alaus 
pridaryti, ir visiems negali*_______
ma leidimų duoti, nes jie priežasties iki šiam laikui 
jyaskui pradės slapta parda- nėra dar bono gavęs.
vinėti alų ir neligoniams. Paskolos Skyrius, norė- 

----------- e damas suvesti galutiną par- 
North Dakotoj labai atpigo duotų bonų apyskaitą, pra* 
farmų darbininkai. šo vfeų minėtų pirkėjų kuo-

Yiršilienė
Lawrence, Mus:

Pajiesliu broliu Juoz.-‘ih> ir Alek- 
andro Gadiliauskų. Turiu svarbų 

-eikala. Meldžiu atsišaukti ar kas 
anie juodu žino praneškit. bus atly
ginta. (14)

Liudvikas Gadiliauskas 
1632 So. Lee St.. Philadelphia Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
t nuo 18 iki 28 metu, neskiriant tau- 
! tos ir tikėjimo. Aš esu 2!> metų, 
, amrliakasis. dirbu prie mašinos ka- 
į sykloj ir uždirbu nuo $150 iki $200 

i dvi savaiti. Mergina turi būti 
mandagi ir linksma. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųsti ir paveikslą, 
kurį ant pareikalavimo sugrąžinsiu. 

Jonas Freitikis (14)
Bos 207. Mona, W. Va.

SĖKIX)S BEVEIK JAU 
IŠPARDUOTOS.

I Pajieškau Petro, Britk.aus, jisai gy- 
,' verio Minersviile. Pa. ir Hazleton.

Pa. Girdėjau kad buvo išvažiavęs į 
' Waterbury. Conn. Kas žinote malonė

kite pranešti už ką busiu dėkingas._ 
J. Degutis „ (15)

345 Union avė., Elizabeth. N. J.

Pajieškau giminės Liudviko Šiozi- 
r-ako. Kauno rėdvbos. Utenos apskri
čio. Dovgailu valsčiaus. Šiozinų kai
mo. J.*s nuts lai atsišaukia, arba 
kas apie ji žinote meldžiu man pra
nešti, už ką busiu labai dėkingas. 
Mano adresas: (14)

Justinas štuka
1 17 North «th st., Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI

kožiiam 
WELTOS

Aš, Jieva Tunkunienė, pajiešteau 
savo sunaus Jono Tunkuno. prieš ka
rę gyveno Amerikoje. Jeigu kas žino 
prašau pranešti šiuo antrašu: 

J. Tunkuniene
Apaščio gatvė No. 3

BIRŽAI. Lithvania.

APSJVEDIMAI.
I

Pajieškau Magdelenos Vosiliutės, 
paeina iš Suvalkų rėdybos, Parausių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie ją žino meldžiu praneštu Turiu 
svarbt: reikalą.

F. J. Madison
257. W. Coturaerre St_.

Youngstovn. Ohio.

Pajieškau brolio Roniasio Greyiš- 
kk>, paeina iš Kauno rėd. Rokiškio 
apsk., Panemunio valse. Prašau at
sišaukti ar kas žino praneškiL 

Jonas Greviškis 
Vienkiemis Misiiva. Panemunio vaisė. 
RoHškio apskr.. Lithuania.

Aš, Antanas Kašaiynas, pajieškau 
švogerio Jokūbo Makaravičio. Pir
miau jis gyveno Bostone, o dabar ,ne
žinau kur. Paeina iš Vilniaus rčdy- 
bos, Alytaus apskričio. Nedzingės. 
o*r., Fancdzingio kaimo. Meldžiu atsi- 
iaukti arba kas žinote, man praneš
ate. uz ką busiu labai dėkingas. Ga 
vau labai svarbų laišką iš Lietuvos.

Antanas Kašaiynas 116)
5 Foote st, Ncvv Haven, Conn.

Aš, Jadvyga Radavičiutč, pajieš
kau savo brolio Stanislovo Kadavi- 
jiaus. 13 metų atgal jis gyvor. j 
Argentinoj, bet dabar nežinau kur. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie ji 
žino, malonėkite man pranešu, už 
tą busiu labai dėkinga

Ida Noruticnė
7V7 Bank St., Waterbury, Conn.

Pajieš'au apsivedimui merginos 
:>uo 19 iki 29 metų. As esu 27 
metų. Merginos, kurios atsišauks it 
malonėkit prisiųst ir paveikslą, kurį 
■«nt pareikalavimo grąžinsiu. Atsa- 

l kymą duosiu kiekvienai. Vaikinų 
> meldžiu nerašinėti. St. Bu.
| 3752 Wallace SL, Chicago. III.

R EIK A LINGI AG ENT A i 
mieste dėl išgarsinimo 
PRODUKTU. Galima uždirbt nuo 
$5.000 iki $25,000 į metus, visą arija 
dali laiko. Agentams aprupinani 
teritorija. Rašykit greit dėl propo
zicijos.

WEL I ON CO.
150 E. Main. IVATERBLRY. CONN.

Didelis taksas sėklų, apie 40 įvai
rių rūšių geriausių ir gardžiausių 
daržovių ir apie 40 puikių kvietkų. 
To pakaks jūsų stalui per ištisą va
sarą. rudenį ir žiemą. Didelis pake
tas, apie 8,000 parinktų seklų, iš ku
kių jus gausit vertės 5100 daržovių. 
Augink daržoves ir surėdyk pinigus. 
Viską pasiunėiam 
už $1. Rcikaiauk savo d: augantis sj 
šį damas paminėk, 
matei “Relei

už 25c. 6 taksai 
tuojaus. Parodyk 
paskelbimą. Ra- 

kad sį apskelbimą 
i “Keleivyje”. Adresuok:
A. T. COOK. SEEDSMAN 

HYDE PARK. N. Y.

i Reikalingas suaugęs ir nevedęs vy
ras dėl ūkės darbo. Darbus prie au
ginimo fruktų: 25 do>. į mėnesį ir 
užlaikymas. Rašykit tuojaus. (15) 

L. E. Rubian 
Marlborough. N. Y.

IŠMOK PELNINGĄ AMATĄ.
Aš prisiunčiu už 5 dolerius ant 

dviejų didelių veidrodžių chemikalų 
< sidabro) ir pamokinimą, kaip sutai
syti sidabrą ir sidabryti senus ar 
dirbti naujus veidrodžius (zerkolusj.

Jos F. Kack (14)
862 Grand Avė.. Kenosha. Wis.

Jūsų kūdikis privalo turėti
I

Pšjicšknu Sftvu brolių Mikcilu iri 
Antano UtSalių. Suvalkų rėdybos. j 
Seinų pavieto, Metelių garino, Obei- • 
ninku kaimo. J»u bus septyni me 
tai, kaip nežinau kur jie- randasi.

Wm. Usialis 111 > |
U. S. P. 11. S., Oteen. N. C. j

Pajieškau švogerio Adomo Bars- i 
'ego, prieš karę gyveno 411 Fleet st.. 
Ulevelimd, Ohio. Yra svarbių žinių 
iš Liettfvos. Meldžiu jo paties atsi
šaukti, ar kas apie jj žino, malonė
kit man pranešti, už ką busiu labai 
dėkinga. (16).

Zauna Griniavičiutė - Jurgelionienė 
515 S. Pacą SU Baltimorc. Md.

Pajieškau savo sesers Katrinos 
3akalytės, Kauno rėdybos. Raseinių 
ipskričio, Skirsnemunės parapijos, 
Venstoviškių kaimo. Turiu svarbią 
žinią iš Lietuvos. Malonėkite atsi
šaukti arba kas apie ją žinote, pra
neškite šiuo adresu: (14)

Veronika Sakalytė-Milerienė
301 So. 1-st SL, Brooklyn, N. Y.
Pajieškau pusbrolio Joiv> Petraičio 

ir švogerio Juozo Sario. Abudu pa
eita iš Kaurai rėdybos, Šiaulių aps
kričio, Šiaulėnų parapijos, Petrašių 
viensėdžio. —‘..J
žinančius apie juos pranešti 
adresu:

Jonas Kuraitis
15 Parthenais Sų- Montreal, Canada.

"I1U J Uo, I vtlftclŲ

Meldžiu atsišaukti arba 
šiuo 
(15)

DIDŽIAUSIA PROGA PAD.tRYT 
PINIGUS.

Su keleis šimtais dolerių aš priimsiu 
partnerį į žymią ir piningingą įvesti- 
nimą. Rašykit ar kreipkitės vpatiš- 
kai.. (14)

I. J. SP!EWAK.
316 E. 53rd st, New York, N. Y.

Vienatinė laimė yra pinigas
Pinigai seka paskui idėją. Gerą idė- 

•ą galite Įgyti iš knygos Vadovas j 
Pagerinimą ateityje. Pareikalauk jos, 
įdėdamas 10c. alniokėjimui pašto iš
laidų. (15)

LNIVERSAL SALES CO..
316 E. 53rd st.. New York. N. Y.

Vatarmės merginams ir moterims 
apie Lyties dalykus. Antra pagerin
ta laida. Parašė M. 11. Sanger, išlei
do _ F. J. Strupienė. Su paveikslais. 
Reikalaudami virš minėtos knygos 
siųskit išpirkų money orderį ar popie
rinį dolerį laiške ant vardo

F. J. Stropus
30 Broaduay, So. Boston, Mass.

geriausi maistą
Lietuvė motina,iš Philadelphia rašo:

"Kad jos kūdikis buvo išblyškęs, plonas ir nei 
kiek nepasunkėjo per kelias savaites. Po išbandy
mo daugelio visokiu maistų, jai gydytojas užrašė

R AND
C CONDENSED MILK}

ir jos kūdikis paaugo vogoj suvirš pusantro svaro 
pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai pirmu sykiu, iš vi
so suvirs mėnesio laiko gyvenimo.”

The Borden Company
llorden Building New Yurli

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI musų knygą. KŪDIKIU 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0105

Vardas
A d ręstus

PLAUKAI! PLAUKAI!
Pleiskanos, Niežiejimas, šipintas. Ži
lintas, Retumas, Slinkimas plaukų 
galvoje yra sutaisomas. Jeigu prisiu
si savo antrašą ir už 2c. štampą, gau
site žinias. (14)

W* ESTERA* CHEMICAL CO.
P. O. Box 133, \Vilkes Burre, Pa.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygu
tėje aprašoma visokias vaistiškas žo
les, šaknis. žiedai ir tt, nuo kokių li
gų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti bite aptiekoje. Apart to, 
yra daugybė gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
kožnam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽUKAITIS (35)
45! fludaun ave_ Rocbester. N. Y.

Extra ir da cxtra.
Nauja knyga "Receptai ir Sekretai".

Padidinta su 3 lapeliais. Lapelis 
No. 3 turi 21 receptą. Tie receotai 
daugiausia apie moterų ligas. Dabar 
nepraleiskite progos. Platintojai gau
na gerą nuošimtį. Kas mokėjo už 
knygą 2 dol„ gaukit iapelj veltui. 
Jo kaina 15c. Ideališka "Ideal" pom
pa turėtų rastis pas kiekvieną mo
terį bei merginą. Knygos kaina 1 
dol. 25c.

Kornų ir kantų panaikinimui gy
duolės su prisiuntirnu 30c. ir receptas 
5c. nuo visokių karpų. Į 5 minutes 
išimta komą be skaudėjimo.

Pinigus siųskit adresuodami:
VVM. L MATULIONIS (15) 

174 S. Grant St.. Wilkes Barte. Pa. 
(Platintojas 3<K> Hazel St., City.)
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Iš Klaipėdos krašto
(Rašo "Liet.’’ koresp.)

t

1. Klaipėdos vokiečių ir fran- kalo taip urnai daryti pre- 
cužų delegacija i Kauną ir ’ ’ 

jos uždaviniai.
Pasklydus gandams Klai

pėdos krašte, busią Lietu- 
. vos valdžia padariusi pre
kybos sutartį su Vokiečių 
bei Rytų Prūsų valdžia, vie
tos vokiečiai pirkliai labai 
susirūpinę.

Jei tokia Lietuvos preky
bos sutartis su Vokiečiais 
yra pasirašyta, galvojo klai
pėdiškiai, tai mums dabar 
galas — iš ko mes gyvensi, 
me savo smilčių krašte, jei 
mes nebetarpininkausime 
daugiau prekių pardavime 
iš Vokiečių į Lietuvą?

Visas jų planai gražaus 
gyvenimo ateity, parduo
dant prekes iš Vokiečių į 
Lietuvą ir gaunant už tai 
25 nuoš. pelno, ir sukuriant 
krašte gintarų apdirbimo 
pramonę, galinčią duoti, jų 
apskaitymui. 50 milionų 
markių, pasirodo bežlungąs.

Tad, išgelbėti tą planą, 
pasišovė Klaipėdos Preky
bos Rūmai, o su jais susi
šnabždėję ir didieji franeu
zų valdininkai.

Šiomis dienomis jie pa
siuntė į Kauną Klaipėdos 
pirklių delegaciją drauge su 
pp. Petišne ir Laroehe pa
siūlyti padaryti Lietuvai su 
Klaipėdos kraštų prekybos 
' sutartį.” Didesniam pasise
kimui ta delegacija pasikvie 
tė ir Ūkio Rūmų, kurie yra 
lietuvninkų rankose, atsto
vą p. Bruožaitį. Ta delega
cija, kiek buvo girdėti Klai- 
|)ė<loj, žadėjo pasiūlyti Lie
tuvos valdžiai nukelti muitų 
sieną Jigi Nemuno, pasilik
dama sau teisės skirti muiti
nių tarnautojus, o Liet, vai- kalbama, kad franeuzai vei- 

musu 
muitines. krašto. Sako, busią gen. 

nežinome kaip Odry net prasitaręs vienam 
žymiam lietuvninkui, jog 
jie greitai pasitrauksią iš 
Klaipėdos krašto ir jis pa
liks savarankiška, nepri
klausoma valstybė. Tad, tur
būt, gausime skirti savo 
kraštui prezidentą.

Bet daugelis net vokiečių 
klausia:

— Kas iš to bus? Kaip 
šitas kraštas galės išsilaiky
ti? savo smėliu? gintarais? 
ar žadama pramonė spiri
to, kurį. sako, urasimanę 
varyti celiulosos fabrike iš 

valdi- eglių šakelių, netinkamų ce- 
lulosas dirbti? Vis tai tuš- 

svajonės, be Lietuvos 
musų kraštas negali gyven- 

» Klaipėdos 
ponai susirūpinę padaryti 

Klaipė- prekybos sutarti, kad gy
ventų šmugeliu į Lietuvą.

kybos sutartį — taip bent 
yra nusistatę muku lauki
ninkai. Tad tikimos, kad 
Lietuvos valdžia daugiau 
atsižvelgs i lietuvių lauki
ninkų norą, o ne i atstovų 
pirklių naudą.

II. 'Karaliaučiaus krašte 
naujas^ vėjas.

Mums, Klaipėdos krašte 
gyventojams, arti yra į Ka
ruli? učiaus kraštą 1 ‘
jus vadinate Rytų Prūsais 
— tik 
'dažnai 
plačiai 
krašto 
miau, 
apie Lietuvą dideliu panie- 

Dabar nuc 
miestiečių 

nuo paprastų darbininkų ii 
valdininkų 
nuomonių, 

esą geriat* butų, kati

— kuri

per Nemuną. Mes 
i ten nueiname ii 
išsišnekame su te 
gyventojais. Pir- 

pereitais metais, jie

kirsimu kalbėjo, 
laukininkų ir
f A 
nuo didesnių 
tenka išgirsti 
■incr

- -r
Karaliaučiaus kraštas pri 
siglaustų prie Lietuvos. Ir 
Lietuvai ir Karaliaučiui 
iš to butų dideliausia nauda. 
Viena, jis turi daug žalios 
medžiagos ir darbo rankų, 
i<ita. turi daug-dirbtuvių ir 
plačią pramonę. Be to, juk 
tas kraštas ir jau ima prisi
minti savo lietuvybę 
apie I 
bama lietuviškai, 
manyt, kad tas kraštas pa
miršo lietuvių kalbą. Ypač 
apie prisiglaudimą prie Lie
tuvos daug kalbama po to. 
kai Lietuviai įstengė atsi
ginti' nuo Želigovskio.

____ ____ .. .ę— juk
Labguvą dar tebekal- 

nereikia

III. Prancūzai išeina 
Klaipėdos.

Dabar musu krašte daug’

1S

džiai pavesdama neva ”kon- kiai pasitrauksią iš 
troliuoti” tas muitines. krašto.

Mes čia. 
Lietuvos valdžia priims tą 
delegaciją ir kaip ji sutiks 
su ja. tartis, bet aš čia noriu 
išdėstyti, kaip žiuri Klaipė
dos krašto lietuviai i tas de
rybas ir ko jie lukuriuoia 
nuo Lietuvos valdžios tose 
derybose.

Klaipėdos krašto lauki
ninkai lietuviai, kurių yra 
dauguma krašto gyventojų, 
mano, kad Lietuvos valdžia 
neprivalo daryti jokios pre
kybos sutarties su p.p. Klai
pėdos Prekybos Rūmų at
stovais 
įlinkais, 
tikrai 
žmonių „ . „
ra. iš tokios prekybos sutar- ti ir dėlto taip 
ties padarymo turės naudas 
i ik atskyri didieji F ' \ 
dos pirkliai, o ne visas kraš
tas; trečia, koks išrokavi- 
mas gali būti Lietuvai dary- IV. Musu krašto lietuvnin- 
ti prekybos sutartį su Klai- kų nusistatymas, 
pėdos kraštu, jei Lietuva 

iš Karaliaučiaus 
krašto gali gauti 25 % pi-

kaip iš Klaipėdos: gerai išmanome, kad musų 
ketvirta, taip jau nušaukta- 
sis Klaipėdos uostas Lietu 
vai jokios reikšmės neturi, rankos, 
kadangi karo metais buvo 
nevalomas, dabar yra už 
slinkęs ir juros laivai visai krašto lietuvninkams, imtų 
negali įeiti į uostą, o taisyti pardavinėt Lietuvos valdžia 
uostą neapsimoka, nes tai nors po mažą sklypelį" že- 
kainuotų apie 3 miliardus mes, tai mes įsteigę čia, pa
auksinu. — tokią sumą Lie- mokytume praktiškai ge- 
tuva suvartojus savo vidaus I*iau žemę išdirbti ir nerei- 
reikalams turės daug dau- ketu dangintis į kitus kraš- 
giau naudos, negu pataisy- tus laimės ješkoti. Musų vi* 
dama vieną Klaipėdos uos- suomenės darbas palengvė
tą: penkta, padarius preky- Hai eina pirmyn ir savo rei- 
bos sutartį su Klaipėdos kalų supratimas auga, 
kraštu bei Vokiečiais, šieji j 
žada pagilinti Pričkaus per-’ 
kasą, Deimę, Timbra. Giliją1 
ir patį Nemuną tiek, kad.

ir franeuzų 
nes jie pirmiausiai, 
Klaipėdos krašto čios 
neatstovauja; an

tiesiai

giau,

SU

kų nusistatymas.
Mums, lietuvninkams, vi

sa ta Klaipėdos krašto ko 
mediją senai nusibodo, mes

kraštas negalės laikytis be 
Lietuvos kaip pirštas be

Pas mus dabar taip šne- 
už- ka, kad mums, Klaipėdos

V. Aukštuolaitis su 
Vanagaičiu.

Baigdamas savo žiniasir pati Nemuną tiek, kadi Baigdamas savo žinias iš 
500 — 600 tonų laivai iš ju- musų krašto, negaliu pamir- 
ros, Pilavos, galėtų stačiai sti paminėt tuodu nelaimia 
eiti Į Smalininkus ir net j gU vyru. Mat, juodu xyra 
Kauną; šešta, Ūkio Ruma:, dabar Klaipėdoj ir leidžia 
kurių atstovas atvažiavo, ’’Baltiką”, kaipo žmonės ne- 
tur būt, tik per nesusiprati- galį apsieiti be laikraščio, 
mą, visai nemato jokio rei- Juodu turi čia per virtuvės

f PARSIDUODA FARMA
__ - M _ Farma 10H akrų žemes, 40 akrtiL’ M RA ■■ C? ■ įdirbamos, |>ereitų metų nupjauta 50 R X * • j1“®* Likusi žemė ganykla ir

įmuktas, iš miško gali iškirsti tarp 
Karintieji pirkti geras ukes ir ui- ir kordų gerų malkų. Yra

ringą kaina tarpe lietuvių, rašykite f "*fU kurių galima ispjaut,
• _ ‘ • j • ■ _ —Daug fruk-

gelę, kurioje teina teisingi aprašymai i *0. Nuolat bėgantis šaltinis, sutei- 
apie ukes ir kurioj rasite paaiškinta,Įkiuntis vandenį šlubai ir tvartams, 
kuomet kokius įavus reikia sėti ir i Viena stuba 8 ruimų, visai gera, 
kiek i ukerį reikia kokių sėklų sėti, I antra stuba 4 ruimu, sujungia sh 
kiek kainuoja gyvuliai, ūkiški padar-(dirbtuvėle. Barnu 40x 60 pėdų su 
gai ir masinos. Rasite daug kitokiu Į skiepu; užtvaros dėl 1O karvių ir .1 
žingeidziij ūkių pirkėjams aprašymų. Į arklių, malkinyčia. vežimams pašiu- 
Aivužiuokite pas mane i Scottville. Į rė. vištininkai. _ •
M:ch.. kur per mane galėsite išsi- h . J
rinkti pigia kaina geriausių sau ūke.Inai virš 25 karvių.

duris susiekimo ir £u da
barties musų krašto viešpa
čiais.

Kai jiernai buvo paskiydęi 
gandai, jog Želigovskis eina r........ .......... ............. . ... ............ ..... .........
i Vilnių, tai tuodu vyru su- man. o aš prisiųsiu jums veltui kny-Lpie 125,060 pėdų lentų.Ae ** e e | _. . i - «...a c.. ▲ a. o— .*. _ . . ž .. . i v Ai i, z, »»„i a
si kvietė visus žymesniuosius 
lietuvninkus išleisti. protes
tui Francųzams prieš toli
mesni lenkų ėjimą į Lietu
vą. Tečiaus kažin kodėl ne
pasisekė tiems vyrams ir to 
’orotesto išleisti. P. Aukš
tuolaitis iš Vilniaus grįžęs 
Klaipėdos kraštą todėl, kar 
>is susipykęs ir su Želigovs- 
kiu, nes tas esąs norėjęs at- 
skvrti Vilnių nuo Lietuvos, 
v Aukštuolaitis norėjęs "su
vienyti”, 
aikraščio 
uva”.

anot jo buvusio 
"Suvienytoji Lie-

Kopininkas.
NORTON. W. VA.

Velykų nedėlioję susirinko būrelis 
ituvių pas J urgį Butkevičių oasilink- -------- , -..-.X, ao|{ų su_ 

kurie ka- 
Aūkavo

mint ir sumanė parinkti 
eistiems musų broliams, 
aiuia su lenkų grobikais, 

sekančiai:
J. Butkevičienė,
A. Zyzas,
J. Butkevičius.
A. Brazauskas, 

Morkūnas.
Makštela.

Zeneckis.
Mockela,

Savickas,
Bajonina:
Žinia.
Ribickas — - po $2.60.

J.
F.
J.
A.
J.
J.
P.
S.
Viso sykiu suaukauta $14.00.
Visiems aukautojams 

širdingai ačiū. A.
Aukas $14.0f, priėmėm ir tuojaus 

sersiuntėm Lietuvos atstovu: Jonui 
iieisiui. kuris persiųs sužeistiems 

:areiviams.
J. G. Gegužis. "Kel"* Adm.

—po $1.00.

ištariame 
Brazauckas.

AR JUSI.’ KŪDIKIS SVEIKAS?
Jeigu ne, tai žiūrėk jo maisto, nes 

>.uo maisto kyla didžiuma nesveiku- 
hų. Kūdikis netarpsta. jeigu mai
tas jam netinka.

Ant 5 puslapio šiame laikraštije 
us rasite apskelbimą Bordens Eagle 
trand Ccndensed Miik. Tai yra 
naiscas, kuris išaugina daugiau svei- 
.ų kūdikių, negu visi maistai sudėti 

krūvą: iškirpk kuponą ir prisiųsk 
i Borden Kompanijai, o ji prisius 
au dykai visas informacijas, kaio 
uo maistu penėt jūsų kūdikius, taip

gi gausit knygą "Kūdikių Laimė”.

FARMOS!
parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi- 
s-ano valstijoj, tiesiog nuo pačių savi- 
įinkų. Fanuos gyvenamos ir negyve
namos. Platesnių žinių klauskite per 
uiška, įdedant marke už 2 centu.

(19) 
TONY ZABELA

O. Box 1, Lake Co. Peacock, Mich.

PARSIDUODA FARMA
Šita farma turi būt tuojaus pardųo- 

a. 440 akrų žemės, 100 akrų dirba- 
nos,175 akrai ganyklos, likusi didelis 
■liškas pušių ir eglių ir daug malki- 
lių medžių; girią nukirtus gali ap
uokėli už visa farma, didelis sodas, 
»aima už obuolius apie $1500 ant mė
li. parduoda į Bostoną. Geros triobos, 
'rie plento, šalę didelis ežeras, vasa
ris laiku padaro didelį biznį iš suva

žiavusių gyvent prie ežero; 15 karvių, 
bulius, 2 arkliai, pakinkai, vežimai, 

našinos ir visokį farmos padargai. 
Parduoda su viskuo už $12.000; įmo- 
ėt $5,000. Už likusią sumą mokėt 

int metų po $400. Iš tų $400 rokuojasi 
urna ir procentas. Geresnių išlygų 

įiekur nerasit. Ant šitos farmos laiko 
50 galviją ir 100 avių. Jeigu nori ge- 
os farmos. tai pasiskubinkit. nes ji 
jus tuojaus parduota.

A. ŽVINGILAS
26 Broadivay. So. Boston, Mass.

FARMOS! FARMOS!
Kad pavasaris artinas mums, 
Aš noriu parašyt jums,
Kad prie fabriko nekarotum, 
O apie save pagalvotum:

—Ar ilgai aš šitaip kariausiu, 
čionai bedarbė—vietos negausiu. 
Kapitalistai mane apgavo, 
Kur aš pabaigiau sveikatą savo.

O kad atgalios aš pasižiūriu, 
Kad iš to visko nieko neturiu. 
Kad bučia gyvent ant farmu ėjęs, 
•Jau bučia gražų turtą turėjęs.

Į ūkininką dabar rašysiu, 
Informacijų sau paprašysiu 

w J Hart važiuosiu ir pirksiu farma 
Busiu laimingas, turėsiu darba.

M. VVALENČIUS, <19> 
P. O. Box 96, Hart. Mich.

PARSIDUODA FARMA
Farma 125 akrų, biznis daromas 

iš pieno, viena mailė nuo pramonin
go miestelio ir vieškelio, 11 melžia
mų karvių, 7 telyčios, 1 arklys, vi
sokios mašinerijos ir padargai. lei
stų iš pieno būna $200 per mėnesi. 
Viskas randasi pirmos klesos stovy; 
geras setas bildingų. Kaina $7,800.

Farma 112 akrų, biznis iš pieno ir 
vištų.randasi apie 4 mailės atstume 
nuo geležinkelio, pusė mailės nuo 
vieškelio; puiki 9 ruimų stuba su ši
luma ir vandeniu, gera barnė, už
tvaros dėl 20 galvijų, pilnas setas 
mašinerijos ir padargų. 11 karvių, 6 
telyčios, 1 bulius, 1 kiaulė, 2 arkliai, 
250 vištų, vištininkas dėl 500 vištų. 
Kaina už viską $8,000.

Farma 65 akrų, 25 akrai apvaly
tos ir dirbamos, vira kita ganyklos ir 
miškas, 9 ruimų stuba, virtuvėj van
duo. 4 pečiai; geras skiepas, barnė 
37x60, pertvaros 8 galvijams ir 2 ar
kliams; 3 karvės, 2 arkliai, 40-50 viš
tų, visokia mašinerija. Šitų farmu už 
tokius pinigus negautumėt niėknr 
Naujoj Anglijoj. Rašydami reikalau
kit farmų Buletino, kurį gausit dy
kai. (15)

Racine’s Farm Agency
Danielson , Conn.

GERIAUSIOS

Visi šie kuiliukui ge
rame stovyje. Šioj vietoj buvo laiko.

____  __________ -__.______ T_. ‘ Stovi tik 4 mai- 
Aš turiu paėmęs nuo angių tarme-Į lės atstu nuo gelžkelio. Dabar patu
riu. kurie k raustom iš tarpo lietuvių, Į giausias laikas nupirkt šią farma. 
i 40 ūkių ant pardavimo, mažų ir di-Į’fa* yra geriausią proga, kuri gali 
dėlių, 
liais mašinomis ir javais, 
turiu 17 ūkių išmainymui : 
•liestuose. .Visos tos C._ ________
ras m ine vieną, uždėtoji ir apkoloni- Į-05,, o pirkti tuoįaus.
z.uotojj didžiausios Lietuvių Ukintn- I $2.500, Įnešti $1500. Likusieji pini- 
k.j Kolonijos Amerikoje, aplink n»k*s-|WU ant mortgičio su 6 nuoš. šioj apie- 
tą Seottville. Mich. šitoj kolonijoj 
aš vienas apgyvendinau 450 iietuv*ų 
ūkininkų, kurie linksmai ir gerai gy
vena tarpe savęs. Turi visokių par
tijų draugijas, parapijas, bažnyčias 
ir savas kapines. Pas mus oras 
sveikas, vanduo geras, laukai lygus 
ir gražus su daug upelių ir ežerų. 
Žemė derlingiausia, su moliu maišy
ta. Aitu musų kolonija tai yra tikra 
NAUJA LIETUVA. Aš turiu i 
męs dar 45 ukes ant pardavimo į , 
Wisconsir.o valstijoj, Mažojoj Lietu- Į dėViLis? v’~ ' . ■ » ’ ' «..xx
ville atvažiavusiems čia neliktų ūkės, įtriobos." 
tai mes laivu iš musų kolonijos nu-r 
veširr.e jumis į tas \Visconsino vals
tijos ukes. Atvažiuokite pas mane, 
•< turėsite geriausią proga iš daugy
bės ūkių išsirinkti sau tinkamų. Aš. 
parduodu ukes daug pigiau, negu ki- Įi 
ti agentai arba ūkių savininkai, nes Į Į 
aš tūrių tas ukes išsiderėjęs už že
miausią kainą. Duodu ukes, gyvu
lius ir ūkiškus padargus ir mašinas 
ant lengviausių išmokėjimų. Rašyk 
tuojaus, gausi apie ukes aprašančią 
knygelę dovanai. Atvažiuokie, o 
gausi tesingiausią kaina gerą ūkę 
per mane nusipirktu Adresas: ’ (15)

A. K1EDIS & CO.
Peoples Statė Bank,

SCOTTVILLE, MICH.
t <

rių, kurie k raustoj iš tarpo lietuvių, I t'iausias laikas nupirkt šių farma. 
, " L ^.|Tai yra geriausia proga, kuri gali

su budinkais, sodnais, gyvu- Į atsitikt tik per daugelį metų. Mano 
mašinomis ir javais. Taipgi Į supratimu tai yra geriausia propo

li ant namų Iriąja lnvestyti pinigus. Aš patr
ūkės randasi Įčiau kiekvienam nepraleisti šios pro- 

__ _______ ______ ______ _ _ _ _______ —i- - -___ • kaina tik 
-.uotojj diilžiausios Lietuvių Ukiidn-p2.uOO, įnešti $1500. Likusieji

’inkėj farmas galinta pirkti uz pi
giausią kainą. Aš jau pardaviau čia 
farmas daugeliui lietuvių. Gvarantuo- 
ju teisingą patarnavimą. Reikalauk 
farmę buletino.

Racinc's Farm Agency 
Danielson. Conn.

PARSIDUODA FARMA, 
. I Labai pigiai. Priežastis pardavi- 

Pac" I mo nesveikata. 80 akerių geros že- 
“įmes, užsėta kviečiais, rugiais ir 

o x Per lauką bėga upelis, yra
\ ių Kolonijoj, tai- kuriems Scott-1 akelis miškas, didelis sodas ir geros

- ................................... Rašykite tuojaus. Duosiu
teisingą atsakymą.

George Stulgaitis
Ii. I. l.uther, Mich.

NAMŲ JlEšKOTOJAMS IR
• 1NVESTORIAMS
I GYVENIMUI 

STUBOS
I Dėl investinimo arba spekulia- 
» cijos.
* Baigiama išparduot likusios J dviejų šeim.vnų gyvenimui stu-
♦ bos, šios Korporacijos pabucia- 
| votos Quincy, Mass. Kaina 60 
I nuoš. pigesnė, negu atsiėjo jų
♦ pabudavojinias.
{ 4-5-6 ruimų apartmentai. ši-
I lunia, elektra, gesas, šeidės, kie-
• to medžio grindis, šaligatviai,J ištaisytos gatvės; viskas gata- t ------------- .----- : ------- :---- :

............. ............ .......... I 
aliu jums parodyti, j •

*
Jeigu jus norit pirkt nuoj|

t
I

i « 
FARMOS! FARMOS! Į J

Lietuviai! Nelaukite ir nemislykite } 
:lgai pakol jūsų centai išsibaigs, nes | 
šioji bedarbė neaprubežiuota. Kreip- Į » 
kitės pas mus ūkininkus, mes jums J 

^irigelbčsim nelaimingoje bedarbėje, t 
Pas mus yra geriausių "ūkių pirkti ir j ♦ 
mainyti ant stuhų. Rašykite tuojaus Į | 
pas mus, mes duosime pilnesniu* ir Į 
teisingus paaiškinimus. (15)

A. J. PAULICK
R. R. 3, Box 100, Medford, Wis.

FARMOS! FARMOS!
Lietuvių apielinkėj. Kurie norit 

pirkti ūkę, aš p" _
ktiri parsiduoda ir kur savininkas | į 
gyvena. J, . 5. ‘ '
savininko, o ne nuo- to, kuris iš to 
gyvena, tai rašykit man, kokio bran
gumo ir didumo norit pirkti.

Joe Geriba (15)
Eox 142, S<*ittvillę, Mich.

pirkti ūkę, aš

i

I 
r

HENRY F. MILLER & SONS 
PIANO CO.

b

Kiekvienas, kuris turėjo 
progą grajinti ant ROJA
LI V F. MILLERIO PI A- • 
N V FIRMOS, tas gerai ži
no, kad „jie nesulyginamai 
gesni už kitus.
Taipgi žino kad toji Fir
ma gyvuoja 60 metų.
Bet ne skaičius metų ją 
padarė garsia po visą Eu
ropą ir Ameriką, bet jos 
gerumas.

HENRY F. MILLER, kuris buvo garsus muzikantas 
ir pasižymėjęs mechanikas, ir ambicija jo penkių sūnų ir 
anūko, kurie buvo taipgi muzikantai ir žymiausi techni
kai. jie ir pastatė tą firmą ant augšeiausio laipsnio, o 
patį skambėjimą ROJALIŲ iki žymiausio tobulumo.

Tą paliudija tie faktai kad Henry F. Millerio Roja- 
lėmis grajina garsiausi muzikantai ant Koncertų ir patys 
nusiperka dėl savęs.

Parduodam i musų ROJALIŲ daugelį, mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai.
Henry F. Miller & Sons Piano Co.

395 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

i 
I

va gyvenimui. Puiki gyvenimui 
vieta ant įlankos;

Šiuo tarpu rendos neša 12 
nuoš. ant investytų pinigų.

lnvestyti pinigui upsimoiia 
pilnai. Nereikia dądėt nei een-

|mNjiiMS$l50iki$500
Balansas mokamas kas mė

nuo. Liberty Bondsus priimam 
už.pilną kainą ant pirmo įmo- 
kejimo. Mortgičiai laikomi val
džios. Permainymas “’title” nie
ko nekaštuoja. (16)

U. S. HOUSING CORP.
460 Washingtoii st.. Qumcy.

Mass.
Ofisas atdaras kasdien
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KAS NAUDOJA PAIN-EKPELLERĮ?

Tel. Haymarket 4164
Gyvenimo T«t.: Cambridge 50M.

PARSIDUODA FARMA | M* AL FIDHMEtfICZ,
13 akrų žemės, visa dirbama, apie GYDYTOJAS IR (HIRURGA8.

100 vaisinių medžių. 2 karvės. 1 ark- Specialistas Slaptų ligų,
lys, visi įrankiai, 20 vištų, 11 kamba- [VALANDOS' 
rių (2 šeimynų) namas su visais nau- 1 
joviškais įtaisymais, gera banė, 15 
minutu iki gelžkelio stoties ir 1 mi
liutą iki gatvekario, netoli Brocktono 
ir Stoughtono (tik 1 fėras). Parsi
duoda su bulvėm ir kitom sėklom. Kas 
pirks dabar, bus pigiau, o kaip isč- 
sim. bus brangiau. (14)

M. Matulaitienė
55 South st., So. Stoughton, Mass.

PARMOS! FARMOS!
47 akeriai — $1800; j nešt $1200.
2!-s mailių nuo gelžkelio miestelio, 

20 akrų dirbamos, 9 ruinųj gera stu
ba, verta $2000, barnė, vištininkai, 
maikinyčia. karvė, veršis, 30 vištų, 
vežimai.

80 a keri n — $2.200; inešt pusė.
Viena mailė nuo stoties ir kaimo. 

20 akerių dirbamos, malkinyčia. vai
siniai medžiai. 7 ruimų stuba, bame 
26x40; 3 vištininkai, maudynė.

Kaimo Farma.
9 akeriai — $2.500; inešt $1,000.
Visi nauji budinkai; O ruimų stuba, 

barnė. vištininkai, malkinyčia, vaisi
niai medžiai; pramoningam kaime, 
kuriame yra audinyėia, 1 arklys, 2 
karvės, veršis, daugybė vištų, veži
mai, padargai, šienas.

85 akeriai — $3.800.
2^2 mailių nuo gelžkelio stoties, 251 

akeriai dirbamos, gera ganykla iri 
miškas, daug vaisinių medžių, 6 rui- į 
rnų stuba, barnė, vištininkai; 7 kar- Į 
vės, T arklys, 35 vištos, vežimai. far-| 
mos padargai. Į

Nelauk ilgai, bet rašyk tuojaus ar-1 
ha atvažiuok į Danielson. Rašyk an-1 
gliškai? (14) I

J. H. MILL1GAN
Danielson. Conn. *

PARSIDUODA FARMA.
Viso 160 akerių žemės, 150 dirba

mos ir 10 miško, 
ir dobilais. 
154 medžiai.
mokyklos ir stotis. Kaina 8000 dol. 
Ant 
žinių 
ką: ‘

Apsėta kviečiais 
Dideli budinkai. Sodas 

Prie upės, bažnyčia.

R.

lengvo išmokeščio. Platesnių 
kreipkitės" laišku pas savinin- 

(15) 
ADOLFAS BUJAUSKAS 
1 A 6, Custer, Mich.

PARSIDUODA FARMA
126 akrų su locnu ežeru, žemė 

juodžemis, visa lygi, budinkai nau
ji, jaunas sodelis; sa visoms maši
noms, javais, padarais h* gyvuliais— 
4 jaunos komelės, 8 karvės. 1 tely
čia. 6 veršukai. 3 jaučiai, 5 kiaulės. 
Turiu kitą užsiėmimą todėl parduo
siu ant lengvų išmokėjimu, norint 
platesnių informacijų, rašykit laiš- 

’ja. ' (15)(15)

R

Nuo 1 iki S, nuo I iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

SI CANAL ST„ BOSTON. 
Boom 218 ir 218.

Dr. L. J. Podder
| Iš Petrogrado. ! ;
Į GYDO SLAPTAS VYRŲ IR i 
į MOTERŲ LIGAS.
| Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. J
j VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
Į iki 9 vai. vakare. į i
| Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) j'

69 CBAMBER ST., BOSTON. į
I Telephone; Haymarket 3390 i >

Dr. A. J. Karafius I
Gydytojas 

ir Chirurgas
Gydo užsenėjusias ligas 

vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus. 

3303 S. MOKAU ST.
CfflCAGO, 1LL

TEL. RULEVARD 2160.

PAŠPORTAI
Kiekvienam lietuviui važiuo
jančiam Tėvynėn 'pagelbėsim 
išgauti pasportą i 3 dienas.

SIUNČIAM PINIGUS LIE
TUVON TELAGRAFIšKAI!
Parduodame LAIVAKORTES 
ANT VISU PORTU STAČIAI 
I LIETUVA BE PERSEDIMO

Tūkstančiai lietuvių siunčia 
pinigus ir važiuoja Lietuvon, 
kodėl ne jus? Rašykit tuoj:

LTTH. TRAVEL BURE A U 
13* East 42nd Street, 

New York. N, Y.

i

skaudėjimo, 
pertraukimu

Darbininkas naudoja palengvinimui 
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

Ūkininkas naudoja jį ir nc-galėrv. 
be jo. Pain-Expelleris laikomas 
goj vietoj kiekvieno ūkininko n: 
kar gali atsilikti netikėtas staigu 
užpuolimas, nelaimingus atsitikimas 
daugybe kitų nelaimių ištikti.

darbininkas naudoja Pain-Expel!eri, nuo pectų 
nažų nesveikumų, kurie grūmoja 
duoną.
•s naudoja Pain-Expellerį 

au-.nuj. strėnų diegimo, 
atsitikimų jo pavojin- 

kad užlaikius savo svei-

apseiti 
garbin
imuose. 
S ligos 

ir

Dirbtuvei 
skausmo šone, šalčio ir kitų r 
galimybės uždirbti kasdieninę

Angliakasy 
nuo reuusrtiškų sk. 
neuralgijos ir kitų 
g::m užsiėmime 
katą ir energiją.

Kauni '-įmininkė naudoja Pain-Expel- 
leri. kiumirt vaikai nupuola ir susimuša— 
t::.<> musių įkandimo ir kitųOahahi Idili
nio ir ten, kur geras liuimentas reikalui- ? 
gas. j

Visi naudoja Pain-EspeMerĮ.
"N?

M
X 
si

<

Generaliai Agentą? dėl CENTRALINES ir RYTŲ EUROPOS 
NOKTU - GER.MAN LLOYD BREMEN.

Iš NEVV YORKu TIESIOG I x
BREMENĄ, DANCIGĄ ir LIEPOJU
Laivai plaukia tiesiai į LIEPO JŲ per Dancigą. . . 

S. S. NEW ROCHELLK ” !» Balandžio
S. S. SUSQCEHAN\A Gegužės 21 ir Liepos 5

S. S. ANT1GONE išplauks Gegužės 3 ir Birželio 15
Kreipkitės: 99 Stale st., Boston, Mass. arba prie Vietos Agentų.

»

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
_________________ NEVV YCRK.NA_______

1
1 
į

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO 
Per LIRA VA Arba H AM BURGA-EITKUNUS 

Į LIETUVA Ui™iXpXkas 
Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:— 

"LITUAMA” BAU 13 S. S. POLONIA GEGUŽES 11 
•’ESTONIA” (šetf. 1 ”LITl>ANIA” Geg. 25

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams.
Kreipkitės .prie musų agentu jūsų mieste.

^®&S^&i&i!@9&9G&&S9^&@9999999@&999999999999999@986

AMERICAN
Tiesioginis perplaukimas tarp

NEW YORKO ir HAMBURGO
laibai paranki kelidhė Lietuvidkns ir Rusams. <

Dideli modemiški garlaiviai išplauks sekančiomis dienomis: ]
MANCHURIA MONGOLIA MlNNEKAHDA (Naujas) 
14 Balandžio 2? Balandžio 3-čia k les a 12 Gegužės

Trečia kiesa iš New Yorko j Libavą $132.00..
Trečia kiesa iš New Yorko j Ey t kūnas 130.00

Trečios klesos pasažieriams yra duodami valgiai su patarnavimu 
dideliams valgomam kambaryje. Moterims ir vaikams rezervuojami i 
kambariai su klasetais.
Krelpkitts į fympiniįos ofisi 84 Stati itM Niv Yerk irki | viltis Aputis. ;



priguli nuo aukštos tempe
ratūros, didelio drėgnumo 
ir stokos oro judėjimo.” 

| Karštame ir drėgname 
ore randasi ypatybės, ku
rios ardo visą kūną. Kuomet 
mes iškvepiame ir vėl įkve- į 

Šiomis dienomis aplaikiau žiūrint į visus dabartinio piame tą pati apsistojusį
- ’-‘-L-------- Lietuvos gyvenimo apsireiš- orą, tai—

kimus prisieina dėti vilti i. Musų kraujas pasida- 
vien tik į Lietuvos priau- ro neveiklus;
gančią kartą — besimoki- 2. Širdies veikimas būna 
nančią jaunuomenę. j apsunkintas;

"Reikia su visa širdžia’ 3. Protas neveikia; - .
padėti jai apsišviesti ir už-1 . 4. Galva pradeda skaudė- 

socialistinius idealus, kad pa ®. Kūnas prijaučia šaltį.
... r------------------------------- , sirįžimo dirbti ir kovoti už j Tokiame ore kūnas turi
ir cholera; nėra apšviestų ir j žmonijos labą ji nepamestų pasiduoti visokioms ligoms, 
dorų teisininkų, kad mokėt ateityje, einant gyvenimo Plaučių džiovos gemalai y- 
maždaug rūpintis liaudies šuntakiais. Laiškai socialis- Į patingai randa vietą nešva- 

. teisių apgynimu; nėra tinęs jaunuomenės rodo,‘riame ore. Tie gemalai at- 
technikos vedėjų ir aiškiu- : kad ji savo užduotį supran-1 siranda ore nuo išdžiuvusių 
tojų dėl pagerinimo ir išsi- ta ir jau dabar Vargsta dėl seilių tos ypatos, kuri serga 
plėtojimo materialinių spė- savo socialistinės pakrai* džiova. Ligoniai iškošti, 
kų ir šalies turtų; nėra mo- uos.
Rytojų dėl vidurinių mokyk- j * ”Todelei,
F ’ ----" T'*\’........
vaikai ir kur vieton šviesos 
ir mokslo duoda lotinų veik
smažodžius ię maldaknygę. 
Nėra laikraštininkų, kurie 
teisybę mokėtų gerbti ir ku
riems rūpėtų ne valdžiai 
tarnavimas, bet silpnųjų 
apgynimas ir pakėlimas 
žmonių susipratimo, t 
kur mažne visa šalis balsuo
ja sulvg palaiminimo ir no
ro klebono ar vyskupo.

"Nėra gabių, žinančių ir 
teisingu žmonių, kad diplo
matiniuose susinešimuose 
galėtų atvirai ir dorai ginti 
demokratinės valstybės tei
sę, o ne konkuruoti intrigo
se su senąją Europos diplo
matija.

"Nėra kam eiti valstybi
nes pareigai, nėra sveiko ir 
teisingo apie jas supratimo. 
Nėra žmonių su gerais no
rais ir nesuterštais vardais. 
Užtatai netrūksta visokių 
medžiotojų ministerių port
felių ir šiaip šiltų - vietų su 
miklia sanžine, parsiduoda - 
mais įsitikinimais ir degan
čiu noru prie valdžios ir 
prie valstybės iždo.

"Suprantamas daiktas, 
kad prie tokių aplinkybių 
atmosfera Lietuvoj darosi 
vis tvankesnė, ir visos gyvos 
šalies spėkos yra prislėgtos.

. Militarizmas ir šovinizmas 
tyčia yra auginami šalyje, 
kad pasipelnius, kam tai yra 
naudinga. Su tokiomis prie
monėmis valdžiai lengviau 
uždusinti .gyvos liaudies 
dvasios apsireiškimus. Taip 
no priedanga karės Lietuvoj 
panaikintos visos laisvės ir 
net paprastos valstybinio

Dabartinė Lietuvos padėtis 
ir socialistinė moksleivija.

nuo vieno Lietuvos veikėjo 
laišką, kuriame štai kaip ap-: 
rašoma dabartinė Lietuvos 
padėtis:

"Lietuvai politiniame jos 
gyvenime nesiseka delei į 
trukumo mokytų, pažangių. 2____ ____ r_______ _ _
ir sąžiningų žmonių. Jaikyti švarumoj šviesius, ti;

"Nėra daktarų, ten kur:—i—j— i 
te perstojimo siaučia šiltinė1

Ligoniai iškošti, 
iščiausti arba išspjauna 

. v t _____ _ neatidėliojant, džiovos gemalus Į karštą ir
lų, kur veržiasi Lietuvos reikia pratiesti jai ranką drėgną orą. Tie gemalai 

draugiškos pagelbos, be ka- lengvai randa sau vietą 
tros ji gali neišlaikyti ne- (plaučiuose tos ypatos, kuri 
lygios kovos su sunkiais gy- — —n—— 
venimo vargais.”

Tai šitaip tasai veikėjas 
apibudina dabartinę Lietu
vos padėti,

I

yKa nusilpninta kvėpavimu 
nešvaraus oro.

Tyro oro išnaikinimo ge
malų veikimas yra stebėti-

ptsirndn kad' nas- TNras oras taiP^ Pri’ “toSvtStaKl!'“ kunui “pasiduoti 
ten ten y?skas yra perimu kie jgema]ams -pyraš oras tai

i rikališkuoju raugu.
Pažangus ir laisvi ____ __

prietarų Lietuvos žmonės desnė. tuo sveikesnė, 
visą viltį geresnės Lietuvos} Svarbiausia, jog tyrą orą, 
ateities deda ant besimoki- įa svarbiausią gyduolę, ga
nančios socialistinės Lietu- ]f gautį dykai visi. Tyras 
vos jaunuomenės. Bet reį-'oras — plaučiu džiovos prie
kis atsiminti, kad socialisti- gas 
nė Lietuvos moksleivija — 
tai daugiausia neturtingu 
tėvų vaikai, kurių materia 
lės apystovos yra labai sun
kios. Besimokinant, jiems 
prisieina skursti ir pusba
džiai gyventi.

Tuo tarpu kaip atžagarei-,. . . , r . - .
viškoji moksleivija- ateiti- > k?™s įstatai nepnesin- 
ninkai gauna gausios pašai- gi valstijos nustatytoms tal
pos ir nuo Amerikos klerisyklėms. Bet ar narių mazu- 
kalų ir nuo Lietuvos kur.i- ^a, turėaama daugiau kain 
gu, socialistiškoji mokslei- i’0 nuos- . Sah Paversti 
vija beveik iš niekur jokios Ko-operaciją į korporaciją, 
pašalpos nesusilaukia. \ i,rai ppklauso nuo to? kaip

Ant kiek man vra žinoma,K*alsai skaitomi: nuo serų ar 
Lietuvoje jau nuo senų lai> nf.nU; J°lgU nU0 serų’ 
kų gyvuoja pažangiųjų, laį>ga4raxnicklli _ Padar#t 
moksleiviu šelpimo draugi-1 »trazn,ekui. rada

Į vaistas, kuri galima imti po 
nuo didele doza ir kuo doza di-

Am, Raud. Kryžius.

Redakcijos Atsakymai
a. b. v

valstijoj galima užregist 
ruoti kiekvieną ko-operaci-

Massachusetts

įa Brt ir-2^- Alingu ištrauką, iškar
siu” iždas tuščias. i- ”a Jums Sparne. Ačiū, 
tame "Keleivio” 
atsišaukimas . j Amerikos^ M 
lietuvius, kuriame buvo as- j 
parodyta sunki Lietuvos pa- 
£ ........................ .*
ris-

i Mano supratimu, pazan- 
Igioji Amerikos lietuviu vi* 

gyvenimo taisyklės, žmo-: suomene, kūnai rupi įsgei- 
nės žudomi už politinius Spėti. Lietuvą^ nuo juodojo 
persitikrinimus te tarfy-: klenkahzmo žabangų, ture- 
mo ir teismo (Valiukas, Va- tų sušelpti 'Lietuvos socialis- 
liukienė, Smolskis). Areštai,4’"0 
kratos ir rekvizicijos pasi
darė paprastais dalykais po 
visą Lietuvą.

"Darbininkų Profesinė 
Sąjunga yra valdžios perse
kiojama, Sąjungos suvažia
vimas Kaune buvo išvaiky
tas, o nariai areštuoti. Visur 
be paliovos dirba "žvalgy
bos” skyrius ir cenzūra — 
tai yra blogesnės kopijos 
rusų "ochrankos" ir ^juodo
jo kabineto.” Visas privati
nis žmonių gyvenimas —te
lefonai, telegrafas ir paštas 
—jų rankose.

"Ir visa tai darosi taip 
vadinamoj "laisvoj ir demo
kratinėj šalyje.”

"Duodu jums tik keletą 
bruožų čionykščio gyveni
mo, kad maždaug jums pa
aiškėtų, kaip čia persivertė 
visi supratimai apie laisvę 
ir' demokratybę, kaip sun
kios Lietuvoj gyvenimo ap
linkybės ir kaip reikalinga 
jieškoti naujų gaivinančių 
šaltinių Lietuvos sveikatai.

"Viskas Lietuvoje yra už
nuodyta klerikalizmu. Jie 
valdo žmonių valią, jie kelia 
jx)litinius obalsius, jiems 
priguli visa politinė įtekmė, 
jie paperka, jie auklėja he- 
pastovią, dar nesusipratu
sią Lietuvos jaunuomenę.

Perei-!P^ iums grąžname. 
numervie,kad Pasiuntėt, 
valdybos! ->.C.C. Sunku suprasti

i žinių Pranešėjui. Mums 
* atrodo, kad savo prisiųs- 

. .............. s ” jtįs nori
te veltui išgarsinti savo pa
rengimus. Tokias "žinias” 
mes vadinam apskelbimais, 
už kurias reikia apmokėti.

..................... .................——t
I BILE KAS GALI GRAJIT }

žangios lAoksleivijos pade- tomis žinelėmis
° Tr/^iriii įorrorcn'

i įtinę moksleiviją. Aukas gali 
•’ austi "Žiburėlio" atstovybei 

Amerikoje (K. Šidlauskas. 
Cor. Broadway and E st, S. 
Boston, Mass/) arba tiesio: 
i Lietuvą (A. Bulotienė, Ma 
riampolė, Lithuania).

ti»
*»T »

53
a«

ins Lru-šis puikus muzikalis 
mentas—tai didžiausi? Europos
išradimas. Labai paprasta:

N. J. «
----------- - :
Tyras oras--planai !

EflK 1••

Ar nors kartą pamąstei, 
jog be oro mes negalime gy
venti? Mes galime apsieiti 
te maisto ir vandens per ke
lias dienas arba net ir kelias 
savaites, bet be oro mirtu
me į kelias minutas.

Įkvėpdami tyrą orą į 
plaučius, mes suteikiame 
savo kraujui oxygeno. Iš
kvėpdami išvarome iš plau
čių kraujo nevalumus. Per 
daugelį metų buvo tikėta, 
jog blogas oras pasidaro iš 
priežasties buvimo jame 
perdaug carbon dioxide, 
kuris yra iškvepiamas iš 
plaučių. Bet ta teorija tapo 
atstatyta ir dr. Jesse F. 
Williams savo knygoje 
”Sveikas Gyvenimas” aiš
kina nesveiką orą sekam 
ciai:

"Didžiuma oro nevalumų

v:
♦
*

Jus išmoksite ant jos grajit i
kelias minutas. Jokių mokūj
mų nereikia. Puikus paiinks-
minimai justi stuboi ir susinu
Rimuose. Kaina tik 3 dol 50c.
su 7 populiarem damom. Ne
siųsk pinigų. Užmokėk, kai ap-
laikvsi. * (17)
15 PARK ROW. NEW YORK.

Tel.: Richmond 2957-M.

*
♦
»«»i

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dienų.
Nuo 7 iki 8 vakar*. s

S21 HANOVER 8T.
BOSTON. MASS.

Dr. A-Christian
SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chroniškų ir abeinų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir

PETNYCIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEKOJB 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST„
BOSTON. MASS.

Ar nori susipažint su visų tautų Dievais? Jei nori, | 
perskaityk knyga

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO 
SENOVĖJE?

“Vaikai nustokite
l>ereikalingai peštis—.
yra užtektinai BAMBINO
jum abiem !’’

Kūdikiai mėgsta jį t 
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

BAMBUKO
yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosn liuo vidurių užkietėjimo. Ji- paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačkins tikrai! Aprietose persiduoda po 50a. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunėiame tiesiog iš Inbatatorijes.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Aveatte & 35& Street, Borough of Erooki-o, NcwYo:k Gty

KEEEtT!*

y v# v a-a «

X Kaina $1.00; audimo apdarais $1.25. 
« Gaunama "Keleivio” R<

GARD2IAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

9Lietuviškai - Lenkiška Aptieks .
Mn norit* teiaingą vaistą žemoms kainoms, tai visada tikit* « 

ant 106 Salėm strn kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- ii 
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenejusio reu- ; 
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- r. 
&ų, nuo kosulio ir kitą ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų ii- p 
fų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- 
torų. Dieiių iš Uttuvoa ir jrairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- jį 
sime kuogeriapsiai, palankiame geriausius daktarus per telefonų už- 
dykų. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučedyt pinigus, tad į 
ateikite i APTIEKĄ pu numeriu (1)

100 SALĖM ST, - BOSTON, MASS. į

:

Gaunama "Keleivio” Redakcijoj 
255 Broadway, So. Boston, Mass.

JIS padarytas iš Įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žolių.
JIS priduoda gera apetitą prie valgio, sudrutina 

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

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

Jums sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST., CAMBRIDGE, MASS.
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Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

I

Representantas ir jo brolis 
LOUIS’G. STONE 

ADVOKATAI ir TIESŲ AT
STOVAI.

Veda provas civyliškas ir 
kriminališkas.
66—67 Journ^l Building 

262 WASHINGTON STREET, 
BOSTON, MASS.
Tel. Main 3334

r
ri

ELIHU D. STONEH

ADAM SABULIS
233 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

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

kymus per C.O.D.

Jeigu norite gerų Cigarų, tad 
užsisakykite pas mus. 

IŠD1RBEJ1S

Adams 
------------  IR ------------- 

Straight Adams
RANKŲ DARBO UNIJOS

CIGARAI.

--------------------------------------------------------------------------r

ATGAUS JUMS:
APETITĄ,
PATAISYS VIDURIUS
SUMUTINS JŪSŲ

SVEIKATA.
į Mes išdirbame daug Lie- 
karstę pagal Europos (se- <

t

4

no krajaus) metodos, per

Teį Bowdin 1381-R . g

DR. JUUUS SHUBERT f 
9 

GYDO VENERIŠK AS. • S 
CHIRIRG4ŠKAS IR VAIKŲ C 

LIGAS.
Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 8 vakare.

Ant pareikalavimo važiuoja 
j namus.

29 McLean Street
- BOSTON, MASS.

i
;0r. J. C. Landžius Seyffloor |
f
i1

Tek S. B. 2488.

LIETUVYS
Gydytojas ir Chirurgas.
366 BROADWAY,9

tai musų lekarstos yra <
geresnės negu kitų.
Musų ŽOLIŲ ir ŠAKNŲ <
sandelis yra turtingiausis; 
visoj Amerikoj, nes mes ; į
taupome apie 500 įvairių ;
šaknų ir žolių. i

SO. BOSTON, MASS.

Pasportai į.
' Reikalaukite nuo musų

tam tikrų aprašymų apie 
įvairias lekarstas—siun

čiame persitikrinimui dy
kai. žoles užlaikom nuo viso
kių ligų.

SALUTARAS DRUG 
CHEM. 00.

1707 S. Kateted st, 
CHICAGO, 1LL.

i 1

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLfi $2.4$.

CBICAGO, ILU

Mes parūpiname greitai 
"PASPORTUS 

su Latvijos vizų keliauti 
I LIETUVA 

važiuojantiems per Libavą 
tiesiog iš New Yorko.

Geriausis patmavimas ir 
pigiausios Kainos siunčiant 
siuntinus per telegramą ar
ba per paštą į LIETUVA.

Čekius išduodame į Lie
tuvių Komercijine Banką 
Kaune.

Pinigai važiotis su savim 8 
neparanku.

hternatkml Bankers 
Craąaiy

HM SALĖM ST 
BOSTON, MASS. $

Įseigta 1880 m. "k

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

Talafosaa: 0o. Boatoa—>!•!•

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 

DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes ažtikrteaas. kad Jus saėėdystt ittn 
tr tarėaite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
■rae imaai materijų U genijų firmų ir pn- 
miernojam rabų pagal žmogų, todėl manų 
paaiati siutai ar overkotai nesudarko žmo- 
gaaa išvaizdom ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVBR- 
KOTU8 PASIUVAU PIGIAI IR GERAL
TAIPGI 10VALOM IR UPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS



Vietinės Žinios
Atvažiuoja iš New Yorko 

pažiūrėt “Salomėjos.” 
"Salomėja” taip užintere- 

savo lietuvius, kad tūli net 
iš kitų valstijų rengiasi at
važiuoti jos pažiūrėti. Ši pa-

Jeigu patįs tėvai norės, jie 
galės savo vaikus skiepyt, o 

i jei ne, vaikai bus priimami i 
. mokyklas ir neskiepyti. Iki 
[šiol neskiepytų vaiku 
kvklos nepriimdavo.

Vieša padėka.'
' ' I

Aš, A politini ja Matijošienė, 
atvažiavau iš Kauno į Ameriką j
» -___ t ------

I *

Gražiausia Teatras Bostone!

SALOMĖJA
Nukirtimas Szveatis Jenui Galvės

Scenoje statuma Subatoje.

9 Balandžio-April, 1921
Prasidės nuo 7:30 vakare

LIETUVIŲ SALĖJE
Kampas F. ir SILVER ST„ S0, BOSTON, MASS,

Kt-nęia LSS. 00 kuopa.

Lietuvos Respublikos
Istorija ir žemlapis

TUOJAUS IŠEIS Iš SPAUDOS

mo-|;
Verbų nedėlioję į New Yorką. o 
utarninke. 22 kovo tapau išleista 
auo laivo, ir turiu ištari viešą' 

an‘ padėkavonę Baltie Statės Finan- 
pi ie *■e C°-» So* Bostono lietuvių bari-;

Nupjovė nosį.
Čokolados dirbtuvėj 

Commercial gatvės 
nedėli lobiai gavo « New Peuiycų susi- J >nei ptaisai uz ssrą apnipuu-

- -- - —1—4.— Išėjusios is
ŪŽkį. kad’'pa‘ii‘ktir”ūkie;u kibu
Yorko ”S pečiai Delivery“

newvorkiečiams, 1 
iiatas ketina atvažiuoti su- 
batoj.

Keliatas vietų užsakyta 
taipgi ir iš Providence, R. L, 
ir iš Nashua, N. H.

Reikia pasakyti, kad ti- 
kietų nusipirko net ir kelia
tas amerikonų, kurie lietu
vių kalbos visai nesupranta.

Visi tuo veikalu indomau- 
ja. Vieniems žingeidu pa
matyt, kaip garsioji Salome-

i

Į

pyko tris italės. K ’
i raą ir K. Norkui jos atstovui 
Kaune už teisingą patarnavimą*

viena”kitai7 plaukus ir pra- K- Norkus. Baltie SUtes Finan- 
kūnų he- u— .m ('« »^.*~ b..~, - idėjo po gatvę tąsytis. Paga- 

i lios viena jų išsitraukė peili 
h pradėjo savo priešininkes 
mėsinėti. Vienai tapo su- 
piaustytas kaklas ir veidas, 
o kitai visiškai nupiauta no
sis. Kaltininkė areštuota.

Ant Atlantic avė. pašauta 1 
žmonės.

Balandžio 1 d. ant Atlan- 
tie avenue kilo tarp italų 

šaudyinasis.ja šoks prieš Herodą, o ki- “^tynės^ *r

veidis budelis kirs šventam pašauti 3 italai ir vienas‘p. 
Jonui galvą.

"Salomėja’’ statoma atei

tiems vėl indotmi. kaip juod- Fakol pribuvo policija, tapo- -------- - -
šalinis žmogus, kuriam už
klydusi kulipka pataikė į 

nančios subatos vakarą Lie-'kojS* Muštynės prasidėjo 
. ~ :prieplaukoj ant zvėjų laivo.

Sakoma, kad italai žvejai su
siginčijo dėl pinigų, gautų i 
už parduotą žuvį.

tuvių Salėj, So. Bostone.

Spaustuvninkų streikas.
Bostone sustreikavo spau- 

stuvninkai. Streikas apima 
ir apielinkės, kaip antai 
Cambridge, Norvvood ir tt. 
Streikuoja išviso apie 2,200 
žmonių, Į kuriuos ineina

šaudo į pavogtą automo
bilių.

Ant Back Bay pereitą są- 
 vaite buvo pavoertas auto- 

raidžių rinkėjai, knygų ap- mobilius. Policija pradėjo 
■ * ' * ' vagi vytis ij* pasivijus tarp

Norwoodo ir Walpole ėmė 
šaudyt iš šautuvo. Vagis

darytojai ir elekrotypistai.
Streiko priežastis tokia; 

daibininkai pareikalavo 
daugiau algų ir 44 valandų atsisukdamas pradėjo šau 
darini dienos. Darbdaviai dyt i policiją atgal, bet ma- 
netik ką atsisakė algas pa
kelti, bet da ir tas pačias 
numušė ant $4.00 sąvaitei. 
Todėl darbininkams nieko 
neliko kaip tik streikuoti.

Tečiaus streikas eina tik
tai knygų ir kitokių spaus- 
dinių spaustuvėse. Laikraš
čių jis nepaliečia.

tydamas, kad gali būt blo
gai, iššoko iš automobiliaus 
ir krūmuose pasislėpė. Pa
vogtas automobisius buvo 

i visas suvarstytas krankul- 
komis.

te Co. atstovas, kuris turi savo 
buvainę Kaune, po num. 62 Lai
svės Alėja, tuo pačiu kartu, ka
da aš iškeliavau, išleido apie 30 
lietuvių. Jis visus aprūpino su į 
reikalingais pašportais ir vizais,1 
taip kad kelionėje neturėjom jo-! 
kių kliūčių. Lietuviams priren- ■ 
?ė atskirą vagoną ir iki pat Ro-' 
iterdamo, visi kurie mes išva
žiavom per Baltie Statės Finan- 
< e Co, atvažiavom viename va-' 
.jone. Yisur, kur tik reikėjo per
sėsti, sutiko mus agentai, iš
klausinėjo ar ko netrūksta,1 
aprūpino reikalingais daiktais ir 
gražiausiai apsiėjo.

Kurie važiavo per kitus agen-! 
vus, Vokietijoje tie turėjo per-' 
iškirti ir tiems reikėjo pava

duoti per Dancigą lenkų korido-1 
ių: mes nuvažiavom tiesiog j 

iiotterdamą. Ant laivx> susiti
kom vėl, ir kaip jie pasakoja, tu-' į 
.•ėjo daug nesmagumų pas len-J i£ 
dus. Lenkai esą žiaurus, stumdo 
žmones kaip kokius gyvulius.

Todėl visiems keliaujantiems’ 
;>atariu kreiptis i So. Bostonu 
Baltie Statės Finance Co. arba į 
jos atstovą K. Norkų, kurio bu-!* *■ ivainė yra Kaune po num. 62 
Laisvės Alėja.

Taipgi da kartą ištariu ačiū 
K. Norkui už gerą aprūpinimą.

Apolionija Matijošienė 
209 Alem st, Cambndge, Mass.

i

LOŠIME DALYVAUS PASIŽYMĖJĘ AKTORIAI:
Tigellino rolėj ,— drg. Pilka iš 
Nevv Yorko, pasižymėjęs aktorius. 
Kapitono rolėj — N. Rastenis, 
Bostono universiteto studentas.
Kitose relėse dalyvaus senas ak
torius J. Neviackas, Michelsoaie- 
nė ir daug kitų.

TURINAS:
kad kuomet jį rodo anglų scenoj, 
tai prie teatrų negalima prieiti. 
Savo laiku Amerikoje buvo daug i 
triukšmo dėl jo. nes Salomėja turi 
šokti prieš Herodą beveik nuoga.

Lietuviu scenoj "Salomėja” sta
tomi da pirmu kartu, ir kiekvie
nas turėtų ją matyt.

Tlkietus patartina nusipirkti iš 
kalno.

Jų galima gaut "Keleivio” re
dakcijoj, Šidlausko Aptiekoj 
(kampas Broadvvay ir E st.) ir 
pas kuopos narius.
įžanga 5i>c. y patai ir aukščiau. 
Gerb:an>oįi publika malonės atsi
lankyti.

Salomėjos rolėj- 
iš Philadelphijos, 
tortą ir šokikė. 
H e rodo rolėj — 
ėius. talentuotas 
ir lošėjas.
Šv. Jono rolėj — 
žinptnas veikėjas

-<>Jė A. Fisher 
pagarsėjusi ak-

adv. F. J. Bago- 
niusų oratorius

V. Ambrazaitis, 
ir artistas.

VEIKALO
Ilerodas kelia savo svečiams puo
tą. Iš kalėjimo girdėt šv. Jono bal
sas. Herodienės duktė įsimyli į tą 
pranašą ir gundo jį prie "svetimo
terystės.” Šv. Jpnas ją prakeikia. 
Salomėja įsižeidus nutaria jam at
keršyt. Kada įsigėręs Herodas pa
skui liepia jai pašokti ir prižada 
jai duoti už tai. ko tik ji reikalaus, 
ii pareikalauja šv. Jono galvos. 
Herodas liepia jam gaivą nukirsti. 
Bet kada budelis atneša šv. Jono 
galvą ant scenos, Herodas susiju
dinęs liepia kareiviams Salomėją 
užmušti.

Šį veikalą parašė pagarsėjęs vi
sam pasaulyje rašytojas Oscar 
YVilde. Veikalas yra taip įdomus.

I
I
I

Du karai susikūlė su auto- 
mobilium.

Pereitą pėtnyčią East Bo
stone vienas automobilius”Kriivinų kuiipkų bilius.”

Legislaturon dabar yra pateko tarp dvieju gatveka- 
jneštas valstijos konstabu- rių ir likos visai sutriuškin- 

■ t?e. Apie tuzinas žmonių bu- 
--------v_, — --------- . /-’o sužeista ir keliatas mote- 
valstijoj butų įvesta raitoj t j ru apalpo iš persigandimo 
policija, angliškai vadina- Kaitas čia buvo automobi- 
ina ’constabulary.” taip jiaus savininkas, kuris no- 
kaip pagarsėję Pennsylva- rėdamas parodyt savo 
nijos juodieji kazokai, ku - smarkumą tarp dvieju karu, 

slopina 
streikus.

Massachusetts valstijoj 
plutokratai irgi ne kam ki
tam, kaip tik darbininkams 
šaudyt tokią sargybą nori 
Įvesti. Todėl darbininkų or
ganizacijos šitam sumany
mui labai priešinas ir sako, 
kad tai yra ''kruvinųjų ku- 
lipkų bilius.” Anądien buvo 
viešos diskusijos dėl to bi- 
liaus ir visi unijų atstovai 
reikalavo, kad jis butų at
mestas be jokio svarstymo.

Marijos bilius. Tas bilius rei
kalauja, kad Massachusetts

' SUSIRINKIMAS.
i cambridge aus Lietuvių Koope
racijos, ateinančios pėtnyčios 
i vakare. 8 Balandžio, bus susi
rinkimas, svetainėje po num. 7 
Burleigh street Dabar subėgo 
liek daug svarbių reikalu, kad 
kiekvienas kooperacijos narys 
tuos svarbius reikalus turėtų iš
girsti. Todėl visi nariai būtinai 

susirinkimą nuo
vakare.

Kooperacijos komitetas.

ateikite i ši
7:30

rių pagalba kasyklų baronai kurių vienas ėjo iš vienos 
* " • L tenai angliakasių pusės, kitas iš kitos, ir tapo 

trrp jų sutriuškintas.

t. Juška risis Norvoode.
Ateinančioj seredoj, 13 

balandžio pagarsėjęs lietu- 
vys drutuolis Pranas Juška 
risis Nonvoode su milžinu 
palioku Poulsky, kuris sve
ria 230 svarų. Ristynės at
sibus lietuvių svetainėje ant 
St. George st.

Patartina lietuviams nu-
įvykti Į Nonvoodą pasižiu- 

inesca* oe jvniu svarstomu. Jjetuvvs Ju§ka pa-
Bet visi kapitalo sulai stojo (niMv<5 w;i4;
už bilių ir jis eis per legisla- 
turą.

ŠOKIAI.
Rengia Lietuviai ex-kareiviai. 

Subatoje, 21 Gegužės, 1921 m. 
Visas pelnas skiriamas Lietuvos 
reikalams. Geistina, kad kitos 
draugijos ant tos dienos nieko- 
nerengtų.

guldys ”prošepanų” milži
ną. Rep.

Didelės Prakalbos.
Ateinančiam nedėldieny, 

iO balandžio, 2 vai. po pietą 
Lietuvių svetainėje atsibus 
didelės prakalbos, kurias 
rengia SLA. 43 kuopa. Rai
nės šie kalbėtojai: Z. Pui- 

-a,. įšiutė, J. Neviackas, K. Šid- Liet. Lab. Dr. Komitetas. n. ą Ivaškevičius.
Bus kalbama apie svarbes
niuosius šių dienų Lietuvos 
nuotikius. j

Visus lietuvius meldžia
me i šias prakalbas atsilan
kyti kuvskaitli ogiausia.

Rengėjai.

Labdarystės susirinkimas.
Seredos vakare pripuola 

Lietuvių Labdarystės D-jos 
susirinkimas. Yra svarbių 
reikalų, todėl visi nariai ma
lonėkite šiame susirinkime 
dalyvauti.

“Gražioji Mageliona”
1 birželio.

So. Bostono teatro mėgė
jų kuopa, kuri dabar moki
nasi “Gražiąją Magelioną”, 
nutarė statyta tą veikalą 4 
birželio So. Bostone.

| 
I

I
Panaikino vaikų skiepymą. 

Massachusetts valstijos 
senatas šį panedėlj priėmė 
bilių, kuriuo yra panakina- 
mas priverstinas vaikų skie- 
pymas mokyklose. Dabar i 
tas bilius perduotas žemes
niajam legislaturos butui, 
ir jeigu šitas ji užgirs, tai 
priverstino skiepymo vai
kams jau nereikės bijoti.j

REIKIA DARBININKŲ 
AGENTŲ

Iš Pennsylvanijos, Connec- 
tieut, Masaacnu.setts New 
Yorko, Marylancio valstijų. 
Darbas ant vietos. Tik 10 
žmonių tereikia. Atsišaukit 
tuojaus.

S. D. & C. Co.
1707 So. Halsted st, 

CHICAGO. ILL.........

PARSIDUODA Grosernė ir Pro- 
visijų Storas, ant kampo, 
graži apielinkė, nėra kompetici- 
jos, savininkas neišgali apžiūrėt. 
Klauskite
277 Broadwav, So. Boston, Mass1

ir toilėtai-. I

PARSIDUODA 3 ŠEIMYNŲ 
NAMAS.

Gerai ištaisytas, gezais i. 
kožnai šeimynai. Kaina $1.6W; įnešt 
reikia $500. Adresas: <lo)

75 Baxter st, So. Boston. Mass.

PARSIDUODA NAMAS. ŠTOKAS 
IK FORNTėlAI.

Savininkas nori išvažiuot i Lietuvą 
ir parduoda viską pigiai. GaJima pa
matot bile kada: Kreipkitės pas: (17) 

J. LINGVLNAS
461 E Eighth st, So. Boston, Mass.

K^rsįduoda fomičitts dėl 5 ruimų 
už prieinamą kainą. Priežastis par
davimo — važiuojam Lietuvon.

M. Cheehis
183 H st., So. Boston, Mass.

18-TAS METINIS

BALIUS!
i Kcngia Gedeminc Liet. L'kėsų Dr-stč

18 L Btltnlžie-AprO, 1921
i PresMės nuo 7 *30 vak. ir tęsis ilu 

vėlai nakties.

LIETUVIŲ SVETMIEJ
Kampas E ir Silver St, So. Bostone.
GURGIAMOJI PUBLIKA!

Kaip vietiniai, taip ir apielinkės. 
nepraleiskite projros. atsilankykite 
usi ant šio linksmaus Baliaus, nes 
minėta draugystė visados surengdavo 
Balių gražų ir užbovinantį ir atsilan
kiusioji publika visuomet buvo užsi
ganėdinusi. Tikimės, kad ir šį kartą 
visi atsilankiusieji turėsit daug sma. 
gurno.

Muzikantai bos vieni iš geriausių, 
kurie griezš Lietuviškus ir Angliškus 
šokius. Gardžių valgių ir saldžių gė
rimų bus pilnai. įžanga pigi: Vyrams 
50c, Moterims 35c. (15)

Kviečia G. L. U. D-stės Komitetas.

MIKO PETRAUSKO
konci;rtasj

ĮVYKS

Nedčlioj, 10 Balandžio - April, 1921
8:15 VAKARE

STEINERT HALL
162 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.
Dalyvauna: CARL WEBgTER, čello. VERONIKA PUTVIN- 

SKA1TE, JOKŪBAS VARAITIS, ANTANAS BAČIULIS, PAU
LINA ŠARKAITĖ sopranas, ERNEST HARRISON — pianas.

Tikietai nuo 55c. iki $1.65. gaunami pas ”GABIJOS” narius, 
‘ Keleivyje,” "Sandaroje,” K. Šidlausko Aptiekoje, Baltie Statės 
Fin. Corp. ir kitur.

i

Parsiduoda Bučernė ir 
Grosernė.

Su visais Įtaisymais, arklys 
žimas. Biznis gerai išdirbtas, 
vartos padaroma suvirs 1.000 
sąvaitę. Gera proga tam, 
•įranta buėernės darbų, 
šiuo adresu:

Bror.is Kontrim
16 Warwick Rd.. Brookline, Mass. 

Tel. 7124-M.
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LIETUVIS DENT1STA1

Dr, M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

425 Broadvvay, priešais paštą.
SO. BOSTON Tel. So. Boston 823 
Ofiso valandos:

Nuo 9:30 iki 12 
” 1 ” • 
" 6:30 - »

i

J Tel. Su. Boston 506-W |
• DAKTARAS !
Į A. L. KAPOČIUS
| LIETUVY S DENTISTAS.
Į . VALANIM»S Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak.
NENELIOMIS 

iki 1 v. po pietų.
’ H

Sįpredoniis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadvay, tarpe C ir D st. 
SO. BOSTON. M ASS.

! 
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Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikata.
--------------------— j | 

'' įsivalykite savą kraują. <» 
I------------------------------------------------------- 4 l
! Dabar jums reikia pavasarinių gy- ( , 

duotių. Nuo pasekmes budogyve-
I nima laikė žiemos, užsilaikimo vidui. (I
I neturėjimo gaivingą oro ir per stoka . , 

vaikičiojimo, jusu organizmas tapo
l apsunkintas, virimas maisto nusilp- ' 
i rantas ir sąnariai kiek tiek neveiki.

S
evera’s

Blodal
(pirmiau vadintas Severo Kraujo 
valytas) yra tam tikras atmainą ' 
padarą* vaistas, kuris duos nau- « 
dingą atmainą, taip reikalingą jusu 
systemA Pagelbės sutaisymu ne- * * 
naturališko stovį ir gelbes regula vi- ( ( 
me organizmo. Tikras vaistas dėl 
gydymo odos išmetimu. Prekė < • 
>1.26. Apuokuose. i į

w F SFVFRA CO 
CEDAR RAPIDS, IOVVA
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TeL Beach 6933

DR. N. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENER1ŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 YVASHINGTON ST. 

BOSTON. MASS.

I
LONGINAS ULINIS
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Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio irjstrumenUi greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius muzi- 
kališkus darbus atsakančiai. 
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.
26 SCHOOL ST, 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Cambridge 7322

■2 —-----------------------------s-----------------

Tel. Rosbury 3939-YV
KLSIšKA.Tt’RKlšKA

PIRTIS
Panedėliais ir Utarnikais dėl 
Moterų. Kitoms visoms die
noms de! vyrų.
Pirtis švariai ir gražiai įtaisy
ta. (17)

2 OTISI 1ELIL
RONBURY. MASS.

.1
• iI

MASS. AVĖ. GARA6E, lD(. 
J. MATHIS. TREAS. 

PIRMUTINIS LIETUVIŲ 
G A KAZIUS.

Parsamdbme automobilius 
uždengtus ir atvirus ant va
landų, dienų ir ant ilgesnio 
laiko, labai pigia kaina. 
Parduodame naujus ir pertai
sytus automobilius.

2353 MASS. A V K,
NO. CAMBRIDGE. MASS. 

Telephone: Canib. 2593,

i t

ŠITAM VEIKALE TILPS VISI FAKTAI IR DOKU* 
MENTAI, KURIE PARODO:
1. Kaip socialistai ir revoliucionieriai kovojo už paliuosa*

vimą Lietuvos.
2. Kaip tuo pačiu laiku kunigai rėmė caro valdžią.
3. Kaip kunigai stengėsi prijungti Lietuvą prie Vokieti

jos, kuomet revoliucija paliuosavo musų šalį iš po 
caro jungo.

4. Kaip klerikalų Taryba buvo pakvietus į Lietuvos kara
lių kaizerio generolą Urachą ir kaip musų kunigė
liai mokino tą junkerį ’Tėve musų” lietuviškai.

5. Kaip revoliucija Vokietijoj nuvertė kaizerio valdžią ir
išblaškė paskutinius musų atžagareivių pienus.

6. Kaip tuomet Lietuva buvo apskelbta respublika.
7. Kaip susirinko Steigiamas Seimas.
8. Kas ir kaip Steigiamąjį Seimą rinko.
9. Kokios partijos rinkimuose dalyvavo ir kiek kuri jų

savo atstovų pravedė.
10. Ką Steigiamas Seimas nuveikė.
11. Pilna Lietuvos sutartis su Rusija.
12. Lenkų ant Lietuvos užpuolimas. Ir daug-daug kitų 

dalykų.
ŽEMLAPIS bus lygiai įdomus. Jis bus spalvuotas ir 

parodys, kur eina Lietuvos Respublikos rubežiai, kaip ji 
padalyta į apskričius ir tt Jis bus didelio formato, dailiai 
sulankstytas ir po vienais viršeliais su knyga apdarytas.

Užsisakykite šitą veikalą tuojaus.
KAINA, KOL KAS, BUS TIK $1.00.

Darydami užsakymą, išpildykit paišeliu žemiau pa
duotą blanką ir prisiųskit šitokiu adresu:

"KELEIVIS”.
255 Broadway, So. Boston, Mass.

BLANK A UŽSAKYMUI:
"Keleivio” Administracijai:

Aš, žemiau pasirašęs, įdedu čionai $1.00 už Lietuvos 
Respublikos Istoriją ir žemiapį, kuri ”Kel.” administraci
ja turi prisiųst man tuojau, kaip tik tas veikalas išeis iš 
spaudos.
Mano vardas
Adresas
Miestas.

Bostono ir Amerikos Lietuviai!

su-

PIRMAS LAIŠKAS.
Jus beabejončs jau žinote, kad Bostone atsidarė nauja Banka. Atida

rymą to Banko iššaukė dideli reikalavimai tarpe visų klesų gyventojų, todėl 
mes ir norime čia trumpai pakalbėti apie tokio Banko reikšmę.

1) Šioji nauja Banka, kuri užsivardino "Boston NationaI Bank,” kaip 
matomai iš paties vardo yra Nationalinė Banka. t. y. toji Banka yra po 
priežiūra ir tiesomis Federalės valdžios.

2) Toji Banka yra nariu Federalės rezervos, t. y. tokia Banka turi 
dėjus į Suv. Valstijų pinigyną auksą, kas reiškia visišką apsaugą.

31 Tikslas Bostono Nationalinio Banko“— apsaugoti vietinius ir apie
linkės gyčentojus nuo pražudymo savo pinigų, taip kaip pastaruoju laiku 
atsitiko keliuose atsitikimuose, kur žmonės buvo sudėję savo pinigus į 
tokias vietas, kurios buvo pasivadinusios ir bankomis.

Iš šių trijų čia suminėtų faktų, bus gana aišku, delko atidarymas to
kio Banko, kaip BOSTON NAT1ONAL BANKA yra svarbu dėl gyvento
jų šios apielinkės. kad jie drąsiai gali vesti reikalus su tokia Banka. ant 
kurios galima pasitikėti, kad jų sunkiai uždirbti pinigai negali pražūti.

BOSTON NATIONAL BANK
Narys Federalės Rezervos

i 61 HANOVER ST., BOSTON, MASS.

South Boston Trust Go.
Įsteigta 1891 m.

474 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
EL1OT SKYRIUS:

235 TREMONT ST., kampas Eliot st, BOSTON. MASS.

TAI YRA STIPRIAUSIS, SAUGIAUSIS IR PARAN
KIAUSIAS BANKAS LIETUVIAMS PADĖJIMUI 

SAVO PINIGŲ.

Šioje Bankuje yra sudėję suvirs 11,000 depozitorių tau
pymo skyriuje ir suviršum 2,000 depositorių Komercijos 
(čekių) skyriuje.

Už padėlius, paskutiniu 
laiku yra mokamas

Procentai prasideda su paskutine diena kiekvieno mėnesio 
DEPOSITŲ YRA VIRŠ $3,600,000.00.

Mes turime savo šėrininkais didelį skaičių žymių Lietu
vių. Taipgi yra lietuvių direktorių ir lietuvių darbininkų* 
VIENINTELIS BANKAS BOSTONE. KURIS ATSTO

VAUJA LIETUVIUS.
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