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HAYWOODAS PABĖGO 
RUSIJON.

Pagarsėjęs Amerikos in- 
dustrialistų vadas Hay- 
wood, kuris kartu su kitaisAteinantį nedėldienį pri- žės šventę labai iškilmingai. , ______________

puola pirma gegužės diena* Apvaikščios Pirmą Gegu- L W. W. unijos nariais buvo 
—Tarptautinė Darbininkų žės Šventę ir Europos prole- paleistas iš kalėjimo ant pa
šventė. į taria tas. I— ’ ...............

Kasmet 1 gegužės diena' džia yra darbininkų, ta die-
Rusijoj, kur vai-rankos, paspruko Rusijon.

______  _ ___ ____ _ ............. _ Iš viso buvo nuteista ka- 
visų kultūringų" šalių susi-1 na paųęrsta jau valstybine lėjiman 46 tos unijos dar- 
pratę darbininkai, metę'švente. Bus taipgi demonst- buotojai už priešinimąsi ka- 
kasdieninius savo darbus, racijų Berlyne, Londone, rei, bet jie apeliavo ir visi 
šaukia mitingus, aptaria sa- Paryžiuje ir Romoje, bus buvo paleisti ant parankos.

True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass.. on April 
27, 1921, as reųuired by the Act of 
Vctober 6. 1911.

Vokietija sutinka užmokėt 
209,000,000,000 markių.
TAI YRA 26,000^000,000 
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vo reikalus, taiso miestuose 
demonstracijų ir iškėlę rau
donas vėliavas maršuoja 
gatvėmis.

Ką tai reiškia ?
Tai reiškia, kad darbo 

žmonės kelia protestą prieš 
savo išnaudotojus. Tai reiš
kia, jog darbininkai prade
da suprasti savo klesos rei
kalus ii’ pradeda ginti juos.

Daug yra švenčių, bet jos
ne darbininkų. ’ ’
švenčia bažnyčia, kitas — šį penedėlį Dublino kalė- 
valstybė. Ir bažnyčia ir vai- jime Anglijos valdžia nužu- 
stybė per tas šventes aiški- dė airių u.
na žmonėms savo reikalus. Tarną Traynorą, kuomet jo 
Bet darbininkų reikalais jos pati ir 16 vaikų suklaupę 
nesirūpina. C 
turi daug reikalų. Juk jie 
yra didžiausia ir svarbiau
sia draugijos klesa. Jie mai
tina ir aprėdo visą pasauli. 
Jeigu ne darbininkų pūslė
tos rankos, jeigu ne jų triū
sas, tai velnias griebtų visus 
karalius, prezidentus ir po
nus. Negelbėtų nieko nei 
kunigai, nei pats šventas tė
vas. Visi išstiptų badu. Tik 
darbininkų jėgomis pasau
lis laikosi. O betgi darbinin
kai šiandien yra daugiausia 
pažeminta ir skriaudžiama 
klesa! Ar gi jie gali prieš to
kią beteisę tylėti? Žinoma, 
kad ne. Ir ve, kad darbo 
žmonės galėtų bent sykį ant 
metų visi vienu kartu pakel
ti prieš tai protestą, parody
ti savo jėgas, reikalinga 
tam tikra diena. Ir 1 gegu
žės kaip tik ta diena yra. 
Amerikos darbininkų suva
žiavimas 1888 metais St. 
Louise ją sumanė, o tarp
tautinis socialistų kongre
sas Paryžiuje 1889 metais 
ją užgyrė. Reiškia ji yra 
pripažinta susipratusių dar
bininkų ant abiejų žemės 
puskamuolių, ir todėl ji va
dinasi Tarptautinė Darbi
ninkų Šventė.

Bažnyčia tos šventės ne
pripažįsta. Kapitalistai jos 
neapkenčia. Ją šmeižia ir 
persekioja visos reakcijos 
spėkos, visi darbininkų kle
sos neprieteliai. Šnipai ir 
provokatoriai imasi nešva
riausių įmonių, kad tą dieną 
diskreditavus ir kuolabiau- 
sia visuomenės akyse apjuo- 
dinus. Amerikoje ta juodoji 
plutokratų armija kas me
tai prieš 1 gegužės pradeda 
leisti paskalų apie „bom
bas,” apie „anarchistų suo
kalbius” ir kitokius nebūtus 
dalykus,

Tečiaus susipratę darbi
ninkai žino, kad tai yra me
las. Jeigu detektivai ir „at
randa” kur bombų, tai jau 
visi žino, kad jie patįs jas ir 
padėjo. Jau ir šįmet pluto
kratų spauda pradeda rašy
ti apie „radikalų suokal
bius” „išmesti į padanges 
Suvienytas Valstijas,” tįe- 
čiaus darbininkai tos provo
kacijos nepaiso ir rengiasi___ ___ * ___ ________
apvaikščioti Pirmos Gegu- tos kaipo privatinis biznis.

Varšuvoj ir Kaune. i Tečiaus jų apeliacija tapo
Vieni reikalai, viena dėl atmesta ir šį penedėlį vi

jų kova, vienas tikslas ir siems reikėjo eiti kalėjiman. 
viena mintis sujungs tą die- Ir tik dabar valdžia apsižiu- 
ną viso pasaulio proletaria- rėjo, kad Hayvoodo jau ne- 
ta ir susilies į vieną galingą bėra. JI ’ 
šauksmą:

Darbininkai 
vienykitės 1 Jus nieko neturit cijos. 
pralaimėt, tik retežius, o už- Christensen 
kariausit pasaulį!

Jis buvo nuteistas 
20-čiai metų kalėjimo ir už 

visų šalių, jį buvo uždėta $15,000 kau- 
Jo advokatas Otto 

sakosi gavęs 
žinių, kad Haywood išplau
kęs iš New Yorko „Oskar II’ 

^pnas^iu PAKORĖ 10 VAIKŲ TĖVĄ, laivu apie 1 balandžio ir 
- J 1 apie 15 balandžio išlipęs Ry-

goj. Iš Rygos jis nuvykęs 
revoSnieriu ‘ie?.io,« .Maskvon, kur žada 

* buri kairiųjų unijų kongre
sas. Havwoodas atstovau- 

O darbininkai lauke meldėsi ir verkė. Kaip tenai Amerikos I. M>.
” tik pasigirdo mirties varpo ^-.J^ą- Bet ar jis ketina 

‘gaudimas kalėjimo kieme,;^ztl. Amerikon atgal, ai 
■prie kalėjimo susirinko di- 
dėlė minia žmonių ir visi su- ' ”
krito ant kelių. Jų verksmas 

j pripildė orą.
Pereita savaitė Airijoj 

buvo gana kruvina. Susi
rėmime tarp Anglijos gal
važudžių ir Airijos revoliu
cionierių ties Maamu vienas 
žmogus buvo užmuštas ir 
keletas sužeista.

Netoli Gomanstovvno val
džios galvažudžiai per klai
dą pradėjo šaudyt į polici
jos automobilių ir užmušė 
policijos inspektorių. Du po- 
iicmanai buvo sužeisti.

Apie Armagh miestą re
voliucionieriai šaudėsi su 
valdžios kazokais per 24 va
landas. Vienas sinn feinas 
buvo suimtas ir nušautas.

Londono žiniomis, per vi
są sąvaitę 4 žmonės Airijoj j 
buvo užmušti, vienas miršta 
ir U sužeista.

|W. uniją. Bet ar jis ketina

kė. Suvienytų Valstijų pro
kuroras Clyne pereitą są
vaitę pasakė, kad jeigu šį 
panedėlį Haywoodas nepa
sirodys, tai uždėta už jį pa
ranka ($15,000) prapuls ir 
jis skaitysis pabėgusiu nuo 
teismo. Kaucija už jį buvo 
uždėjęs Wiliiam Bross 
Lloyd, komunistas milionie- 
rius.

NAUJI RINKIMAI SO
VIETŲ RUSIJOJ.

Tarp 15 ir 25 balandžio 
Rusijoj bus rinkimai j apsk
ričių sovietus. Komunistai 
dabar daro didžiausių pas
tangų, kad patraukus savo 
pusėn nekomunistų darbi
ninkų organizacijas. Tuo 
tikslu jie pakvietė tas orga
nizacijas, kad jos paskirtų 
savo atstovus Į pildomuo
sius apskričių sovietų ko
mitetus ir net i nepaprastas 
komisijas („črezvyčaikas”), 
kur iki šiol nekomunistas vi
sai negalėjo įneiti.

Kitos žinios sako, kad bol
ševikų oponentai Rusijoj 
rengiasi prie sukilimo 1 ge
gužės.

LAISVA PREKYBA 
MAISTU.

Rygos žiniomis, Rusijoj 
nuimta visi suvaržymai ant 
prekybos valgomais daik
tais. Teatruose leista ati
daryti bufetai ir duodama 
leidimai steigti privatines 
valgomų daiktų krautuves, 
pienines, arbatines, mėsines 
ir kitokias krautuves, ku- įstatymą, 
rios Rusijoj buvo uždraus- - -

DĖBSO NEPALEIS 
PIRMA TAIKOS.

Pas prezidentą Hardingą 
buvo atsilankius Socialistų 
Partijos ir kitokių darbinin
kiškų organizacijų delega- 

icija reikalauti Debsui ir vi
siems kitiems politiniams 
amnestijos. Hardingas at
sakė, kad visuotinos amnes
tijos klausimu jisai nema- 

' nąs užsiimti pakol nebus 
paskelbta taika. Itfat, sulyg 

i įstatymų, Amerika vis dar 
tebėra karėje su Vokietija, 
nes taika da nepasirašyta.

PRASIDĖJO „ŠVIESOS 
TAUPYMAS.”

Nuo šio panedėlio Massa- 
chusetts ir kai kuriose kito
se valstijose įvesta vadina
mas „šviesos taupymas,” tai 
yra, pavaryta viena valanda 
pirmyn visi laikrodžiai, taip 
kad žmonės viena valanda 
dabar keliasi anksčiau ir 
viena valanda anksčiau bai
gia darbą vakare, šviesos 

i taupymas čia yra tame, kad 
baigiant vakare darbą ank
sčiau, nereikia žibint žibu- 
nų.

Tečiaus ne visiems tokia 
tvarka patinka ir apie 1( 
miestų Massachusetts vals
tijoj atsisakė priimti. Be
to, ant geležinkelių irgi pa
silieka senas laikas. Tas pa
daro daug keblumo o kar
tais ir nesusipratimų.

Išmokėjimo laiką prašo pra
tęsti virš 45 metų.

Aliantai pareikalavo, kad 
’ iki 1 gegužės Vokietija už

mokėtų jiems 20,000,000,000 
bilionų markių auksu, ki
taip jie užimsią jos pramo
ningus miestus ir kasyklas. 
Jie tiesio^ pasakė: ”Duok 
šen pinigus, kitaip pa- 
smaugsim!”

Bet Vokietija tiek pinigų 
neturi, todėl ji kreipėsi i A- 
merikos prezidentą Hardin- 
gą, maldaudama, kad Ame
rika už ją užsistotų ir sulyg 
savo nuožiūros nustatytų 
sumą, kiek Vokietija turėtų 
aliantams užmokėti.

Prezidentas Hardingas 
atsakė, kad į tokius dalykus 
jis negalįs kištis, tečiaus pa- 
tarė, kad Vokietija pati pa
darytų pasiūlymą, kiek ji 
galėtų iš viso sąjunginin
kams užmokėti. Jei toks pa
siūlymas butų sąjunginin
kams priimtinas, tai jis jį 
perduotų jiems ir patartų 
užvesti tuo reikalu naujas 
derybas.

Ir šį panedėlį Vokietija 
prisiuntė Washingtonan sa
vo pasiūlymą. Nors jis da 
nepaskelbtas, bet spėjama, 
kad Vokietija apsiima už
mokėti sąjungininkams iš
viso 200,000,000,000 aukso 
markių, tik prašo, kad lai
kas tai sumai išmokėti butų 
pratęstas daugiau kaip 42 
metu. Sulyg Paryžiaus nu
tarimo, Vokietija turėjo už
mokėti savo pergalėtojams 
iš viso 226,000,000.000 auk
so markių į 42 metu. Tiek 
daug laiko duodama dėlto, 
kad ant syk Vokietija to
kios sumos negali užmokėti, 
nes tiek aukso nėra visam 
pasauly. Tik per ilgus me
tus sunkiai dirbdama ir sa
vo darbo vaisius parduoda
ma, Vokietija rasit galėtų 
tokią sumą išmokėti. Bet 
Vokietija sako, kad tokia 
suma vistiek perdidele ir 42 
notų pertrumoas laikas. Ji 
pasižada užmokėti 200 bilio- 
įų, bet nori, kad butų duota 
daugiau laiko. Ji žada. atly
ginti tą sumą visokiais bu
tais: prekėmis, žaliaja me- 
ižiaga, darbais ir tt.

Ar pergalėtojai su tuo su
tiks, da nežinia.

SUSIRŪPINO JUODA
ŠIMČIŲ LIKIMU.

Tautų Lyga labai susiru- 
pinus Rusijos juodašim
čiais, kurie revoliucijai užė
jus išbėgiojo į užsienius ir 
dabar badauja, nes dirbti 
V.n^: žinių biuras su
žinojęs, kad tokių „tremti
nių” dabar esą išblaškyta 
po visą pasaulį nemažiau 
kaip 1,500,000. Iki šiol jais 
rūpinosi Franci ja, kuri ti
kėjosi, kad sugrįžę Rusijon 
jie atiduos jai cero skolas. 
Bet dabar, kada visi Kolča- 
kai ir Vrangeliai sunaikinti, 
kada visokia viltis juoda- 
šimčiams grįžti išnyko, 
francuzų reakcininkai atsi
sakė juos maitinti. Taigi tų 
dykaduonių likimu pradėjo 
rūpintis mielaširdinga Tau
tų Lyga. Daug tų dyka
duonių maitina Raudonasis 
Kryžius, bet visų vistiek ne
gali aprūpinti.

Na, o kur dėtųsi tas žmo
nijos brudas, jeigu visose 
šalįse kiltų revoliucija?

PAĖMĖ §5,000,000 KLAS-
TUOTŲ AMERIKOS 

PINIGŲ.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad Lvove, Galicijoj, areš
tuotas tūlas Lisner su savo 
žmona ir marčia už darymą 
netikrų Amerikos dolerių. 
Pas juos atrasta visa dirb-’ 
tuvė ir $5,000,000 gatavų pi
nigų. Pinigai buvo daromi 
po §100, po $50 ir mažesni. 
Policija užtikusi juos prie 
darbo ir visus tris areštavu
si. Tie pinigai buvę parody
ti Amerikos konsuliui ir jis 
pasakęs, kad jie taip gerai 
padirbti, jog sunku esą pa- , 
žinti, kad tai netikri Ameri
kos doleriai. Lisner buvęs 
Rusijoj ir tenai jis to amato , 
išmokęs. .

MAKSVON ATV YKO
VOKIEČIŲ ATSTOVAS.
Iš Rygos pranešama, kad 

šioms dienomis Maksvon 
atvykęs vokiečių valdžios 
atstovas Scheinemann (gal 
Scheidemann?) pasikalbėti 
apie rusų-vokiečių prekybos 
sutartj. Rusų atstovai esą 
kelionėje Į Berliną.

Brukselyje jau prasidėjo
Lietuvių-Lenkų derybos

IŠLEIDO $16,000,000 PA
ŠALPAI.

Suvienytų Valstijų inkor
poruota pagalba Artimiems 
Rytams lėšavo $60,000,000 
nuo karės pradžios. Vien pe
reitais metais išleista dau
giau kaip $13,000,000. Ra
portas sako, kad šelpimo or
ganizacija iš tų pinigų už
laikė 63 ligonines su 6,522 
lovom, 128 klinikas, 299 prie
glaudas su 54,600 našlaičių 
ir 56,000 vaikų užlaikė šalia 
prieglaudų.

Artimieji Rytai, kur buvo 
teikiama pašalpa, apima 
Europos Turkiją (Trakiją), 
Anatoliją, Armėniją, Kiliki- 
įą, Kurdistaną, Syriją, Pa
lestiną, Mezopotamiją, Už
kaukazę ir Persiją. Nors ir 
buvo teikiama pagalba, te
čiaus Armėnijoj iš 4,000,000 
gyventojų per karę beliko 
tik 2,79,000; kiti išmirė ba
du. Kilikijoj nuo bado išmi
rė 5 nuošimčiai žmonių, o 
Syrijoj 25. Sakoma, kad jei
gu ne Amerikos pagalba, tai 
armėnų butų išmirę dau
giau kaip pusė.

i Tai vis karės pasekmės. 
Ir krikščioniškos valstybės 
vis dar nesiliauja ginklavu
sios!

VANDUO UŽLIEJO NEW 
YORKO TUNELĮ.

New Yorko traukinių tu
nely po Lexington avenue 
pereitą sąvaitę truko van
dens didžioji pervada ir be
matant užliejo visą požemį. 
Visi traukiniai tarpe Grand 
Centrai stoties ir Brooklyno 
tilto tapo sustabdyti auto
matiška apsaugos sistema. 
Ant traukinių, sustojusių 
arti vandens, tarpe pasažie- 
rių kilo panika. Apie 600 
žmonių buvo išvesta tam ty
čia pritaisytomis lentomis. 
Vanduo tečiaus greitai buvo 
sulaikytas ir automatiškos 
pumpos greitai tunelį iš
džiovino.

GELžKELIEčIAI RUO
ŠIASI KOVON.

Paskelbus geležinkelių 
Amerikos iždo sekreto- j kompanijoms, kad jos nu

lius reikalauja paskirti $2,- ■ muša visiems savo darbinin- 
300,000 naujai iždinei pasta- kams 20 nuošimčių algos, 
tvt Washingtone, nes nesą darbininkai pradėjo bruzdė- 
kur dėt pinigų ir aukso bei • ti. Boston and Maine gele- 
sidabro plytose. Į dabar e-; žinkelio pečkurių ir maši- 
samas jau nebesutelpa.

NETURI KUR DĖT 
AUKSO.

LIETUVA SUTINKA STA
TYT VILNIUJ NEPRI

KLAUSOMĄ VALDŽIĄ.
Beto da paleidžia iš kalėji
mo Lenkijos šnipus, kurie 
norėjo užgrobti Kauną.
Iš Kauno pranešama: 
„Balandžio 20 dieną už

sienio reikalų ministeris 
Purickis Seime pasakė: 
’Brukselyj prasidėjo pirmos 
lietuvių - lenkų derybos 
Tautų Sąjungai pirminin
kaujant. Alės nepriimsime 
nei unijos, nei federacijos, 
nei militarinių konvencijų. 
Musų valdžios politinė lini
ja tose derybose yra tokia:

”’(1) Lenkijos nepulsim; 
’’ ’(2) Galime duoti Len

kijai laisvą kelią gelžkeliais 
ir Nemunu;

”’(3) Draugiškai palai* 
kyti bendrus ekonominius 
ir politinius santikius su 
Pabalti jos valstybėmis ir su 
lenkais;

” ’(4) Lietuvos Rytams 
(Vilniui.—Rd.) duoti auto
nomiją ;

” ’(5) Rytų Lietuva įsiti
kinus, jog Vilnius politiniai 
turi būti surištas su Vaka
rine Lietuva.

” ’Politinė taktika Lietu
vos. valdžios tokia: griežto 
susirėmimo su lenkais ven
giame; bet jiems puolant, 
ginsimės. Laikysimės sutar
ties ir pažymėtos demarka
cijos (linijų).’

„Balandžio 18 valstybės 
prezidentas Stulginskas do
vanojo bausmes patiems 
prašant dvylikai asmenų, 
kurie buvo vyriausiojo Tri
bunolo nusprendimu Lenku 
P. O. W. (Polska Org. Wojs- 
kowa) byloj pasmerkti nuo 
aštuonių mėnesių iki šešių 
metų sunkių darbų kalėji
me. Elta.”

Be to nuo užsieno reikalų 
ministerio gauta telegrama, 
jog „Amerikos lietuvių ant* 
rosios paskolos sumanymas 
esąs ministerių kabineto 
priimtas ir jog greitai jį 
svarstys Steig. Seimas.’’

Liet. Inform. Biuras.
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FRANCIJOJ PRIIMTA 
amnestijos įstaty

mas.
Francuzijos psrliamentas 

priėmė 228 balsais prieš 14 
paliuosuodamas 

visus politinius kalinius, 
karės metu nuteistus.

APSIMAINYS 100.000 BE
LAISVIŲ IR PABĖGĖLIŲ

Šiomis dienomis Varsų 
von atvažiavo 30 rusų komi
sija taikos sutarties smulk
menoms aptarti ir kalimais 
bei pabėgėliais apsimainyti. 
Sakoma, kad iš viso Lenki
joj esama 100,000 rusų, ku
riais bus apsimainyta ant 
?sančių Rusijoj lenkų.

$104.000,000 NUOSTOLIŲ 
ANT GELEŽINKELIŲ.
Suvienytų Valstijų gele

žinkeliai pietryčiuose turėjo 
pernai $104,000,000 nuosto
lių pavogtomis arba suga
dintomis prekėmis, už ku
rias geležinkeliai turėjo už
mokėti. Vien tik vagystės 
siekia $2,000,000 kas mėnesį.

AUDROJ ŽUVO 97 
ŽMONĖS.

Surinktos žinios parodo, 
kad toj audroj, kuri perėjo 
pereitą sąvaitę per Arkan- 
so, Alabamos ir Mississippi 
valstijas, 97 žmonės buvo

ŠVEDIJOJ RADO VARIO.
Iš Stokholmo pranešama 

kad Kandabago apskrity ______ .
atrasta dideli koldai vario užmušti ir keli šimtai sužei- 
Apskaitoma, kad to metale sta. Javų laukuose sunai- 
bus galima iškasti į 330,000 kinta už kokiu du milionu 
tonų kas metai. dolerių.

GRAIKAI DEDA PASKU
TINES PASTANGAS.
Konstantinopolio žinio

mis, graikai pradėjo kon
centruoti savo artileriją 
Ušako kryptimi. Beto dar 
jie atsiuntė iš namų 40,000 
naujų kareivių karės lau
kan. Tai yra paskutinės 

NICARAGUA IŠSTOJO Iš graikų pastangos. Turkų 
TAUTŲ LYGOS. I nacionalistai sakosi užėmę

Pietų Amerikos respubli- ^iprias pozicijas ant kalno 
ka Nicaragua, kuri buvo ’
prisidėjus prie Tautų Ly
gos, dabar iš jos išstojo, nes 
origulėjimas tenai labai 
brangiai atsieinąs, o naudos 
jokios nesą.

O Lietuvos valdžia da no
rėjo, kad ją tenai priimtų!

NESIKIš J TURKŲ-GRAI-
KŲ KARŲ.

Lloyd George pasakė, kad 
aliantai nutarę nesikišti į 
graikų karę su turkais, 
buvo nutarę „nesikišti” 
lenkų karę su rusais.

i
I
! nistų brolijos pirmininkas 
pranašauja tokią kovą, ko- 

! kios Amerikos darbininkų 
'istorijoj da nėra buvę.

TAUTŲ LYGOS.

Jie
• e ir j

nacionalistai sakosi užėmę
x . • • • 1 3 t

ties Murada, kuri yra raktu 
Į Afiumą-Karahisarą.

KRASINAS ATVAŽIUO
JA KANADON.

Iš Londono pranešama, 
kad gegužės pabaigoje Ka- 
ntadon atvažiuosiąs preky
bos reikalais Sovietų Rusi
jos atstovas Leonidas Kra
sinas. Rusija dabar padarė 
su Anglija prekybos sutartį, 
tai Lenino pasiuntiniai gali 
važinėti po visas Anglijos 
kolonijas ’’prekybos reika
lais.”
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0 APŽVALGA
DERYBOS BRUKSELYJ.

Balandžio 18 dieną Belgi
jos sostinėje turėjo prasidė
ti lietuvių-lenkų derybos 
dėl Vilniaus ir kitų Lietu
vos sričių, kurias lenkai yra 
užgrobę.

Pirma šitam klausimui 
spręsti Tautų Lyga buvo 
sumanius vadinamąjį „ple
biscitą,’’ kas reiškia, jog pa
tįs tų sričių gyventojai tu
rėtų nubalsuoti prie kurios 
pusės jie nori dėtis: prie 
Lietuvos, ar prie Lenkijos.

Jeigu plebiscitas vykina
mas teisingai, tai prieš ji 
negalima nieko pasakyti, 
nes tai yra demokratiškiau- 
sis apsisprendimo būdas. 
Bet Tautų Lyga suko ji 
taip, kad jis išeitų lenkų 
naudai. Sulyg jos pleųo, ple
biscite turėjo dalyvauti tik
tai tokios sritis, kur lietuvių 
labai mažas nuošimtis, arba 
ir visai nėra, kaip, pavyz
džiui, apie Brest Litovską. 
Volkoviską, Gardiną ir tt; 
tuo tarpu tokios apielinkės. 
kaip Vištytis, Vižainis, Sei
nai, Punskas, Beržininkai, 
kur gyvena beveik vieni lie
tuviai, turėjo pasilikti len
kams be jokio „plebiscito.”

Šitaip „plebiscitą” ve
dant, žinomas dalykas, jis 
butų išėjęs Želigovskio nau
dai, nes lietuviai nebūtų tu
rėję jame balso. Todėl Lie
tuva jam pasipriešino, o 
kadangi Tautų Lyga buvo 
nutarus siųsti savo kariu
menę, tai ir Sovietų Rusiją 
pakėlė prieš tai protestą. 
Maskva pasakė, kad ”baltos 
gvardijos” savo pašonėj ji 
netoleruos jokiu budu, ir 
pradėjo koncentruoti savo 
spėkas už Vilniaus. Tas su
darė visdi naują padėti. Že
ligovskiui pradėjo drebėti 
kinkos, kad Vilniaus neuž
imtų rusų armija. Todėl ple
biscitui su Tautų Lygos ka- 
riumene pradėjo priešintis 
ir patįs lenkai.

Šitaip aplinkybėms susi
dėjus, Tautų Lyga plebisci
tą atšaukė, o jo vieton pata
rė išrišti lietuvių-lenkų gin
čą derybų keliu, pirminin
kaujant jos atstovui Hy- 
mansui. Šitos derybos, kaip 
sakėm, turėjo prasidėti pe
reitą sąvaitę Brukselio mie
ste. Ar jos įvyko, tai rašant 
mums šiuos žodžius da nėra 
žinių.

Bet ar jos prasidėjo pas
kirtu laiku, ar vėliaus, tai 
nelabai svarbu. Svarbu yra 
tas, ką jos gali duoti. O apie 
tai galima jau iš kalno nu
manyti : Lenkai nesutiks 
Vilnių Lietuvai atiduoti. 
Juk netam jie siuntė Želi
govskį Vilniaus paėmimui 
netam jie pylė pinigus, kad 
dabar nuvažiavus į Brūkšė
to* sugrąžinti tą miestą Lie
tuvai atgal ir atšaukti Želi
govskį namo.

Kaunas supranta šitą ly
giai gerai, kaip ir Varšuva. 
Ir, kaip praneša Associa- 
ted Press telegrama iš Kau
no, Lietuvos ministerių pir
mininkas K. Grinius pasa
kęs:

”Musų delegacijai (į Bruk- 
selį) yra duotas įgaliojimas Įs
teigti Vilniaus rajone nepri
klausomą valdžią su savo par- 
liamentu ir ministeriais, kurie 
bus pačių žmonių išrinkti. Ta
sai parliamentas turės paskui 
nutarti, ar Vilnius turi prigu
lėti Lietuvai, ar Lenkijai. Kaip 
jis nutars, taip mes sutiksim, 
jeigu tame bus išreikšta tikra 
žmonių valia.”
Tai reiškia, kad Lietuvos 

valdžia iškalnff jau Vilniaus 
išsižada. Tik nesuprantama, 
kam ji dar siunčia Brukse- 
lin savo delegaciją ir eikvo
ja valstybės pinigus, kurių 
ir be to jai labai stinga! Nu
tarti, kad Vilniaus rajone '

butų nepriklausoma valdžia, 
galima buvo ant vietos. Juk 
Želigovskis nieko kita ir ne
reikalavo, kaip tik tokios 
valdžios Vilniaus rajone, ir 
tokio parliamento, kuris nu
tartų, kur Vilnius turi pri
gulėti. Kokiems tad galams 
da į Belgiją važinėtis?

du komunistų LDLD. pasi-J 
lieka nelegalė organizacija 
ir likusių pas d. Liutkų pini
gų jie negali reikalauti. Jie 
negalės dangsfvtis ir LD
LD. vardu.

nėra. Visa jvalia seimo ranko-| žmonės, tai jau ten darbo žmo- 
se. Valdžiu.atsako už savo dar-, nėms rojus.” 
bus prieš Seimą. Gi respubli-! ....... .
kos galva skaitosi ministerių! Keleivy je Lipo
kabineto pirmininkas. Labai: Pan^US straipsnis Sokolo- 

1 vo. Skirtumas tik tame, kad 
‘ Laisvė” čia kalba palaidais 
žodžiais, o Sokolovas kalbė
jo faktais, skaitlinėmis iš- 
parodydamas, kaip komuni
stai naikina Rusijos pramo
nę. Dėlto straipsnio "Lais
vė” tuomet išvadino „Kelei
vi-” Kolčako organu. Šian
dien gi ir ji pati jau rašo, 
kad Rusijoj viskas sugriuvę, 
kad tenai nėra „darbo žmo
nėms rojaus.” Tai reiškia, 
kad „Laisvė” irgi virto Kol
čako organu.

* Karo Atbalsiai.
Didysis pasaulio karas 

pasibaigė, kanuolių baubi
mas nutilo, kareiviai iš pa
kasų išėjo, žudynė—krau
jo praliejimas apsistojo... 
Tada buvo manyta, jog 
įvyks pasaulyj ramybė. Mi
lionai žmonių nudžiugo, nu
švito akys, per keliatą metų 
jaukusios saulės šviesos. 
Milionų žmonių suvargusi 
siela sustiprėjo, rods, atgi
mė naujas pasaulis, žodžiu 
sakant, pasibaigė karas, ku
ris tęsės per keliatą metų 
visu įdukimu, kad „išliuo- 
suot žmoniją...”

Deja, vos nutilo audra, 
vos saulė spėjo užtekėti, vos 
nušvito apsiniaukęs dan
gus, kaip štai vėl baubia ka- 
nuolės,varomi kareiviai, ka
samos tranšėjos — vėl pra
sidėjo žmonių žudynė, krau
jo pralėjimas, turtų naikini
mas ir vargai.

Šitas karas vedamas ne 
dėlto, kas turi būt pasaulio 
viešpačiais, valdonais, bet 
karas jau dėl nepasidalini
mo grobiu. Anglija ir Fran- 
eija, apgalėjusios bendrą sa
vo konkurentę Vokietiją, 
dabar varžosi tarp savęs už 
rinkas, už pirminybę kitose 
šalyse. Netik Vokietijos ir 
Turkijos žemėmis dalijasi, 
bet ir Lietuvon lenda. An
glija, it ta lapė, tyko pasi
glemžti savo „globon” Lie
tuvą, o Franci ja siundo Len
kiją, kad daugiau užgrieb
tų, kad butų „tau ir man 
naudos.” Lenkija sulaužė 
mušiu paliaubos sutartį su 
Lietuva ir pradėjo kruviną 
karą, užėmė Lietuvos sosti
nę Vilnių. Nors lenkų im
perialistinė valdžia iš pra
džios teisinosi, kad Vilnių 
oaėmęs „maištininkas” Želi
govskis, bet dabar jau vi- 
sicsms aišku, kad sulaužy
mas paliaubos sutarties ir 
kruvinas užgriebimas Vil
niaus, tai suokalbis Lenkijos 
dvarininkų valdžios su iran- 
euzais priešakyj. Ir Angli
ja, kuri rods „užtaria” Lie- 
cuvą, begėdiškam lenkų gro
bimui Lietuvos teritorijų 
visai nesipriešina. Tautų 
Sąjunga, kuri dabar „taiko” 
lietuvius su lenkais, pasiro
dė kurčia Lietuvai.

Tamsi Lietuvos padangė! 
Blogiausia tas, kad ji netu
ri draugų, kurie ją užtartų. 
Padarius su rusais taiką, 
kuomet lenkų imperializmas 
susmuko prieš sovietų armi
jas, Lietuvos išganymas bu
vo sovietinėj Rusijoj. Rodos 
tyčia rusai darė taiką ir da
vė gerų koncesijų Lietuvai, 
kad kuomet puls ant lenkų, 
kad Lietuva nesipriešintų 
rusų žygiams, bet da padėtų 
mušt lenkus.

Lietuviai pagelbėjo su- 
mušt lenkus ties Vilnium, ir 
kituose Lietuvos pakraš
čiuose. Rusai nuėjo iki Var
šuvos. Bet, nelaimė, ties 
Varšuvos vartais rusų ar
mija tapo sumušta ir jai 
prisiėjo skubiai trauktis at
gal.

Šitas rusų nepasisekimas 
Lietuvą pastatė tarp prieka
lo ir kūjo. Rusai pasitrau
kė į savo žemę ir padarė tai
ką su lenkais, o Lietuva turi 
gintis nuo lenkų dvarinin
kų, it ta avelė nuo vilkų, ku
rie kas valanda taikos pra
ryt ją.

Kodėl rusai taip padarė, 
kodėl -jie išdavė Lietuvą 
lenkų imperializmui? Atsa
kymas labai lengvas ir su
prantamus. Rusams kito bu-

paprasta, patogu ir pigu.”

Klerikalai ir kitokie atža
gareiviai, žinoma, laikosi 
savo. Atžagareiviai visuo
met priešingi naujoms idė
joms. Jie myli senovę ir gar
bina visas senovės liekanas. 
Jeigu jau nėra karaliaus, 

... ......  tai turi būt nors preziden- 
ir kodėl“ jis nereikalingas.’' ta& Bet_kokiems galams jis 
Jis sako:

”Ar -Lietuvos respublikai 
reikalingas prezidentas? Tas 
klausimas iškilo Seime jau pa
čioj jo veikimo pradžioj, kai 
buvo svarstoma laikinoji kons
titucija. Tuomet krikščionys- 
demokratai, prie kurių prisi
dėjo dalis liaudininkų ir vals
tiečių sąjungos, nutarė, kad 
Lietuvai prezidentas reikalin
gas. Socialdemokratai griežtai 
iš pat pradžios pasisakė prieš 
prezidentą. Tuomet jie plačiai 
seime išaiškino, kad preziden
tas reikalingas tik turtingųjų 
atstovams. tik musų kunigam. 
nes esant prezidentui, jie vi
suomet iš jo turėtų paramos. 
Prezidentas butų dar vienas 
jų reikalų užstoję jas.

"Nors seimo dauguma tuo
met nutarė rinkti prezidentą, 
bet ji nedrįso tuo savo nutari
mu pasinaudoti. Krikščionys- 
demokratai gerai žinojo, kad 
Lietuvos liaudis dar neužmir
šo p. Smetonos prezidentavi
mo, neužmiršo visų valdžios 
žiaurumų ir didelės krašto ne
tvarkos. Ir nors Pažangos 
žmonės, norėdami vėl prisi- 
mušti prie valstybinio lovio, 
labai ragino klerikalus tuojau 

rinkti prezidentą, 'krikščionys 
vis atidėliojo.

"Prezidento pareigas eiti 
buvo pavesta Seimo pirminin
kui.

”Ir va, jau visi beveik metai 
praėjo, kaip gyvename be ypa
tingo prezidento. Iš tos prie
žasties ne tik dangus nesu
griuvo, bet darosi visgi geriau, 
kaip p. Smetonos laikais. Koks- 
yra Seimas, toks. Dabar bent 
aišku, kad valdžia priklauso 
nuo Seimo daugumos, kad ji 
taip daro, kaip krikščionys ir 
liaudininkai reikalauja. Nię 
kas pašalinis valdžion nesiki
ša. Negalima pinti visokių in
trigų. Negalima krašto reika-

I į
AR REIKIA LIETUVAI 

PREZIDENTO?
šiuo klausimu Kauno „So

cialdemokrate” tilpo ilgas 
straipsnis, kurio autorius 
Anzelmas prirodinėja, kad 
prezidentas nereikalingas, i

FRANCUZŲ PROPAGAN
DA.

Lietuvos valdžios organe ' 
"Lietuvoj’’ spausdinami to
kie straipsniai, kuriu kitaip 
negalima pavadinti, kaip 
francuzų propaganda. Jie 
rašomi taip slidžia kalba ir 
taip gudriai, kad, rodos, ge-j 
resnių prietelių kaip fran- i 
cuzai Lietuvai nėra visam ’ 
pasaulyje. Prancūzai ir Lie-j 
tuvos nepriklausomybę re- ‘ 
mią, ir nuo lenkų ją giną, ir j 
plebiscitą dėlto tik rėmę,! 
kad Lietuvai Vilnių sugrą-! 
žinus. Jeigu ne francuzai. ■ 
tai Lietuvos senai jau nebu-; 
tų.

Ir šitoks melas skelbiama; 
lietuviams i akis per vai-' 
džios organą nežiūrint tų! 
faktų, kad francuzų oficie-j 
riai padėjo Želigovskiui ir 
Vilnių paimti; kad francu- 
zams protestuojant Lietuva 
nebuvo ir Tautų Lygon pri
imta : kad tie patįs francu
zai ir šiandien dar turi už
grobę Lietuvos uostą Klai
pėdą; kad visos jų šunybės 
aiškiausia parodė, jog jie 
vra aršiausi Lietuvos 
prieteliai ir intrigantai.

i

I

I

ne-

„BANGA” GERĖJA.
Išėjęs „Bangos’’ balandžio. 

numeris (2) turi gerų strai-; 
psnių ir apžvalgų. ”Bangą”. 
leidžia Lietuvių Socialistų j 
Sąjunga, todėl socialistai 
privalo rūpintis, kad kuo; 
daugiau tą laikraštį tarp 
darbininkų paskleidus.

Metams „Banga” kainuo
ja $1.00. Nors kol kas ji eina ! 
.ūk sykį Į mėnesi, bet visgi 
doleris nedideli pinigai, ir 
kiekvienas darbininkas ga-j 
lėtų ją užsirašyti. Kreipian
tiems ■ i ją kokiais reikalais,' 
reikia rašyti drg. Hermanui•/ -------- ------ i °----------
šiuo adresu: C. H. Herman, ]u krašto politikos varyti pa- 
>44 West 204-th ‘ ’ ............
York, N. Y.

kuštomis. Dabar liaudžiai aiš
kiau bent matyti, kas yra at
sakomas už valdžios darbus 
Ir jeigu liaudis įsitikrins, kad 

klerikalai ir visokios darbo fe
deracijos ją apgavo, kitais 
Seimo rinkimais ji nebeduos 
'krikščionims’ savo balsų. Sei
mas galės būt kitoks, labiau 
palankus darbo žmonėms.”

Ir taip prezidento klausi- 
_ - , , - . mas buvo atidėtas į šalį. Bet

, , . .s duoda vilties, šiomis dienomis Seimo ko-
sad pinigai turės būt sugrą-' misija važiavo Estų sveikin- 
zinti Lietuvių Socialistų jr jaį įsakyta sužinoti 
sąjungai. Komunistai dėl kaip mano prezidento klau- 
cospnezasties labai nusimi-:simarišti Estai Girdi, jei 
ile:T , .. . . _. j norima sueiti su kaimynais

Negana to, jie pralaimėjo^ artimesnius ryšius, tai rei- 
a H . LDLD. carteno.Į ketų ir namie maždaug vie- 

. fll" 71™a, tos organizaci-, R0(jaijsu jais susitvarkyti, 
reikalauja, ^kad tuo budu prezidento klau- 

! simas vėl pakilo.
Drg. Anzelm dėl to sako: 
”Mes, socialdemokratai, ma

nom, kad susiartinimui su mu
su kaimynais nėra reikalo ak
lai sekti jų pėdomis. Mes tu
rim vaduotis savo reikalais 
savo supratimu ir jeigu norim 
jieškoti pavyzdžių, tai ne bent 
Šveicaruose, šveicarų respub
lika gyvena jau šimtus metų 
ir turi daug patyrimo, šveica
rų gyvenimo tvarka ilgą laiką 
buvo pavyzdis laisvo, demo- 
kratingo krašto. Žinoma, ir 
ten turtingieji išnaudoja dar
bininkus ir laiko Į savo rankas 
pagriebę valdžią.. Vis gi ten 
bent nėra žiaurios sauvalės, 
darbininkai palyginus liuosai 
gali kovoti už savo klesos rei
kalus.

”O šveicaruose prezidento

KOMUNISTAI PRALAI
MĖJO.

t „Bangos” pranešimu,Į 
New Yorko apeliacijų teis
mas, perkratęs LSS. skundą 
dėl buvusių Namo Bendro
vės. pinigų, kuriuos komuni
stai buvo pasiglemžę, išne
šė prielankų LSS-gai nuos-! 
brendį.

►v

Kaip žinia,• • 1 J •i _
jos nariais ir viršininkais' 
butų tiktai tie, kurie pri
klauso prie Socialistų Parti
jos arba prie LSS. Kada ko
munistai atsimetė nuo visų 
socialistinių organizacijų ir 
atskilo nuo LDLD., tai ka- 
sierius d. K. Liutkus atsisa
kė atiduoti jiems LDLD. pi
nigus, motyvuodamas, kad j 
dabar jie nieko bendra su ta 
organizacija nebeturi. At- 
skilę komunistai tuomet: 
oradėjo /organizuoti kitą 
LDLD., sakydami, jog tai 
yra ta pati draugija, ir no-Į 
rėjo išsiimti jai čarterį. Bet ,' 
cadangi vienas čarteris LD- i 
□D-jai yra jau duotas, tai;’ 
kito komunistai negalėjo 
gauti. Jie norėjo jį pakeisti, 
ai p, kad jis tiktų jų sudary
ki LDLD., bet teismas ne
leido čarterį keisti. Tuo bu-

reikalingas, tai jie negali 
prirodyt. Pas juos nėra nei 
vieno argumento, kurio ne
galima butų sumušti. Anot 
d. Anzelmo—

"...dešinieji sako, kad En
teritą įtars mus bolševizme, 
nepripažins mus ir atiduos 

I mus lenkams, jeigu neturėsi- 
| me prezidento.

”Bet galime musų zubrus 
buožes ir klebonus nuraminti, 
primindami jiems Estus. Pas 
Estus veikia jau nuolatinė 
konstitucija, kurioj preziden
to vieta nenumatyta. Taigi 
Estų respublika Jau gyvena be 
prezidento, o vienok Ententa 
Estus netik pripažino de jure, 
bet ir daug kiečiau susirišę su 
jais ekonominiai, negu su mu
mis. Vadinasi musų buožių ir 
klebonų pasiryžimas rinkti 
netik prezidentą, 
ratorių, Ententai 
kia.”

Atžagareiviai 
kad be prezidento nebus kas j 
Seimą sušaukia ir paleidžia. ■ 
Bet tas argumentas yra sta-, 
č-iai' juokingas. Tarytum • 
Seimas yra būrys avių, ku- Į 
rios be piemens nežino kada ; 
i tvartą reikia sueiti, o kada: 
išeiti! Juk Seimas, kuris su-1 
sideda iš šimto su viršum! užsakymą. _ 
atstovu, gali šimtą sykių ge-' O kaip čia senai komunis- 
riau žinoti, negu preziden- • tai ir nuo Socialistų Partijos 
tas, kada jam reikia susi-1 atsimetė tik todėl, kad so- 
rinkti, kada išsiskirstyti, cialistai nenoreio kelti revo- 
Seimas visuomet gali tą nu
tarti, o jo pirmininkas nuta- 
■imą išpildys. Prezidentas 
•ia taip reikalingas, kaip, 
atsiprašant, rudžiui penkta 
koja.

Toliaus klerikalai sako, 
kad be prezidento nebus 
tam valstybei atstovauti ir 
aebus kam kariumenę val- 
iyti. Šitie argumentai taip 
oat neišlaiko jokios kritikos. 
Nes ir tokioms valstybėms, 
kur yra prezidentai, ne pre
zidentai atstovauja, bet 
premjerai. O kas dėl kariu- 
nenės valdymo, tai tam juk 
vra karės ministeris.

NĖRA TENAI ROJAUS.
Kalbėdama apie Tarybų 

Respubliką, komunistų or
ganas „Laisvė” sako: *

”Bet kokia musų nuomonė 
apie važiavimą Rusijon? Kiek
vienas važiuojantis Tarybų 
Rusijon privalo žinoti, kad ten 
jis pyragų neras, kad ten jam 
prisieis daugiau vargo pakęst, 
negu čia, Amerikoje. Kiekvie
nas važiuojantis turi atsimin
ti, kad Tarybų Rusijoj visas 
šalies ūkis sugriautas, o Tary
bų valdžia dar nespėjo jį ats
tatyti, dar visur griuvėsiai. 
Gelžkeliai suirę, susisiekimai 
labai sunkus. Tarybų valdžia 
dar nespėjo atsiimti už užsie
nių nelaisvių kareivių tik dėl 
to, kad susisiekimas labai pra-!___

stas. Pribuvus Į vietą, irgi pyra- rolai be armijos!” Jie ir da
gų nėra: reikia užsiganėdinti bar dar butų savo seną gies- 
tuomi, kas yra ir kiek gauni. Ir mę giedoję, jeigu ne komu- 
štai, buvo net tokių atsitiki- nistų lyderis Radekas, kuris 
mų, kad nekurie nuvažiavę Į1 ’ ’ ” * „
Tarybų Rusiją ir atsidūrę to
kiose aplinkybės!, kur reikia 
padirbėti ilgesnes darbo valan- x 
das, negu Amerikoje ir užsi- ’ mjKoSd "darbininkų1, - — 
ganėdinti gautu ’pajoku,’ pra- (komunistais — Fraina ir jo 
dėjo niurnėti, kad jie geriau ffizeliai iš "Laisvės" pasto- 
gyveno kapitalistinėje šalyje, ggg 
negu komunistinėje — darbi- ( _ _ _ _ -
ninku valdomoje šalyje. Tie 
darbininkai, važiuodami Tary- ( 
bų Rusijon, matomai klaidin- Laivų mašinistų unija at- 
gai persistatė tą visą padėti, metė laivų savininkų pasiu- koferencijoj. Matydami ne
kokia dabar ten yra. Jie manė, Ivmą, kad algos butų numa- pasisekimą tolesniam karo 
kad jeigu, šalį valdo darbo žintos ant 25 nuošimčių. vedimui, atidavė lenkams

!

bet ir impe- 
nieko nereiš-

LSS. KUOPOMS PASTA
BA.

„Banga” primena LSS. 
kuopoms, kad jos turėtų 
daugiau veikti. Ji sako:

”Well, draugai, ką veikia 
musų kuopos? Ištikrujų, me
tas sukrusti ir kibti darban 
smarkiau. Kodei jos neparen
gia prakalbų? Kodėl nesusira
šo su Sljungos sekretorių tuo 
reikalu? Rodos turime užtek
tinai kalbėtojų.”

Pastaba vietoj. Socialis
tam neužtenka tik socialis
tais vadintis, bet reikia ir 
socializmo idėją platinti. 
Reikia rengti prakalbas, or
ganizuotis ir didinti Sąjun
gą.

Skaitytoju Pastabos.
Komunistų „Laisvė” sako, 

kad „kas tai neatskiria re
voliucijos nuo pajaus.” Ji 
dabar jau tvirtina, kad re
voliucija negali būt pagal

žialistai nenorėjo kelti revo
liucijos pagal komunistų 
užsakymą.

Dabar jau ir komunistai 
pamatė, kad jie didžiausią 
klaidą padarė. Nors vėlai, 
bet vistik susiprato. Well. 
geriau vėliaus, negu niekad.

—Revoliucija I Revoliuci
ja ! R-revoliucija I — šaukia 
„Laisvė.”

Vokietijoj du prūsokai 
susipešė —revoliucija! Len
kijoj keletas paliokų su- 

revoliucija! 
Lietuvos darbininkai parei
škė protestą prieš valdžią— 
revoliucija! Amerikoj balt- 
veidžiai susipešė su nigę- 
risis — revoliucija! Franci- 
joj šuo Įkando policistui Į 
koją — revoliucija! Brook-

!

i
I
! streikavo

koją — revoliucija! Brook- 
lyne katinas apdraskė šunį 
—revoliucija! Ir dar „Lais
vė” tvirtina, kad revoliuciją 
sukelti, tai ne pajų iškepti. 
Man rodos, kad „Laisvės” 
redaktorius „revoliucijas” 
daug smarkiau kepa, negu 
štarkiausia šeimininkė pa
jus.

Beųt kartą ir „Laisvė’’ 
pasakė teisybę! Taip, ji kal
bėdama savo Nr. 81 apie 
„Centrizmo pavojų,” pripa
žįsta, kad su socialistais ei
na milionai darbininkų. Mes 
senai tą sakėm, bet ignoran- 
tai komunistai vis šukavo, 
kad „socialistai — tai gene-

pasakė, kad „su socialistais 
eina milionai darbininkų ir 
su jais reikia skaitytis.”

I Taip, su socialistais eina 
, o su

Žaibo Rykštė.

I

1920 m. so-

didelius plotus netik savo 
teritorijų, bet Ukrainos, 
Baltgudijos ir Lietuvos 
kraštus, kurie netik pagal 
sutartį, bet ir etnografiškai 
priklauso Lietuvai.

Jeigu irisai nebūtų matę 
pavojaus iš lenkų pusės, jie 
jokiu budu nebūtų jiems da
vę to „koridoriaus” tarp 
Lietuvos ir Rusijos, kuris 
atskiria tas dvi šalis vieną 
nuo kitos.

Rusai padarytą su Lietu
va taikos sutartį sulaužė; su 
lenkais padarė naują— Lie
tuvą išdavė lenkų-grobikų 
“globon". Ar Lietuva išsi
suks iš tos „globos,*’ sunku 
įspėti, nes maža vilties, kad 
išliktų gyva avelė, kada už
puola ją vilkas, o gynėjų ne' 
siranda...

Kas kaltas, kad tokia ne
laimė ištiko 'Lietuvą pasku
tinėj karo 'grobių dalinimo
si valandoj?

Rodos, 1919
vietų armija užplūdo Lietu
vą. Tada Smetonos — Žu
kausko ir kitų atžagareivių 
siekiai buvo: kuo veikiausi 
pulti ir kardu sumušti rusų 
armiją, o lenkai tegul gro
bia Lietuvą, jiems nieko ne
reikia daryti. Kurie tų iš
davikų užgaidams neprita
rė ir pasipriešino, tie buvo 
kemšami į kalėjimus, bizū
nais kapojami, ir net šaudo
mi! Steigiamojo Seimo šau
kimas buvo vilkinamas, 
nors žmonės reikalavo vei
kiai šaukti Seimą. Žinoma, 
Seimas butų nusprendęs da
ryt taiką su rusais, kaip kad 
jis paskui ir padarė, nors 
buvo jau pervėlu.

Jeigu taika su rusais butų 
padaryta pirmiau, ir stota 
karau prieš lenkus, beabe- 
jonės Lietuvai būt išėję ant 
naudos, Lenkai butų sumuš
ti, nes jie pirma nebuvo taip 
stiprus, kaip šiandien.

Smetonos valdžia dėlto 
vilkino savo viešpatavimą 
ir bičiuoliavosi su lenkų 
dvarininkais, kad jai rūpėjo 
sutrinti Rusiją. Ar galima 
dabar* nereti, kad Rusija 
gintų Lietuvą nuo lenkų? 
Nemaža Smetonai panašių 
■'diplomatų” veikė Lietuvos 
„nepriklausomybės” labui 
ir Amerikoje, ypatingai iš 
klerikalų abazo. Jie be per
traukęs landžiojo po Wa- 
shingtono priemenes girda
miesi, kad Lietuvos valdžia 
„muša bolševikus.” Kleri
kalai vienu kartu siuntė 
apie šimtą ypatų Washing- 
tonan prašyti Suv. Valstijų 
politikierių, kad apgintų 
Lietuvą nuo lenkų ir pripa
žintų ją nepriklausoma, val
stybe. Delegacija susidėjo 
iš tokių žmonių, kurie tik 
kuolus tašyti tiktų, o ne di
plomatiniais reikalais užsi
imti. Tečiaus kelionė ir ki
tos lėšos suėdė keiioliką tūk
stančių dolerių, kurie buvo 
sudėti darbininkų. Anot vie
no juokdario; „tik frakais 
nemaža kaštavo aprengt 
tiek žmonių, nors frakuoti 
nemoka eiti, juokina žmo
nes.”

Šitas žygis, kaip ir visi 
kiti klerikalų žygiai, nedavė . 
lauktų pasekmių, bet da 
daugiau padarė Lietuvai 
nenaudos.. Nekalbant apie 
dideles kelionės lėšas, ku
rios būt graži auka Lietu
vos sušelpimui, Washing- 
tono valdininkai buvo tiek 
įpykinti, kad spalio 15 d. iš 
Washingtono paskelbta, jog 
Amerika ncpripažįs Lietu-

oo nebuvo atsigint nuo len-ivog nepriklausoma valsty- 
ku. O kada iš dviejų vienam jw

• • 9 a A_*_ ___ _ J _ ,
i Nors Amerika Lietuvos 
nepripažįsta nepriklausoma 
valstybe, bet klerikalai vis 
mėto sunkiai uždirbtus dar- 
binnkų pinigus!

žemės žiedas.

reikia mirt, tai suprantama,! 
stipresnis visados lieka gy
vas. Taip padarė ir rusai 
su Lietuva Rygos taikos



H
B

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
- - . - - . ------------------------ . . ...------------------------------------ --- -. ---------

*

, PHILADELPHIA, ^A.
Rezoliucija delei žemės 

reformų Lietuvoj.
Viešame Philadelphijos 

lietuvių surinkime, kuris Į- 
vyko 10 d. balandžio Lietu
vių Muzikalėj svetainėj, ta
po priimta sekanti rezoliuci
ja delei žemės reformų Lie
tuvoje:

Mes, Philadelphijos lietu
viai, išklausę kalbėtojų pra
nešimus ir paaiškinimus 
kaslink Steigiamojo Seimo 
žemės reformų komisijos 
darbų, kur didžiumos minė
tos komisijos narių nutarta, 
kad nusavinant didžiūnų, 
dvarponių, grafų, magnatų 
žemes turi būt apmokama 
jiems nuo 80 iki 600 auksinų 
už dešimtinę — pareiškiame 
štai ką:

Kadangi visi Lietuvos 
dvarponiai, didžiūnai, gra
fai, bajorai ir kitoki dideli 
ponai aplaikė tuos didelius 
plotus žemių kaipo dovaną 
nuo despotiškų valdžių už 
engimą valstiečių;

Kadangi tokis netiesotas, 
ne per savo triūsą, žemių 
įgyjimas negali kitaip va
dintis, kaip tik valstiečių 
turto išplėšimu;

Kadangi laike suteikimo 
tų žemių privilegijuotai luo- 
mai-dvarponiams tos žemės 
buvo atimamos iš vargšų 
valstiečių, jų triobos nu
griaunamos ar sudegina
mos, o patys valtiečiai ati-

v*

tiesą pasakius, lošime ji to
kių gabumų neturi, kokius 
turi dainavime.

Antra dalis to vakaro su
sidėjo iš muzikos ir dainų. 
Viskas pavyko gerai. Rei
kia tik pasidžiaugti, kad 
musų jaunučiai smarkiai 
lavinasi muzikoje ir jau 
pradeda rodyti savo gabu
mus publikai. Šiame vaka
re pasižymėjo V. Paltana- 
vičiutė, J. Raukčiukas ir J. 
Mitrikaitė.

Aimanuotojas.

TORONTO ONT., CANA- 
DA.

Toronto naujienos.
17 d. balandžio prisnigo 

gana daug sniego. Snigo per 
ištisą dieną.

Tūla jauna porelė apsive
dė čia su bažnytiniu patar
navimu. Vestuvės jaunajam 
lėšavo apie 750 dol. Už tuos 
pinigus jisai gavo sū jauną
ja pernakvoti vos šešias 
naktis ir ji nuo jo pabėgo. 
Priežastis pabėgimo — ne
norėjimas išsižadėti pirmu
tinių savo vaikinų.

Toronte lietuvių yra ge
ras pundelis. Čia yra šios 
draugijos: šv. Juozapo, Lie
tuvos Šunų, šv. Jono ir Bi- 
rutės-moterų. Tarpe drau
gijų nėra jokios vienybės. 
Jeigu viena ką nors paren
gia, tai kitų draugijų nariai 
ant to parengimo nesilanko.

Girtuokliavimas tarp šios
duodami ponų vergijon,— j kolonijos lietuvių didžiau-

Todel mes, Philadelphijos sias. Geria visi — vedę ir ne
lietuviai, karštai protestuo- j vedę. Kartais vyrai viską 
jame prieš tokį žemės refor- prageria, o pačios su valku
mų komisijos tarimą ir rei- čiais neturi kur prisiglaust, 
kalaujeme, idant visų dvar- nes girtuoklio žmogaus šei- 
ponių, didikų, grafų, baro- mynos niekas nenori priim- 
nų ir visokių magnatų že- ti.
mės butų nusavinamos be 
jokio jiems atlyginimo.

Po sugrįžimui nuo karės 
lauko kareivių, Toronte pri-

Mes, Philadelphijos lietu- viso daug plėšimų ir vagys- 
viai, kurie visuomet remia- čių. Plėšimai atsitinka netik 
me Letuvos nepriklausomy- naktimis, bet ir dienomis, 
bės reikalus, šaukiame .visus A. P.
Amerikos lietuvius ir po
draug Lietuvos liaudį pro
testuoti prieš tokius žemės

HARTFORD, CONN. 
leSLUULl prieš tumus . .
reformų komisjos tarimus Glaudžias pne sventakupnų 
ir reikalauti, kad Steigia- ’ Musų mieste, kaip ir ki- 
masis Seimas tokį krikščio- tur, siaučia didelė bedarbe, 
niu-demokratų komisijos Radikališkesni darbininkai 
planą atmestų. 'jau senai atleisti iš darbo,

Nuorašus šios rezoliuci- šventakupriai gi dar šiek 
jos' nutarta pasiųsti Lietu- tiek dirba. Lietuviai komu- 
vos Steigiamajam Seimui, nistai, būdami be darbo ir 
Lietuvos Ministerių. Kabi- neturėdami pinigų nei už 
netui, Lietuvos Atstovybei ”beef stew" užsimokėti, pra- 
Amerikoje ir laikraščiams, dėjo glaustis prie šventa- 

Susirinkimo pirmininkas kuprių. Tūli kom-istai, nusi- 
J u ozas Ivanauskas kraustę pas šventakuprius 

Susirinkimo sekretorius ant burdo. jau ir škaplėrius 
Ignas Janulevičius. su rašančiais sau ant kaklo 
-------------— užsinėrė. J. B. P.

NEW BRITAIN, CONN. 
Komunistų įtekmė nyksta.

Musų kolonijos lietuvių 
tarpe komunistų įtekmė žy
miai nyksta. Nors komu
nistai, prisidengę įvairiais 
vardais, rengia prakalbas ir 
savo įtekmę bando sustip
rinti, bet veltui. Pradžioje 
praėjusios žiemos jie buvo 
parsikvietę iš New Yorko 
keikūną Jukelį ir varė savo 
"misijas" per du vakaru. Vi- 
durije žiemos buvo parsi
kvietę kokį-tai vėplą Petrus 
kevičių, bet jam publika ne
davė kalbėt ilgiau kaip 15 
minutų. Turėjo neštis lau
kan su visais "faktais".

Čia yra susitveręs Nevv 
England Workers Associa- 
tion unijos skyrius. Iš pra
džių žmonės prie jo rašėsi. 
Bet vieną sykį prie to sky
riaus priklausantieji komu
nistai parsikvietė kokį-tai iš 
"Laisvės” štabo kalbėtoją. 
Jis išsyk pasakojo apie uni
jos reikalus ir -žmonės aty- 
džiai klausėsi. Antru atve
ju pradėjo kalbėti apie visų 
lietuvių reikalus abelnai. 
Bet greitai nušoko į Vokie
tiją ir pradėjo niekinti Šei- 
demaną ir kitus, paskui at
šoko atgal į Amerika ir pra
dėjo šmeižti Grigaitį su 
"Naujienom" ir Michelsoną 
su "Keleiviu", čia žmonės 
suprato tikrąjį šių prakal
bų tikslą ir pareikalavo, 
kad kalbėtojas nustotų kal
bėjęs.

Ant 10 d. balandžio musų 
tomunistai, prisidengę LD. 
L.D. vardu, buvo parengę 
viešas diskusijas temoje: 
"Ar reikalinga remti dabar
tinę Lietuvos valdžią?” Į tas 
jų diskusijas susirinko apie 
pora šimtų žmonių. Komu
nistai pareikalavo, kad 
tvarkos vedėjas butų išrin
ktas iš jų pusės. Taip ir bu
vo padaryta. Toliaus nutar
ta, kad diskusijose turi būt 
prisilaikoma teisybės ir ly
gybės: vienas kalbės už Lie
tuvos valdžios rėmimą, o 
ritas prieš ir tt. Kalbėti 
aikas aprubežiuotas iki 10 ; 

minutų. Pirmas paėmė bal
są komunistas ir viską iš-

drožė komunistiškai. Po jo 
kalbos žmonės pradėjo ne
rimauti. M. Petruškevičius 
pradėjo kalbėti už Lietuvos 
valdžios rėmimą. Jisai pa
sakė, kad nors dabartinė 
Lietuvos valdžia nėra darbi
ninkų klesai atsakanti, bet 
jeigu Amerikos lietuviai ne
būtų davę Lietuvai pageF 
bos, tai prošepanai jau būt 
užėmę visą Lietuvą. Šito
kiai Petruškevičiaus nuomo
nei žmonės pritarė smarkiu 
delnų plojimu. Po tam kal
bėjo visa eilė pirieš ir už. 
Ant pabaigos, bekalbant B. 
Salaveičikui, kad Lietuvos 
buržuaziška valdžia šaudo 
musų brolius lenkus darbi- 
ninktis, vienas žmogelis pa
šoko ir verkdamas pradėjo 
pasakoti, kad jis gavęs iš 
Lietuvos laišką nuo savo se
sers, kur aprašoma baisus 
plėšikiški lenkų darbai ir 
kad musų komunistai to
kius plėšikus užtarauja. To 
žmogelio verksmingas už- 
reiškimas sujudino publiką. 
Kilo triukšmas. Pasigirdo 
balsai: "Mest laukan komu
nistus!’’ J. Gerdauskas sten
gėsi triukšmą nuraminti, 
bet veltui. Komunistai, pali
kę savo pozicijas, spruko 
laukan ir tuomi viskas užsi
baigė.

Dzūkelis.

LAWRENCE, MASS.
Vyrai, pridabokit savo 

moteris.
Tūli musų vyrai perdaug 

valios duoda savo moterim. 
Neturėdamos ką veikti jos 
pradeda užsiiminėti su sve
timais vyrais. Taip, čia tū
las gyvanašlis prisigretino 
prie vienos moterėlės ir su 
ja per dienas prie bonkutės 
siaučia. Kuomet vyras pa
reina namo iš darbo, tai 
randa savo žmonelę "ser
gančią." Jis apgaili ją, kojas 
nuauna ir paguldo, visai ne
numanydamas, ką ji veikė 
per dieną.

Jeigu tasai gyvanašlis ne
paliaus žmonių šeimynišką 
gyvenimą ardęs, tai vėliaus 
paskelbsiu ir jo vardą.

Ten Buvęs.

i MONTELLO, MASS. 
Kas per vienas tas K—s?
Tūlas laikas atgal, kada 

"munšainas" buvo viešai 
pardavinėjamas, tai K—s 
buvo to "munšaino” Hero- 
du. Tankiai jam pasitaiky
davo taip nusilpnėt, kad ne
galėdavo nei namo pareit, 
tai vaikai, suradę jį kokiam 
užkabory begulint, įsivers- 
davo į bačką ir vežiodami po 
gatves giedodavo: "Glory, 
Glory, Aleliuja! K. armv 
marching on!"

Šiandien tas chamunistiš- 
kas Herodas visai kitokioj 
rolėj veidmainiauja. Perei
tų metų rudeny, atėjus ša
lies rinkimams, jis bėgiojo 
prie lietuvių piliečių, prašy
damas, kad tie balsuotų už 
republikonus. Vėliaus, atė
jus miesto rinkimams, tasai 
pats K—s varė agitaciją, 
kad lietuviai piliečiai nebal
suotų nei už socialistus, nei 
už republkonus, bet už de
mokratus.

Po rinkimų, pasibijojęs, 
kad chamunistukai ant jo 
nesupyktų, tai pasiskubino 
pasiskelbti per "Laisvę," 
kad jis esąs tikras proleta
ras, ir niekuomet neinąs nei 
su tautininkais, nei su kle
rikalais. Na, bet iš kokių 
elementų susideda republi- 
konų ir demokratų partijos 
—ar ne iš tautininkų ir kle
rikalų? Negana to, tos dvi 
partijos atstovauja kapita
listų reikalus ir kas už jas 
agituoja, tas yra kapi
talistų klapčiukas, o darbi
ninkų priešas.

Teisybė.

ELIZABETH, N. J. 
"Laisvės" korespondentų 

zaunos.
Tūlas musų kolonijos 

pliuškius, pasivadinęs B. 
Ugniakalniu, "Laisvės" Nr. 
85 pripasakojo daug nesą
monių. Matomai, kad jam 
"ne visi namie." Apart kit
ko, jisai bando įspėti "Kelei
vio” korespondentus, vadin
damas juos Luko-kašiais ir 
Zaba-ilskiais. Bereikalin
gas spėliojimas, nes įspėti 
vistiek nepasiseks. Toliau 
tasai pliuškis verkia, kad

tie "Keleivio” koresponden
tai, prisidengę slapyvar
džiais, atlieka provokacijas. 
Na, liet kodėl gi pats "lais
vės" koresjiondontas nepa
sirašo tikros pravardės, jei
gu teisybę rašo? Jeigu, pa
gal jo protavimą, visi tie 
korespindentai, ką pasirašo 
slapyvardžiais, yra provo
katoriai, tai ir jis pats yra 
provokatorius.

Tūlas laikas atgal į musų 
koloniją pribuvo Pruseika 
ir smarkiai barės ant komu
nistų, kad neduoda aukų. 
Esą, jam aukos yra labai 
reikalingos. Dabar musų 
komunistai neriasi iš kailio, 
iš kur tų aukų gauti, nes 
žmonės jiems nelabai teau- 
kauja. Kad geriau išsirek- 
lamavus, jie pradėjo per sa
vo organą šmeižti sau nepa
tinkamus žmones, o kur ga
lima, tai ir kumščiomis dau
žyt. Bet su tokia savo takti
ka vargiai jie ką nors gero 
atsieks.

Sausinikietis.

PHILADELPHIA, PA.
Triukšmas sandariečių 

prakalbose.
10 d. balandžio Lietuvių 

Tautinėj svetainėj atsibuvo 
sandariečių prakalbos. Kal
bėjo A. J. Gotautas. Po pra
kalbų nekurie komunistai 
pareikalavo, kad jiems butų 
leista statyti klausimus. Pa
kilo triukšmas. Komunistai 
užsimanė vieton sandarie- 
čių kalbėtojo pastatyti savo. 
Jeigu į laiką nebūtų pribu
vus policija, tai galbūt ir 
peštynės butų įvykę.

Visgi prakalbose kelti 
triukšmą yra negražus ir 
peiktinas darbas. Seniau tą 
darė vyčiai, o dabar komu
nistai.

Pašalinis.

Kumpis Su Kiaušiniais Daug Pri 
Pirma Būdavo

WORCESTER, MASS. 
šis tas iš Worcesterio lietu

vių darbuotės.
10 d. balandžio atsibuvo

S. L. A. 57 kuopos prakal- kų šeimynoj įvyko baisi tra
luos, parengtos naudai viešo gėdija. Lenkas J. Panuszka, 
knygyno. Kalbėjo Warces- kuris tūlas laikas atgal pa- 
terio akademijos profeso- šovė vieną rusą, buvo nu- 
rius H. H. Wade ir adv. F.' teistas vieniems metams ka- 
J. Bagočius. Kalbėtojai sa- Įėjimo. Parėjęs iš kalėjimo 
vo užduotį atliko puikiai, jisai nieko nedirbo, vien tik 
žmonių buvo pilna svetainė girtuokliaudavo. Pati, nega- 
ir visi prakalbomis buvo už- jėdama su tokiu vyru ilgiau 
ganėdinti. Nuo šių prakal-gyventi, patraukė jį į teis
ini ir knygynas žymiai padi- ' mą, reikalaudama atsisky- 
dės, nes profesorius Wade rimo. Panuszka tuomi labai 
pažadėjo paaukauti šiam; užsigavo. Jis nusipirkęs bu- 
knygynui apie 150 gerų telį degtinės ir, parėjęs na-

PIERCE, W. VA.
Baisi tragedija šeimynoje.
7 d. balandžio vienoj len-

knygų. Knygyno vedėju 
šiuo tarpu yra A. Krapavic- 
kas. Tvarka knygyne gana 
gera.

14 d. balandžio A. L. T. S. 
16 kuopa statė scenoje Br. 
Vargšo veikalą "Lizdas Na
minio Liūto". Veikalas gana 
geras, bet nekurie lošėjai 
savo rolių neatliko kaip rei
kiant. J. Raukčiutė, O. Šar
kaitė, K. Budinavičia, F. 
Skliutas ir B.Mingilas nu- 
davimą atliko gerai, tik ne
kurie jų neužtektinai gar-

mo apie 11 vai. nakčia, suža
dino visą savo šeimyną. 
Visiems davė išsigerti, pas
kui išsitraukė revolveri ir, 
atsistojęs ties durimis, kad 
niekas neišbėgtų laukan, 
pasakė: "Dabar jus turit 
mirti.” Tą pasakęs jisai šovė 
pirma į du burdingieriu, pa
skui į pačią. Vienas burdin
gierius krito ant vietos, o 
kitas, gavęs kulką, dar galė
jo nubėgti ant viršaus. Pati 
mirė ligonbutyje į šeštą die
ną, palikdama keturis naš-

šiai kalbėjo. Lošime daly-Raičius, žmogžudys tapo pa- 
vavo ir musų garsi daininin- gautas,ir uždarytas į kalėji- 
kė p-lė Iz. Avietenaitė. Bet, mą. ’ J. J. K«

■S.

NEWARK, N. J. 
Pareiškimas delei Newarko 
Apsigynimo Paskolos Bonų 

pardavinėjimo stoties.
Lietuvių Piliečių Sąjun

gos 44 skyriaus susirinkime, 
laikytame 4 d. balandžio, 
tapo pakeltas klausimas 
apie U A. B. P. stoties dar
buotę. Po apkalbėjimui at
rasta, kad tos stoties dar
buotė eina klerikalų naudai. 
Tą ji parodė parengtame 
16-tos vasario dienos ap- 
vaikšččiojime. Norėdama 
pasipinigauti ir surinktas 
aukas pasiųsti per Tautos 
Fondą klerikalų partijos 
reikalams, paskelbė, kad ap- 
vaikščiojimę aukos bus ren
kamos ne Lietuvos reika
lams, o tik padengimui ap- 
vaikščiojimo lėšų, žmonės, 
matydami, kad čia norima 
padaryti biznis, o ne nauda 
Lietuvai, išsiskyrtė, apgai
lestaudami netikusį stoties 
pasielgimą.

Beto, L. A. B. P. stotis 
skelbia melagingas žinias 
kaipo protestą prieš Lietu
vių Piliečių Sąjungą su tik
slu jai pekenkti. Tasai jų 
protestas tilpo Garso No 11 
ir kituose tos rūšies laikraš
čiuose. Tasai protestas yra 
neteisingas jau tuomi, kad 
ren pasakyta: "visi komisi
jos nariai drauge su kitais, 
vienbalsiai protestavo.” Pa
klausus apie tai vieno tos 
kom. nario M. Dvarecko, jis 
atsakė sekančiai: "Aš nesu
tikau su tuomi jų protestu 
ir balsavau prieš, taipgi ne
sutiko ir V. Ambrozevičius 
ir rodos da kas daugiau, bet 
klerikalai į tai nekreipė do
mės." Kad tasai protestas 
buvo išneštas tuo tikslu, kad 
pakenkti Lietuvių Piliečių 
Sąjungai, tai prie to prisi
pažino ir patsai to protesto 
sulipytojas Jurgis Brazas. 
Mat, pirma, negu tas pro
testo šlamštas buvo išsiun
tinėtas laikraščiams, jo ori
ginalas pateko man, žemiau 
pasirašusiam. Kuomet J. 
Brazas atėjo jį atsiimti, aš 
paklausiau, delko tai yra 
daroma ir pastebėjau, kad 
rimtesni laikraščiai tokios 
neteisybės netalpins. Tuo
met Brazas man atsakė: 
"mes žinome, kad jūsų laik
raščiai netalpins, todėl aš ir 
padariau daug kopijų, ku
rias pasiuntinėsiu į savuo
sius laikraščius".

Kadangi persiorganizuo
jant L. A. B. P. stočiai visas 
darbas buvo atliekamas ne- 
tiesotai ir jokio bešališkumo 
nebuvo prisilaikoma, o vien- 
tik vadovaujanties R. K. F. 
centro nustatyta taktika, to
dėl mes nutarėme su tokia 
L A. B. P.^stočia nesiskai
tyti, kol ji nebus perorgani
zuota ir nepradės eiti savo 
pereigas, kaipo bešališka.

Varde L. P. Sąjungos 
A. S. Trečiokas, sek.

HAVERHILL, MASS. 
Parengimai be publikos.

Lietuviški komunistai my
li kuotankiausia dajyti savo 
parengimus ir išnaudoti 
publiką. Išsyk tas jiems se
kėsi, žmonės lankydavosi į 
jų parengimus, kol nežinojo 
tikrojo jų veido. Nuo to lai
ko, kai komunistai nusista
tė prieš Lietuvos nepriklau
somybę ir pradėjo žulikovs- 
kio naudai dirbti, žmonės 
liovėsi jų parengimus lan
kyti.

Taip, ant 16 d. balandžio 
komunistai buvo surengę 
"teatrą." Statė scenoj kokį- 
tai veikalėlį "Mieganti liau
dis." Žingeidumo apimtas 
visgi nuėjau pasižiūrėti to 
jų "teatro." įėjęs į svetainę 
radau kelis žmones kam
puose susėdusius — tai ir 
visa jų publika. Ką jie lošė 
—negalima buvo suprasti. 
Maišėsi po steičių, kripinė- 
jo, visą laiką sau po nose ką 
tai murmėdami.

Po "teatrui" prasidėjo 
"koncertas.” Išėjo "solistas" 
J. K., pabliovė ožio balsu ir 
vėl nuėjo. Vėliaus išėjo ko
munistų "komisaras” P. P. 
Žiūrime, ką gi jis gero pasa
kys. Atpūtė smakrą, išsižio
jo sulyg ausų ir kad suriko, 
tartum "pokerį" pralošęs. 
Žmonės net ausis užsiėmė, 
kad tik to "skambančio” 
balso neišgirdus.

Tuomi komunistų vaka
ras ir pasibaigė.

Dar turiu priminti, kad 
musų komunistai myli kitus 
pravardžiuoti tamsunais ir 
fanatikais, kurie tik be ku
nigų patarnavimo neapsiei
na. Bet vienas iš jų pačių, 
V. R., kuomet užsimanė ap
sivesti, tai nubėgo pas kuni
gą ir atsiklaupęs ant kelių 
maldavo, kad tik duotų jam 
šliubą. Tas atsitikimas pa
rodo pačių komunistų tam
sumą ir veidmainystę.

Skaitytojas.

Jeigu jūs nebūsite galutinai už
ganėdinti kokybe ir ekonomiškumu 
Mazolos, jūsų krautuvininkas sugrą
žins jums pinigus.

CORN PROM’CTS RF.FINTNG 
COMPANY

17 Rettery Mace, Ne* York. ■

••

“Kumpis su kiaušiniais" yra nuolatinis valgis laike pusryčių. 
Pr.'imnus ir minkštas kumpis, sujungtas su gana maistingais kiaušiniais, 
sudaro nepaprastai stiprų maistą palaikymui reikalingų spėkų ir energi
jos pradėjimui naujos dienos darbo.

Padarymui puikaus valgio dar priimnesniu, vartokite Mazola 
kepimui. Jūs patėmysite didelį pagerinimą skonyje kumpio ir kiaušinių, 
arba kitaip sakant, padaro puikiausi valgį ant šeimininkės stalo.

Mazola yra tyras daržovių riebumas. Kumpis su kiaušiniais 
iškepti Mazoloje, netiktai kad pasieks pilną savo gerumo laipsni, bet 
persimainys kokybė ir skonis, kadangi Mazolos skonis yra nepaprastai 
priimnus.

Mazola yra labai ekonomiška. Po kepimui žuvies, mėsos, cibulių, 
bulvių ar kitokių kokių nors valgių, jūs galite vartoti tą pačią Mazola 
atgal kepimui arba apkramšinimui. Kvapsnis ar rūšis vieno valgio 
nesusimaišys su kito. Vartojant taukus ar sviestą, tas yra negalimu.

Nusipirk blešinę Mazolos šiandien ir išbandyk pats. 
Jūsų grocerio ar delieatesseno krautuvininkas parduoda 
po pusė pantės, pantę, pusė galiono 
ir galiono mieros blešinėse.

UŽTIKRINAME:

Redakcijos AtsakynaL
K. A. BatviečM.

iš lietuvių gyvenimo mums 
visuomet pageidaujamos. 
Meldžiame rašinėti, busim 
dėkingi.

Lakštutei. — Kad tamsta 
turi tokį slapyvardį apsirin
kus, tai mes nieko nežino
jom ; gal ir girdėjom kada, 
bet negalima juk kiekvieną 
mažmožį atsiminti. Antras 
dalykas, Redakcija negali 
niekam slapyvardžio pakei
sti, nei paskirti: kokiuo sla
pyvardžiu kas pasirašo, toks 
po jo raštais ir dedamas. 
Taigi tamsta pyksti ant mus 
visai bereikalo. Neužsimo- 
ka taipgi ginčytis ir dėlto, 
ar kunigas išbuvo jūsų pa
rapijoj pusantrų metų, ar 
pustrečių. Tas neturi jokios 
svarbos.

Žinios
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Kaip palaikyti dirvos trąšumą. Tai visbk^riausif s
-------------- kai-kurių chemiškų elemen-1 UUUaD*

Palaikymas dirvos trąšu- Taip ūkininkaujant dirva
kelių metų bėgy’ tampa vi
siškai nualinta, jos trąšu- 
mas išsemtas ir ūkis galuti
nai pražudytas. Tas reiškia 
tiesiogini dirvos apiplėšimą, 
kuris iš eilės reiškia vargą ir 
skurdą gyventojams. Pras
tos, nugyventos dirvos, aug
menų ligos ir Įvairios rųšies 
amarai, javų neužderėjimai, 
"blogi metai,” ir apleisti 
ūkiai yra pasekmės tokios 
ūkininkavimo sistemos. Ji 
turi būti greitai pakeista.
3. Augink virksiinius aug

menis.
Alfalfa. raudonieji ir sal

dieji dobilai, karviniai žir
niai, soy-pupiai ir nekurie 
kiti virkštiniai augmenis tu
ri rasties kiekvienoj javų 
pamainymo sistemoj, tai yra 
jie turi būti auginami sąry- 
šyj su grūdiniais javais. Ne
gana to, kad tie augmenys 
suteikia gerą ir maistingą 
pašarą, bet kartu jie page
rina ir dirvos struktūrą, pa
daugina organini perpuvi- 
mą ir azotą joje ir padidinu 
derlių javų, pasekančių juos.

4. Sunaudok ekonomiškai 
mėšlą.

Jungtinėse Valstijose kas
met yra pagaminama virš 

i 150 milionų tonų mėšlo, ku- 
i rio vertė siekia virš 200 mi- 
ilionų dolerių. Dalis to turto 
—virš 50 milionų dolerių — 

I nueina niekais ačiū ūkinin
kų nesumanumui ir netau- 
pur^ui. Mėšlas priguli dir
vai, bet ne ūkininkui, ir jis 
turi būti sugrąžintas jai. 
Mėšlo eikvojimas arba neti
kęs jo sunaudojimas reiškia 
dirvos apiplėšimą, atėmimą 
žmonių turto.

5. Ganyk nuokalnias dirvas.
Vanduo, puldamas ant 

dirvos pavidale sniego ir lie
taus, išplauna iš jos daug 
mudingų minerališkų drus
kų. Tokiu budu -Jungtinėse 
Valstijose kasmet iš dirvos 
yra išplaunama už milioną 
dolerių trąšumo. Augantis 
javai paima iš dirvos daug 
mažiau trąšumo, negu van
duo išplauna. Atmosferos 
veikimas prašalina geriau
sią dirvos dali — pavirsi, 
kuriame randasi daugiau
sia organinio perpuvimo ir 
didžiausi apštis minerališkų 
druskų. Taip nukenčia dau- 

Gyvulių augini- giausia nuokalnios dirvos

rnc šiandien ūkininkavime 
yra svarbiausi užduotis, ku
ri reikalauja greičiausio iš
rišimo. nes kitaip visas ūkis 
gali greitai atsidurti labai 
keblioj padėtyj. Tas klausi
mas senesniuose laikuose, 
kuomet žemė nešdavo gerą 
derlių su visai mažomis pa 
stangomis iš ūkininko pu
sės, buvo nežinomas ir nieks 
nei negalvojo, kad jis galėtų 
kuomet nors kilti. Javų au
ginimas per eiles metų sė
mė iš dirva trąšumą, kuris 
ncuuvo sugrąžinamas, ka
dangi ūkininkai neturėjo 
apie tai mažiausio suprati
mo. Negana to, ūkininkai 
parduodavo atliekamus u- 
kio produktus — grūdus, 
šiaudus, šieną — visai neži
nodami, kad jie taip elgda
miesi parduoda dirvų trąšu
mą. Ačiū tokiam ūkininka
vimo budui, atėjo laikai, 
kuomet ūkininkai nebega
lėjo sudurti galą su galu, ir 
dar blogiau, nekuriems jų 
prisiėjo visai apleisti ūkis 
<Iel priežasties neišvengti- 
no bankroto ir jieškoti ko
kio nors kito užsiėmimo, 
šiandien kaip tik tokioj pa
dėty ir randasi Amerikos 
ūkis. Beveik kiekvienoj val
stijoj mes rasime nemažai I 
Apleistų ūkių daugiausia dėl Į 
priežasties, kad "ūkininką- į 
vintas neapsimoka." Kadan-į 
gi žemdirbystė yra pamatė Į 
nė šalies industrija, tai pa
naši padėtis atsiliepia eko
nomiškai labai blogai Į vi
sos šalies gyventojus. Kad 
prašalinus tą negeistiną pa
dėti, visųpirmiausia reikia 
prašalinti jos priežastis. 
Keikia stengtis apsaugoti 
gyvuojančius ukius nuo pa
našios nelaimės ir atsteigti 
apleistus ukius. Tas darbas 
nors ir milžiniškas, bet be 
atidėliojimų jis turi būti va
romas pirmyn. Išsemtas iš 
dirvos trąšumas turi būti 
sugrąžintas, nes kitaip pas
tovus ūkininkavimas nėra 
galimas ir ūkio bankrotas 
anksčiau ar vėliau turi įvyk
ti. Dirvos trąšumą yra gali
ma palaikyti Įvairiais bu
dais ir svarbiausius iš jų 
mes čia trumpai pagvilden
sime.

1. Gyvulių auginimas.
Gyvuliai yra svarbiausis 

pagrindas pastovaus ūki
ninkavimo. —o—
mas reikalauja javų pamai-.Tokias dirvas reikia pada- 
nymo sistemos ir budavoja ryti ganyklomis arba apso 
dirvą. Didžiausi dirvos pa-.dinti medžiais. Taigi dirvos 
gerinimo šaltiniai yra aug- išplovimo pavojų galma pa
menu likučiai: šiaudai, la- salinti javų pamainymo sis- 
pai, stiebai, ražai ir šaknis; tema, gyvulių mėšlu, ganant 
žalias mėšlas; ir gyvulių■ nuokalnias dirvas, apsejant.

— ■* i nn * ___ _i — ~    i M *->I vrm _ Imesiąs, la visa 
priguli dirvai ir 
sugrąžinta jai.

Pardavimas visų javų nė
ra pelningas ūkininkavimas. 
Geriaus sušerk juos gyvu
liams ir pagamintą mėšlą 
sugrąžink dirvai. Tokiu bu
du, jei mėšlas yra rūpestin
gai sunaudojamas, nuo 70' < 
iki 80% trąšumo yra sugrą
žinama dirvon augmenų pa
imto iš jos. Vieton grudų ar 
šieno parduok gyvulius, mė- 
są, pieną, sviestą, kiauši
nius ir kitus produktus. Jū
sų Įplaukos žymiai pasidau
gins. žinoma, atliekamą da
li javų ar grudų galima par
duoti. žodžiu, galvijai ant 
ūkio reiškia geresnę dirvą, 
didesni uždarbį, geresnį 
darbo padalinimą ir pasto
vesnį gyvenimą ant ūkio.

2. Pamainyk javus.
Gera javų pamainymo sis

tema yra vienas svarbiausių

Ernui ant'augs tesnio faips- (pa'visiškai pražudytas. Per- 
nio šalies žemdirbystės. Pa- kant dirbtinas trąšas už

medžiaga jas dobilais ar žole, islygi- 
turi būti i—- d-.l —

tų. Turpinėse ir pelkėtose 
dirvose paprastai randasi

gali turėti ir geresnių už lie
tuvius kaimynų, kurie jiem 
nesiderėdami užleistų ne tik 
Palangą, bet ir Šiaulius (su
prask, Lenkus).

J tą koncertą mums neti-

Moters ir vyro lygybė 
šveduose.

visai mažai prieinamoj for- \an<v z V1^ įzia. per- kgtaį buvo kjek jsimai- 
moj potašiaus, bet užtai jo- Kel net jafVjy s hį j)r Cielins
se netrūksta azoto. Daugely .tux’os ,val: Seime Dareiškė, kad Lietu-1 . 1WIWS1, iai muiens oov-----
dirv’u stokuoja molio arba Lietuviai žada jejti vos vadžia, gindama vieną Ypač demokratingose Skan-j400 kr. Ta pati nenormali-
kalkio ir ačiū tam jos negali miestelin su muzika, o la- stamby dvarininką (su- įUinavijos valstybėse. Tei- nė proporcija viešpatauja ir 

■ • 'sės atžvilgiu nuo pernai me- visose privačiose įstaigose.
Tas įstatymo sumanymas 

nužiūri vien algų sulygtii- 
tairo'

duoda (Jau perdavė—"KeL” j

pagaminti geru virkštiniu friai išeis tos pocios muzr 
. *• * i Erne nrareii lvrbmi Ciiizvaugmenų. Azotą yra galima 

parūpinti auginant virkšti
nius augmenis. Gyvulių mė
šlas taipgi parūpina azote. 
Fosforą ir potašių galima 
dadėti vartojant tam tikros 
rųšies dirbtines trąšas: 
kaulmilčius, zuperius, kaini- 
tą ir mėšlą. Nekurtose dir
vose tų ir kitų elementų ne
trūksta, bet jie randasi aug
menims neprieinamoj for
moj ir ačiū tam pastarieji 
negali jais pasinaudoti. Jie 
yra padaromi prieinamais 
užlaikant dirvą geram stovy 
ir tinkamai apdirbinėjant 
ią.■J

l

i

<

_ _______ Paskiausiais dvidešimt (gauna 1000 kronų algos per
Seime Dareiškė kad Lietu-!nety moters daug iškovota.' mėnesį, tai moteris 350 —

’ t - J_____ __________________________ _____________ i JAA 1___ m _ . J.* !•

A. Dvylis
Agronomijos studentas.

ŽARIJOS.
Vienos lietuvių bendrovės 

konstitucijoj radau Įdėtą ši
tokį paragrafą: "Prie šios 
bendrovės gali prigulėti 
kiekvienas lietuvis abiejų 
lyčių.

Stebėtina’ Jau pusę am
žiaus išgyvenau, bet tokio 
ietuvio, kuris turėtų "abid- 
/i lytis,” dar nemačiau.

Žiuriu, "Laisvė” viename 
savo numerių Įdėjo tūlo ko- 
nunisto "abrozą,” kuris pa- 
runijo nuo savo pačios, 
koma., kad ji paviliojus tūla 
irogresistė.

Tai bent "progresuoja" 
komunistai su progresis- 
tėmis!

Sa- I

Jeigu išgirsite, kad kur- 
iors moteris pabėgo nuo sa
vo vyro, tad pasiteiraukite, 
ir kartais ji nepriguli prie 
L.M.P.S.

Ar žinot ka reiškia raidės
L.M.P.S.?

; Tai yra Lietuvių Moterų 
| Pabėgėliu Susivienijimas.

Tūlas So.- Bostono kores
pondentas rašo "Laisvėje,” 
kad "Gražiosios Magelio- 
įos” perstatymo atėjo paši
nu rėti 500 žmonių.

Turbut tasai žmogelis su
kaitė visų atsilankiusių 

rankas, kojas ir dar savo 
losi pridėjo, kad padaryti 
tokią skaitlinę.

nant duobes ir rovus, tinka-i 
mai apdirbinėjant, auginant ’ 
mišką ant kalvų ir giliai 
ariant.

G. Padaugink organinį 
perpuvimą.

Organinis perpuvimas yra 
dirvos medžiaga, kurioj 
randasi azotas. Mažai orga
ninio perpuvimo reiškia ma
žai azoto. Nėra azoto, nėra 
javų. Jis yra palaikomas 
dirvoj su pagelba Įvairių au
gmenų likučių, užsilikusių 
dirvoj, atėmus javus, gyvu
lių mėšlu ir apariant neku- 
rius augmenis. Nekurie ūki
ninkai turi paprotį sudegin
ti javų likučius ant dirvos. 
Tokis pasielgimas yra labai 
klaidingas. 25 bušelių kvie
čių šiaudai turi nuo 10 iki 
15 svarų azoto; atmatos nuo 
50 bušelių kukuruzų turi 

j nuo 20 iki 30 svaro azoto.! 
Sudeginant juos, azotas ir ■ 

dalyku išvvstymui ir pake- organinis perpuvimas tam-

I

—Kaip senai "Laisvė” pa
iko "raudona"?

—Nuo to laiko, kai prie 
jos pradėjo dirbti raudon
galvis redaktorius.

Vyrai, tsss... Jeigu minit 
<omunistų organo "Laisvės’ 
vardą, tai nors nesakykit 
kad ji yra Brookiyne, nes 
/aidžia gali sužinot.

Anlikomas.

Špitolninkų organas "Dar
kąs” yra traukiamas teis
man už apšmeižimą tūlų 
Philadelphijos veikėjų.

"Dar-kas” turi perilgą 
’iežuvį ir todėl reikia jį jam 
’aptrimyt” — sako tie vei
kėjai.

Striukutis.

Amerikos laikraščiai skel 
bia. kad I.W.W. vadas Hay- 
\voodas, kuris buvo nuteis
tas dvidešimčiai metų kalė
jimo. pabėgo iš Amerikos į 
Rusiją ir dabar randasi 
Maskvoj.

Nesenai dar buvo tokie 
sėkmės nuolatinio auginimo azotą reikia labai brangiai iaikai, kad1 politiškieji prasi- 
vienos rųšies javo ant ūkio mokėti. Ant ūkio visas at- kalteliai bėgdavo iš Rusijos 
nėra reikalo aiškinti; jos vi- matas yra galima ekono-į Ameriką, 
siems yra gerai žinomos/ miškai sunaudoti. Darbininkas.

ikos garsų lydimi, šiuo kar
tu latviam tur būt bus ne
smagu maršuoti. Bet jiem 
teks neilgai laukti, kad atsi
lygintų.

Palangos perdavimas,— 
tai tik pirmas žingsnis išves
ti galutinai sienai tarp Lie
tuvos ir latvių. Po jo iš ei
lės eis kitos vietos, iš kur 
latviai palydės išeinančius 
lietuvius savo muzika. Taip 
nutarė trečiųjų teisinas.

Jei dabar pasiklausyti, 
kas vienos ir kitos pusės 
kalbama dėl to teismo 
sprendimo, tai urzgėjimo 
gana užgirsi. Ypač nepa
tenkintos buržuazinės abie
jų pusių grupės.

Lietuviai nepatenkinti, 
kad g?vo vos 20 lukst. de
šimtinių smėlynų ir už tai 
turėjo atiduoti 28 tukst. deš. 
geriausios žemės. Lietuviai 
skundėsi, kad jiems užgrob
ta mirtinai Lietuvai reika
lingas Kalkunų gelžkelio 
mazgas ir atstumta nuo 
Dauguvos.

Latvių buržuazija ir na
cionalistai dar piktesni. Jie 
padarė demonstraciją Sei
me prieš Simpsono sprendi
mą. Jie norėjo demonstruo
ti ir gatvėse, kam Lietuvai 
atiduodama Palanga. Lat
vių spaudoje, kaip "Latvi- 
įas Kareivis” ir kiti, pasi
girdo net mažas ginklų 
žvanginimas. Buvo lietu
viam priminta, kad Latviai

stambų dvarininką (su- j 
prask, Tiškevičių), užsispy-' " " " ”".7
rusi atimti iš Latvių dalį jų lU. moteris Skandinavuos vi- 
krašto. Mes manom, kad sulyginta su vyru. Poli- 
Oiolins i)oi’d3uOP tifcos srity tnip put. Ji du* pucios vuldzios
bendram uoui ir pasikars- Uyvauja rinkimuos į miestų se, bet jis, kartą tapęs Į 
ciavo. Blaivai žiūrint ir jis 
tur būt pamatys Palangos 

j srity ne, vieną tik Tiškevi- 
'čių. Ne tik Lietuvos val
džiai, bet ir Lietuvos darbo 
demokratijai yra pakanka
mai svarbių priežasčių siek
ti to miestelio ir viso perim
to pajūrio.

Bet visas dabar keliamas 
triukšmas, tie visi popieri
niai kulkasvaidžiai, kurie 
trata vienoj ir kitoj pusėj, 
tai vis tik nebaisus daiktas. 
Visai nebaisus, sulyginus ji 
su tuo, kas butų, jei lietuvių 
latvių sienų ginčas butų ri
šamas ginklu, ar net plebis
cito keliu. Kiek tuomet butų 
tekę pražudyti žmonių gy
vasčių, turto ir vargo pakel
ti? Kiek butų pasilikę gi
laus ir atkaklaus keršto il
giems. ilgiems metams? šal
tai reikalą svarstant, tenka 
visai aiškiai pasisakyti, kad 
laimėjimai tomis sąlygomis 
pasiekti, galų gale, butų 
pralaimėjimais.

Dabar, nors Lietuva ir 
prarado tame teisme kai 
kuriuose punktuose, vis gi 
santikiai su musų kaimy
nais jau yra nusistatę. Nu
sistatę be to kartaus drums
to. kuris ilgam kliudytų ge
rai sugyventi ir susiartinti.

("Socialdemokratas.”)

Lasvamanybe Lietuvoje.
Nors ir pamažu, bet kas su nekuriais pradedamųjų 

kart Lietuvoje pradeda vis-mokyklų mokytojais, o kar- 
daugiau apsireikšti laisvo'tais tenka ir mokykla atlan- 
protavimo idėja. Stebuklai kyti ir pamatyti, kaip Lie- 
ir visokie prietarai nyksta.: tuvos jauni mokytojai 
Bažnyčios kas kartą darosi auklėja mažus kaimo vaiku* 
tuštesnės. Lietuvos kunige- čius. Nors mokyklose dva- 
liai neriasi iš kailio, keikia- siškija turi daug galios, bet 
si, bet suvargę, nukamuoti teisybė ir čia ima viršų, 
ilgo karo kaimiečiai, mažai L1
domės kreipia Į dvasiškų * mokvklos steigiama 
"tėvelių” keiksmus, v įsos Rur * tjR , 
Lietuvos bažnyčios dabar f yraį>aščia.i visų makyklų ne
tarnauja vien tik keiks- ggjj atlankyti ir nesuspėja 
mams. Nei vieną nedėldie- mažiems vaikučiams įkrėsti 
ui nesigirdi iš sakyklų dievo j jaunas mintis klerikali- 
zodžio, bet vien tik keiks-, n;0 "mokslo” tamsybės. Mu- 
mas- . i su prabaščiai prieš tas mo-

Palyginę dešimts metų kuriose jie negali
atgal su dabartiniuoju Lie- |ankiai atsilankyti ir kur, jų 
tuvos gyvenimu, mes rasime supratimu, neištikimas mo- 
tarpe kaimiečių dideli skir- Rytojas gyvena, kelia di- 
tumą. Galima drąsiai šaky- kiausi lermą ir savo ištiki-

Kadangi dabar Lietuvoje 
i visur, 

galima, tai musų

ti, kad jau trečia dalis Lie
tuvos kaimiečiu yra 
va

ranaasi du, tris, o kartais ir sakan^ tikėjimo monai. 
daugiau žmonių, kurie skel- i
bia laisvamanybe. žinoma.1 Nors kunigėliai ir grasi
nę žmonės Lietuvos prabaš- tėvams neduoti išrišimo, 
tėliu jau tūkstančius kartu kurie savo vaikus leis moky- 
vra‘ prakeikti, bet jiems tis pas "bedievius” mokyto- 
keiksmai nieko nepakenkia; jus, bet tėvai nenusigąsta ir 
iar prie energingesnio vei- aP^e • užgrabini gyvenimą ( 
kimo paskatina. Nedėldie- nesirūpina, tik stengiasi 
įiais žmonės jau nesiskubi- kiek galint pamokyti savo 

. , - -• __ _____ »_ 1 ♦_ ____ i.
vo nuodėmes, I 
apkalba savo kasdieninius 
reikalus ir bėgančius dienos 
klausimus. Bažnyčios pama
ži palieka tuštesnės; žmonės 
jau pradeda suprasti, kad 
maldos jų neišganys. Nors 
tai sunkus darbas—skelbti 
laisvamanybę tairpe, tam- mokinius laisvoje dvasioje, 

teisybės žodis vistik jau ima 
viršų ant kunigų platinamų 
melų.

moms davatkoms liepia ne- 
• - . ,1S* ieisti savo vaikų Į tokias mo-

nuo visokių pneta- tykias, kur nėra išguldoma 
Kiekviename kaime jau "šventa viera,” arba, geriau

prakeikti, bet jiems tis pas "bedievius” mokyto-

na i bažnyčią melstis už sa- vaikelius aiškaus, tyro mok- 
, bet susiėję slo ir teisybės. Kiek teko 

pastebėti, tai Lietuvos pra
dedamųjų mokyklų mokyto
jų trečia dalis yra laisvos 
minties šalininkai. Tie moky 
tojai daugiausia ir gyvena' mas apimant vietas_ tarp 
kaimuose ir auklėja savu

(valdybas, riksdagą. Ji gali
būti ir renkama. Bet taip takos ir Į moters algų su
yra jau ne vien Skandina- normavimą visose privačio- 
vuos, o ir Suomuos, ir Pa- se Įstaigose. Visi darbo kon- 
baltijos valstybėse, ir Vo- fliktai retai beišrišami be 
kiečiuose, ir dar kai kur ki- valdžios tarpininkavimo, 
tur. Tečiau prie ekonomi
nės, ne mažiau svarbios ly
gybės, dar toli visose tose 
valstybėse. Griuvus visiems 
kitiems prietarams, dar vie
nas prietaras tebesilaiko. 
Būtent: "Moters darbas 
menkesnis, neg vyro, todėl 
turi jis būti ir apmokamas 
mažiau”.

Šveduos tas prietaras pra 
dėjo griūti pirmiausia. 
Praktikos keliu Įsitikinta, 
kad moters, ir paprastos 
darbininkės ir valdininkės, 
darbas esti dažnai geresnis, 
neg vyro. Pirmiausia nei 
kiek ne menkesnis.

Jau didelis žingsnis i prie
ki buvo pernai. Švedų riks- 
dago toks Įstatymas: "Mo
ters namų ruoša prilygsta 
vyro uždarbiui. Motina, 
auklėdama vaikus, dirbda
ma namų ruošą, teikia savo 
darbu lygią dali šeimynai. 
Kilus nesantaikai ir vyrui su 
savo žmona išsiskiriant, jų 
l»endras turtas dalinamas ; 
dvi dalis”. Pažymėtina, ka< 
moters kraitis pasilieka jos 
privačia nuosavybe, kaip ir 
vyras gali turėti anksčiau 
ar su šeimyna nesurištą, 
privačiai Įgytą ar nuo tėvų 
paveldėtą turtą. Tėvų tur
tą paveldi vaikai, bet ne vy
ras ar žmona vienas kito.

Pernai švedii socialdemo
kratų valdžia skyrė žinovų 
komisiją ištirti moters ir 
vyro algų sulyginimo gali
mybę valdžios įstaigose, o 
taip pat galimybę duoti mo
terims tas pat vietas, kaip 
ir vyrams. Ta komisija pa
baigė šiemet savo darbą ir 
jau nauja, nepartinė darbo 
valdžia, patiekė riksdagui 
tuo klausimu toki Įsakymo 
sumanymą, kurio turini su
glaudęs čia kartoju:

I Moteris gali apimti tas 
pat vietas valdžios Įstaigose, 
kaip ir vyras, išskiriant:

1) Kariumenę, karo laivy
ną ir visas kitas civilines 
karo vietas.

2) Diplomatinę ir konsu- 
liarinę tarnybą. Tačiau 
moterei gali būti suteikia
mos socialinio attache ir 
konsulato raštinėse vietas.

3) Kai kurias tarnybas 
prie kalėjimo.

4) Viešosios apsaugos ir 
tvarkos tarnybą.

5) Išskiriant muito ir sie
nų sargybą.

6) Valdžios miškų sargy
bą.

7) *O taip pat gimnastikos 
mokytojų vietą prie viduri
nių vyru mokyklų.

Spręsti moters tinkamu
mą būti kunigu, komisija 
pareiškė nesant jos kompe
tencija. Tai tikybos sritis. 
Bet švedų moters stengias 
gauti lygių teisių ir toj sri
ty.

II. Panaikinamas skirtu-

tymu, turės labai didelės j-

tarpininkavimo. 
Jei kils, pavyzdžiui, kur 
konfliktas tarp darbdavio 
ir moteriškių darbininkių, 
valdžia jau iš principo ne
galės tarpininkauti kitaip, 
neg kad atmindama savo 
Įstatymą, vyro ir moters al
gų lygybę-

Tas įstatymo sumanymas 
remiamas socialdemokratų 
ir liberalų, kurie drauge su
daro riksdago daugumą, 
tad jis bus priimtas, nėra ir 
abejonės. Jis dabar labai 
gyvai kairiosios spaudos 
komentuojamas ir giriamas, 
dešiniųjų spauda tyli. Ji ne 
labai simpatizuoja tam įsta
tymo sumanymui, bet ji 
žino, kad ji ir pakenkti ne
daug jam gali. Vėlgi, ir 
tarp švedų dešiniųjų dauge
lis tą sumanymą remia. 
Švedų dešinieji gali pasi
girti, kad jų dauguma bal
davo pernai už moters juri
dinių ir pilietinių teisių su
lyginimą, tai ką jau dabar 
paveiksi ir prieš tokį simpa
tingą sumanymą.

J. J. šeinius.
("Lietuva”)

; Laiškas “Kel.n Redakcijai.
Gerbiamoji "Keleivio” 

Redakcija! Malonėsite pa
talpinti sekantį mano laiš
ką;

Važinėdamas 1919 metais 
po Ameriką su prakalbomis 
prieš važiuojant į Lietuvą, 
p. V. K. Račkauskas buvo 

! užsukęs ir pas mus į Ro- 
' chesterį. Prakalbas čia su- 
’ rengėm mes visi Lietuvos 

Atstatymo Bendrovės na
riai, 3 d. spaliu. Kalbėtojas 
pasakė, kad dabar esą gali
ma per jį pinigų į Lietuvą 
pasiųsti, ir tikrino, kad pini
gai nueina į šešias sąvaitęs. 
Taigi aš Įdaviau p. Račkaus
kui $35.00, prašydamas, kad 
jis nusiųstų Barborai Use- 
vičienei $25, o kitam asme
niui $10.

Pinigai ėjo ne šešias są- 
vaites, bet septynis mėne
sius, ir žmonės visų da nega
vo. B. LTsevičienė, kuriai 
buvo siųsta $25.00, gavo 
tiktai 170 auksinų, o tas 
žmogus, kuriam siunčiau 
$10, gavo 100 auksinų, ir 
prie to da jam reikėjo va
žiuoti nuo Biržų net į Kau
ną tų pinigų atsiimti, taip 
kad kelionė daug daugiau 
lėšavo, negu tas 100 auksi
nų. O per prakalbas p. Rač
kauskas sakė, kad jis galįs 
nusiųsti pinigus ant to paš
to, prie kurio žmogui ar
čiau.

Tai matote draugai, kaip 
musų veikėjai patarnauja 
mums darbininkams! Ar 
galima tada tokiais veikė
jais pasitikėti?

Su pagarba,
Antanas Usevičius.

Redakcijos prierašas: Ga- 
i būt, kad čia visai ne p. 
lačkausko kaltė. Mums te- 
co girdėti, kad pradžioje 
Lietuvos valdininkai daug 
siunčiamų pinigų žmonėms 
nusukdavo. Gali būt, kad 
ir su jūsų pinigais taip atsi- 
iko. Mes patartume pasi- 
eirauti apie tai pas patį p. 
Račkauską.

tekėjusios ir netekėjusios 
moters.

III. Vyro ir moters alga 
darbo srity visaisaus elemento — bet laisvas ^jnoma, --—

skaitlius dar ..... .euv«««<»>.«.
tojų, kurie aklai laikosi Įsi-| Lig šiol vyrai švedai gau-

yra gana geras to d.
lar ir tokių moky-' ulyginartia.

. kabinękunigų skverno, bet davo paprastai už tą pati
Vaikų auklėjimas Lietuvos toRie mokvto{ai ir pasiseki-‘darbą du, tris kart daugiau 

mokyklose. ’ mo Lietuvoje veik neturi | algos, neg moters. Jei vy-Gyvendamas Lietuvoje, J ras, pavyzdin, kontoro šefas
turiu" progos pasimatyti ir Jaunas Vaidvla. kurioj valstybinėj Įstaigoj,
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Maloniai šviečia

čia, 62) Antanina Petkevičienė,! Pajieškau draugo Ko-tauto čiupo, 
. .»v m7 r r> .> /-z, i piriniaus gyveno N. S. Pitt.sburgh, Pa.6i>) Vladas Petkevičius, 64) A-, pats arba kas kitas lai praneša 
dolfas Mikoiaitis, 65) Alena ant sekančio antrašo. (19)

-i- Bernasius Ramar.au-kasPetkevičiūte, 66) Vladas Simo- 
navičia, 67) Adolfas Petkevi-, ___ ___
čia,. 68) Marijona Petkev ičiutė, Pajieškau sesers Kanos Pabijona-'

1217 Beaver avė.,
N. S. PittsbuiRh, l*a.

! Pajieškau savo seseis Zosės Sin- 
i 1:< vielutės, iki vyrui Sakldauskienčs, 
Žaslių parapijos, Burbiškiu kainu*. 
Meldžiu atsišaukti arba žinančius 

j pranešt: šiuo adresu: (18*
Kazimieras Sinkevičius

| 29 Benui ngton st., LauTerice, Mass.

Visokios žinios.
MAŠINA VIRTO METE

ORU.
New Yorke anądien buvo 

toks atsitikimas. Prie Fifth 
avenue buvo keliama 4 rių 
tonų mašina ant dvyliktų 
lubų. Bet pakėlus ją iki pas
kutinio lango, per kuri ji 
turėjo būt Įleista i vidų, stai
ga nutruko virvė ir mašina 
krito žemyn. Su didžiausiu 
trenksmu ji nutraškėjo per 
plieno šaligatvi kiaurai Į 
skiepą; tenai pralaužė kon- 
kreto grindis, ir nuėjo į ant
rą skiepą, kur pramušė di
džiąją vandens pervadą, ir 
didžiausia; sruoga vandens 
šovė kelioliką pėdų augš- 
čiau gatvės. Sakoma, kad 
jeigu ne vandens pervados, 
tai mašina būt nuėjus kiau
rai i Fifth avenue tuneli.

RUSIJA GAUNA Iš* AME
RIKOS PREKIŲ.

Sovietų Rusijos atstovas 
Revelyje sako, kad nors for
mulės prekybos sutarties 
tarp Rusijos ir Amerikos 
nėra, vienok prekyba eina. 
Beveik kas sąvaitę j Revelio 
uostą ateina iš Amerikos 
laivas su prekėmis Rusijai.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
CAL1FORNIJOJ.

Californijoj, Los Angeles 
apielinkėj, pereito ketvergo 
lytą buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas. Nelaimių nebu
vo.

EGIPTE SIAUČIA 
MARAS.

Iš Aleksandrijos miesto 
J Egipte) pranešama, kad 
tenai pradėjo siausti maras. 
Kas diena miršta po kelias- 
dešimts žmonių.

PLĖŠIKAI PAGROBĖ
$25,000.

Chicagaje pereitą sąvaitę 
tapo apiplėštas real estate 
firmos viršininkas Amberg. 
Jisai nešė Į banką $25,000. 
kaip ant jo užpuolė penki 
jauni vaikėzai ir atėmę pini
gus pabėgo automobilium.

PARTIJA TURI 24,580 
NARIŲ.

Socialistų Partijos nacio- 
nalis ofisas praneša, kad šį
met sausio mėnesį Partijoj 
buvo 24,587 nariai; tiek 
bent parduota ženklelių mė
nesinėms mokestims.

Gruodžio mėnesije Parti
ja turėjusi 20,450 narių; 
per 1920 metus apskritai 
imant nariu buvo apie 26,- 
000.

Narių skaičius žymiai nu
puolęs pakėlus mėnesinę 
mokestį iki 50 centų.

ŠVILPĖ MERGINOMS, 
UŽSIMOKĖJO BAUSMĖS.

Lvnne buvo areštuotas ir 
nubaustas $20 tūlas F. Va- 
sil, kuris sekdamas paskui 
kelias merginas švilpavo 
joms ir kitokiais budais jas 
užkabinėjo. Nepažįstamų 
nereikia užkabinėti.

69) Stasys Čapas, 70) Juozas !vičiutės. po vyrui Selskienės, Žvir- 
Slivelis, 71) Juozapas Milusis,. apskričio. Pirmiau gyveno Chi- 
72) Luti j a Grušauskienė, 73),cogoj. Meldžiu atsišaukti.
Adomas Kulbris, 74) Aleksand- R F d^Box 6, Easton. Pa.
i-a Kulbienė, 75) J. Kulbis. —-— ------- ------ — .._ . , As, Jonas Slepavmus, pajieškau| Dar yra daugelis padatu- (ĮraUjjų Stanislovo Zbario, Jono Pau

lės visuomet siu aplikacijas padarymui ’auskio ir Juozapo šan.s, jie visi i. 
i . . Žanenų miestelio, leisiu apskričio,
j Dar yra apie 100, kurie yra'Kauno rėdybos. Meldžiu atsišaukti, 
padavę aplikacijas padarymui l e^ich Butte,
reikalingu dokumentų ir jeigu 
gausime reikalingas vizas, tad 
su sekančiu laivu išvažiuos i 
Lietuvą apie 150 lietuvių.

Iš Kauno nuo musų atstovo 
K. Norkaus gavome telegramą 
kad visus nuo to laivo keleivius 

Į jis pasitiks Berline ir aprūpins 
•x i - , - • -1- .. kelionėje iki pat Kauno; taip,roite pyko baisi ekspliozija |;advisi mos„ kckiviai

ię 1EKV1ENO stambaus biznio 
* augimas parodo, kiek jis yra 
visuomenės vertinamas.

Jums padedant, 
bandysime tobulinti save 
buotę.

Tke Ediion Eltctht

dar-

EKSPLIOZIJA DETROITE
Praėjusi ketvergą Dėt-1

nedidelėj šantėj, kuri stovė
jo už vieno vokiečio saliuno. 
Sprogimas buvo taip smar
kus, kad per penkias mylias 
aplinkui sudrebėjo žemė ir 
per kelis blokus išbirėjo visi 
langų stiklai. Pati šantė, 
buvęs prie jos saliunas ir da

Beriiną, jausis taip kaip namie.

Aš Natalija šim'iunienč, pajieškau
  , Adomo Dumbliausko. Girdėjau, da- 

i Uaito kaimo, Plungės parapijos. Te!- (>ar jjs gyvena Utica. N. Y. Meldžiu 
. ---- pirmiau gyveno Chi- atsišaukti.

Natalija šimkonienė
3918 E St., fk-troit, Mieh.

Į

Pajieškau savo giminių ir pažišta
mu. Aš esu Kretingos apskričio, Gin
teliškės valsčiaus, Platelių parapijos. 
Getautų sodos, žinantieji mane atsi
šaukite šiuo adresų; ,17)

Kazimieras Tiškevičius— Tišku-.
9633 Dyar st., Hamtiamek. Mieli.

Pajieškau orolių Jurgio ir Mateušo 
____ _  ___ Rauiinaičių, Vasgaikiemių kaimo, 
Kuršėnų pa-j Prienų parapijos. Mariampoiės apsk.. 

Lietuvoj dirbo Kuršėnuose , •''■jva'kij rėd. Apie lų metų Amerikoj.
Amerikon j Atsiiaukit šiuom antrašu: (17)

Ind.. o dabar 
Turiu prie 

Jis pats ar kas 
malonėkite pranešti 

labai 
(18)

Pajieškau kumy Aleksandro Ven- 
’šinsko, Kauno rėdybos. J" 
' rapijos. L'__ j
į ant Vagzalo, atvažiavus 
buvome drauge Gary, 
nežinau kur jis randasi, 
jo svarbų reikalą, 
apie jį žinote n
• nt šio adreso, už ką busiu 
dėkingas.

Antanas Butkus
8173 Lafayette av. \V. Detroit Mieh

I Vasgaikiemių
Manampoiė'

U7)
Adomas Raulinaitis

1’. O. Bos 332, Cokeburg, Pa.

- i

PA VASARIUI ATĖJUS LIE
TUVOJE REIKALINGI PI
NIGAI.
Siunčiant per musu Bankinę 

Įstaigą pinigus, Lietuvoje tam-
kelios triobos pavesta griu-, ^olcėti per 2-3 sąvaites. 
vėsiais. Be to, o žmonės bu-. ^jes siunčiame pinigus į Lietu
ko užmušti ir apie 20 sužeis- a tiesiog j musų kurje-
teL Eina tardymas.

I rais, o musų atstovas Kaune, 
kuogreičiausia nusiunčia žmo- Į

Malonciiau susipažinti -u ni'ug'- 
rom arba našiem ar-t.vi-'i.uu klausi
me. Gali atsišaukti ir gyvairasKs. tu
rinčios divoisus. Labu>-.sią ge srinu.- 
iš Bostono ir iš apielink.'-s. i et j::di 
atsišaukti ir iš toliais pagal sutartį 
sutinkančios atvažiuoti. T'aielei mas
tančios tekėt: alsisau'ct greitai, gal 
pasidabosime. «17 >

K. Gerulis
103 — 5th st., So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 27 metų. Aš esu vaikina- 
27 metų ir moku gerą amatą. Meldžit 
atsišaukti ir prisiųsti savo paveiks 
lą. Vaikinus meldižu nerašinėti.

A. Karnašauskas
3252 S. Halsted St.. Chicago, IF

Pajieškau apsiveuimui mergino 
arba našles tarp 30 ir 40 metų, laisvų 
pažiūrų. Aš esu našlys 40 metų, tu
riu 2 sunu 8 ir 11 metų. Su pirmu lai
šku meldžiu prisiųsti ir paveikslą. 
Atsakymą duosiu kiekvienai. 117) 

V. P. P.
Box 246. Christopher. III.

PARDAVIMAI i

x •*» 

. «. ■ ■ ■
NEGIRDĖTAS IŠRAVIMAS

- Japonų daktarų
Dėl moterų, merginų ir vyrų.

Nors ir 40 nu-tų suaugęs žmogus 
butų, kuris vartos tas gyduoles išrū
dys kaip >7 arba 20 metų jaunikaitis 
ir panelė. Taipgi galite gauti visokiu 
.ekretnų gyduolių konių tik pasaulyj 
• ra. dėl vaikinų, merginų ir moterų. 
Platesnių žinių klauskite laišku; at- 
.įkvniui pridėkit 2c. markę. 119)

T. 35 Suuthold rd.. U orcester. Mass

HDE1.E NAUJIENA VISIEMS! 
<auja Knyga "Reieplai ir Sekretai.” 

Padidinta, dabar turi 410 receptų.
Zaina $ 1.25c.' Platintojams trįs kny- 
os pž $2.25c. Dabar duodam ir do- 
anų. Kas greit prisius l.dol. 25c. 
aus sekamus receptus: Panaikini, 
iiui komų į 5 minutas ir 2 receptu dėl 
visokios foimos niežėjimo skuros. 
Fx. Ur Corn į 5 minutas. Receptai 
kornų ir karpų 25c, bet knygos pir
kėjams dykai. Viršminėti vaistai 
-kyšti. Bet gvarantuoti dėl kornų ir 
skuros niežėjimo. Franch Pessaire 
,rba Vomb Suporter, “Ideai” Dom
ia-. Priklauso prie French Akade- 
iiijos. U kiti Plautojai prie palai- 
nintų ubagų dvasios. Registruoti 
aiškai neprapuola ir kitas nepaims.

WM. L. MATULIONIS
P. O. U. S. A. Vest Frankfort. III.

Pajieškau savo švogeno Jono Bui- 
vido. Kauno rėd.. Telšių apskr., Ilakių 
parapijos. Keli- metai atgai gyveno 
llarrisburg. UI. Kas apie ji žinot, ma
lonėkite pranešti ai ba patiem mel
džiu atsišaukti. Turiu labai svarbų 
reikalą. (18)

Stanley Budinavicn
Box 93. Dėl. County, Lester, Pa.

i
i 
i

Pajiešknu Motiejaus \ ersiacko. pa
eina iš Kurašių kaimo, Vilkininkų 
valsščiaus. Trakų apskr. Pirmiau-s 
gyveno Argentinoj. Prašau atsisaukt. 

Marijona Versiackiutė
115 Granite st., So. Boston. Aiass.

Pajieškau savo giminių Anupro ir 
Aleksandro Zarankų. Pirmi »u gyver.“ 
Viaukegan. III., o iš ten 9 metai atgal 
išvažiavo į Lav.rei.ee, Mass. Meldžiu 
atsišaukti. Turiu svarbų reikalų. (IS) 

B. Bagdonas
Box 55. Bellwood. III.

Pajieškau savo vaiko Jono Jarucko. 
> metai kai Amerikoje. Paeina iš 
Kauno rėdybos. Telšių apskričio, Al
sėdžių valsčiaus, Bozinų kainai. Kas 
'.'uos apie ji žinią, gaus atlyginime.

Juozapas Jaruckas (17)
L. Box 273, Oglesby, II):

ATSIIMKIT LAIŠKĄ.
~ , . . ivmiojs.Tūlas žmogus iš Lietuvos, .iokiu sutrukdymu nebūna ir pi- adreso • 
rimu o-anna i 2—3 savaites is i

PARSIDUODA TOMKO 1ŠD1R. 
BYSTE labai pigiai. Parduodu už $3.- 
500. Pardavimo priežastis savininkas 
turi du bizniu (17)

J. PUZINAS
102 Myrtle st, Lavvrence, Mass. DAKTARAS NAMUOSE.

Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 
MKTARAS NAMUOSE. Knygu- 
ėje aprašoma visokias vaistiškas žo- 
*s, šaknis, žiedai ir ttM nuo kokių Ii* 
ų ir kaip vartojama. xSu lotyniškais 
žvardyjimais, taip kad kožnas gali 
as gauti bite aptiekoje. Apart to, 
ra daugybė gerų pamokinimų, slap- 
ybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
ožnam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽŪKA1T1S (35)
451 Hudson ave„ Rucheater. N. ¥.

FARMOS! PARMOS!
Turiu 200 farmų ant pardavimo, 

didelių ir mažų. \ įsiems žinomos 
New Jersey farmos geros, 30 mailių 
nuo Newark. N. J. Platesnių žinių 
Klauskit per laišką. (18)

MOTIEJUS UHUKINSKAS
46. Sand Brook. N. J.

Pirkit tikietą į Flemington, N. J

Patarmės merginams ir moterim- 
apie Lyties dalykus. Antra pagerin 
ta laida. Parašė M. H. Sanger, išlei- 
‘lo F. -J. Stropienė. Su paveikslais 
KeikaJaudami virš minėtos knygos 
siųskit ispirke nioney orderį ar popie 
nnj dolerį laiške ant vardo

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

Pajieškau brolių Antano ir Danie- 
l'aus Valangevičių. Paeina iš Vilniaus 
’ėd.. Merkinės vaisė.. Šunupio kaimo. 
Y ra svarbus reikalas. Malonėkit atsi
šaukti adresu (17)

Zigmas Valangeviėius
6-3 \Vainut St.. Nasbua, N. ji.

Aš. Marijona Matulaičiutė -
lene, pajieškau savo draugiu Lizoie- 

tes ir Marijonos Vaitkevieaičių. Bwt>- 
uliškės kaimo: Alenos ir Onos SSu- 
loniučiu. Raciliškės kaimo. Viąį*s 

»ies paeinam iš Suvalkų rėdybos. Še- 
r.apilės apskričios ir valsčiaus. Apie 
'> metai kaip atvykusios Amerikon. 
MaionėAiau su jomis susižinoti. Atsi- 
šaukit šiuo adresu:

Marijona Baublienė- Matulaičiui-
639 l'olunibia avė.. Baltiinore. Md.

STATAU NAMUS! 
statau naujus ir pataisau senus, 
.•aroą vedu visoj Nevvarko apylinkėj, 
'‘arbas greitas ir gvarantuotas. iš 
oliau galit kreiptis laišku. (21) 

JURGIS PUSHINSKAS
39 Kingsland avė.. Kearney, N. J.

Martinas Vandauckas, pajieš-
Vandauc- 
Ch;cago.i. 
Paeina iš 
apskriėi<,

Aš, 
kau savo brolio Augustino 
ko. girdėjau kad gyveno 
Apie 8 metai Amerikoj. 
Vilniaus rėdybos. Traką

s, Raudonakės ko- 
Meldžiu atsišaukti ant šio

gui į artimiausia paštą. taip kad Similiškių valsčiaus. 
. / , _ > • • lomios. Meldžiu a!

pastel>ėjęs "Keleivyje” ma- r.igus gauna į 2—3 sąvaites is | 
no antrašą, parašė man laiš-, artimiausios pastos. Per mus 
ką, kaipo savo broliui Alak siunčiant pinigus, Lietuvoje 
Miller. Kadangi tasai laiš-. 
kas buvo adresuotas man, 
kaipo U. P. R. R. B and B. ir a 
Foreman, Green River, 
Wyo., tai aš jį atplėšiau. 
Perskaitęs supratau, kad jis 
priguli ne man, bet tūlam 
Aleksandrui Miller, kuriam 
rašo brolis iš Lietuvos.
Meldžiu Alak MillerĮ atsi
šaukti ant žemiau paduoto 
antrašo prisiunčiant už 2c. 
štampą ir savo brolio ir kai
mo vardą Lietuvoj.

Mark A. Miller
Green River, \Yyo.

M. Vandauckas
1428 E. 47 st.. Cievela.nd, Ohio.

Aš, Adelė Šenarciutė. Vinco Še- 
po vyrui Ivanauskienė, 

pajieškau dėdės Jono šenarto ir tetų 
Marijonos ir Agotos. Apie 13 metu 

jie išvažiavo iš Glasgow į Chi- 
o drbar nežinau kur jie yra. 

meldžiu atsišaukti ant šio 
(18)

LIETUVIAI PATENKINTI 
TEISINGU HUSU PA

TARNAVIMU.
LAIVAKORTĖ $105.

žmonėms nereik važiuoti į Kau- 
ną išmainyt čekių ir gaišt laiką, 
‘ apsimokėt kelionės iškaščius 
kolei brauna savo pinigus. Per • Labai 
musų Bankinę įstaigą siunčiant ’ adreso: lva!!a].skivn-
pinigus, Lietuvoje gauna iki Vie-: 211 Warren St.. Bridgeiiort. Cor.n 
nam skatikui. Pinigus mes iš- ~~ 7 ~ 7'. . - j- . Pajieškau savo pusbrolių ht.-uus-SlUIlČJame žemiausiu dienos Kur- Jovo jr Andriaus Viesii’auslių, Siival- 

| \ų rėdybos. Seinų pavieto. Ruuami:><* 
. . - 1 ■ j • • ■ 5'mino, Vilkarčemės kaimo. Mel-JeigU kurie nori kad pinigai djįiu iuos pačius atsišaukti a>b-< ka

buti! išmokėti per dvi dienas apie juos žinote man praneškite, uz. 
Lietuvoje, tiems išsiunčiame 
Kabeliu. Siunčiant kabeliu ūžti-j 
kriname kiekvienam greitą pa
tarnavimą.

Todėl, kurie norite siųsti Į _
Lietuva pinigus, kreipkitės per nės man prisiųsti adresus. Visi iš Ve- 
musų Bankinę įstaigą, o gausiti?,rž5nų' 'Is*
greitą ir teisingą patarnavimą.

BALTIC STATĖS F1NANCE
CORPORATION

357 Broadway,
So. Boston, Mass.

dienas apie juos ž*rote man praneškite.
i ką busiu labai dėkingas. (19)

Jonas Vodukor.is
386 Laketon Avė., Mu-kegon, Mieh.

Pajieškau Kazimiero Jonušo, Juo- 
•'.apo Saudargo, idateušo Gedminu*, 
Antano Pupšio. Natalijos Statkienės, 
Patys arba kas apie juos zmo, n.alo-

i

f

i
VVm. Hoffman 

San Francisco, Calif.

■•yjlEšKAl VARGONININKO i 
:.ict. T;>ut Kat. Bažnyčia. Scranton, 
Pa. Malonės atsišaukti toks, kuris ge- 
•ai supranta vesti chorą kaip bažny
tinį. taip ir svietišką. Su alga sutiksi
me visada jeigu tik bus aviatninkas 
av<> skyriuje. Atsišauki, siuomi ant- 

rašu: (19)
REV. J. GR1TTENAS

1713 N. Sumnser avė. Scranlon, Pa.

AUSI V ĖDIMAI.

7 gegužės, laivu ”Lapland”) 
per BALTIC STATĖS FIANCE 
UO. išvažiuoja į LIETUVA se
kančios ypatos:

1) Jurgis Pūras, 2) Kazimie
ra Purienė, 3) M. Babitas, 4) M. 
Storaitis, 5) Juozas Dabitas, 6) 
Juozas Genevičius, 7) Anelė Ge- 
nevičienė, 8) Motiejus Lanka, 
9) Adolfas Sinkevičia, 10) Pra
nas RepŠas. 11) Anelė Genevi- 
čiutė, 12) Jonas Abrasonis, 13) 
Kazys Minkauskis, 14) Jonas 
Genevičius, 15) Antanas Ne- 
viackas, 16) Konditas Purlis, 
17) Jonas Minkauskas, 18) Do
mininkas Stripinis, 19) Jonas 
Kleus, 20) Jonas Misevičius, 21) 
Pranė Misevičienė. 22) Feliksas 
Stundis, 23) Mikoias Vaveris, 
24) Aleksandra Jozaiaiis, 25) 
Mikoias Milašius, 26) Teofilius 
Misevičius, 27) Boleslovas Mi
lašius, 28) Kazys Masiulis, 29) 
Pranė Masiulienė, 30) Johana 
Misevičiutė, 31) Povilas Masiu
lis, 32) Liude Masiuliutė, 33) 
Petras šapas, 34) Eiizabeta ša- 
pienė, 35) Stasys Masiulis, 36) 
Kazys Masiulis, 37) Adomas 
Rutkauskas, 38) Dome Rutkau
skienė, 39) Adomas Bekša, 40) 
Marė Bėkšienė, 41) Ona Rut- 
kauskiutė. 42) Valter šapas, 
43) Juozas Sušinskas, 44) Vla
dė Sušinskienė, 45) Jonas Su
šinskas, 46) Jaroslavas Sušins
kas, 47) J. Padolskis, 48) J. 
Mareevičia, 49) Kazimieras Ri
čardas. 50) Juozapas Ričardas, 
51) Antanas Babitas, 52) Bro
nislovas Martinkus, 53) Marijo
na Martinkienė, 54) Kazimie
ras Drulia, 55) Liudvikas Sin
kevičia, 56) Jonina Martinkai-

JIS IŠAUGINO TŪKSTAN
ČIUS KŪDIKIŲ-

Bordcn’s Eag’.e Brand Condensed 
Miik užaugino daugiau kūdikių į svei- 

j kus vy rus rir moteris, negu visi kiti
'tam tikslui prirengti maistai sudėjus 

į krūvą. Jeigu jūsų kūdikis netarpsta 
nuo jair. duodamo maisto, duok jam 
progą išbandyt si maistą. ,

Ant 5 puslapio šiame laikraštyje 
•ųs rasite apskelbimą Borden s Eagle 
Lrand Condensed Miik. Iškirpk kupo
ną ir pasiųsk jį Borden Kompanijai, 
o ji prisius jums dysai instrukcijas, 
kaip šiuo pienu maitinti jūsų kūdikį. 
.Ji taiogi prisius jums dykai knygą 
"Kūdikių Laimė,” kurioje telpa daug 
naudingu informacijų motinoms.

Pajieškojimai
Pajieškojimas iš Lietuvos.

Pajieškau PalioneKs Ruzgaitės, 
Kaltinėnų miestelio, Raseinių apskri
čio, Kauno rėdybos. Miela dukrele, 
aš tamstos motina Domicėlė ir brolis 
Jonas Ruzgis verkdami prašome at
siliept laišku arba susirašyk su

Pranas Inczauskis Murry. Wis.

Pajieškau pusbrolio Jono Nareikoą, 
paeina iš Kauno rėd„ Šiaulių apskr., 
Karėemo kaimo. Prašau atsišaukti 
ar kas apie ji ž.ino pranešti.

F. Dudonis
22 Calvarv st., AValtham, Mass.

RASTA 6 ŽMONĖS UŽSI
NUODIJĘ ALKOHOLIU.
Pereitos subatos vakarą 

įvairiose Bostono dalyse bu
vo rasta 6 žmonės be žado.
Nuvežus ligonbutin pasiro-.tė, 57) Stanislava Martinkaitė. 
dė, kad kiekvienas jų buvę 58) Antanas Mockus, 5») Bar- 
užsinuodijęs medžio alkoho-.,x,ra Mockienė, 60) Zigmantas 
lium. Jankūnas, 61) Kazys Petkevi-

Pajieškau savo vyro Leono Lauri- 
tėno kuris apleido mane su dviem 
mažyčiais vaikučiais 18 rugpiučio. 
’92i) m. Norėdama padaryti tvarka 
ir ramumą savo šeimynoj, nuspren
džiau atsišaukti j jį su atvira šir- 
džia, prašydama, ka<l neužmirštum 
Šavo pačios arba nors kūdikių. Su
grįžk. o tavo klaida bus dovanota. 
Taipgi prašau visuomenės, jeigu kam 
pasitaikytų jį matyt malonėkit pra
nešti man; už pranešimą gaus 50 dol. 
atlyginimo. Jisai yra 6 pėdų su vir
šum augščio. maža pariesta nosis, 
dide'i biskį garbiniuoti plaukai, ant 
kaktos turi randą. Sulyg amato yra 
barberys, bet palinkimą turi prie sa
liuno biznio. Paeina iš Vilniaus rėd. 
Švenčionių pav. Tveraičių vai. Jisai 
išsivežė kito žmogaus 'pačią Pulka- 
rij« Statkiene- Buividaitę. kuri yra 
kilus iš Ylakių miestelio. Mažeikių 
::ps.. Kauno cčd. Moteris išsižiuri 
graži, apie 25 m. amžiaus, turi nu
kirptus plaukus. 5 pėdų ir 4 colių 
augš.; linksmo budo, mėgsta šokius 
ir su vyrais juokauti. Taipgi turi 2 
vaiku, didysis Edis 8 m.; mažasis 
Va! i s 6 m.; Edis panagus į motiną 
Valis šviesių didelių akių, vaikai 
mėgsta ristynes. (17)

Nastė Lauritėnienė
12102 S. Edbrooke Av. (Kensington) 

Chicago, III.

Pajieškau Joni- Druffo, paeinančio 
i iš Kelmės miestelio. Raseinių apskri
čio, Kauno rėdybos. 8 met. atgal gyve 
no Athol, Mass. Yra svarbių žinių 

; iš Lietuvos. Meldžiu jo paties alsi- 
: šaukti arba kas apie jį žino malonė
kite man pranešti šiuo adresu:

Peter Rymkieivicz (17)
127 Grand St., Brooklyn, N. Y.

! Aaba į Lietuvą dvi Franciškau

Pajieškau laisvos ir doros lietuvės 
merginos arba našlės, kuri neturi 
i-eros prieglaudos ir kuriai nusibodo 
dirbti. Pas mane bus gerai užlaiko
ma ir ų>o mano mirties paliksiu jai 
' isą savo turtą. Aš esu 35 metų, 
geros širdies, teisingas. Man vie
nam nusibodo gyventi. Su pirmu 
’aisku prisiųskit paveiksią ir kaip 
greit galėtumėt pribut.

George Šanvra
P. O. Gcneral Delivery Buffalo N. Y.

As. Mike Romansky, pajieškau ap
sivedimui merginos tarp 18 ir 30 me
tų. .Aš esu 28 metų, turiu gera darbą, 
uždirbu 60 dolerių į sąvaitę. Meldžiu 
?u pirmu laišku prisiųsti ir paveiksią. 
Atsakymą duosiu kiekvienai. (17) 

Mike Romansky
Valier. UI.

gražiausi Lietuviški Rekordai*
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Vardas

Adresas

SVEIKI IR LINKSMI KŪDIKIAI YRA 
UŽSI6ANEDINIM1S MOTINOMS

Lietuvaitė motina iš Milwaukee Rašo:
Per daugelį savaičių mano kūdikis verkė beveik 

be perstojo dienomis ir naktimis. Aš tikrai nejau
čiau. kad tam kaltas jo maistas, ir visur jieškojau 
pagalbos, bet be pasekmių. Pagaliaus mano gydy
tojas patarė

EAGLE BRAND 
( CONDENSED MILK}

ir beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs, 
miegoje gerai, ir dabar yni sveikiausis kūdikis vi
soje musu kaimynystėje."’

The Borden Company 
llordcn Buildnig New Vork

Iškirpk šį kuponą VAKAR—ir prisiąsk ŠIANDIEN
ir gausi DYKAI musų knygų. KŪDIKIŲ 

GEROVE, kuri paaiškins, kuip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0105

Kaina po 85c. vienas.
Įdainavo tenoras Mikas Petrauskas.

Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai, tykiai Nemunėlis teka, 
oirute ir Kur teinifuoja Nemunėlis.
Darbininkų. Marsaiietė ir Sukeikime Kovų.
Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai.
Saulelė Raudona ir Jojau Dieną.
Už Šilingėlį ir šių Nakcialy.
Suktinis ir Valia Valužė.
Naujoji gadynė ir Dainius.
Ilgu, ilgu man ant svieto ir Mano skarbas.
Jau lad aš augau ir šią nedėlėlę.
Ant Ka’no Karklai siūbavo, šią naktelę per naktelę
Spragilų Daina ir Strazdelis.
Pavasaryje ir Piemenėlis.
Mielaširdystė ir Vai verčia, laužo.
Eisiu mamei pasakysiu. Bernužėlį nesvoliok.

Komiškos dainos.
Smarkus vyras ir Kur bakūže samanota.
Velnias ne boba; 2 dalis.
Mano Palvvs, tai geras arklys, ir Smarkus vyras.
Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu.
Ant vienos galvos ir Zuavų maršas.
Medžiotojai; 2 dalis.
Jaunavedžių pasiskundimas. Pas tardytoją.
Liūdnas Gyvenimas yra Hotelyje.
Jaunikio Išsirinkimas ir Piršlybos.
Jonas Šmikis keliauja namon ir Maušaus kelionė,

įdainavo Marė Kariužiutė, soprano.
Miškas ūžia ir Sudiev Lietuva.
Avė Maria (lotyniškai* ir Sveika Marija.

Įdainavo A. Kvedaras.
Mano laivas ir Į sveikatą.
Kur vėjai pučia ir Esu gai bingas vyras.
Pamylėjau Vakar ir Drauge Valcas

Įdainavo Marė ir Jonas čižauskas.
Trįs berneliai ir Vakarinė Daina.
Skambančios stygos ir Tu mano motinėlė.
Giedu dainelę ir Gegužinės daina.
O kur buvai dieduk mano ir Ungarų šokis.

įdainavo chorai S. Shimkaus, šv. Cecilijos ir etc.
Važiavau diena ir Bijūnėli Žalias.
Ant tėvelio dvaro ir Nesigraudink mergužėle.
Ant kalno karklai siūbavo ir Pasisėjau žalią rūtą.
Oi Motinėlę ir Motus, Motus.
Oželis ir Mes padainuosim. 
Ko liūdi putinėlį 
Per giria girialę 
Per šilą jojau ir 
Saulelė nusileido 
Vilniaus rūta ir

2356
2357
2358
2392
2393
2394 
3348 
3350 
3623 
3797 
3840 
4272 
4415 
4474 
3796

1170
1248
1249
2342
2343 
4180 
4535 
4795 
4926 
4237

3625
3842

2221
3798
2223

3190 
3244 
3192 
1247

3906 
3905
3188
3189 
3242 
3290 
2226
2227
2228
2340

7025
4273
4362
4914
4925

4181
4363
4717
4796
2396
2395
2359
2530
2531 
2707 
2709
2653
2654

ko liūdi ir Loja šunes ant kiemo, 
ir Linksminkimės.
Žydas statinėje.
ir Parodos Maršas. 
DrinopoJis. Maršas.

Įdainavo Jonas Butenis, basso.
Noriu Miego ir Plaukė žąselė per Nemunėlį. 
Padainuosim gražią dainą ir Našlys.
Kur upelis teka, viltis, ir Pasakyk mano my iimas krašte. 
Liksma diena mums nušvito ir Pulkim ant Kebų.
Daržely alyvų, ir .Jėzau Kristau maloniausis.

šokių muzika.
Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valcas. 
Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė leidžias. 
Virlaliaus Polka ir Sesutės Valcas.
Nedėlios Rytą, ir Dėl musų jaunimo.
Našlys ir l^punėlė.
Bum čik-čik (Mazurka) ir Iiėdienč (Polka). 
Nemuno vilnys Valcas ir Sudiev Mazurka. 
Kregždutė Valcas ir Ant Bangų Valcas. 
Liuosnoris medėjas Maršas ir Vėliavos nešėjas. 
Kasėjas ir Kaimietis ir Teklytė Valcas.
Ant Dunojaus bangu (Valcas* ir Brangenybės Two-step. 
Saulei nusileidžiant ir Mano mylimoji.
Onutė Polka ir Išreiškimas meilės.

Armonikų solo.
__............ .Jetuviška Polka /
Vilniaus Maršas ir Audra Mazurka. 
Visur Linksma ir šok į Ratų.
Polka nuo Rudos ir Mažrusiška Polka.

7026 Per Virvute ir Lietuviška Polka 
2651
2705
3316

Armonikų duetas.
Ant Šešupės kranto ir lelijos žiedas. ' 
Vilniaus Polka ir Tamsioji naktis. 
Gražioji I’olka ir Pavasario Rytas. 
Batų Vystytojas ir Saldus bučkis. 
Repasz Meno Maras.
Gospodi Pamilui ir Svety Rože. 
Razluka.
Padespanes.
Kadrilius (Dvi dalys).

Virš minėtų rekordu dabar turime didelį pasirinkimų ir kiekvie
nam ant pareikalavimo galime prisiųsti greitai. Mažiau kaip 6 rekor
dus kitur nesiunčiame. Už prisiuntimą mes patįs apmokame.

3626 
3799 
2581 
3317 
2987 
4924 
Ž318
3417 
3998

JUOZAS F. BUDRIK
3.343 So. Halsted St, Chicago, IR

Lav.rei.ee
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namuose. Buvo atsitikimų 
kad pašalpą pradėdavo mo
kėti vienur—reikėdavo kel
tis kitur darbo neužbaigus 

Dabartinėje kriaučių ko- nepakenčiamas asmuo, tai‘arba skubėti be tinkamo 
...................................‘ ’ t ji paskelbti atsargumo.

— ! g) Tarpe žmonių, per ku
rių rankas cirkuliavo pini-i 

■ gai, nebuvo tinkamo atsar
gumo arba buvo perdaug! 
viens-kitam užsitikėjinio.! 
Buvo atsitikimų, kad viens 
apmokėtas bilas — kvitas 
paduoda kitam ar tai asme
niškai arba ant susirinki
mų.

Pasekmėje tokių aplinky
bių streikieriu fonde truks-1 

!ta $863.69. Ar tuos pinigus' 
sunaudojo nesąžininga ypaj 
ta? Kuri ypata? Ar kuri 
vpata kiek? Ar jų trūksta 
tik dėl netvarkaus knygų 
vedimo — išmokėjimo be 
kvitų? Tokių ir panašių 

: klausimu kyla daug, bet 
sanžiningai dalyką imant 
kol kas i juos atsakyti nega
lima.

vaje, kuria darbdaviai veda, I jiem lengva 
kad pakrikdžius darbininkui” 
eiles ir išardžius jų organi
zacijas, tenka girdėt butų ir 
nebūtų dalykų. Pavyzdžiui, 
komunistai tankiai skelbia, 
kad socialistai skebauja. 
Daugiausia tokių praneši
mų mums teikia "Laisvės” 
korespondentai.

Vėlesniuoju laiku, rodos, 
ir "oficialiai” buvo praneš
ta, kad Bastone streiklau- 
žiauja vienas-kitas sicialis- 
tas, ir net pavardės jų gar
sinamos. Ar tas tiesa, ar 
ne, kad ten streiklaužiauja 
socialistai, prisieina paabe
joti, nes "Laisvės” korės* 
pondentai labai tankiai pra
simano visai nebūtų dalykų, 
kad socialistus apšmeižus. 
Nelabai senai vienas ”L.” 
"korespondentas” paskelbė, 
kad "Keleivio” ir "Naujie
nų” korespondento moteris 
iš Elizabeth, N. J., streik- 
laužiauja New Yorke. Bet1 
kada "K.” ir "N.” korespon
dentas pareikalavo prirody
mo ir už prirodymą pasiūlė 
da $15, tai nei ”L.” nei jos; 
korespondentas neprirodė 
ir $15 nepaėmė. G juk iš to 
butų dviguba nauda: butų 
prirodyta, kad soc. skebau
ja, ir butų prirodyta, kad 
"L.” rašo teisybę.

Antras dalykas: nesenai 
"L.”pranešė, kad K. Liutkus 
kalbėjo ”Vienybės” šėrinin- 
kų vakarėlvj. Tas praneši
mas buvo skystesnis ir už 
vandenį, nes visi žino, kad 
K. Liutkus tą vakarą, apie 
kurį "L." koresp. rašė, suvis 
nebuvo tame susirinkime, 
nes iki 12 nakties stovėjo sa
vo krautuvėj. Taigi dėl ši
tokių "L.” žinių prisieina 
paabejoti ir apie kitus jos 
pranešimus.

Dabar eisim prie Bostono 
socialistų, kurie, anot ”L.” 
pranešimų, skebauja. Pir
mutinis apie tai pranešimas 
buvo tokis: Streikas gerai 
eina; streiklaužių nesiran
da; tik tūloj dirbtuvėj ske
bauja pora socialistų. V adi- 
nasi, kad ne tie "pora socia
listų," tai streiklaužių visai 
nebūtų ir nebūtų kam ope
ruoti dirbtuvę. Bet mes ži
nome, kad du ar tris žmonės 
dirbtuvėje darbo nepadarys 
ir streiko nesulaikys, o jeigu 
ten yra daugiau, tai kodėl 
jų nepaskelbti? Iš to jau 
aišku, kad komunistams čia 
rupi tik socialistus šmeižti. 
Bet ką turi daryti tie. ku
riuos taip apšmeižia? Visų 
pirma, reikia padaryti taip, 
kaip padarė "Keleivio ’ ko
respondentas iš Elizabeth, 
N. J. Paskui, jeigu su "sa
vaisiais" negalima susikal
bėti, kartais delei pažiūrų 
skirtumo ar dėl asmeniškų 
dalykų, reikia kreiptis Į vie
tos Joint Bordą t Siuvėjų). 
Jeigu Joint Board pripa- 
žįs, kad toje dirbtuvėje, 
kurioje Įtartasis dirba, yra 
streikas, tai tuomet, nežiū
rint ar socialistas ar ne, bu
si streiklaužis; bet jeigu to
je dirbtuvėje Joint Board 
streiko nepripažįsta, tuomet 
visi užmetinėjimai pasilieka 
tiems, kurie juos padaro. 
Bostono įtartieji socialistai 
turi pasistengti apie tai pa- 
tvs per Joint Board praneš
ti visuomenei. (Tarp Bosto
no lietuvių socialistų nėra 
nei vieno siuvėjo ir nei vie
nas jų negali skebauti. žmo
nės, kuriuos komunstai va
dina "socialistais skebais" 
prie socialistu nepriklauso. 
Red.) Jeigu to nepadaro, tai 
anksčiau ar vėliau bus patir
ta, ir nežiūrint ar jie socia
listai ar ne, turės priimti 
streiklaužio vardą. Kartais 
vienoj ar kitoj dirbtuvėj ir 
nėra streiko, bet jeigu ten 
dirba lokalo viršininkėlių

"streiklaužiu.” Tai yra žino
ma iš patyrimų. Paprastam 
unijos nariui yra sunku iš 

!to išsiaiškinti, todėl reikalas 
kreiptis i augštesnes įstai- 

Vincas Bartininkietis.
gas.

WATERBURIO STREIKO 
ATSKAITA.

i

Aukų ir kitokių ineigų 
buvo..................... $8,065,73

Išmokėta..........$5,109,66
Streikieriu šelp. komisija 

pridavė Unijai .. $2,045.381
Trūksta...................$863,691
Po šita atskaita pasirašo! 

Waterburio draugijų atsto
vai, kurie peržiurėjo streiko 
atskaitas:

L. J. Natkevičius,
A. Šeštakauskas.
J.
P.
J.
C.

P. Trečiokas,
Juškevičia,
Lokis,
J. Delinks,

J. Aleksandravičia.

Kovo 7 dieną laikytas7 • N ‘ 
■E. W. Ass. Liet. Skyriausi 
susirinkimas, perskaitęs 
viršuj tilpusią atskaitą, nu
tarė :

1) Atskaitą pilnai ir grei-’ 
tai paskelbti spaudoje;

2) Darbuoties toliau, kac'r 
surasti trukstančius pini - j 
gus ir tam darbui išrinkta į 
komisija;

3) Paaiškinti aukauto-; 
ja-ns ir visuomenei, kokiose: 
aplinkvbose įvyko tai, kad 
streikieriu šelpimo fonde 
trūksta pinigų.

Kovo 21 d., vienbalsiai li
ko priimtas sekantis paaiš
kinimas;

1) Streikieriams pradėjus, 
reikalauti pašalpos, liko iš-Į 
rinkta komisij’a rodos iš tri-Į 
jų asmenų ir jiems pavesta! 
iš savo tarpo išsirinkti raš
tininkas. Ir raštininku li
ko išrinktas draugas netu
rintis reikiamo supratimo' 
apie knygvedystę. Todėl j 
streikieriu šelpimo knygos: 
ir buvo vedamos be tvarkos, j

2) Pradėjus mokėti pašai-j 
pas ir namų randas buvo i 
mokama be kvitų. Mat! 
streikieriu šelpimo komisi-į 
ja kasdien susirinkimui ra
portuodavo, kam ir kiek iš
mokėta ar tai pašalpos ar 
randų ir rodėsi, kad Unijos į dirbamos, 
raštininkai visą tatai užra
šinėjo. Paskiaus,

FARMOS!
parsiduoda lietuvių kolonijoj. Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių savi
ninkų. Parmos gyvenamos ir negyve
namos. Platesnių žinių klauskite per 
laišką, idedant markę už 2 centu.

(19) 
TONY ZABKLA

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

PARSIDUODA FARMA.
126 akrų su locnu ežeru, žemė 

juodžemis, visa lygi, budinkai nauji, 
Jaunas sodelis; su visomis mašinomis, 
javais, padarais ir gyvuliais —4 jau
nos kumelės. 8 karvės, I telyčia. v 
veršiukai, 8 jaučiui. 5 kiaulės. Turiu 
kitą užsiėmimą todėl parduosiu ant 
lengvų išmokėjimų. Norint platesniu 
informacijų, rašykit laišką. (2t>) 

JOS STANKS
R. 2, B ra ne h, Mich.

FARMOS! FARMOS!
Lietuvių kolonijoj, Michigano Vals

tijoj, tiesiog nuo pačių savininkų. 
Karmos 120 akerių, I3O akerių, 160 
skėrių. 80 akerių, 100 akerių, 240 
akerių ir 40 akerių ir ant visų yra 
geri budinkai. Dabar geri laikai 
pirkti farmos, nes jos visai pigios ir 
gera žemė. Kreipkitės laiškais, duo
siu platesnius paaiškinimus. (17) 

Bau! Ambrose Luther. Mich.

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

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

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

I ūkininką dabar rašysiu, 
Informacijų sau paprašysiu
I Hart važiuosiu ir pirksiu farma 
Busiu laimingas, turėsiu darbą.

M. WALENčIUS. (19) 
P. O. Box 96, Hart. Mich.

PARSIDUODA FARMA
Farma 100 akrų žemes, 40 akrų 

, pereitą metą nupjauta 59 
tonų šieno.^ Likusi žeme ganykla ir 
miškas. Iš miško gali iškirsti tarp 

\ . ..Yra
.. iš kurių galima išpjaut 

—,000 pėdųlentų. Daug fruk- 
tu raportų neužrašinėjo--- Nuolat bėgantis šaltinis, sutei-

nutarta Įvesti kvitų sistemą! vSs ^Tmų, ’visaT1^:
t. v. niekam be kvitu nemo-! aptra stuba 4 ruimų, sujungta su 

j dirbtuvėle. Barnė 40 x 60 pėdų su 
Keti. ... ' skiepu; užtvaros dėl 10 karvių ir 3

3) Blogiausia tai tas, kad arklių, malkinyčia. vežimams pašiu- 
•i • • ~ 1 rė. vištininkai. Visi šie budinkai ere-Stl SGipiTYiO KOlYllSl- , rame stovyje. Šioj vietoj buvo laiko-

jos nuolatai mainėsi iždi-1 n?a 25 karvių srovi tik 4 mai-
v . . . T,. . . i les atstu nuo gelzkeho. Dabar pato-ninkai. Pirmiausia izdinm- . riausias laikas nupirkt šią farma. 
ku buvo P. Puodžiukaitis, T5i. Iriausia proga, kuri gali
paskiau r. Liuomskas. 1 am supratimu tai yra geriausia propo- 
pasitraukus iždininko par- z.'ęua mvestyti pinigus. Aš patar- 
'. _. T ... 1 ! eiau kiekvienam nenraleisti sios pro-
eigas ėjO J. Kasiulis, ant ga-’gos, o pirkti tuojaus. Kaina tik 

Dabar ! 52.500. Įnešti 81500. Likusieji pini-
i gai ant mortgičio su 6 nuoš. Šioj apie- 
,:-'--j farmas gaiima pirkti už pi 

I giausią kainą.
’ j farmas daugeliui lietuvių. Gvarantuo- 

farmų i> u lėti no.
Racinc's Farm A gene y 

Danielson. Conn.

Paskiaus, paaiškė- ir LĄOO kordų gerų malkų, 
jus kad Unijos raštininkai ^pi? i25,oo<

Aš patar-

Kaina
$1500. Likusiejilo P. Macalis. 

galime maž-daug rasti, kiekpinkėj farmas gaiima pirkti 
kuris iždininkas išmokėjo, I aviau
bet dar negalime rasti kiek ; ju teisingą patarnavimą. Reikalauk 
kuris iždininkas priėmė, nes p’ 
raštininko knygose nėra už-i 
rašyta kiek kuris iždininkas 
pinigų priėmė, o protokolų! 
raštininko nėra užrašyta 
nuo kada pradėjo ir baigė 
kuris iždininkas eiti iždinin
ko pareigas.

4) Aukautojai ne visi au
kas siuntė taip kaip buvo 
spaudoje ir atsišaukimuose 
nurodyta: vieni išrašė če
kius ar rnoney orderius ant 
va.rdo raštininko —. . ............. ...... ... _______
siulio, .ant pirmininko — M. i tiems. Payeiykit prisiųsti jums musų 

---------- daug naudingų dalykų apie 
šią nepakenčiamą liga, kurių jus ne
žinot. Mes turime prisiektus paliudy
mus ant ranku iš visos šalies, kad 
PLAPAO PADUŠKAITES prašalino 
visus pavojus, kokie paeina nuo pat
rūkimo ligos. NELAUK IR NEATI- 
DEL10K NEI MINUTOS; Pasiusk 
savo vardą ir adresą šiandien. Mes 
pasiųsime dykai išbandymui PLOPAO 
ir knygą apie patrūkimą. Adresas: 
PLAPAO CO. 3058 Stuart Bidg.

St. IjOuis, Mo.

i

PATRUKĘ ŽMONES
Meskit šalin paraiščius!

Tūkstančiai žmonių rado sau pa- 
gelbą nuo patrūkimo ir paraiščiais 
susivaržymo kančių, vartodami 
STUARTO moksliškas ADHESIF 
PLAPAO PADUŠKAITES. Persitik
rink ir mesk šalin savo-seną paraišti. 
šalin su plieno arba gurno suvaržy
mais. kurie daro nesmagumo iv skau
smo. Mes pasiusime jums

IŠBANDYMUI DYKAI PLAPAO
Nerokuojam už tai dabar ir nie

kuomet. Papelyk i t mums prisiųsti

P
Tg_ t iums daugvlię prirodvniu, ką gero 
’ t PLAPAO PADUŠKAITES padarė ki-~ " * - - - - - 

Skučo, “treti-įį: iždininkams j
persimainius, ant senojo iž
dininke ir tt.

5) Po birželio 21 d. riau
šių tūlą laiką policija nelei
do netik susirinkimų lajkyt, 
bet ir pašalpas išdalyti. Tat 
pašalpa buvo išmokama 
vieniems ant gatvių, kitiems

LIETUVIS DENTISTAG

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS)) 

425 Broadway, priešais paštą.
SO. BOSTON Tel. So. Boston 823 
ivalandos:

Nuo 9:30 iki 12
" 1 " 9
“ 6:30 “ 9

i
1

Tel. S. B. 2488. i!
Dr. J. C. Laidžius Styso&r !•

ii
iii 
i!

LJETUVYS
Gydytojas ir Chirurgas.

366 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

^VMERICAN K

i
N

[

Į A. L KAPOČIUS
4
:
4

Tel. So. Boston 506-W •
DAKTARAS

LIETU VYS DENT1STAS.
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną. |

Nuo 2 iki 9 vak. | 
NENEL1OM1S i 

iki 1 v. po pietų. J

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name

251 Brvadwav, tarpe C ir D
SO. BOSTON. MASS.

st.

f

i 
j

i
I

i
i 
i

į

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną. rr.
Nuo 7 iki 8 vakaru. .:

321 HANOVER 8T.
BOSTON, MASS. i

.■
)

Dr. £ J. Karalius
Gydytojas

ir. Chirurgas
Gydo užsenėjesias ligas 

vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAI ST.
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

Dr. AChristian
SPECIALISTAS

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

PETNYČIOMIS
nuo 5:30 4ki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEK OJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST„
BOSTON, MASS.

Į

CaL tfaymarkal 41*4 
Gyvenimo T«L: Cambridge MM.

Dl AL FIDERICTICZ,
GYDYTOJAS IR ( HIRURGA8.

Specialiame Slaptų ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo S iki 7:80 
tventadieniais nuo 10 iki 1

•i CANAL ST.. BOSTON.
Room 215 ir 218.

Tiesioginis perplaukimas tarp

NEW YORKO ir HAMBURGO
Labai paranki kelionė Lietuviams ir Rusams.

Dideli moderniški garlaiviai išplauks sekančiomis dienomis: 
MINNEKAHDA (Naujas) MANClil’ltlA MONGOL1A
3-čia kiesa 21 Gegužės 2 Birželio 16 Birželio.
Laivai iš New Yorko išplaukia nuo Piero No. 86, Norlh River, prie 
\\est l'i-th street.
Trečia tiesa iš New Yorko į Libavą $132.00; i Eytkuuns $130,(40
Trečios klesos pasažieriams y ra duodami valgiai su patarnavimu 
dideliams valgomam kambaryje. Moterims ir vaikams rezervuojami 
kambariai su klasetais. Kreipkitės i Kompanijos ofisą

J^^itaie st.. N«w )ork arba j vietos Agentus.
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M
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M
M

M
M

M
M

i

Generaliai Agentai dėl CENTRALINES ir RYTU EUROPOS 
NORTH - GERMAN LLOYD BRE.MEN.

Iš NEW YORKO TIESIOG l
BREMENĄ, DANCIGĄ ir LIEPOJU
Laivui plaukia tiesiai į LIEPO ŠŲ per Dancigą.

S. S. ANT1GONE išplauks Gegužės 3 ir Birželio 15 
S. S. SUSQUEHANNA Gegužės 21 ir Liepos 5 
S. S. HI'iJSON Gegužės 28 ir Liepos 13

Kreipkitės: 99 Statė st., Boston. Mass. arba prie Vietos Agentų.

Dr. L. J. Podder
' Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS. 

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

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

69 CHAMBER ST- BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

1

4

i

i i 
i

Ruimai su 2,4, ir 6 lovom ant šių visų garlaivių. Specia- gsSĮ 
liai valgomieji ruimai, rukyrpui ruimai, sėdėjimui ruimai flTHj 
ir pasivaikščiojimui deniai, visas tas patvarkymas trečius |M 
kiesos pasažierisnts. VU

Reikale rašykit bile vienam musų autorizuotam Agentui 
arba

30 BROADWAY, NEW YORK CITY. 83
VVITH W1TH

H AMBURG AMERICflN CW

Laivai ”HANSA” (Ex-Deutsch- 
•and). ”BAYERN” (naujas) ir 
”WUERTTEMBERG” , naujas) 

pradės plaukiot Birželyje.

’ BILE KAS GALI GRAJIT
} ANT ŠIOS PUIKIOS FLEITOS

i vF™™“"
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šis puikus muzikalią instru
mentas— tai didziausis Europos 
išradimas. Labai paprastas. 
Jus išmoksite ant jos grajit j 
kelias minutas. Jokių mokini
mų nereikia. Puikus palinks
minimui jūsų stuboj ir susirin
kimuose. Kaina tik 3 dol 50c. 
su 7 populiarem dainom. Ne
siųsk pinigų. Užmokėk, kai ap
lankysi. (18)

ORIOL CO- Dept T.
15 BARK ROW. NEW YORK.

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO
Per LIBAVA Arba HAM BURGA-EITKUNUS

Laivai išplaukia kas 
> " 14-tą dieną.

Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:—
S. ESTONlA Gegužės 1 S. S. LITUANIA Birželio 1
S. I'OLONIA Gegužės 18 S.. S. ESTONlA Birželio 22

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

Į LIETUVA

TARP NEW YORKO IR HAMBURGO
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MASS. AVĖ. GARAGE, Ine.
J. MATHUS. TREAS.

PIRMUTINIS LIETUVIŲ
GARAŽIUS-

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

2353 MASS. AVĖ,
NO. CAMBRIDGE. MASS. 

Telephone: Camb. 2593.
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Tel. Roxbury 3939-W Į 

RUSIŠKA-TVRKIŠKA Į 
PIRTIS !

Par.edėliais ir Utarnikais dėl 
Moterų. Kitoms visoms die
noms dėl vyrų.
Pirtis švariai ir gražiai įtaisy
ta.

2 OT1SFIELD. 
RONBUKY. MASS.

■
1

s

Pasportai į 
Lietuvą.

Mes parūpiname greitai 
PASPORTUS 

su Latvijos vizų keliauti
I LIETUVA 

važiuojantiems per Libavą 
tiesiog iš New Yorko.

Geriausia patrnavimas ir 
pigiausios Kainos siunčiant $ 
siuntinus per telegramą ar- f ‘ 
ba per paštą į LIETUVA. | 

čekius išduodame į Lie- | 
tuvių Komercijine Banką | 
Kaune. £

Pinigai važiotis su savim t 
neparanku. £

Interaational Bankers f

Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis 
Ccntralinės Europos.

Mount Carroir........ Balandžio 7
Mount Clay"............. Gegužes 12

"Mount Carfoll (naujas) Gegužes 19
Mount Clinton” (naujas) Gegužės 26

fe

Cempany |
103-5 SALĖM ST„ |
BOSTON, MASS. |

Įseigta 1880 m. f

i®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®**?

j v
į Dr. RkKterio Galingas Šeimyninis Linimentas!
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Tel. Beach 6933

DR. R. M. FRIESM1N
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 VASIIINGTON ST. 

» BOSTON. MASS.
r----------r 
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Pain-Espelleris 
yra naudojamas, su- 
viršuin per f,o metų, 
beveik viso, e pasau
lio valstybėse.

Nuo rcumatiškii 
skausmų, r.et:ra'.~i- 
jos, apšluLimo. r.ik- 
sterėjime, raumenų 
nuvarginimo ir 
tam pašalini 
ankstyvo perša 
šitas-senas, ištikimas 
Šeimynos drau 
suteikia neapkain 
Įamą pagalbą.

Kiekvienas aptie- 
korius parduoda 
Pain-feipelleri. T a- 
čiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri
kuotų.

F. AD. RICHTER A CO., 
3rd Are. 4 35lkSt„ 
BraoHva, Ne* Tark

t*

1t
ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis 

LOL'IS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas ir 
kriminališkas.
66—67 Journal Building 

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

I 
5

LONGINAS mJINlS

2.0x- a. F" 3 "

Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentu 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

MOTERIMS PLAUTIS 
ČIRKŠLĖ $2.45

_ Srfcilt tūkstančiai notarų su 
paaitankinimu rekomenduoja. Pada
ryta ii minkšto raudono gumo, įtalpi
na tavyje 8 uncijas vandens, čirki- 
kia plačiai i ialia, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisinsk 82.45 su sa
vo antrašu. Taipgi mes turi
ne daugybe tiem panešiu dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojave.

FISHLKIGH * CO, Degt 994,
CHICAGO, ILL

I 
l 
I I
I

HENRY F. MILLER & SONS 
PIANO CO.

Kiekvienas, kuris turėjo 
progą grajinti ant ROJA
LIŲ F. MIULERIO PIA
NŲ 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 augščiausio 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.

Parduodami musų ROJALIŲ daugelį, mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai.
Henry F. Miller & 8ons Piano Co.
395 BOYIJSTON STREET, BOSTON, MASS.



t-x 1*1 1 11* muluotąji 1921 m. kovo 9 d.,Delei derybų su lenkais.;^
į Sąjungos globoj, kad išrištų 
lietuvių lenkų konfliktą.

„Lietuvių Vyriausybė pa
reiškia sutinkanti, kad šios 
konferencijos pirmininku $ 

•butų Paul Hvmans ir kad ji,! 
i Įvyktų po mėnesio Briukse-jg 
py. . ž

„Kai dėl ginčijamų teri- « 
tori jų laikino statuto, lau.-^|

Mes, darbščiai statydami 
savo demokratinę darbo 
žmonėms valstybę, ris dai
romės Į vakarus, Į lenką val- 

. stvbės pusę, klausomės, 
kaip ten vis ginklais žvango, 
grūmoja ir susirūpinę klau
siame vienas kito: ar ims iš 
ten perkūnai i mus trenkti, 
musų taip gražų darbą ar
dyti, ar spėsime savo gra
žius rumus baigti, juos tvir
tinti... -*

Taip, audra vis grūmoja 
mums iš musų neramiųjų 
kaimynų lenkti pusės; nenu-j 
ilsdami jie vis stato mums 
pinkles. Vienas, kitas tų 
pinklių mes suardome, štai 
jie klastingai kitas jau su
randa, ką nors naujo sugal
voja, visam pasauliui ką 
nors pameluoja. Rupi jiems 
musų duoninga Lietuva, pa
vydi jie mums musų laisvės, 
kur kas geresnės kaip pas 
juos tvarkos, gintarais bliz
gančio juros pakraščio; 
jiems pikta, kad mes skolų 
neturim, o labiausiai, kad 
mes dvarų žemes daliname, 
ponų miškus užvaldome, 
lenkų ponų galybę su šakni
mis, kaip kokią piktžolę, iš 
žemės rauname.

Labiausiai vis dėl - Vil
nius ir jų žemių pinklių pi
nama. Užgriebę jį, pasijuto 
ten netvirtai sėdį, taigi su
manė plebiscitu sau tą seną 
lietuvių lizdą amžinai prisi
rišti. Tečiau pasižiurėjo, 
kad tikras plebiscitas ne jų 
naudai gali išeiti: žmonėms 
jie jau perdaug Įsipyko, 
žmonės ėmė suprasti, kad 
pas juos atėjo vilkai avių 
kailiuose. Taigi sugalvojo 
ypatingą, dar niekur negir
dėtą plebiscitą arba, kaip jie 
ėmė vadinti, žmonių atsi- 
klausimą: girdi, reikia, kaip 
norint, išrinkti neva žmonių 
atstovus, o jau tie neva at
stovai spręs, kur Vilnius tu
ri dėtis — prie poniškų len
ku ar su „mužikais’’ lietu
viais eiti. Mat visus žmo
nės kartais sunku papirkti 
ar išgąsdinti, tuotarpū, to
kiems išskirtiems neva at
stovams ar Įgaliotiniams 
lengva akis apdumti, pa
pirkti, išgąsdinti ar ką kitą 
padaryti.

Nesutiko nei lietuvių vi
suomenė, nei valdžia dargi 
teisingo plebiscito savo se
nojoj sostinėj daryti. Di
džiausias tai mums užgavi- 
mas ir paniekinimas; juo 
labiau negalėjo sutikti su 
tokiu šunplebiscitu, koki 
lenkai prasimanė. Ir Tautų 
Sąjunga, noromis ar neno
romis stojo lietuvių pusėn: 
plebiscitą atmetė, o vieton 
jo pasiūlė lietuviams ir len
kams derėtis, Tautų Sąjun
gai tarpininkaujant, belgui 
Hymansui pirmininkaujant. 
Ir musų valdžia, St. Seimui 
pritariant, ant tų derybų su
tiko. Ar išeis kas iš jų ar 
ne, bet darybos bus vedamos 
prie liudininkų, visam pa
sauliui girdint; pasaulis pa
matys, kad lietuviai iš tik
rųjų dargi su lenkais nori 
taikoj gyventi, pasaulis už- 
girs, kad lietuvių reikalavi
mai teisingi, pamatys kad 
lenkai akiplėšos, kad jie 
svetimojo siekia, kad savo 
sutarčių nesilaiko, kaip, sa
kysim, padarė su Suvalkų 
sutartimi, vieną dieną pasi
rašė, kitą ją sulaužė. Taip 
mums labai svarbu, kad mu
sų byla su lenkais prieš visą 
pasaulį butų pastatyta ir, 
jei ji bus tinkamai iš musą 
pusės vedama, tai ji mums 
tik naudon išeis, nes musų 
pusėj teisybė; ji lenkams 
tik bėdon išeis, nes jų pusėj 
tik apiplėšimas, svetimojo 
geidimas, neteisybė. Teisin
gi pasaulio žmonės, teisybę 
apie mus išgirdę, musų pu
sėn stos, mus bent geru žo
džiu palaikys, o lenkus pas
merks. šiandien tas daug Sąjun. Tarybos siulimą, for-

reiškia. Bet juk gali atsi
tikti, kad lenkai dėl šiokių 
ar tokių priežasčių bus pri
versti nusileisti teisingiems 
musų reikalavimams ir tuo 
budu musų rungtinės su len
kais žymiai arčiau galo pri
eitų.

Mes, sutikdami viešai su 
lenkais derėtis, tuo pačiulenkais derėtis, tuo pačiu kiant tiesioginių derybų 
sakyte pasakėme, kad mes vaisių, tai Lietuvoj Vyriau-, 
nebijom teisybės aikštėn Į sybė randa būtina 
kelti, kad musų sąžinė gry
na ir jau vien tuo, kad suti
kom derėtis, mes jau daug 
laimėjom, mes jau nė vieną 
dorą žmogų savo pusėn pa
traukėme.

Kokios gi mums ir len
kams tų derybų išlygos? 
Trumpai suglaudus, jos štai 
kokios: 1) išvaryti lenkų ge
nerolą Želigovski, nelaikyti 
derybų metu visoj lenkų už
grobto) Lietuvoj daugiau 
15.000 lenkų kariumenės; 
lietuviams draudžiama už
grobtosios Lietuvos pasie
nyj laikyti laike derybų 
daugiau dviejų divizijų; 2) 
valdžia užgrobtoje Lietuvoj 
pasilieka ta pati, kaip ir lig 
šiol; 3) lietuviai, kiek galė
dami duoda užgrobtajai 
Lietuvai duonos ir sėklos, i 
bet lenkai neturi teisės ten 
daryti rekvizicijų; visą tai 
prižiūri bei- kontroliuoja 
Tautų Sąjungos -Komisija.

Ir nežiūrint to, kad sąly
gos mums ne visai tinka
mos, mūsiškiai vis tik nusi
leido ir sąlygas, su savo pa
taisomis bei pastaboms, 
priėmė. Bjauriausias mums 
tai 2 punktas, nes iš jo aiš
ku, kad jei užgrobtoji Lie-į 
tuva laike derybų bus valdo
ma tų pačių musų nevidonų, 
kaip ir ligšiol, tai duona ir 
visa pašalpa, kurią mes 
tiems nelaimingiemsiems 
patiektume, išeitų naudon 
galų gale, nežiūrint T. Są-

t, kad Su-ii 
valku derybose 1920 m. spa-!^ 
lių 7 d. lenkų prisimti Įsi- 
žadėjmai Lietuvos atžvilgiu l| 
butu tiksliai laikomi. Tuo 4 ....................................... Iibudu I ir II to statuto 
punktai negali būti supras
ti, kaip gen. Želigovskio
kariumenės ir kitos lenkų $ 
kariumenės buvimo legali~ ’ 1 I

£

žavimas žemėse, jų užpliis-!^ 
tose, laužant Lenkų Vyriau
sybės Suvalkuose priimtus 
įsižadėjimus.

„Suvalkų konferencijos 
galiojimas buvo pripažintas 
tiek Lenkų, kurie laikė gen. 
Želigovskį maištininku dėl 
minėtos konvencijas sulau
žymo akto, taip pat ir Tau
tų Sąjungos Tarybos, kuri 
pasmerkė Želigovskio žy
gius i Vilnių ir jo sritį, rei
kalaudama iš Lenkų netei
sėtai paimtos teritorijos e-, 
vakuacijos. Į
„Lietuvos vyriausybė laikoj 

savo pareiga kiek tesėdama,)s 
duoti pagalbos maistu :rj 
sėklomis gyventojams gin
čijamų žemių, kol kas lenkų 
kariumenės paimtų, tečiau) 
pasilaiko sau kontrolės teisę, I 
sutartinai su Tautų Sąjun-[ 
gos Militarine Kontrolės; 
Komisija, tam tikslui*, kad 
produktai iš Lietuvos butų 
tinkamai skirstomi vien 
vargingiausių civilinių gy
ventojų tarpe.

„Be to, Lietuvos Vyriau
sybė kreipia Tarybos domę 
j tai, kad yra reikalinga tik 

jungos kontrolės, ne vietos sliai aprėgti okupuojančios' 
žmonėms, bet lenkams ar jų lenkų kariumenės mėsos ir ■ 
kariumenei. Taigi musų vai- pašaro rekvizavimo teises, ; 
džia, priimdama T. Sąjun- kad okupuotų teritorijų ei-j 
gos pasiūlymą, vis tik parei-, viliniems gyventojams mu- 
škė, kad maisto bei sėklos sų.pagalba nepaliktų iliuzo- 
dalinimas butų musų Įgalite rinė”. 
tinių prižiūrimas. Žinomas 
daiktas, kad mes, dalinda
mi, kad ir už atlyginimą, 
maistą bei sėklas, patrauk
sime savo pusėn vietos žmo
nes ir parodysime jiems,! 
kad mes turtingesni už juos, j 
kad pas mus geresnė tvarka 
ir todėl naudinga prie mus 
dėtis. Lenkai tai gerai žino 
ir jiems tas be abejo labai 
nemalonu.

Tečiau jau dabar pastaty
kime sau klausimą — ar pa
sibaigs mus rungtinės su 
lenkais, jei mes Tautų Są
jungoj bylą laimėsim? Pri
sieina labai ir labai paabejo
ti. Tautų Sąjungos nutari
mas juk nebus ginklu, ar 
šiaip kokia pajiega parem
tas, lenkai gi, savo dvarinin
kų ir kitų didžturčių valdo
mi, kaip ligšiol pasirodė, bi
jo tik... kumščio, kaip ir se
niau musų dvarininkai bijo
davo irgi tik kumščio, tik 
stipresnio už save. Taigi, 
derybas bevesdami, bukime 
atsargus ir akylus: kumštį 
laikykime smarkiai suspau
dę. Atsiminkime, kad užpa
kalyj tikrųjų lenkų stovi 
musų dvarininkai. Jie gi 
gerai supranta, kad bus Lie
tuva nepriklausoma — ne
bus jiems dvarų, nebus ne
priklausomos Lietuvos — 
bus jiems dvarai.

Petras Ruseckas
(Steig. Seimo narys).

Redakrijos prierašas. Čia 
pridedame Lietuvos atstovo 
Tautų Sąjungai p. Galva
nausko notą, kurią jis įteikė 
Tautų Sąjungps Tarybos 
pirmininkui.

„Turiu garbės Tamstai 
pranešti Lietuvos Vyriausy
bės nutarimą priimti Tautų

K KEK! VfP

Už padėlius, paskutiniu 
laiku yra mokamas O

šioje Bankoje yra sudėję suvirš 11,000 depozitorių tau
pymo skyriuje ir suviršum 2,000 depositoriu Komercijos 
(čekių) skyriuje.

TAI YRA STIPRIAUSIS, SAUGIAUSIS IR PARAN
KIAUSIAS BANKAS LIETUVIAMS PADĖJIMUI 

SAVO PINIGŲ.

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.

k?*

South Boston T rus t Co
(steigta 1891 m.

474 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
ELIOT SKYRIUS:

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

i!I

—

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rublis

DUOKIT’PASIUT MUMS.

■žtikrinam, kad Jų* aučėdysit pinigų 
Ir tarėaite GRAŽIUS KUBUS. Kadangi 
mea imam materijų iš gerųjų firmų ir pri- 
■ūerucjam rūbų pagal žmogų, todėl mus* 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo- 
gaaa išvaizda* ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS (R OV SU
ROTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERaL
TAIPGI ISVALOM IR IŠPROSINAM

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darba* gera* Ir užtikrintas. Kaiaa 

prieinama.
Tikra* J**ą breiU ttotsri?

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

T*l*fonaa: So. Boatoa—atCI*

Naujiena! Rašoma Mašinėlė!
Kam rašyt su pluifesna, 

kadangi už mažus pini
gus galima nusipirkt ma
šinukę drukavimui, ”TY- 
I’E'.VRITER.” kuri para
šys geriau ir aiškiau, 
gu su plunksna 
mašinukės kiekv „ 
Ii rašyt teisingai ir grei
tai laiškui 
tus ir tai: 
mokslo, 
gali 
Labai 
na m, 
tvirtai 
kerta.

kiai, taip kaip ir brangi mašina. Turi didžiausias ir mažiausias raide: 
rnerius ir ženklus. Tokią mašnukę turėtų įsiteikti kiekvienas, nes 
parankamas. Prie mašinukės pridedant nykai visus nurodymus 
operuoti. 
Kaina No. 2 ...........
Daug didesnė No. 4

ne-
. Ant tos 
isnas ua-

:s ir dokumen- 
m nereikia jokio 
nes kiekvienas 

operuot tą mašinėlę, 
naudinga kiekvie- 
Padaryta gražiai, 

ir niekad neužsi- 
Rasc švariai, aiš- 

nu- 
didelis 

kaip ją

... $5.50 
... $7.75. 

Siunčiant mums užsakymus, atminkit paduoti nuni< rį katrą mašinukę no
rite, taipgi $1.00 rankpinigių, o palikusius užmokėsit? kaip musinuke ateis 
ant jūsų adreso. Rašykit tuojaus tokiu adresu: <17>

PRACTICAL SALES CO.
1219 NORTH IRVING AVĖ., Dept 91, CHICAGO, ILL.

I

J

LENKAI NEPALIAUJA 
SIAUTĘ VILNIUJE.
Balandžio 12 dieną iš 

, Kauno nuo Balučio yra 
gautas naujas kablegramas 
delei lenkų siautimo Vil
niuje :

„Uždarius lenkams visus 
lietuvių laikraščius Vilniu
je Vilniaus lietuviai Įtekė 
protestą delei šios Muravjo- 
viškos priespaudos. Lenkai 
spėja, jog Vilniaus likimas 
bus išrištas nuosprendžiu 
Bruksely ar kitur, ir kad 
tas nuosprendis lenkams 
bus neprielankus. Todėl 
endekai (Lenkų Tautinė 
Demokratų Partija) sutvė
rė komitetą vardu’ Obrona 
AVilenszczyzny”, dalina sa
vo šalininkams ginklus ir 
stengiasi sukelti karinį 
žmonių ūpą, skelbdami, buk 
lietuviai pulsią ant Vil
niaus. Bet lenkai nedaug 
pritarimo tam randa.

„Balutis, SS2.”
Be to, iš kitų šaltinių Lie

tuvos Atstovybė yra gavusi 
patikrintų žinių, jog lenkai 
yra pasiryžę sustiprinti sa
vo propagandą Amerikoje 
ir padidinti agitaciją savo 
naudai ypač Brukselio de
rybų metu. Tą agitaciją jie 
ruošiasi varyti netik tarp A- 
merikos politikos veikėjų, 
bet ir tarp pačių lietuvių, 
kad sukėlus musų pačių tar
pe suirutę. Todėl ypač 
šiais laikais yra svarbu A- 
merikos lietuvių spaudai 
tinkamai nušviesti lenkų 
akciia ir dėti kiek galima 
apie jų nevykusius darbus 
tikrų žinių. Tepasirupina 
apie tat ir vietos veikėjai.

Liet. Infor. Biuras.

Paarf ginkite naujo t

Ruffles
Su užregistruotu vaisbažsnkliu Snv. VaJst. 

Patentu Biure.

Naujame »ėlyn>»* paltelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmnian- 

Č106 ypatybės šiame vaiste idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles vrs labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puiku* plauku sutaisytajam, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
•iaiypat&i.

Bvtinai 
rfikilii- 
kitę 
Utekto 
pakeli*. 
Žlareklte, 
kad betų 
INK AKO 
▼ais- 
kažeaklk.
-... i „i

IŠIMTIN AS PAS1 f LYM AS 
V Y K A M S

Silpni ir nerviški vyrai būna 
pagelbėti vartojant NOVO. 
Šios puikios gyduolės išgydė 
tūkstančius tūkstančių vyrų. 
Inkstų ligos, nesmagumai pus- 

'lės arba veisimo organų; jeigu 
negalit sukoncentruoti savo 
minties arba natūraliai veikti 
— tuomet NOVO pagelbės 
jums. Nuo šių gyduolių jus pa
liksit stiprus ir žvalus į trum
pą laiką.

Kad parodyt, jogei NOVO 
veikia taip, kaip mes sakome, 
mes pasiųsime jums 15 dienų 
gydymą, vertes 2 dolerių, ap- 
laikę nuo jūsų vardų ir adresą 
ir 59c. stampomis arba pini
gais, apmokėjimui persiuntimo 
ir surišimo lėšų. Isitčmyk, kad 
mes siūlome jums ne samoalą, 
bet 15 dienų gydymą, kuris 
daugeliu atžvilgių gal būt bus 
viskas, ko jus reikalaujat. Šis 
pasiūlymas daromas tik ant 
trumpo laiko ir todėl jus tuo- 
jaus rašykit, o gydv inas bus 
jums pasiųstas greitai be jokių 
užrašų ant siuntinio, kas jame 
vra. (20)

NOVO COMPANY 
DepL 10

Bcx 33, Br.ooklyn. N. Y.i
l

SALŪTARAS

I

ATGAUS JUMS:— 
APETITĄ, 
PATAISYS VIDURIUS 
SUDRUTINS JŪSŲ 

SVEIKATA.
Mes išdirbame daug Lie- 
karsty pagal Europos (se
no krajaus) metodo®, per- i 
tai musų lekarstos yra I 
geresnės negu kitų.
Musų .ŽOLIŲ ir ŠAKNŲ j 
sandelis yra turtingiausia ; 
visoj Amerikoj, nes mes ; 
taupome apie 500 įvairių ] 
šaknų ir žolių. ;
Reikalaukite nuo musų j 
tam tikrų aprašymų apie j 
įvairias lekarstas—siun- j 
čiame persitikrinimui dy- j 

nuo viso- !

►»
!
> kai. Žoles užlaikom
! kių ligų.

! SALŪTARAS
$ CHEM.
| 1707 S. Hateted st„

$ CHICAGO, ILL.

DRUG 
CO.

I$
II

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norit* teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikit* 

ant i00 Salėm str., kur rasit* visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio rau- 
matizmo, r.uo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteik .ame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir jvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiama geriausius daktarus per telefonų už- 
dvką. Todpl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite j A f‘TIEKĄ po numanu

100 SALĖM ST.,
*==į»K~

“Vaikai nustokits 
bereikalingai peštis-— 
yra užtektinai BAMBINQ 
jum abiem!’’

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo dauginus!

Net ir mažyčiai žino, kad

==*=—*=?
_ BOSTON, MASS.

B A M B I N O
yra geriausia gyduole visanc pasaulyje, kuri duoda galimybes būti 
liuesu nuo viduriu užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai! Aprietose parsiduoda po 50c. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš iabaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Aveatse & 35th Sirreb Eorough of Brocklya, rTj'v York City

’ - ______ _____ _ _ __  _ _ - - - __ L- -

NAUJAS ir Naudingas PASIŪLYMAS!
DYKAI! STALTIESE DYKAI!

NIEKUOMET PIRMIAU 
TOKI DIDELES VERTES 
DALYKAI NEBU\O SIŪ

LOMI DYKAI.
Kodėl nepasinaudoti pro
ga dabar, kol dar neper- 
vėlu. Mes turime tik 500 
šių rankų darbo staltie
sių su artistiškais papuo
šimais. Vieną tokių stal
tiesių pasiųsime jums 
dykai, jeigu jus užsaky
site pas mus keturias 
kertinas ne vėliau kaip į 
30 dienų nuo dabar.

Tik pasižiūrėk i šias pu i-

kurios 
pap&oš 

Jos yra vė- 
mcdelio, padary- 

kad tik viena 
reikalingą dėl

kias naujos mados iliust
ruotas kortinas, l...rtcr 
omą mentališkai 
jūsų langus, 
liausio i 
tos taip, 
kertiną 
kiekvieno lango.

Jų artistiškas papuošimas ir gvarant uotas rankų darbas priduoda joms didelis vertės. Jos atrodo labai bran
gios, nei už $15.00 negausit geresniu arba kurios ilHau lmkytų. Mes jas siūlome jums pą^Į specialę kaina ūk 
už #2.95 kiekvieną. Bet jeigu jus užsisakysit ant syk dėli ketanų n*Y^’ nts kt“turias
mes atiduosi™ jums už ?io.8o. Priegtam pridėsimo dar PU.KIA bTALnEhEvisiskai J > KAI.
Atmink, kad šis specialią sup^indinima pasiūlymas tik ant šio menesio. Todėl siųsk užsakymą tuokus, o už-
tikriname, kad nesigailėsi.
Nesiųsk mums jokių pinigų. Tik pa
siųsk kuponą su 35c. stampomis dėl 
persiuntimo lėšų. Likusius užmokėsi, 
kuomet siuntinys ateis į jūsų namus.

UNION SALES CO.. Dept 15o 
2029 W. CHICAGO A VĖL, 

CHICAGO. ILLINOIS.
Mes gvarantuojame pilną užsigančdi 

i nimą arba pinigus sugrąžiname.

KUPONAS.
Gerbiamieji:— Malonėkit prisiųsti man .... kertinas, už kurių per- 
siunt ma siunčiu 35c. $10.50 užmokėssiu įk> aplaikymui. as užsakau 
keturias jų. kad galėčiau gauti staltiesę dykai.
Vardas ir Pravardė .................•..........................................................................
Adresas ................................................................................................'............ ....
Miestas ir Valstija ..............................................................................................
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Vietinės Žinios
Simono Daukanto Mokyklos 

reikalu.
Gerbiamoji "Keleivio" 

Redakcija!
”Keleivio” 16-tam nume- 

i’yje, vietinėse žiniose, jus 
darote paklausimą: "Kas 
atsitiko su Simono Daukan
to Mokykla?" Toliaus klau
siate ar ji mirus ar gyvuo
ta °

Su mielu noru čia suteik-1 
siu jums visas informacijas, j 
o kartu ir visiems kitiems. I 
kurie žingeidauja šia moky
kla.

Simono Daukanto moky
kla gyvuoja. Ji turi jau ir 
čerteri iš Massachusetts 
valstijos, ir apie $150.00 pi
nigų. žodžiu, viskas geriau
sioje tvarkoje.

Bet kodėl ji neveikė per 
nekuri laiką? Štai kame 
priežastis: 1917 m. ji buvo 
suorganizuota ir pavadinta 
"Vaikų Vakarinė Mokykla. 
1918 m. ji liko pilnai sutvar
kyta ir pavadinta S. D. M. 
Ją lankė netoli 300 vaikučių. 
Jos vyriausia mokytoja bu
vo panelė Z. Puišiutė, o So. 
Bostono parapijos klebonas, 
kun. Tarnas Žilinskas, buvo 
jos vyriausiu perdėtiniu. 
Dailės mokytoju buvo kom
pozitorius Mikas Petraus
kas. Mokytojus statė ir visą 
mokyklą valdė visų So. Bos
tono* ir Bostono draugi i1’ at
stovų išrinkta valdyba. Mo
kyklą rėmė visos So. Bosto
no ir Bostono draugijos, ir 
visi So. Bostono lietuviai, 
aukaudami kiek kas išgalė
dami jos palaikymui. Neku- 
kie geros valios biznieriai 
(A. Ivaškevičius, J. Kava
liauskas) aukavo net po 
Šimtą dolerių. Visi džiaugė
mės ir gėrėjomės, kad mums 
taip gerai sekasi. Tik vie
niems klerikalų vadams ir 
"Darbininko’’ štabui ta So. 
Bostono lietuvių vienybė 
baisiai nepatiko. Jie iš pavy
do sau pirštus kramtė, kam 
ne jie tą dalyką ūžmanė. Jie 
tik laukė progos, kada tą 
šventą darbą suardžius. Tą 
žiemą Įvyko So. Bostono pa
rapijos kunigų permainos. 
Nuėjome pasikalbėti su nau
ju klebonu ir tuojaus pama
tėme. kad mokyklai bus sun
kumų. Buvo pareikalauta, 
kad Puišiutė nemokytojau
tu. ir 1-—

_____ j kitaip jie,! 
t. y. klerikalai, ardysią mo
kyklą ir demoralizuosią 
draugijas. Labai buvo gaila. 
Derėjomės, nusileidome 
kiek tik žmogus pats save 
gerbiantis nusileisti gali, bet 
tas musų nusileidimas daly
kų nepataisė, tik labiau 
griovikus Įdrąsino. Pamatę, 
jog mes ant bet kokių išlygų 
sutinkame, kad tik palaikius 
mokyklą, jie pareikalavo, 
kad ir mokyklos vardas bu
tų pakeistas, nes Simono 
Daukanto vardas jiems ne
patinka. To jau buvo per
daug. ir mes jųjų reikalavi
mus atmetėme.

Tuojaus, už kelių dienų 
gauname laišką nuo miesto 
mokyklų sekretoriaus, kad 
kunigas Urbanavičius pada
vė aplikaciją, prašydamas 
lietuvių mokyklai kamba
rių; prie to dar sekretorius 
sako, kad jis gavęs informa
cijų, jog mes Simono Dau
kanto mokykloj mokiną 
"bolševizmo," "bedievybės”, 
ir kad musų mokytojai esą 
"jhi policijos priežiūra," 
kaipo pavojingi žmonės. 
Prasidėjo tąsvnės, kurios 
tęsėsi iki liepos mėnesio ir 
išrodė, kad nei vieni nei kiti 
negausime mokyklai vietos. 
Tada klebonas, sukvietęs 
apie 7 kunigus, pasiėmė Ro
maną kariškio uniformoj ir 
nuėjės pas mok. sekretorių 
jsipvasė mokyklai vietą. Ga
vę iš miesto mokyklą, kleri
kalai užgriebė ir visus musų

rankvedžius, kurie kainavo 
virš $60. ir kuriuos panelė 
Puišiutė, užbaigus mokyk
los sezoną, nieko blogo ne
manydama buvo sudėjus 
"Darbininko” rekadeijoj. 
Pasilikę taip apiplėšti ir da 
užvilkti iki liepos mėnesio, 
nebuvo nei kalbos apie ati-. 
darymą mokyklos. Taigi, Į 
viena vasara ir praėjo. Ant-j 
rą vasarą So. Bostone nega
lima bu\t> gauti kambarių' 
mokyklai, nes miesto nioky- 

i klos buvo taisomos. i „ - „ i ” * - •
I Tuo budu praėjo ir kita kuns turėjo įtaisęs
vasara. Bet ši pavasari jau Jmp2°iąk-por į°\“

: bandysime Simono Daukan- *■ .cott l^ace- Konfiskuota 
to Mokyklą atidaryt.

Su pagarba
S. Norkūnas,

S. D. Mokyklos ižd.

Užtiko bravorų.
Pas tūlą Rayeli po Nr. 74 

Bellevue st., Dorchestery, 
subatos naktį policija užti
ko slaptą bravorą pilnam 
darbe. Konfiskuota 5 kvor
tos išvaryto spirito, 30 gor
čių alaus ir bravoro itaisos.

Suėmė So. Bostono 
degtindarį.

Is subatos Į nedėldenį 
blaivybės agentai suėmė So. 
Bostono degtindari W. Sim- 
DSOna. kuris tnrėin

i visas bravoras, užraugta 
! broga ir gatava degtinė.

Negalėjo gaut darbo, nusi
žudė.

Bostono ’Todžingauzėj” 
pereitą subatą nusižudė 6-3 
merų amžiaus darbininkas 
Ward, nes negalėjo rasti 
darbo.

Skandališkas graftas.
Massachusetts legislatu- 

roj dabar eina tardymas 
1918 metų legislaturos na
rių. kurie, kaip pasirodo, bu- 
bo papirkti strytkarių kom
panijos ir turėjo daugybę 
jos šėrų. Tai buvo tais me
tais. kuomet valstija atpir
ko iš strytkarių kompanijos 
Cambridge’aus tuneli labai 
geromis sąlygomis kompa
nijai ir pakelta mokestis ant 
karų iki 10 centų, šitie nuta
rimai pakėlė tuomet stryt
karių kompanijos šėrų kai
na nuo $55 iki $75, iš ko pa
sipelnė patįs ponai legislato- 
riai. kurie buvo gavę daug 
tų šėrų vietoj kyšių.

Kai kurie vagis jau prisi

ar jie bus nubausti, tai rei- ^oc^e, nes dėl besitęsiančio 
kia abejoti.

Prudential Banke išeikvotas 
visas kapitalas.

Bankų komisijonierius 
Allen skelbia, kad Pruden- 
tial Banke, kuris per tūlą 
laiką stovi jau valdžios už
darytas, yra išeikvotas be
veik visas kapitalas, ir jo šė- 
lininkams reikės sudėti da 
•S400.000, kad išmokėjus de
pozito riams.

i ----------
Namu statytojas pasikorė. 

Bostono priemiesty Eve- 
rette pereitą subatą pasiko- 

tu šunvbiu, bet namų statytojas James F — I X\ XX 1 — XX XX XX.—, xx I 1x , A.
streiko toj pramonėj jisai 
negalėjo gauti darbo.

Pirmos Gegužės apvaikščio- 
jimas.

Cambridge’aus lietuvių 
pažangios draugijos rengia
si iškilmingai apvaikščiot 
ateinantį nedėldieni Pirmos 
Gegužės šventę. Tuo tikslu 
yra pasamdyta graži Rhode 
Hali salė no Nr. 40 Prospect 
st, kur 2 vai. po pietų bus 
•r.?sinis mitingas. "Kelei
vio" redaktorius d. Michel- 

įsonas kalbės aDie tarptauti-; 
| I koXmmjančTų £Kikų Si-

Jnuos. Dainuos taip solistė 
šarkaitė ir kiti dainininkai. Į 

iBeto da bus muzikos, dėklą-' 
inrcijų. monologų ir kitų 

i namarginimų. Įžanga dy
kai. Visus kviečia

• Komitetas.

Nušovė žmogų.
I Ant Margaret ir Prince 
gatvių kampo (Nord End) 
pereitą sąvaitę buvo nušau
tas niekam nežinomas žmo
gus. šaudyme dalyvavo keli 
vyrai, bet kada atvyko poli
cija, visi buvo jau išbėgioję, 
tik vienas gulėjo peršautas. 
Šalia jo gulėjo ir jo revolve- 

■ ris, iš kurio 3 patronai buvo 
iššauti. Policija spėja, kad 

išardymas Įvyko tarp dviejų

D?±L'hM?n ir ka:! užmotasis
Dainuo* taip soliste,vienas t)J šaiku va(Jas_

I Socialistų balius pavyko.
i Aną utarninką Lietu- 
ivių Salėj buvo LSS. 60 kuo
pos balius. Nors iš vakaro 
toj pat salėj buvo buvę kitos 
organizacijos šokiai, Į socia
listų balių žmonių prisirin
ko tiek, kiek tik galėjo sve
tainėn tilpti.

yra

kad klebonas vienas Ncspiaudykit ant šaligatvių, 
skirtų mokytojus; kitaip jie,. p>ostone yra Įstatymas, 

ant 
lai- 
bet i D.L.K. Keistučio Draugija 
Pa į iš Bostono centro

Turės nepaprastą susirin
kimą 1 d. gegužės po N r. 694 
Washington st, 6 vai. vaka
re. Turi pribut visi nariai, 
ypač tie, kurie gavo atviru 
čių ir nepribuvo ant extra 
susirinkimo, laikyto 18 ba
landžio. Pribukit visi, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. 
Kviečiami ir tie. kurie norė
tų prisirašyt prie prakilnios 
Bostono Dr-jos.

Kviečia komitetas:
M. Versiackas, pirm. 
A. Mocejunas, pr. ras.

Bostone yra 
kuris draudžia spiaudyt 
šaligatvių. Pastaruoju 
ku jo niekas nepaisė, 
dabar sveikatos skyrius 
reikalavo, kad jis butų pil
domas. Taigi pasisaugokit, 
nes už nusispiovimą ant ta
ko policija dabar gali areš
tuoti ir reikės užsimokėti 
$5 bausmės.

Streikierių susirėmimas su 
streiklaužiais.

Ant Summer ir Hovvley 
gaivių pereitą sąvaitę įvyko 
.smarkus susirėmimas tarp 
streikuojančių ir streiklau- 
žiaujančių moterų siuvėjų. 
Streikininkės pripylė strei- 
kk,užėms pipirų i akis ir nu
traukė nuo galvų skrybėlės 
su plaukais, 
lerrnas ir keiksmai, 
vusi policija areštavo 
strei klerkas.
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iavimai. Jeigu streikas Į- 
vyks, tai 90 miestų ir mies-'A 
telių Massachusetts rytuose 
paliks be gatvekarių.

’ -------------------------- -

Ant Washingtono gatvės ♦♦♦ 
Bostone pereitą nedėldieni ♦♦♦ 
automobilius suvažinėjo ♦?♦ 
žmogų. '♦%

nu-Gatvekarių tarnautojai 
tarė streikuot.

Massachusetts rytų gat
ve karių kampanijos darbi
ninkai nutarė išeiti i gegu
žės Į streiką, jeigu iki to lai
ko nebus išpildyti jų reika-
----- --------------- - V-----o — -------------------------- - _ 

vyks, tai 90 miestų ir mies- #*<
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KELIAUJANTIEJI LIETU
VON, APSISAUGOKITE!
Vietinė klerikalų Bendrovė, 

kuri šioje apielinkėje žinomai 
kaipo "Lašinių Bendrovė," kuri

NORIU PIANO
Kas turi gerą, bis k j vartotą. P 

neškite man. Aš noriu pirkti g 
pianą. (18

A. M1ZARA
10 Pacifie st., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 19.M.

taipgi pradėjo garsintiS: kad NUBUS, FaTBlS, f
oars eža gerai ir keliaujančius į «
Lietuvą, ve kokį skymą padarė. ir pJ‘daro“c tkumentus. (20)

F. J. BERNATOU K Z
IR S. GI RA1.SKY

169 Court St.. Boston, Mass.
Tel. Haymarket 442

Ar nori susipažint su visų tautų Dievais? Jei nori, 
kuvoro

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO 
SENOVĖJE?

Kaina $1.00; audimo apdarais $1.25. 
Gaunama "Keleivio” Redakcijoj

255 Broadway, So. Boston, Mass.
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Aš nusipirkau 3 laivakortes ir 
užmokėjau pinigus iš anksto ir 
turėjau išvažiuoti 28 balandžio, 
štai gaunu žinią, kad aš turiu 
primokėti da $90.00, jeigu noriu 
išvažiuoti i Lietuvą. Nueinu pa
klausiu už ką tie $90.00 reika
lingi. Na ir pradeda man pasa
kot. kad niekaip kitaip dabar 
negalima parvažiuot į Lietuvą 
kaip tik per Lenkiją ir todėl rei
kia lenkams užmokėti po $30.00 
nuo galvos.

Išgirdęs tą pasaką as tuojaus
nuėjau pasitaruinėt pas kitus ESSEX ST, BOSTON. M 1SS
žmones ir sužinojau, kad Lenki- j------------------------------- ——
jos galima apsilenkti ir Laiva-

į Lietuva prekiuoja tik ■£• 4
| GERIAUSIA I 
^VALGYKLA 
I i I

SUSIPAŽINKITE!
Jus reikalaujat musų tavorų, o mes

, reikalaujam jūsų pirklybos.

OLSEL1S DRY GOODS IK VISOKIU 
MAŽMOŽIU-

Geriausia prekybos linija visoj 
: Naujoj Anglijoj.
| Pavelykit, kad musų pardavėjas 
jumis atlankytų arba užeikit j musų 
parodos ruimus.

PAC1FIC SPECIALTY CO.

korte 
S105.

Tai matote prie ko priėjo mu
sų klerikalų biznieriai: meluoja 
savo žmonėms, lupa po $30.00 
brangiau už laivakortę nuo sa
vo žmonių keliaujančių į Lietu
vą. kad sušelpti Lenkijos šlek
ias. Todėl kiekvienas, kuris no
ri keliauti į Lietuvą, apsižiurė- 
kit su kuom turit reikalą, nes 
nebus laikas, kada tokie be sąži
nės mekleriai pasigaus į savo 
nagus. Buvau tos bendrovės ša- y 
lininku, pasitikėjau jiems dau- £ 
giau negu sau pačiam, visokiuo-'l 
"se atsitikimuose gyniau juos ? 
aklai, ir už tai 
kėjo. Pats savo akimis pama
čiau kaip jie plėšte plėšia iš sa- 
\ o žmonių po $30.00 kad atiduot 
lenkams ir kad mus lietuvius 
per\’ežus per lenkiškų grobikų 
nagus. Vienas iš Keleiviu

PARSIDUODA GERAS COLU.MBIA 
GRAMAFONĄS.

Vėlesnio styliaus, sykiu ir didelis 
rinkinys rekordų, gana žema kaina. 
Kreipkitės vakarais

V. B. Ambrozaitis
291 E st., 2-rų lubų So. Boston. Mass

i f
gyniau .

’ie man apsimo-
11IŠlt

PARSIDUODA FORN1CTA1 PIGIAI, 
galima pirkt visus sykiu arba atski
rai. Norintieji trati paimt ir tuos pa
čius kambarius. Norime parduot grei
tai.

ANTANAS BABECKAS
78 VV. 8th st., 3-čių lubų,

So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FGRNYCIAl. Noriu 
narduot greitai, nes turiu išvažiuot.

JUOZAPAS URBONAS
242—5th st,' So. Boston. Mass.

PARSIDUODA NAMAS. ŠTOKAS 
IR FORNIČ1A1.

Savininkas nori išvažiuot i Lietuva 
ir parduoda viską pigiai. Galima pa
matyt bile kada. Kreipkitės pas: (17) 

J. LINGVINAS
465 E. Eighth St, So. Boston. Mass.

’ * ■■

Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikata.
f

ę Isivalykite savą kraują.I Dabar jums reikia pavasarinių gy- ( ( 
duonų. Nuo pasekmes budo gyve
nimą laikė žiemos, užsilailcimo vidui. I > 
neturėjimo gaivingą oro ir per stoka ( ( 
vaikščiojimo, jusu organizmas tapo 
apsunkintas, virimas maisto nusilp- ' 
motas ir sąnariai kiek tiek neveiki. ((

evera’s 
Blodal

I W. F. SEVERĄ CO.

CEDAR RAPIDS. IOVVA

Statykite Garage us ir Namus
Musų BUDAVOJ1MO DEPARTMENTAS susideda iš 

geriausių Bostono Inžinierių ir Architektų, ir laikyda
mi už garbę pranešame, kad jau ši pavasarį savo darbą 
pradėjom tarp lietuvių.

Mes kaipo Lietuviška Bendrovė, lietuviams padary
sim pienus, duosim patarimą per laiškus arba asmeniškai 
—dykai; taip pat užtikrinam iš kalno kad mes pabuda- 
vosim GARADŽIUS, NAMUS, arba MURUS, daug pi
giau negu svetimtaučiai.

Mes apsiimame darbą visose Naujos Anglijos Valsti
jose. Tad kas tik interesuojasi budavojimu ir norite pil
nesnių informacijų, kreipkitės laišku arba asmeniškai.

VINCENT A. JENKINS, INC.
395 Broadway, - So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2341. 4MNMK Construetion Dept.

GERIAUSIA

ir

STRAND LUNCH
VALGIAI švieži 

pagaminti.

ir mėsos tur geriausį 
\ ;skas švariai ožiai-

Visokie 
skaniai
Sriubos 
skoni, 
koma.
Maloni ii švari užeigos lieta 
lietuviams. (lyj

30 i

K. BLINSTRŪBAS
Savininkas

BROADHAY prie D ST.
SO. BOSTON. MASS.
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[Kviečiame visus in Talka
JSJįį Lietuviu Namų|Budavotojų Bendrove •SS

Tai yra vienintelė lietuvių bendrovė, kuri susideda iš pa
tyrusių amatninkų ir rūpinasi sistematišku namų budavo
jimu Lietuvoje. Svarbiausiu siekiu tai yra tas, kad sutrau
kus į daiktą visus lietuvius amatninkus, sukeliant reika
lingą sumą pinigų ir nieko nelaukiant pradėti darbą Lietu
voje. «

Taigi brangus lietuviai, jeigu manot, kad yra reikalinga 
pasidaryti sau šviesesnę ateitį, kad sugsįžus į savo tėvynę 
nereikėtų vergauti kitiems taip, kaip per amžius lietuviai 
buvo kitų vergais. Todėl nelaukime pakol svetimtaučiai pa
ims i savo rankas Lietuvos pramonę, tuomet mes vėl liksi
me jų vergais.

Viršminėta bendrovė tą darbą jau pradėjo ir jau turime 
labai gražią pradžią taip, kad ateinančią vasarą jau mano
me pradėti darbuotis Lietuvoje.

Kadangi darbas yra didelis, reikalinga daug amatninkų ir 
kapitalo. Todėl kviečiame visus lietuvius prisidėti prie šio 
naudingo darbo, pasiperkant po kelias akcijas, už kurias 
pelnas jau matosi labai geras. Kam laikyti pinigus už ma
žą nuošimtį, kad Įvesdinus j uis į šią bendrovę turėsite dide
lį pelną ir dar galėsite turėti sau užtikrintus darbus bend
rovės Įstaigoje bei dirbtuvėje.

Akcijos tik po $25.00 ir $3.00. surplus. Akcijų reikale 
ir norint informacijų kreipkitės į (18)

LITHUANIAN HOME BUILDERS CO., Ine
109 BR0ADWAY, Room 12, SO. BOSTON, MASS.
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Valgis tinkams į 
kiekvieno

Kiekviena šeimyna užsisan«Jina valgiuvR0AST,BE^D^* viena seimvna su skoniu valgo CORNED 
BEEF ir CORNED BEEF HASH.

JUS užs^ančdinti šiuo valgiu taipgi. Apart to, jus galit suma-
“ o žint kainą jūsų mėsos bilų. Suvienytų Valstijų Valdžia nu

tarė duoti publikai progą susipirkti ganėtinai kenuotų mėsų—RČAST BEEF 
CORNED BEgF ir CORNED BEEF HASH, skiriamų musų kareiviams už
jūryje.

SkflfliOS ITlėSOS ^™os ^šies, tikras budavojantis maistas. Visos 
turi valdžios patvirtinimą (O. K.).

Reisai kenuotu* x pigiau, tos kainos, -kūną jus mokate bucer-
nėse už tas pačias mėsas. (Pasiųsk žemmiau talpinamą Kuponą ir gauk smulk
meniškus musų numušimo pasiūlymus).

P a f a rimas 11 ims Bendrijinis pirkimas nupigina kainas ir tas bu- rdlarimas Jums Ra ant naudos pavieniams. Sušauk Į krūvą jū

sų draugus, gimines ir kaimynus iš jūsų apielinkės. Padarykit biudžetą, kiek 
kiekvienai šeimynai arba pavieniui yra reikalinga. Sudėk viską i daiktą, pa- 
tikrinkie pagal olselio kainas ir pagal reikalavimo numušimą. Tada išrinkit 
iš savo tarpo įgaliotinį partraukti tas kenuotas mėsas kartu, nurodant adre
są, kuriuorni jos turėtų būt parsiųstos. Kliubai, bendrijos arba šeimynos gali 
padaryti naudą sau sulyg šio pasiūlymo, šitaip pirkdami jus gausite didesnį 
numušimą ir sutaupysite daug pinigo.

Apsirūpink iš anksto! 
Kares Departameto 
Kenuotoms Mėsoms.

ŠIE YRA IŠSIUNTIMO 
PIRKINIŲ PUNKTAI

BROOKLYN. N. Y.
59-th St. and Kirst Avė. 

BOSTON. MASS.
Army Supply Base. 

CHICAGO. 11 L.
1819 W. 39-th St.

ATLANTA. C.A. 
Transportai ion Eldg.

SAN ANTON1O. TEX. 
SAN FRANCISCO. CAL.
CHIEF SURPLUS PROPERTY 

BR ANC’H
OFFICE OF THE QUAKTER- 
MASTER GENERAL t

MUNITION BLDG, 
WASHINGTON. D. C.

IŠKIRPK TĄ KUPONĄ IR PASIŲSK

i

CHIEF SUKĖLUS PROPERTY URANUI!
OFFICE OF QUARTERMASTER GENERAL 

Dept K.
MUNITION BLL>G., VVASHINGTON, D. C.

Meldžiame prisiųsti žemiau pasirašiusiam ypa
tingus paaiškinimus kaslink nuniušimo pagal 
daugumą pirkimo Karės Departamento Kenuotu 
Roast Beef ir Kenuotų Corned Beef ir Corned 
Beef Hash.

Your Name ........................................................

Street ...................................................................

City & Statė .................................................................
Keleivis.
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