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Metai XVI
» . . • < »i • Į RADO 500 GALIONŲLietuviu Amerikoj

1 AY/Y/Y i Connecticut valstijoj, blai-
1 ( If II 1 ^vybės agentai užtiko ant

: tuščios farmos 500 galionų 
-------------------------------------- i degtinės. Farma stovėjo 
IŠPLĖŠĖ GIRARDVILĖS tarp girių ir tenai buvo Įtai-

BANKĄ. sytas didelis bravoras. Are-
Girardvilėj, Pennsylvani- 'štuota du Įtariamu vyru, 

joj, pereitą sąvaitę buvo už- vezėsi, ls t°s_ farmos _
pultas ir apiplėštas vietos galionų obuolines bian- gas ir tiems, kūne da dirba, 
bankas. Banditai pagriebę ueb- 
810,000, susėdo Į automųbi- 
lių ir leidosi bėgti. Bet pra
dėjus „kazokams” vytis, 
plėšikai pinigus išmetė. Au- ^ma^Ži 
tomobilius buvo sugautas ir ■ 
vienas plėšikas suimtas. Ki-

TAIP PARODO VAL
DŽIOS SURINKTA 

STATISTIKA.

Streikai, lokautai 
ir nedarbas.

Darbininkų padėtis Ame
rikoje šiandien labai sunki. 
Apskaitoma, kad apie 5,- 
000,000 žmonių šiuo laiku 
randasi be darbo. Pasinau
dodami šituo krizių, kapita* 

kuriedu vežėsi iš tos farmos listai pradėjo apkapoti ai-
Išviso kitur gimusių ateivių' 

čia yra 13,7000,000.
Surinktomis cenzo biuro 

žiniomis, Jungtinėse Valsti
jose dabar yra 13,703,987 
ateivių, kurie yra gimę kito
se šalįse, būtent:

Vokietijoj 
Rusijoj 
Lenkijoj 
Airijoj 
Italijoj 
Anglijoj
Norvegijoj 
Švedijoj 
Austrijoj
Vengrijoj 
čeko-Slovakijoj 
Finliandijoj 
Lietuvoj
Ir taip toiiaus.
Jeigu šitos skaitlinės tei

singos, tai reikštų, kad lie
tuvių Amerikoj nėra nei pu
sės tiek, kiek buvo manoma. 
Buvo spėjama, kad lietuvių 
čia yra nemažiau kaip 500.- 
000.'Dabar gi oficialės skai
tlinės parodo, kad Lietuvoj 
gimusiu žmonių čia yra vos 
tik 135,000.

SPAUSTUVNINKŲ 
STREIKAS PLĖTOJASI.

Spaustuvninkų streikas 
apima visą Ameriką. Bet 
kol kas streikuoja tik kny
gų ir kitokių spausdinių 
darbininkai. Laikraščių 
streikas nepaliečia. Kova ei
na dėl unijos. Spaustuvių 
savininkai užsimanė panai
kinti uniją ir įvesti taip va
dinamą ”open shop,” kaip 
dabar daroma visose Ame-

Aliantai nusiuntė Vo
kietijai ultimatumą..

2 POLICMANAI SUIMTI 
Už ŽMOGŽUDYSTĘ.

Brooklyne tapo suimti du 
i, Mark Simon 

ir Valentine Schick, už už
mušimą vienam saliune bar- 
tenderio. Jiedu uždaryti už 
geležinių durų kaipo žmog- 

l,03a,680|dviles įiMlgai šaudė iš tenai žudžiai Bartendarį jie nu- 
1,607,408 . Į kazokus, kurie tykojo juos 5jOvė darydami saliune kra- 

812,4141 suimti. Ar ’juos suėmė, laik- 
363,599; raščiai nesako. Automobi- 
624,759 j liaus šoferis teisinasi, kad 
574,599 tie žmonės pasamdė jį Ma- 
397,081 -
359,285 
149,671 
135,139

IR DAVĖ 12 DIENŲ 
ATSAKYMUI.

LENKIŠKI RAZBAIN1N- 
KAI IŠPLĖŠĖ RYZGUNŲ 

SODŽIŲ.
(„Eltos” žinios, prisiųstos 

Liet. Infom. Biuro.)
Kaunas, III. 25. Gautomis 

žiniomis, 17 vasario i Ryz- 
gunų sodžių atjojo 10-12 len
kų kareivių. Vieni jų buvo iš 
Švenčionių, kiti iš Daugėliš
kio. Užpuolė sodžiaus ra
mius gyventojus ir pradėjo

Tuo tarpu Franciui ja mobi
lizuoja kariumenę grobimui 

vokiečių žemių.
Aliantų imperialistai su

sirinkę Londone jau susita
rė kaip pasielgti su Vokieti
ja, jeigu ji neužmokės jiems 
reikalaujamos sumos pini- 

____w_____r__________ gų. Jų komisija „atlygini- 
plaktf' kardais per "galvas’, i mui” nustatytą praneš Vo- 
!>otagais mušti, šautuvų kietijai, kiek ši turi užmo- 
ouožėmis daužyti. Praūžę, keti, ir kaip užmokėti. Tuo- 
pakruvinę ramius gyvento-! met jie duos jai 12 dienų lai- 
jus, moteris, merginas, se- i k° atsakyti, ar ji sutinka 
nius pradėjo plėšti rubus, komisijos reikalavimą išpil- 
mantą, laikrodžius, prisi-‘dyt, ar ne. Jeigu ji nesutiks, 
krovė vežimus grudų, par-jtai jie tuojaus skirs jai 
vilko su savim 6 jaunus vy- bausmę, 
rus Į Švenčionis ir uždarė 
kalėjiman. Pirmiausiai nu
kentėjo Anelė Kaukienė 60 
metų moteriškė, kurią kapo
jo botagais, šautuvo buože 
daužė i krutinę ir pečius, pa
ėmė odą, pirktą batams siū
ti ; Anelę Blaževičienę, 50 m. 
botagais per galvą kapojo; 
Vasilauską - Vincentą, se
niuką 70 metų amžiaus, bo
tagais kapojo, o jo dukterį 
Elzbietą šautuvų buožėmis 
ir botagais plakė; Izabelę 
Trapikienę, 30 metų mote
riškę, botagais plakė, atėmė 
iš jos visą mėsą, visus grū
dus, naują laikrodį ir šiaip 
jau naminių drabužių; Ve
roniką ir Juzę Rastenytės, 
30 ir 25 metų mergaites, 
kardais kapojo, šautuvų 
buožėmis daužė ię botagais 
plakė, galvoje skyles pramu
šė, sukruvino, vienai jų koją 
išlaužė; Teresę Zaleckienę, 
56. metų, mušta iki apalpi
mo; jos dukterį Jadvygą 
mušė-kankino, langus išmu
šė jos namuose; Antano Ra-j 
gaišio išplėšė mėsą ir svies
tą, bei naminius drabužius; 
Mykolą Rastenį, 30 metų, 
Anuprą Zalecką, 25 metų, 
Raginę Pranciškų, 25 metų, 
Kazimierą Trapiką 27 metų, 

i Juozą Vasilauską, 90 metų. 
‘Martiną Blaževičių, 27 m., 
nusivarė Į Švenčionis kalėj!- ’ 
man; • smarkiausiai mušė 
Mykolą Rastenį ir Kazimie
rą Trapiką. Mykolas Raste
nis vargiai pergyvensiąs sd*| 
pulius ir žaizdas —gali mirti 
kalėjime.

... J Laikrodį ir naminius dra- 
apmuše lakūnus.^ Tas labai (hužius, atimtus iš visų suim- 
užgavo francuzišką unarąJtų asmenų, legioninkai par-, 
ir pradėjo vieni su kitais • davinėjo Daugėliškyje vasa- 
šaudytis. rio 20 d.

j Kaunas. —Kovo 25 d. apie 
' 22 vai. lenkai apie 20 žmonių 
i skaičiuje bandė užpulti mu- 
jsų sargybas' Joniškio mies- 
i telyje, bet Lietuvių ugnimi 
buvo išsklaidyti.

Kaunas. — Gautomis ži
niomis, lenkų valdžia ardo 
gelžkelĮ tarp Švenčionėlių ir 
Turmonto. Jie išveža bėgius 
ir kitą medžiagą.

Kaunas. — Gautomis ži
niomis. 22 kovo lenkai su
šaudė Žibalių kleboną kuni-' 

■ gą Lajauską, kuris buvo pa- Į 
j 
j

Negana to, pelnagrobiai pa-____________ ____ ____
kėlė kovą prieš darbmnkų rikos pramonėse. Darbinin

kai prieš tai protestuodami 
apskelbė streiką.

unijas ir nori jas sunaikinti. 
Todėl nežiūrint sunkių lai
kų, darbininkai yra privers
ti streikuoti.

Philadelphijoj sustreika
vo visi statybos darbinin
kai; apie 60,000 darbininkų 
dabar tenai yra be darbo.
New Yorko valstijoj strei

kuoja 20,000 namų statyto
jų. Be to, tenai streikuoja 
laivų darbininkai. 

Vėliausiomis 
Clevelande 30,000 
kų išėjo streikan, dėl kurio 
dar 10,000 žmonių turėjo 
pertraukti darbą.

Daugelyje miestų strei
kuoja spaustuvninkai, rei
kalaudami 44 valandų dar
bo ir pripažinimo unijos.

Massachusetts valstijoj 
streikuoja odų darbininkai. 

Geležinkelių darbininkai 
veda dervbas dėl algų apka- 

tuos plėšikai suėmę. Paskui Sy^^lr k^i P^trrikte
nuvarę visus, j uzpakal, ir -į A^jos revoliucija, už-

algas 30 procentu ir 25,000 
darbininkų toj pramonėj iš
ėjo Į streiką, sustabdydami 
tuo budu 50 popieros dirbtu
vių po visą Ameriką.

Fitchburgo audinyčios 
numušė savo darbininkams 
72 V> nuošimčių algos. Kai 
kuriems darbininkams kom
panijos nesigėdijo pasiūlyt 
tik po 14 centų Į valandą, 
arba apie $7.50 sąvaitei. 

i Ųnited Statės plieno kor- 
PATCDAC TFATRF poracijos prezidentas Gary
GAISRAS TEATRE. pasakė, kad darbininkų um-

Pne Umon skvero New • Amerikoj visai nereika- 
-’ -j pereitą nedeldiem J 

teatre vaidinimo11^

1 693 “^98
1,398.999 ,ti du banditai pasislėpė į
1,139,578 tuščią mainą netoli Girar-

NORI UŽDRAUSTI
_ T---- --  Jt HEARSTO LAlKRAš-

hanoy Cityje ir apie jų mie- ^IUS KANADOJ,
nūs jis nieko nežinojęs. Jie Ontario (Kanadoj) Sei- 
liepę jam atvažiuoti pas mag vįenbaisiai priėmė re- 
banką ir tenai išlipę suėjo j 70]įucjją ‘ “

Banko kasierius sako,

! L v.i AXX<
! vid1į

i kad mėję į vidų, banditai §ita rezoiiucija paskui buvo 
paprašė jo išmainyti de--teikta federaliai Kanados 
šimtdolerinę. Paskui atsta- — - 
tę Į veidą revolverį ir liepę

zouuc'iją, reikalaujančią, 
kad Kanadoj butų uždraus
ti visi Hearsto laikraščiai.

valdžiai.
- - . Ti i u Hearstas, kuris turi Su-

pakelti rankas. Banke bu- vienvtose Valstijose daug 
vę du kostumenai, tai ir įaįkraščių, yra didelis An-

UŽRAKINO VYRĄ 
SKRYNION.

Baltimorėj buvo pereitą: 
subatą šitoks atsitikimas, i 
Tūla Katrė Levandauskiene jo šaudyt.

uždarę t murinę sepą šieno- tai Anglijos patriotai, kurie 
je. Taip apsirūpinę, jie pas- val(Jo Kanada, jr nenori tų 
kui sugraibė pinigus kiek iaikraščiu įsileisti,
kur rado, ir spruko bėgti, ‘
bet tuojaus užklupo juos
kazokai ir vydamiesi pradė-

žiniomis, 
darbinin-

10,000 DARBININKŲ LO
KAUTAS CHICAGOJ.

Statybos asociacijos Chi- 
cagoje apskelbė savo darbi
ninkams lokautą, išmesda
mos iš d arba 10,000 žmonių 
ir sustabdvdamos $35,000,- 
900 vertės pradėtų namų 
darbą. Lokautą pein^grobiai 
apskelbė dėlto, kad darbi
ninkų unijos atsisakė pri
imti numažintą algą.

susiginčijo su savo vyru, 
kuris buk tai vaikščiojęs 
pas kitą moterį. Levandaus- 
kas perpykęs pakėlė vieną 
1 ~ ~: 
augštai įspirti, bet kadangi 
jis buvo'pusėtinai išsigėręs, 
tai neteko lysvaros ir atvir
to ant skrynios, kuri stovė
jo už jo. Prišoko pati ir vi
sai jį ton skrynion įspaudė, 
o Įspaudus, skrynią uždare 
ir užrakino, paskui išbėgus 
ant gatvės pradėjo šaukti: 
„Police! Murder!” Išgirdo 
jos šaukmą netoli buvęs po- 
licmanas ir atėjo pažiūrėti, 
kas čia darosi. Moteris pra
dėjo aiškinti, kad vyras no
ris ja užmušti ir ji bijanti 
eiti f vidų. Policmanas išsi
traukęs savo lazdą ir revol
verį prisiartino ant pirštų 
prie Levandausko durų, 
manydamas, kad jis tenai 
laužo rakandus ir daužo 
langus, bet viduje buvo ty
ku, kaip grabe. Tik atidaręs 
duris policmanas išgirdo,

CUKRUS VIS PINGA.
Cukraus kainos Ameriko

je vis puola. Kai kurios refi- 
nerijos New Yorke jau siūlo 
savo cukrų po 6 centus ir 

New Yorke tapo suimti pusę svarui. Sakoma, kad
SUĖMĖ įtariamus 
BANKO PLĖŠIKUS.

, įuine vapu sunitu — r ~ . .
— *« - * a amonis du wru ir vie- ateityje cukrus bus ua pi-
koją norėdamas savo pačiai moteris; policija gesnis. Spekuliantai labai

įtaria apiplėšime Ambergo nusiminę.
banko Chicagoje, kur 21 ba
landžio buvo pagrobta 
S25 000

Suimtieji vadinasi Joseph Yorke
Kellev, 25 metų amžiaus; vienam 
ir‘jo‘ pau;'PaS S meuį prasidėjo ,“t *£
amžiaus. Jie buvo areštuoti ciaus sumišimo streiką.- ------ į išėjo laukan

įveiiev, metų --------- ----- . TT<mia 30,000 jurininkų New
Arthur Bernstein, 25 metų, Yorke nutarė atmesti nu

muštą algą ir apskelbti

Chicagos policijai prašant. 1,009 žmonių išėjo laukan -----------
New Yorko policija Įsiver- tvarkoje. SUSTREIKAVO 3,000 NA-
žė i ju namus visai netikė- TTTrrnunttir HT MV STATYTOJŲ.tai, su revolveriais rankose, SUeMe 7 AUTOMOBILIŲ ( Albany, Troy ir gchenec- 
taip kad jiems nebuvo kada VAU1L«il&. x
nei pasipriešint. Darant 
paskui jų kambary kratą

Chicagoje policija suėmė tady miestuose, New Y orko 

hus. kurie kaip policija spe- ■> obuvo atrasta $2,500 pinigų aus, kiine Kaip ponci d kag streikuoja iš viso 3,000 
ir du užtaisyti brauningai, ja, darbininkų, protestuodami

----------- consme r l^c^ane yra nUmažinimą 25 pro- 
SKANDALAS CHICAGOS pavogę uz $100,000 automo P

NAMŲ STATYBOJ.
Federalis prisaikintujų 

suolas Chicagoje išnešė 7.

bilių.

71 NUTEISĖ 41 PLĖŠIKĄ.
Macono mieste, Georgijos 

valstijoj, federalis Jungti
niu Valstijų teismas nuteisė

duris .POMcmanas sg V|apkaitinimą prieš įvairias
rado tenai koSriuT &______ -

buvo susitarę tyčia dary- •>! plėšikų apvogusiu Ame-
gyvą. Dalykas atsidūrė i tei
smą. Levandauskienė norė
jo, kad jos vyrą da ir teisė
jas nubaustų, bet teisėjas 
pasakė, kad jis jau gana 
kentėjo ir paleido juodu na
mo, tik pasakė vyrui, kad jis 
nevaikščiotų pas kitą mote
rį- _______

MIEGAMOJI LIGA.
Milforde, netoli Bostono

RUSIJOJ VĖL SUKILI
MAS!

Stocholmo žiniomis, ku
rios remiasi neva Petrogra
do informacijomis, Rusijoj 
vėl prisidėjęs judėjimas 
prieš sovietų valdžią. Šiuo 
kartu sukilę Ukrainos ūki
ninkai tarp Dniepro ir 
Dniestro upių. Vienas ūki
ninkų būrys, kuris genero
lui Makno vadovaujant vei
kia Charkovo pietuose, iš
ardęs dideli plotą geležinke
lio, kuris eina nuo Maskvos 
Į Krymą. Bolševikai sutrau
kę apie Gomelį kariumenę 
nuvarė maištininkus atgal 
ir pradėjo smarkiai bausti 
jų rėmėjus. Žinios sako, kad 
Smolensko apielinkėj i ke
lias dienas buvę išžudyta 
apie 2,000 žmonių. Sukili
mas plečiasi Charkovo ir 
Polesio apielinkėse.

FRANCUZAI SUSIMUŠĖ 
SU GRAIKAIS.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad Mažoj Azijoj 
tarp graikų ir francuzų ka- 
riumenės dalių Įvyko kruvi
nas susirėmimas. Priežas
tis buvusi tame, kad 
graikai sunaikino francuzų 
orlaivi ir įžeidė lakūnus. 
Francuzų orlaivis, kuris 
skraidęs ant Marmoros ju
ros, turėjęs nusileisti netoli 
graikų pozicijų. Graikai gi 
sako, kad orlaivis lėkęs pas 
turkų nacionalistus i Ango- 
rą, ir graikų kareiviai subė
gę tuojaus sunaikino jį ir j

, Kaip šita bausmė bus 
i vykdoma, da tikrai nėra nu- 
‘ tarta, bet visų pirma fran
cuzų kariumenė užims Vo- 

i kietijos kasyklas ir pramo
nės miestus. Toiiaus alian
tai mano paimti Į savo ran
kas visas Vokietijos įplau
kas.
! Tuo tarpu Prancūzija jau 
i mobilizuoja savo armiją, ir 
(rengiasi eiti grobti Vokieti
jos žemių. Visų pirma ma
noma užimti Ruhro distrik- 
tą.

NUŽUDĖ DA 4 AIRIŲ
REVOLIUCIONIERIUS.

Anglijos valdžios budeliai 
pereitą sąvaitę nužudė dar 
keturis airių revoliucionie- 

' rius Korko mieste. Jų var
dai yra: Patrick O’Sullivan, 

i Maurice Moore, Patrick Ro- 
jnayne ir Thomas Mulcahy. 
Jie buvo sušaudyti kariume- 
inės barakuose. Laike tos 
i žmogžudystės lauke susirin- 
1 ko minia žmonių ir suklau- 
įpusi meldėsi ir verkė.

Į 
i
l

1 GEGUŽĖS BELGIJOJ 
SUSTOJO GELEŽIN

KELIAI.
Belgijos darbininkai šį

met pavyzdingai apvaikš
čiojo 1 gegužės šventę. Ge
ležinkelių darbininkai nuta
rė sustabdyti visus trauki
nius, miestų gatvekariai 

‘taipgi sustojo, taip kad per 
(darbininkų šventę sustojo 
‘visas judėjimas.

DIDELĖS DEMONSTRA- 
J CIJOS ARGENTINOJ.

i Buenos Aires mieste 1 ge
gužės dieną buvo daug judė
jimo. Darbininkai su socia
listais priešakyje Įtaisė mie- 

jste didelę demonstraciją ir 
į iškėlę raudonas vėliavas 
maršavo didžiausiomis mie
sto gatvėmis. Kadangi tenai 
streikuoja geležinkelių dar
bininkai ir jurininkai, tai 

j demonstracija turėjo ypa
tingai grėsmingą pobūdį. 
Prie to visko da nežinia kas 
padėjo porą bombų po gelž- 
kelio tiltu, kurios sprogda- 
damos daug baimės valdžiai 
pridarė, nors tilto nesunai
kino. Buvo keliatas susirė- 

rapi jos siųstas Vilniun pirk-: mimų irsti streiklaužiais, 
ti bažnytinių daiktų. ‘kurie operavo gatvekarius.

NUMUŠĖ 13.000 DAR
BININKŲ ALGAS 

BINGHAMTONE.
Endicott-Johnson čevery- 

kų dirbtuvės Binghamtone 
nuo 1 gegužės numušė 'vi
siems savo darbininkams 20 
nuošimčių algos. Tos firmos 

man, o 28 nubausta piniginę dirbtuvėse dirba 13,000 dar- 
‘ Darydamas šitą 

pranešimą, kompanijos pre
zidentas Johnsonas pasakė, 
kad nuo 1914 metų jo kom
panija esanti pakėlusi savo 
darbininkams algą 140 nuo
šimčių, neskaitant mokamų 
bonusų, kurie siekę dar 87 
nuošimčių. Taigi, sako, ir 
numušus 20 nuošimčių, dar
bininkų alga vistiek busian
ti da dvygubai didesnė, ne
gu buvo 1914 metais.

statybai .apsunkinimų, ^"„^^T^tokab

tinamujų nuteista kalėji-
ti i _ .
kad galėjus plėšti didesnes 
kainas už namus. Sakoma, 
kad į šitą skandalą esą Įvel* 
L „ ‘
Toks pat skandalas buvo ir į 
New Yorke._______ ;

$727,000.000 
MILITARIZMUI.

ti ir kai kurie unįtHadm' pabauda nuo 8300 iki $3,000. bininky.

CLEVELANDE LAU
KIAMA DIDELIO 

STREIKO.
Clevelande šią sąvaitę tu- 

Žemesnysis kongreso bu-'rėjo prasidėti didelis strei- 
tas 212 balsų prieš 15 užgy- kas: ketino išeiti kovon iš-

pasirodė miegamoji liga. rį> $396,000,000 karinio lai- viso apie 35,000 darbininkų. 
Užmigo tūlas William Cur-.vyno reikalams ir tuojaus Streikan rengėsi kepėjai, 
tin, 58 m. amžiaus. Jau antra paėmė svarstyt bilių, kuriuo spaustuvninkai, namų sta- 
sąvaitė kaip jis miega ir skyriama $331,000,000 ar- tytojai ir kitų .pranonės ša- 
daktarai negali jo išbudink mijos reikalams. kų darbininkai.

LENKAI IŠSKERDĖ 
TŪKSTANČIUS ŽYDŲ, 
žydų šelpimo komitetas 

New Yorkė gavo nuo savo 
direktoriaus iš Revalio tele
gramą, kurioj sakoma, kad 
Baltgudijoj lenkai išskerdė 
tūkstančius žydų ir apie 
60,000 yra nukentėjusių nuo i 
pogromo.

„Apie baisumą pogromo 
galima suprasti jau iš to,” 
sako žinia, ”kad Iutchidan- 
ka (?) miestelyje, kur gyve
no vieni žvdai, banditai iš
skerdė visus gyventojus, 
tik du maži vaik’ai išliko gy
vi.’’
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v į apie revoliucijos galimybes ' Draugas” nenorėjo tai ži- mėgstat; skaityt, • kokios 
spalvos jums geriausia pa
tinka, kokia muzika jums 
gražesnė—ir tuojaus 
aišku, kiek pas jus yra 
švietos.

.4.—- Refleksija. Tai 
svarstymas_ dalykų 
galvoje.
labai greitai užpyksta, arba 
labai greitai kam nors įtiki. 
Jo protas labai lengvai pa
siduoda įspūdžiams,

aip rusai veda prekybą.- — — - į Lietuvoje. niai tikėti. Jis pasakė, kad
"Socialdemokrato” redak- tame turi būt kokia nors 

------- ___ __  _ Icija, išspausdinus šitą rezo- klaida. Negalimas daiktas. 
-----___ -______ .. — liuciją, pastebi, jog išreikš- kad krikščionys demokratai 

i ii-ii • ~ ta joje mintis, kad socialis- pritariu žemių konfiskavi-
Y0 apkartų, klerikalai pakė-; tinės revoliucijos eigoje Lie- mui, jis tuomet aiškino, nes 

ituvos darbininkų judėjimas Kristaus mokslas drantiziąs 
turės prigulėti nuo pasaulio atimti nuosavybę.

■ proletariato kovos, yra vi
sai teisinga, nes jau ir dabar 
taip yra: •

"Kai kitų šalių darbininkai 
j nugali buržuaziją ir painia val- 
’ džią į savo rankas, tai ir Lie-
■ tuvos darbininkų padėtis ge

rėja. Bet kaip tik kitose šalise, 
ypatingai pas musų kaimynus. 
Įsigali reakcija, Lietuvos dar
bininkų padėtis žymiai ima 
blogėti. Jau dėl to vieno Lietu
vos darbininkai ir mažažemiai 
savo revoliucinius žygius turi 
derinti su revoliuciniu pasau
linio proletariato judėjimu, 
ypatingai su savo artimiau
siais vakarų kaimynais, Vokie
tijos ir Lenkijos darbininkais.

"Kitaip darydami, žlugtų 
kovoje.

"Jeigu, sakysim. Lietuvos 
darbininkai, ' nuvertę ’buožių’1 
valdžią, paimtų ją į savo ran
kas. tai kapitalistinės kaimy- 

i keliatą dienų apsidirbtų 
darbininkų i r maža- 

' i žemių valstiečių revoliu-
■ cine Lietuva. Po to pas mus 

Įsigalėtų tokia reakcija, kokios
• Lietuva da nėra’ mačiusi. Su

kilimas tokiose sąlygose, kad 
ir butų iškarto laimėtas, butų 

i pragaištingas patiems Lietu- 
I vos darbininkams, ir todėl ne- 
į leistinas.

"Kitokia susidaro padėtis, 
kai socialistinė revoliucija iš- 

; tiks Europą, ar bent Vokietiją. 
! Tuomet revoliucinė kova Lie- 
į tuvos darbininkams darosi ne- 
! tik galima, bet ir būtina."
■ 

j Tečiaus kad socialistinė 
revoliucija galėtų nusisekti, 

' ji turi būt pačių Lietuvos
darbininkų padaras. Atneš
ta iš kitur ir brukama prieš 
žmonių norą, ji negalės savo 
šaknų visuomenėn įleisti ir 

J turės žlugti.

D APŽVALGA ū bus 
ap-

PABALTJURIO V ALSTY
BĖS IR RUSIJA.

Kauniškės "Lietuvos” Nr. 
69 skaitom:

”Musų spaudoj beveik visai 
nepastebėtas praėjo ypatingos 
svarbos įvykis: Pabaltjurio 
valstybių atstovų kolektyvinis 
protestas prieš Gruzinų puoli
mą ir sovietų sistemos joj Įve
dimą. kitaip sakant, prieš pri
jungimą Gruzinų prie Rusų. 
Tuo labiau, kad paskutiniuo
ju laiku iš trečiojo internacio
nalo ateina labai konkretingu 
ir aiškių žinių: Pabaltjurio 
valstybėms komunistinė pro
paganda nuspręsta sustiprinti 
ir tam tikslui jau yra griebta
si visos eilės priemonių. Ka
dangi trečiajam internaciona
lui ne visos Pabaltjurio valsty
bės yra lygiai lengvai prieina
mos, tai pirmoj eilėj kreipia
ma visa domė Į Estus, paskui 
Latvius ir pagaliaus i Lietuvą. 
Trečiojo internacionalo išma
nymu, Estuose esą visų leng
viausia "darbininkus apspręs
ti.’

"Susovietinus Estus, atei
sianti eilė Latviams ir Lietu
vai. Kaukazo pavyzdis, matyt, 
patiko. Susovietino Azerbei- 
džaną, susovietino Armėnus, 
o Gruzinus — kraujo tvane 
nuskandino.”

Su Gruzinais Rusai pasi
elgė nedorai — apie tai jau 
negali būt ginčų. Bet Pa
baltjurio valstybių protes
tas čia jau nieko negelbės. 
Ir koks impulsas tą protestą 
iššaukė? Gal žmoniškumas? 
Bet pasaulyje yra daug di
desnių piktadarybių, negu 
Įvedimas Gruzijos sovietų 
sistemos; pavyzdžiui, Ang
lija smaugia airius; jos gal
važudžiai degina Airijos 
kaimus ir miestus, naikina 
šalį ir žudo žmones; tos pa- 
čios Anglijos kaustytas ba
tas taip pat trempia Egiptą 
ir Indiją; kruvinoj jos kum- 
ščioj suspausti vaitoja ir 
alpsta milionai žmenių. Ko
dėl gi Pabaltjurio valstybės 
neužprotestuoja prieš Ang
lijos despotizmą? Kodėl jos 
čia neparodo savo žmoniš
kumo?

Toliaus, "Tautų Lyga” 
plėšia ir grobia sumuštą ir 
nuginkluotą vokiečių tautą. 
Kodėl Pabaltjuris neužpro
testuoja prieš šitą piktada
rystę? Nejaugi Lietuvos 
valdžiai ir jos kaimynėms 
tik dėl vienos Gruzijos 
skauda širdį?

Ne, ne žmoniškumu jų 
protestas remiasi, bet bai
me, kad Tarybų Rusija ir su 
jomis taip nepasielgtų, kaip 
su Gruzija. Ir reikia pasa
kyti, jog ta baimė nėra be 
pamato. Rusija be Baltijos 
pajūrio negali gyventi ir ji 
turės prie jo žengti. Tečiaus 
protestais to pavojaus netik 
neprašalinsi, o da padidinsi, 
nes suerzinsi Rusiją. Kad iš
vengus Gruzijos likimo, tai 
reikia ne protestus rašyti, 
bet susidėti su Rusija vie
non sąjungom Kitaip ji nu
šluos visas Pabaltijos vals
tybėlės. Ji padarys tai nedel- 
to, kad ją valdo bolševikai, 
bet dėlto, kad ją spirs prie 
to ekonominiai reikalai. Jei
gu bolševikų vietą Rusijoj 
užimtų toks elementas, iš 
kokio susideda Pabaltjurio 
valdžios, tai jis da greičiau 
nušluotų tas "nepriklauso
mas respublikas.”

lė didžiausi riksmą ir ėmė 
reikalauti, kad Lietuvos val
džia jį atšauktų, nes jis 

. "kenkiąs Lietuvos reika- 
‘ lams.”

Ir Lietuvos valdžia, kuri 
’ susideda taip pat iš klerika

lų, šitų šmeižtų paklausė. 
Nors p. Vileišį ji paliko, bet 
finansinę misiją, kurios jis 
buvo pirmininku, atšaukė, o 
jos vieton paskyrė kitą. 
Naujon misijon ineina ir A- 
merikos klerikalų "veikė
jas” Mosto\vskis, tas pats 
Mostowskis, kuris viešai yra 
kaltinamas kaipo Gabrio 
sėbras ir lenkomanas. Todėl 
jo paskyrimą į finansinę 
Lietuvos Misiją Amerikoj 
"Sandara” vadina baisiu' 
netaktu iš ministerio kunigo 
Purickio pusės, ir sako:

"Tą netaktą da daugiau pa
didina ta aplinkybė, kad dalis 
"Tautos Fondo” pinigų buvo 
išleista ant p. Mostowskio va
žinėjimų Europon, čia atskai
tos slepiamos, p. Mostowskis 
gavo dali slepiamų piąigų ir- 
tas pats p. Mostowskis yra 
skiriamas i tos Misijos narius, 
kuri turėtų išreikalauti ats-| 
kaitų! Ar reikia čia kokių ko
mentarų ?!”

Beto da Amerikos lietu-' 
vių klerikalai yra surinkę 
daug pinigų Lietuvos Rau-' 
donam Kryžiui. Bet kada 
Lietuvos Raudonas Kryžius 
mušė andai Amerikon tele
gramą, reikalaudamas pini
gų, tai klerikalai netik su-1 
rinktų aukų nesiuntė, bet ir! 
į telegramą nieko neatsakė. 
Atstovas Vileišis, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus įgalio
tas, reikalavo iš klerikalų 
atskaitų, bet klerikalai atsa
kė šmeižtais ir keiksmais. 
Jie taip įsiuto, kad tiesiog 
proto lygsvaros neteko. Vie
nam "Darbininko” numervj 
jie sušuko: "Mes trenkiam 
Vileišį prie gėdos stulpo!”

Išrodo, kad surinktus Lie
tuvos reikalams pinigus kle
rikalai yra išeikvoję savo 
patamsio politikai, dėlto jie 
taip ir nervuojasi, kada iš jų 
atskaitų reikalaujama.

Bet krikščionys demokra
tai ir nemanė dvarų žemių 

i eksproprijuoti. Jie pasisakė 
už tų žemių nusavinimą tik 
dėlto, kad žmonės rinktų 
juos į Seimą. Vadinas, jie 

! apgaudinėjo Lietuvos liau
dį. Ir dabar, norėdami savo 
veidmainybę paslėpti, jie 

i pradeda skelbti, buk Entan- 
• ta neleidžianti jiems Lietu
vos dvarininkų "skriausti.” 

■ O ištikrujų, tai jie patįs ne- 
! nori dvarų liesti.

Tai ve, kaip kunigai ap
gaudinėja žmones!

yra 
savo 

Tamsus žmogus

Bostono "Evening Trans- kime, kad su Norvegija pa- 
cripto” korespondentas C. i daroma sutartis ir Rusijos 
H. Bretherton, kuris ilgai 
važinėjosi po Rusiją, o da
bar randasi Finlandijoj, pa
rašė straipsnį apie tai, kaip 
rusai veda prekybą su už- 
sieniu. F ‘

Tu”0 pamatuoti, mes nežinome,

4

komisija nutaria visų pirma 
pradėti su ja prekybą žuvi
mi. Tuomet sovietų valdžia 
siunčia da vieną komisiją, 
kuri bus jau "specialė žuvies 

Kiek jo pasakojimai i komisija."
"b mes nežinome,| Suprantama, į tokią nedi-čiuuuua jopuu^iaiiio. 1 UU ----- , —---------------------------------r------------------- 7 r-------- — —

tarpu lavintam prote kiek- Jie rana Įdomus ir mes dėlę šalį kaip Norvegija, ka- 
viena mintis turi turėt laiko' norime supažindinti su jais žin kiek tokių komisijų siųs-

ti negalima, bet j tokią Ansusitvarkyti. Ir tuomet, ka- "Keleivio” skaitytojus. _ . .
Pastaruoju laiku pradėta Suvienytas X als-čia žmogus prašneka, jo at

sakymas būna pribrendęs labai daug kalbėti apie rusų jas jų galima privaryti be

f

nes
su

NAUJAS VYČIŲ HIMNAS
Vyčių organas "Vytis” 15 

savo numeryje išspausdino 
šitokią giesmę:

"Aš neregys, aš nematau, 
Klumpu, klimpstu ir neradau 
To kelio, kurs veda žmoniją 
Į laimės, laimužės eldiją...

Giliai jaučiu ir daug kenčiu, 
Bijau žmonių bepūvančių... 
Tas pusta, kas tamsą pamylės. 
Ligonis, kas verkia pražilęs...

Siauru keliu asai žengiu,
O iš šalių kapus regiu....
Juodvarniai tik kranksi aplin

kui,
Bet aš žengiu 'žvaigždelės 

linkui!...

Tamsi naktis, baisi naktis, 
Sodžiaus neiudin’ dabartis; 
Vai kelkite, stokite broliai, 
Kas matė miegoti lig toliai?!...

Jau netoli baisi diena, 
štai prašvaistę—mėnesiena; 
Atbuskit. pagalvoti pradėkit 
Ir šviesą dangaus pamvlėkit.

II 
i

i nas!

--------------------- pra- 
kad buvęs balandžio'

SKANDALAS DĖL KLE
RIKALŲ AUKŲ.

Dėl kunigų 'Tautos Fon
do” kįla didžiausis skanda
las. Jie rinko ir rinko pini
gus "Lietuvai gelbėti,” bet 
kai dabar reikia parodyti, 
kur jie tuos pinigus dėjo, jie 
neparodo. Kada Lietuvos at
stovas p. Vileišis pareikala-

|

t

revoliucijos'

LIETUVOS MOKYTOJU 
KONGRESAS ATMETĖ 

TIKĖJIMĄ.
"Socialdemokratas” 

neša.
pradžioje pirmas Lietuvos j 
mokytojų kongresas Kaune’ 
nusistatė už vykinimą Lie-j 
tuvoje pasaulinės ir laisvos 
mokyklos, kur tikėjimui ne
privalo būt vietos.

Už toki nusistatymą 
kia Lietuvos mokytojus 
sveikinti.

Aš neregys, asai bailys, 
.Beprotis aš ir dar—kvailys!..

Reikia pripažinti, kad tai 
tinkamiausis vyčiams him-

rei
pa

NORI PALIKTI DVARŲ 
ŽEMES.

Klerikalai pradėjo varyti 
agitaciją, kad Lietuvos dva
rų žemės butų paliktos dva- 

į rininkams. Kad žmonės 
j prieš juos užtai nesukiltų, 
jie pradėjo aiškinti, buk to 
reikalaują aliantai; kitaip, 
Lietuvai busią atimtas Vil
nius. "Darbininkas" Nr. 49 
sako:

"Dabar paaiškėjo, kad Vil- 
j niui atgauti esanti ypatinga iš- 
| lyga: Francija ir Belgija rems 

Lietuvai Vilniaus grąžinimą, 
jei Lietuva nekonfiskuos dva
rų. Krikščionys demokratai pa
linkę atsižadėti dvarų konfis
kavimo, kaip pasakyta perei
tame ’Darbininko’ num., bi tik 
gauti Vilnių.”

Ir "Darbininkas" stoja už 
tai, kad dvarai butų palikti 
dvarininkams. Jis sakosi 
stojąs už tai dėlto, kad Vil
nius liktų Lietuvai. Bet tai 
yra melas. Klerikalai visuo
met gynė dvarininkų reika
lus. Vilniaus klausimo visai 
da nebuvo, bet "Darbinin
kas" ir kiti klerikalų laik
raščiai labai nustebo, kuo
met atėjo iš Lietuvos žinių,

LIETUVOS DARBININ
KAI IR REVOLIUCIJA.
Šituo klausimu Lietuvos 

Socialdemokratų Partijos 
konferencija priėmė rezo
liuciją. Ji tilpo 14-tam "So
cialdemokrato" numeryje. 
Amerikiečiai įdomauja, 
kaip musų draugai Lietuvo
je žiuri į revoliucijos galy-j 
mybę tenai. Taigi paklausy
kit, ką jie sako toje rezoliu
cijoje. Štai ji:

"Socialistinės
eigoje Lietuva, neišvengiamos 
būtinybės verčiama, eis ta Įvy
kiu vaga, kurią sudarys pasau
linio proletariato kova su ka
pitalistine dabarties visuome
ne ir tvarka. Lietuvos darbi
ninkai gaus pakelti Lietuvoje 
tą didžiulę kovą ir atlikti ku
riamąjį darbą, kuriuos vykdys 
kiekvienos palies proletarai 
pas save namie.

"Kadangi Lietuvos ūkis ir 
visuomenės tvarka yra žymiai 
atsilikę nuo kitų šalių, kadan
gi Lietuva ypatingai liko iš
griauta karo metu,—tai ant 
Lietuvos darbininkų gula dvi
gubai sunkus uždavinys. Jie 
turės kurti ir plėtoti krašto 
ūki ir demokratinti visuome
nės tvarką: jiems teks kovoti 
už tai, kad ir krašto ūkio ga
mybos formos, ir visas musų 
gyvenimas vystytųsi sociali
nio ūkio pusėn ir bręstų socia
listinei tvarkai.”
Tai tokie, socialdemokra

tų manymu, yra artimiau-kad jų vienminčiai "krikš- 
sieji Lietuvos darbininkų ir čionys demokratai’’ eidami į 
mažažemių valstiečių uždą- Steigiamąjį Seimą pasisakė 
viniai; tai taip socialdemo- už dvarų žemių konfiskavi 
kratų konferencija kalba mą. Kunigo Bučio vedamas

Kas yra apšviestas 
žmogus.

Columbijos Universiteto 
‘ pirmininkas papasakojo a- 
' nądien savo studentų susi- 
■ rinkime, kas yra apšviestas 
i žmogus ir kaip jį pažinti, 
i Jisai nurodė šešis dalykus, 
be kurių žmogus negali 
skaitytis apšviestu. Suglau
dus į paprastus žodžius, ap- 
švieta yra ve kas:

1. — Taisyklinga kalba. 
Kalba yra žmogaus žinoji
mo ir minčių išraiška. Jeigu 
žmogaus protas yra drums
tas. neaiškus, jo kalba tuo- 
iaus parodys. Tik šviesaus 
ir išlavinto pęoto gali būt 
aiški ir taisyklinga kalba.

2. — Gražus apsiėjimas. 
Tas, žinoma, nęreiškia, kad 
žmogus turi žinoti salionų 
etikėtos dėsnius, nes žmo
gus gali mokėti tinkamai 
pasilenkti ir valgant sriubą 
nesrėbti, kad per visą namą 
girdėtus, o betgi jis gali būt 
didelis grubijonas.

Gražus apsiėjimas reika
lauja visų pirma gerbti ki
tų žmonių jausmus ir neuž
gaulioti kitų įsitikinimų,, 
kalbant nerėkti perdaug 
garsiai, nesijuokti iki ausų 
ir nesiginčyt su kitais. Ki
tas žmogus visuomet mėgs
ta kitiems prieštarauti, kad 
parodžius, jog jis geriau iš
mano. Tai labai prastas ap
siėjimas. Tai pirmutinis 
ženklas, kad žmogui trūksta 
apšvietus.

3. — Geras skonis. Tas tai 
gal sunkiausis dalykas, nes 
skonis aiškiausia parodo 
žmogaus išsilavinimą. Tik • 
pasakykit, kokius raštus jus

ir tinkamas.
5. —Pirmyneiga. Apšvies

tas žmogus visuomet moki
nasi. Jis išmoko mylėti mo
kinimas). Tai yra jo proto 
penas.

5. — Minties įgyvendini
mas. Tamsus žmogus galvo
ja nemažiau už apsišvietusį, 
tik bėda tame, kad jo mintis 
neturi tikslo, jos nemoka 
taisyklingai dirbti. Pas ap
šviestąjį žmogų mintis plau
kia prie idealo*iengvai. Jis 
žino, kaip žodį paversti ku
riu. Jis iš darbo mokinasi 
ir jo mintis virsta darbu.

Tai yra pavyzdžiai, sulyg 
kuriais mes galime spręsti 
apie save.

Skaitytoj Pastabos.
Kom-istų "kalbėtojas” 

Mizarukas važinėja su "pra
kalbomis.” Kuomet jau ne
žino ką kalbėti, tai pradeda 
tpie Amalgameitų unijos 
viršininkų blogumą.

Aš norėčiau paklausti, ką 
jis žino apie šią organizaci- 
ą bei jos viršjninkus? Juk 

ta organizacija jam sveti
ma..

buvo 
ji la-

Kada "Bekampis” 
■’apsent’’ ir kada apie 
bai daug viskb buvo rašyta 
ir kalbėta, tai jis ant susi
rinkimų ir per "Laisvę” 
grasino, kad "visus šmeiži
kus sugrusiąs Į kalėjimą.” 0 
bet nei vieno da i kalėjimą 
lepasodino; net nustojo ir 
grasinęs. Kodėl?

Visi atsimenat, kad perei
ta metą Brooklvno kriau
šiai nubaudė tris "Bekam- 
oio” "šmeižikus” ir paskel
bė "visuomenės” žiniai, kad 
"Bekampis" all right, tik 
Glaveckas, Meškiunas ir 
Paškevičia "kalti” ir turi 
užsimokėti bausmę, apie po 
*75.00. Bet ar "visuomenė 
žino,” kad jau bus apie me
tai laiko, o iš nubaustųjų 
bausmės dar niekas nei ne
pareikalavo; tyli pats "Be
kampis” ir visi jo "advoka
tai” nedrysta pareikalauti, 
bausmės. Kame dalykas?

Manęs prašė Steifen, kad 
paraginčiau B. KampĮ atsi
imti kelines, kurias jis 10 d. 
lapkričio, 1919 m. pas ją su 
bosiene Zuzana viešėdamas 
palikęs. Jos ir dabar 
gulį skiepe ant malkų.

Malonėsit, , tamsta, 
didybė, atsiimti.

tebe-

jusų

prekybą, sako tas korespon- ^Kaiciaus. 
dentas, todėl as noriu paais- ■ -
kinti, kas man yra apie ją! servuotų
žinoma. Aš turiu pasakyti, 
jog rusų prekyba su tikrąją 
prekyba neturi nieko bend
ra. Reikia žinoti, jog preky
ba, kokioj formoj ji nebūtų, 
yra priešingas komunistų 
principams dalykas, nes ji 
yra kapitalistinio surėdymo 
ypatybė.

Tiesa, taip vadinama ka
pitalistinė sistema Rusijoj 
po truputi pradeda jau grįž
ti. Ūkininkams jau sugrą
žinta privatinės nuosavy
bės ’ teisė ir darbininkams 
sugrąžinta laisvė dirbti pas 
ką jie nori ir už tokią algą, 
kokią jie susidera. Sugrą
žinta taipgi privatinė pre
kyba valgomais daiktais. 
Atliekamų javų valstybė 
ai 
•įuo ūkininkų. Jie gali par
duoti juos kam tik jie nori

I

. čia galima at
siųsti tabako komisiją, kon- 

' i mėsų komisiją, 
keptų binzų komisiją ir tt. 
Tuo budu pusė Maskvos ko
munistų gautų progos atva
žiuoti čionai pirma klesa ir 
turėti labai lengvą gyveni
mą.

Nors nėra surinkta tikrų 
skaitlinių, po kiek komunis
tų į tokias komisijas skiria
ma, bet sakoma, kad, ap
skritai imant, jos susideda 
maždaug iš apie 40 vyrų. 
Viena komisija, kuri atvyko 
Finkandijon nupirkti kelia- 
tą vagonų daržovių, susidė
jo iš 50 komunistų. Ir ar 
manot, kad atlikus savo 
darbą šita komisija vėl su
grįžo Rusijon pasninkauti? 
Ne; ji ir šiandien vieši Hel- 
singforso koteliuose, kuri

utarė jau nebekonfiskuoti 7Ta mėsos, bet ir pui
kių gėrimų.

ir tokiomis kainomis, kokių SilįSkit p&rsksityt^ “Kcld“' 
tik gali gauti. Miestuose at-’ 
sidaro jau privatinės krau
tuvės ir valgyklos, kurios 
pirma buvo uždarytos ir 
uždraustos.

Tas tečiaus nereiškia, kad 
komunistai pakitėjo. Ne. 
Tas tik reiškia, kad komu
nizmas Rusijoj pradeda 
nykti ir pamaži grįžta pri
vatinės nuosavybės tvarka. 
Komunistai pradėjo rūpin
tis apie savo ateitį. Jie gabe
na į užsienį Rusijos auksą ir 
patįs važiuoja tenai pavida
le visokių prekybos komisi
jų. Ir su kiekvienos komisi
jos išvažiavimu Rusijoj lie
ka vis mažiau komunizmo. 
Tas prekybos komisijų siun
timas yra geriausis būdas 
netik patiems komunistams 
į užsienį išvažiuoti, bet ir 
pinigams iš Rusijos išga
benti. Žinoma, išvežti į už
sienį skrynią aukso ir sudė
ti į kokį nors banką, yra 
daug lengvesnis būdas, bet 
tas tuojaus atkreips finan- 
sistų domą, kils visokių kal
bų ir ant galo dar prisika
bins koks nors senas Rusi
jos skolininkas, reikalauda
mas, kad tas auksas butų 
jam už skolas atiduotas. 
Susidarys tokių keblumų, iš 
kurių paskui sunku ir išsi
painioti.

Visai kitas dalykas, kada 
pinigai vežami į užsienį ne
va prekybos reikalams. Da- 
leiskime, švedijon atvažiuo
ja komunistų komisija loko- 
motivų pirkti ir atsiveža su 
savim 3,000,000 aukso rub
lių. Ji sudeda tą auksą į at- 
sakomingą banką ir veda su 
kompanijomis derybas dėl 
lokomotivų. Ji gali suderėt 
lokomotivų už 2,000,000, ar
ba gali ir visai nieko nesu- 
derėt, tai jau jos dalykas.

< Pinigai sudėti ant jos vardo 
neva prekybos reikalams ir 
niekas negali prieš tai nei 
žodžio sakyti, o komisija ga
li juos išimti, kada jai patin
ką. O ar Rusija lokomotivų 
gaus, ar ne, tai tas visai ne
svarbu.

Antras geras dalykas su 
tomis prekybos komisijomis. muauių ovviai
yra. tas, kad jų skaičius ne-' dienų kalėjimo. Gerdauskie- 
gali būt apirubežiuotas. Pa- j nė liudijo, kad jos vyras ap- 
vyzdžiui, Norvegija rengia- daužęs ią užpereitą utarnin- 
si atnaujinti prekybos san- ką būdamas girtas, bet Ger- 
likius su Rusija. Iš Maskvos dauskas tvirtino, kad tose 

liestynėse jiedu abudu ly
giai gavę, ir kad moteris pa
ti save apdraskiusi.
i&as—----------------

V.

B. Glasšberg, kuris Socia
listų Partijoj daro tą pati, 
ką ir komunistai prieš Par
tijos skilimą, savo organe 
"VVorkingmen’s Council”, 
aprašydamas apie LDLD., 
kaip komunistai reikalavo 
leidimo perkeisti draugijos 
čarterį, bet teisėjai jų rei
kalavimą atmetė, jisai visa 
tai apgailestaudamas sako: 
"Jau ir šis faktas liudija, 
kad Socialistų Partija nėra 
revoliucioniška, nes ir teisė
jai su ja eina.”

Na, o jeigu teisėjai butų 
pripažinę permainymą čair- 
terio komunistams, ar tai ,_______________________
tuomet ir komunistai butų ‘ tuojaus išvažiuoja komisija 

iš kokių 30 — 40 komunistų. 
Bet tai da neviskas. Daleis-

palikę nerevoliucioniški?
žaibo Rykštė.

» I vj” j Lietuvą.
X

"Keleivio” skaitytojai, ku
rie nerenka visų numerių į 
kompletus, labai gerai pada
rytų, jei perskaitę laikraštį 
nusiųstų kam nors į. Lietu
vą. Tiesa, daug amerikiečių 
užrašė "Keleivį" į Lietuvą 
tiesiog iš redakcijos, bet ga
lima nusiųsti da ir tą, ką pa
tįs perskaito.

Štai, šiomis dienomis "Ke
leivio" redakcija gavo laiš
ką iš lietuvių armijos, kame 
labai prašoma, kad "Kelei
vio” skaitytojai perskaitytą 
iaikraštį siųstų Lietuvos ka
reiviams. Laišką rašo III- 
čios Divizijos štabo rašti
ninkas Jonas Zagorskis. Jis 
sako:

"Gerbiamoji 'Keleivio’ re
dakcija!

"Daug žinelių iš veikimo 
lietuvių Amerikoj suteikia 
Tamstų laikraštis 'Keleivis,’ 
tik labai gaila, kad mus, Lie
tuvos kareivius, 'Keleivis’ 
retai aplanko. Tik dėka at
skiriems asmenims, kurie 
trokšta susirašinėti su tėvy
nės gynėjais, buvo prisiųsta 
keli 'Keleivio’ egzemplio
riai.

"Šiandien? dalindamasis 
su Tamistomis broliškais 
jausmais, prašau: jeigu kas 
nors galėtų perskaitęs 'Ke
leivį’ paaukauti Lietuvos 
gynėjams, tai prašau adre
suoti mano vardu, o aš iš
dalinti pasistengsiu, norin
tiems skaityti, kareiviams 
ir kitiems."

Adresuoti prašoma taip:
"III-čios Divizijos Štabas, 

Raštininkui Jonui Zagors- 
kiui, Lithuania.”

Siunčiant į Lietuvą "Ke
leivį”, reikia uždėti 2 centu 
štampą.

VVATERBURIO GERDAU- 
SKAS GAVO 30 DIENŲ 

KALĖJIMO.
”Waterburio Republican” 

praneša, kad Antanas Ger- 
clauskas, kuris gyveno Wa- 
terburyje po numeriu 92 So. 
j^onard street, likos nuteis
tas už pačios mušimą 30-čiai



AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
CAMBR1DGE, MASS.

IŠ draugysčių susirinkimo.
25 d. balandžio buvo su

šaukti 13-kos draugijų ats
tovai i bažnytinę svetainę 
ipkalbėjimui prisirengimo 

prie Antros Lietuvos Lais
vės Paskolos Bonų pardavi
nėjimo. Susirinkus atsto
vams pribuvo ir kunigiukas, 
nors nežinia, ka jis atstova
vo. Pirmiausia jisai išgyrė 
misijos narį Mastauską. 
Girdi, Mastauskas yra gerai 
susipažinęs su visais didž
poniais, tai, esą, jis visgi ge
riau prie jų prieis, negu kas 
kitas.

Kada prasidėjo viršinin
kų rinkimas, tai kunigiukas 
atsistojo priešais ir pradėjo 
duot signalus, už ką balsuot. 
Tai matote, kokį supratimą 
jo šalininkai turi, net nežino 
už ką balsuoti. O kuris ir ži
no, tai turi prisilaikyti sig
nalo, nes kitaip kunigiukas 
užleistų vyčiukų armiją, ku
ri susideda iš 7& kareivių, 
priskaitant ir "jenerolą." 
Vistik laike balsavimų pasi
rodė, kad ne visi kunigo sig
nalus supranta. Nors kuni
giukas ir gana smarkiai lin
gavo ir kratė savo galvą, bet 
jo pasekėjai neužtektinai 
turėjo supratimo, ką tie sig
nalai reiškia. Tai matyda
mas kunigiukas padarė Įne
šimą, kad rinkimai atsibūtų 
rankų paplojimu. Mat už ką 
plos kunigas, tai jau tuo
kart ir jo pasekėjai žinos, 
kad reikia už tą ploti. Bet 
visgi sekretorius pastebėjo, 
kad tokis "balsavimo" bū
das nėra praktiškas, nes 
keblu bus balsus suskaityti.

Patartina kunigiukui 
prieš panašius susirinkimus 
padaryti kelias signalų 
praktikas, gal tuomet ge
riau seksis.

Po rinkimų nuolatinis 
pirmininkas A. V. paprašė 
vieno šv. Juozapo dr-stės at
stovo J. K. papasakoti, ką 
girdėjo Lietuvių Piliečių 
Sąjungos suvažiavime New 
Yorke. Tas kunigėliui nepa
tiko ir jis pradėjo didžiausiu 
balsu šaukti: "Išeikit! Išei
kit! Nereikia man tokių su
sirinkimų !” Tuomi viskas 
ir užsibaigė.

Laikas jau butų, broliai.' ,,, 1 — . • _ •_

Kaip ten nebūtų, bet streiko 
fonde trūksta daug pinigų. 
Kas tame kaltas — nežinia.

Iz. Bakas yra pasižymėjęs 
tarp komunistų veikėjas.

Petras Kapickas — gene- 
ralis "Laisvės” agentas.

Daug galima butų pasa
kyti ir apie kitų komunistė
lių darbelius, bet šiam kar
tui užteks.

Buržuaziškas teismas pri
teisė A. Andriulevičiui užsi
mokėti 50 dol. ir teismo lė
šas. Kitiems — po 10 dol. ir 
teismo lėšas.

Well, "draugučiai", reikės 
auku i "apsigynimo fondą”.

Vietinis?

• WORCESTER, MASS. 
Lietuvių parengimai.

t 17 d. balandžio "Aušre- 
. lės” choras turėjo parengęs 

koncertą. Dailės žvilgsniu 
koncertas pavyko gana pui
kiai ir publika likosi paten
kinta. Reikia pasakyti, kad 
"Aušrelės” choras smarkiai 
progresuoja.

19 d. balandžio atsibuvo 
koncertas Suvienytų Wor- 
cesterio Draugijų, pareng
tas Lietuvių Svetainės nau
dai. Šio koncerto progra
mą išpildė "Aido” ir "Auš
relės" chorai, p-lė Sullivan, i- 
vairųs kvartetai ir oktetai. 
Abiem chorais vadovauja 
Jonas Dirvelis, gana gabus 
ir rūpestingas chorų moky
tojas. Visi programe daly
vavusieji savo užduotis at
liko gerai, išskyrus vieną 
kvartetą, "kuris kaip pra
dėjo dainuoti, tai žmonės 
neturėjo kur ausis dėti. 
Geistina, kad toks kvartetas 
daugiau nedainuotų.

Ant pabaigos "Aušrelės” 
choras uždainavo "Lietuva 
Tėvynė Musų”. Publika su
stojo. Nekurie niusų "drau- 
gučiai”, kurie pirm to jau 
buvo sustoję ant kojų ir be
sirengią eiti namo, išgirdę 
dainuojant šią dainą, vieni 
kitus pradėjo traukti už 
rankovių, kad sėstųsi. Jeigu 
taip pasielgtų kas-nors, 
kuomet komunistai dainuo
ja "Tarptautinę”, tai tie pa
tys "draugučiai” tokius ža
dintų atžagareiviais.

Aimanuotojas.

■> i

YOUNGSTOWN, OH1O. 'prisirinko pilna svetainė. 
Nors Birutės choras dar ne
senai susitveręs, bet sudai
navo neblogai. Taipgi vidu
tiniškai sudainavo ir Camb- 
ridge’aus choras. Solistai 
taipgi gerai savo užduotis 
atliko. Tik su vienu solistu 
M. Petkevičium iš Peabody, 
Mass. atsitiko nelaimė: vos 
tik pradėjus dainuoti jis ap- 
slobo ir parpuolė ant pa
grindų. Ligos priežasties 
nežinau. Linkėtina M. Pet
kevičiui kuogreičiausia pa
sveikti ir savo puikiu balsu 
palinksminti publiką.

Choro Vedėjas.

Lietuvių apsnūdimas ir 
bedarbė.

Lietuvių čia randasi ne
mažas būrelis ir veikimo 
dirva užtektinai plati, bet 
žodis "veikimas” pas mus 
yra nesuprantamas. Liūdna 
taip pažeminti savo koloni
ją per spaudą, bet ką pada
rysi, kad mes taip toli ”nu- 
progresavome (nelyginant, 
kaip Elizabeth, N. J. komu
nistai).

Laikraščių pas mus parei
na Įvairių pažvalgų ir, jei 
gerai atsimenu, tai ir "Lais-; 
vės” vienas egz. ateina, bet 
giliau savo komunistiškas i 
Šaknis ji čia negali Įleisti. 
Čia gyvuoja SLA irSLRKA 
kuopos, Progresyvis Kliu
bas ir klebono Alinskio bo
bų "susaidė"— Juozapinė. 
Geriausia iš visų gyvuoja 
Progresyvis Kliubas, nes jis 
turi nusipirkęs (ant išmo- 
kesčio) didele ukrainų sve
tainę, tai dabar yra daug 
"pleiso” vesti diskusijas 
apie "Raisin Jack." Visos ši
tos organizacijos galėtų pa
garsėti veiklumu, bet kas 
jas prikels iš letargo? J. P. 
Sabel yra žymus katalikų 
veikėjas, bet gaila, kad jis 
neatskiria vi__
veikimo nuo savo ” 
tate" biznio. J. Schilling’as

susiprasti ir pradėti rūpin
tis savo svetainės pasistaty
mu, kur ramiai galėtume 
aptarti savo vietinius ir 
Lietuvoj reikalus, o ne taip 
kaip dabar.

Ten Buvęs.

WATERBURY, CONN. 
Suareštavo komunistus 

kaziminkus.
24 d. balandžio Waterbu- 

rio policija netikėtai užklu
po lietuvių kaziminkų lizdą 
ir visus juos suareštavo. 
Tasai lizdas prisilaikė pas 
Adomą Andriulevičių. Pas 
patį Andriulevičių, kaip 
praneša vietos anglų laik
raščiai, policija rado 22 ka
libro revolverį.

Visi suareštuotieji tai 
yra, taip sakant, Waterbu- 
rio lietuviškų komunistų 
Smetona. Adomas Andnulę- 
vičius yra nuo komunistų į- 
galiotas provotis su L. S. S. 
34 kuopa, kad iš jos atėmus 
parką. Jis jau senai yra nu
žiūrėtas kaipo kaziminkas.

"Sunday Republican" ra
šo: "Adam Andrewlevich of 
21 Poplar street was arested 
in a raid early this morning 
as the alledged keeper of a 
gambling house at the Po
plar street address.”

Motiejus Skučas, paten
tuotas komunistų prakalbi- 
ninkas, pereitų metų Water- 
burio didžiojo streiko lietu- 
•nų skyriaus prezidentas-ly- 
deris. Sakoma, kad jis ir

NORVVOOD, MASS.
Organizuokime L. P. Sąjun

gos apskričius.
Lietuvių Piliečių Sąjun

gos 9 skyrius, laikytame sa
vo susirinkime 27 d. balan
džio, apsvarstęs organizaty- 
vi darbą, atrado reikalingu 
organizuoti Naujojoj Angli
joj L. P. Sąjungos apskriti. 
Todėl vienbalsiai likosi nu
tarta šitą sumanymą pas
kelbti laikraščiuose, kvie
čiant ir kitus skyrius tą 
klausimą rimtai apsvarsty
ti Jeigu ir kiti skyriai šitam 
sumanymui pritars, tad bu
tų geistina, kad savo nutari
mus prisiųstų mums, kartu 
pažymėdami ir tinkamiau
sią suvažiavimui vietą. Mu
sų supratimu, butų pato
giausia suvažiuot i Bostoną. 

Svarbiausia apskričio už
duotimi butų gavimas tin
kamų kalbėtojų, rengimas 
maršrutų, aiškinimas mi
nioms Piliečių Sąjungos 
tikslų ir tt. Prie dabartinių 
aplinkybių kiekvienam sky
riui surengti prakalbas at-. 
skirsi yra sunku, o kartais 
stačiai negalima, nes pasi
daro perdidelės lėšos, o ir 
kalbėtojų kartais gauti ne
galima. Todėl prie darbo, R 
Piliečiui!

J. M. Pečiulis, pirm. 
P. L. Vėtą, sekr.

Adresuokit sekretoriui: 
15 Sturtevant avė., Nor 

laike streiko kaziriuodavęs.' wood, Mass.

- .. . - —— 

.. Iš PHILADELPH1JOS 
- DRAUGIJŲ VEIKIMO.

Nedėlioj, 24 d. balandžio, 
"Pirma Lietuvių Paskolos 
Bendrovė," angliškai "First 
Lithuanian Building Loan 
Association", apvaikščiojo 
20 metų sukaktuves savo 
gyvavimo. Nors diena bu
vo labai graži ir daugelis 
žmonių išvažinėjo ant tyro 
oro, bet Į prakalbas susirin
ko pusėtinai svieto.

Kalbėtojų buvo visa eilė, 
tad reikia paminėti bent pa
matines mintis, kurios buvo 
išreikštos šiame susirinki
me.

Jurgiui Pranckunui ati
darius susirinkimą 2 vai. 30 
min. po piet, tapo perstaty
tas Linauckas, kaipo pirmu
tinis narys ir kūrėjas šios 
bendrovės. Linauckas api
brėžė bendrovės praeitį, nu
rodydamas, kaip 20 metų 
atgal, jie keli lietuviai, pra
dėjo šią bendrovę tik su 
$24.00; iš pradžios bendro
vė ėjo labai pamažu. Bet 
praslinkus 8-niems metams, 
bendrovė nariais pradėjo 
kilti ir podraug iždas augo, 
o dabar jau skaitoma apie 
milionas dolerių kapitalo ir 
keletas šimtų lietuvių šei
mynų Įgijo savus namus 
tarpininkaujant šiai bendro
vei.

Antras kalbėjo angliškai 
augštas valdininkas-advo- 
katas Clinton Rogers Wood- 
ruff, direktorius viešųjų 
Philadelphijos miesto dar
bu. Pasirodo, kad jis taipgi 
yra dalininkas šioj bendro
vėj, ir jis pripažįsta, kad 
bendrovė yra vedama atsa
kančiai, teisingai, net nuo 
bankų komisionieriaus gavo 
pagyrimą.

Lietuviškai kalbėjo žino
mas darbuotojas J. Grinius, 
kuris nupiešė keletą labai 
vaizdingų prilyginimų, kaip 
prigulint prie panašios ben
drovės žmogus nejučiomis

WORCESTER, MASS. 
Korespondentų "teisingu

mas."
Kad musų koresponden

tai myli rašinėti Į laikraš
čius, tai tas yra geru daiktu. 
Visa bėda su jais yra tiktai 
tame, kad jie tankiai apsi
lenkia su teisybe, perstaty- 
dami dalykus visai kitokioj 
formoj, štai tūlas Worces- 
terio korespondentas para
šė i "Keleivi" pagrečiui 2 
korespondencijas: vieną
apie LMPS. 2 kuopas pra
kalbas, o kitą apie LDLD. 
11 kuopos teatrą. Pirmoj 

visuomeniško korespondencijoj ‘jisai be- 
Real Es- reikalingai užgavo p. Kybą. 

J .7- ..I'-— Tyčiotis iš žmogaus išvaiz- 
buvo kada-tai veikliu sočia-į ^os arba iš jo neiškalbingu- 
listu, bet šiandien yra per-1m0 Yra nepadoru. Taip pat 
daug "užimtas" pinigų skai- i aprasvdarnas ir apie teatrą 
tymu banke. Stupinkevičius, minėtas korespondentas ne 
pardavinėdamas kavą su ar-l^k kritikuoja pat j losimą, 
nata, pražudė skonį, tai da-, ®k daro ypatiskus uzmeti- 
bar ir geriausias dalykas; aęjimus. Nors musų teatrai 
yra jam be vertės. ’ yra kritikuojami, liet

Šiuo tarpu čia siaučiadi-^k ne t°kiu budu. Norsas 
dėlė bedarbė. Fabrikantai, i n?su . komunistų pasekėju, 
matomai, tyčia neatidaro 
dirbtuvių, kad vėliau priver
tus darbininkus dirbti už 
tokias algas, kokios jiems 
bus pasiūlytos. ,

Miris.

WEST LYNN, MASS. 
Koncertas.

24 d. balandžio/čia atsibu
vo koncertas, kuri parengė 
Birutės choras. Nors diena 
buvo nelabai graži, lijo ir 
šalta buvo, vienok žmonių

j

Tyčiotis iš žmogaus išvaiz*

čiau vien tik peikti. Taip 
davatkiškai daro tik "Lais
vės” ir "Darbininko” kores
pondentai. -Tie nenurodo, 
kas tame ar kitame veikime 
buvo bloga, o kas gera, bet 
vienu 
viskas buvo "niekai 
atliktas kriukis. Mano su

žodžiu pasako, kad
” — ir ~ — -------

aiuAiao nnumc. ou- igtja nuosavus namus, arba
pratimu, ir didžiausiam sa-; sutaupo gan gražią sumą 
vo priešui galima duoti ge-; pinigų.
rus patarimus, o ne vien tik; Dr. Dambrauskas davė 
panieką teikti. i keletą pavyzdžių apie klem-

Zanavykas. <sus ir kitokius šliaužius, kir /

rie nenori šviesos bei gero- vulėliau tu mano! Verkit 
vės pažinti. Tie Dr. Dam- aniuoląi, verkit dvasios 
brausko prilyginimai liko šventos — natavoja mišrus 
pritaikinti prie dabartinių komunistu choras, 
tvarkardžių, kure nieko! Lukšių Juozo "šventoji 
konkrečių nesutveria, bet panelė” išperėjo aitvarą. Jei 
tik ardymu užsiima. Jis pri-'kas turit tuščią skrynią at
vedė nesenai Įvykusį inci-! bačką, tai atneškit ant Dean 
dentą surengtose pil. Gotau-'gatvės po numeriu 23, o pa
tui prakalbose, kur bolševi-į matysite, kad po nakčiai ra
kučiai begėdiškai šturmavo site prinešta į jūsų skrynią 
ir susirinkimą ko tik neišar- gana gerų dalykų, 
dė. Iš tokių prilyginimų pu
blika turėjo labai gardaus 
juoko, o tvarkardos, tarsi 
musę kandę, nežinojo kur 
akis dėt iš sarmatos.

Dr. Klimas, kaip visuo
met turi gražių dalykų, tad 
ir šiandien davė labai gražų 
pamokslą neteisingiems ko
respondentams, ypač kleri
kalų laikraščiuose rašinė- 
jantiems visokius purvinus 
melus. Jis privedė keletą 
tilpusių aprašymų iš Phila- 
delphijos "Darbininke,” kur 
tiesiog nešvariausi melai 
talpinami. Pagalios Dr. Kli
mas kreipėsi į visuomenuę, 
idant valytų tuos šiukšlynus 
iš laikraščių ir kad rašinėtų 
tik teisingas žinias. Toliaus 
Dr. Klimas pakalbėjo 
apie dabartinę Lietuvos po
litiką, apie susitaikymą su 
latviais, kokia svarbą turi 
Lietuvai priėjimas prie jū
rių, t. y. gavimas Palangos 
ir tt. Ant galo paprašė su
sirinkimo, kad paaukautų, 
kas kiek gali, paliuosavimui 
nekaltai kenčiančio Lietuvio 
kalėjime. Auku surinkta 
514.50.

Ant užbaigos pil. Cheledi- 
nas. kaipo raštininkas šios 
bendrovės, paaiškino keletą 
statistiškų žinių apie pana
šias bendroves ir naudą jų, 
taipgi apie iždo stovį ir apy
vartą šios bendrovės.

Nors dar buvo daug 
patiekta žinių, bet 
kad neužėmus perdaug vie
tos laikrašty, pasitenkinsi
me tik šiais paviršutiniais 
daviniais. šis aprašymėlis 
be perdėjimų. Pažiūrėsime 
kaip atsineš kitų sriovių 
laikraščiai. Ar gelbės Dr. 
Klimo pamokinimas, ar pa
liaus šmeižę ir kraipę teisy
bę klerikalai ir komunistai?

Linkėtina daugiau tokių 
prakalbų, tad gal ir kerštų 
sėjėjai atsiverstų ant gero 
kelio.

Aras.

Striukutis.

Kad Užlaikyti Jūsų Virtuvę Čystą ir Priminą 
-r-Kepk su Mazda

šeimininkė jaučiasi labai nesmagiai, jeigu atsitikime jos vyras 
pareina aukščiau i'; darbo, negu paprastai ir randa ją ką nors kepant 
virtuvėj pilnoj dūmų ir nemalonaus kepimo, kvapsnio.

Jeigu jūs kepsite su Mazola, jūsų virtuvė bus liuosa nuo dūmą. 
Skirtingai yra su paprastais riebumais. Mazola pasiekė augščiausio 
laipsnio virime kur kas pirmiau, negu kiti riebumai.

šalę palaikymo jūsų virtuvėj šviežio ir priimnaus oro, Mazola 
sumažins jūsų virimo išlaidas. Mazola yra nepaprastai ekonomiška, 
kadangi ji gali būti vartojama daugeliui virimo ir kepimo būdų. Remian
tis patyrimais, jogei ji niekados ncatmaino savo kvapsnio, ta pati Mazola 
gali būti vartojama kepimui daugelio skirtingų valgių, tokių kaip žuvis, 
mėsa, kiaušiniai, cibuliai ir kitos daržovės, viskas kas yra reikalinga, tik 
reikia iškošti likusį aliejų po kiekvienam kepimui.

Jeigu jūs dar nesate vartoję Mazoios, nusipirkit 
blešinę nuo savo groserio krautuvininko šiandien. Jūs 
nebusite daugiau be jos. Parsiduoda po po pus? kvortos, 
kvortą, pusę galiono ir galiono mieros btešinėse.

UŽTIKRINAME

Jeigu . jūs nebūsite galutinai 
užganėdinti kokybe ir ekonomišku
mu Mazolos, jūsų krautuvininkas 
sugrąžins jums pinigus.

CORN PRODUCTS RF.F1NING 
x COUPANY,

17 Battery Ptace, New York.

N0RW00D. MASS. 
Visko po biskį.

10 d. balandžio per kleri
kalų diskusijas iš po bažny
čios skiepo staiga išdūmė tū
las L. P. S. narys. Mat jam 
beginant L.P.S. pusę pradė
jo kudakuoti davatkos ir 
rodytis kiti ženklai, kad ga
li būti kiaušinių, kaip aną 
motą kun. Mockui. Kaip ten 
nebūtų, bet vistik sakau 
prastas iš jo pilietis, kad iš
dūmė. Lietuvos piliečiai ne
sitraukia nuo priešo kulip- 
kų, o čia neva pilietis išdū
mė nuo davatkų kiaušinių.

17 d. balandžio Lietuvių 
Svetainėj buvo kitos disku
sijos apie moteris. Tūli vy
rai, besidabindami prieš mo
teris, aukštino jas be galo 
ir be krašto. Ant galo jie 
nurodė, kad prie komuniz
mo tvarkos moterjs bus pa- 
liuosuotos nuo naminio dar
bo ir net nuo kūdikių auklė
jimo. Gal ir gerai butų pa- 
liuosavus moteris nuo nami
nio darbo, bet kas tada pa- 
liuosuos vyrus nuo sunkių 
dirbtuvės darbų. Gal neblo
ga butų moteris paliuosavus 
ir nuo kūdikių auklėjimo. 
Bet dar geriau butų, kad 
tie gailestingi vyrai pa- 

i’iuosuotų jas ir nuo gimdy
mo. Tada tai jau butų visai 
komunistiškai!

I Lukšių Juozas prisirašė 
prie L. P. S. Vaje, vaje, die-

NEW YORK. N. Y.
Iš L. P. Sąjungos darbuotės.

Balandžio 21 d. Lietuvos 
Atstovybės bute, 370 7-th 
Avė., Įvyko L. P. Sąjungos 
Vyriausios Valdybos susi
rinkimas. Susirinkime da
lyvavo šie valdybos nariai:
J. O. Sirvydas, St. Vitaitis, 
V. Ambro^evičius, VI. Laz
dynas, J. W. Liutkauskas,
K. Strumskis, Liet. Respu
blikos Ats. Gerb. .J. Vileišis, 
Keleivių Namo komisijos 
nariai: A. B. Strimaitis ir p. 
K. Širvydienė.

Iš pateikto raštinės vedė
jo J. Liutkausko, praneši
mo, pasii-odo, jogei L. P. 
Sąjunga, nežiūrint negaty
ve* agitacijos ir esančiu be
darbės, vis auga ir kasdien 
didėja. Nors ir šiuomi be
darbės laiku, skyriai rūpi
nasi registracija ir rinkimu 
aukų Lietuvos Valstybi
nėms Įstaigoms.

Iš Keleivių Namo komisi
jos pranešimo pasirodo, kad 
rimtai darbuojamasi prie 
namo Įkūrimo. Sulyg pa
teiktų žinių paaiškėjo, kad 
neturint lietuviams keleivių 
namo, daug lietuvių išeivių 
tampa, visokių šulerių nus
kriaustais ir, idant tam ke
lią užkirtus, keleivių namas 
reikia, kaip greit galima, į- 
kurti. Aptarta namo Įkū
rimui sąmatas ir nutarta 
komisijos surastus namus 
apžiūrėti ir jeigu bus tarp 
jų tinkamas, išnuomuoti. 
Komisijos paprašyta ir ant 
toliaus darbuotis.

Lietuvaičių Piliečių sky
riai ir jų organizavimosi 
darbas plačiai aptarta ir 
šios organizacijos tvarkos 
taisyklių pagaminimui nu
skirta komisija iš pil: K. 
širvydienės, P. Glemžytės 
ir Klimienės.

Kalbėta apie Amerikos 
Lietuvių Skautus, lietuvių 
jaunimo organizaciją, iš ku
rios manoma turėti bei susi
laukti gražių ir vaisingų 
darbų. Nutarta vesti orga- 
nyzatyvi darbą su pagalba 
L. P. Sąjungos skyrių. Pla
no bei taisyklių šiai organi- 
zaci jai paruošti išrinkta ko
misija iš sekančių piliečų: 
K. Strumskio, VI. Lazdyno, 
J. Kripaičio in J. O. Sirvy
do.

Patarta Vyriausiai Val
dybai pagaminti L P. Są
jungos skyriams pranešimą, 
paraginant piliečius prie šių 
sumanymų vykinirno.

Pilietis.

LAWRENCE, mass. 
Prakalbos.

24 d. balandžio čia atsibu
vo prakalbos, kurias paren
gė Lietuvių Kliubas nuosa- 
vioj svetainėj. Kalbėjo J. 
Neviackas iš Bostono. Kal
bėtojas savo užduotį atliko 
labai gerai, puikiai nupieš* 
damas apie darbininkų or
ganizacijų naudingumą ir 
apipasakodamas apie pas
kutinių dienų pasaulio nuo- 
tikius ir Lietuvos likimą. 
Prie Kliufro prisirašė kele
tas naujų narių. Publikos 
atsilankė neperdaugiausia. 
Sakoma, kad šios prakalbos 
per rengėjų apsileidimą ne
buvo užtektinai išgarsintos. 
Priegtam ir lietus gal ne
maža žmonių sulaikė.

Narys.



4 KELEIVIS

—Kad ji manęs'neleidžia. Atsakymas 
' ■ — ■ “ • • - -

Chicagoj išeina gana šva-J 
rus laikraštukas, ant kurio 
viršelių yra uždėtas šitokis 
vardas: "Meilės, šeimynos, 
Literatūros, Dailės, Juokų, 
Sveikatos ir Mokslo Mėnesi
nis Žurnalas”.

Aš užvardyčiau jį trum
pai: "Trejų-Devynerių Žur
nalas".

bo žmonių mylimas senelis, -/f

Waterburio policija suse
kė komunistų... o, atsipra
šau, kazirninkų lizdą ir vi
sus juos suareštavo. "Lais
vė" apie tai nei gu-gu.

Ot, kad taip ten butų bu
vę ne komunistai, bet socia
listai, tai "Laisvė" butų apie 
tai paskelbus didžiausiomis 
raidėmis.

Antikomas.

"Laisvė” vis urzgia ant 
naujienieČių, kad tie tarp 
savęs pašasi.

Well, pešasi, nes yra už ką 
peštis. Keli desėtkai tuks- 

i tančių pelno — tai nemažas 
| pinigas.
į Suprantama. laisviečiai 
nesipeša, nes neturi už ką 
t jei bent už tuščią maišą!).

—r Tegul bus pagarbintas., buvo nuplakti. Kiti buvo pa- 
Maike... tol plakami, pakol apalpo,

tėve’! —Tai tik bedievius ir bok j 
Iševikus lupa. Tokiems, vai-, 

nau- i ke, ir reikia duot, ba jie bun- 
Įtavoja žmones ir sako, kadi 
Dievo nėra. Kam butų rei-

— Sveikas-gyvas, 
Kas girdėt pas tave?

— Pas mane, vaike, 
jas pienas.

— Na-na!
— Jes,vaike. Aš mistinu į kalinga ir valdžia, jeigu ji 

Lietuvą važiuot. Kaip tu sa- parėtko nežiūrėtų, 
kai, ar verta, ar ne?

— Neverta, tėve. Ameri
koj geriau gyventi. Kiek 
man žinoma, tai visi, kurie 
tik išvažiavo, labai gailisi ir 
norėtų grįžti, bet •sugrįžt 
jau nelengva, nes nepiliečių 
Amerika dabar nenori įsi
leisti. Taigi aš nepatariu ir 
tau važiuoti.

— Maike, tu nesupranti 
mano padėjimo. Pirma A- i 
merika man buvo geras kon-! pasakęs, kad turi būt ponai 
tras. Nueini, būdavo, į sa-j ir turi būt tarnai. Tas reiš- 
liuną. pasiimi už nikelį di-j kia. kad jeigu tarnas pono 
delį skunerį alaus, o kitą da neklauso, tai jį reikia pamo- 
saliuninkas užfundija, priejkint paklusnumo, 
to da ant baro stovėdavo 
pilnas bliudas silkių arba 
kilbasų, tai galėdavai prišu- 
tint ant visos dienos. Tada, 
vaike, Amerikoj buvo tikra 
Amerika. Ale tie laikai jau 
praėjo. Kaip pakasavojo gė
rimus ir uždarė saliunus. 
tai tokiam žmogui, kaip aš, 
sunku jau ir išsiživyt. Da
bar jeigu nori pietų paval
gyt, tai turi nešt į restoraną 
jau pusę dolerio. Ir da pras
ti pietus bus už tuos pinigus. 
O Lietuvoj, vaike, už pusę 
dolerio gali nupirkt čielą 
vištą ir da apie 20 auksinų 
liks ant snapso. I_ 2.^7. 
tenai turi būt labai gardi, >SL 
ba ją vadina "smetonine.” i'------ —•—------ -■==='
Taigų kaip visa tai apmisli-! ŽARIJOS 
ni, tai Amerikoj man jau i * '
neužsimoka gyvent. Teisy-j
bė. ;iš pinigu neturiu, ale Teko patirti, kad tūli ko- 
valuk to tai nedidelis klapa-l ™™stai sandarin
tas. Mes turim tokį Fondą, klerikalų Darbi
ką renka aukas Lietuvos,"’” 
reikalams. Tas Fondas da-‘ 
vė ant šifkortės Mastaus- 
kui, Baltuškai, Bielskiui ir ; . . . ....
kitiems duplomatams. Taigi ^ai susnienys su Vaciais n 
man, kaipo vyčių generolui, padarys vieną galingą ar- 
irgi turės duot kelis tuks-,mlJU - 
rančius.

— Bet ką pasakys ant to’ 
visuomenė?

— Visuomenė, vaike, nie
ko apie tai nežinos, ba musų ’ 
Fondas atskaitų neduoda.

— Gali važiuot, tėve, tik 
saugokis, 
kailį.

— O kas man'gali duot į 
kailį?

— Lietuvos valdžia.
— Lietuvos valdžia kata-' staiga pradėjo savo draugui 

likiška, ji to nedarys.
— Bet laikraščiai 

kad ji taip daro. Yra pas
kelbti net ir vardai tų, ką

Komunistinės LDLD. Ti
ro apskričio susivažiavimas 
nutarė siųsti visokias kny 

įeas į Lietuvą, išskiriant re
ligines.

Ei, Paukštuk iš “Laisvės” 
pastogės, aDsižiurėk, ar tik 
tas apskritis į "socialbiau- 
rybes" neišvirto.

I. Kutelis.

— Valdžia, tėve, yra tam, 
kad ji žmonėms tarnautų ir 
saugotų juos, o ne muštų.

— Tai tik socialistai taip 
sako. Bet toks mokslas, vai
ke, yra bedieviškas ir kata
likiškoj Lietuvoj jis netin
ka.

— Kodėl jis yra bedieviš
kas? Ar Dievas liepia žmo
nes mušti?

— Jes, vaike, Dievas yra

— Klysti.tėve, tai ne Die- 
j vo prisakymas, bet kunigų 
iišmislas. Dievas niekuomet 
taip nesakė.

— Jes, vaike, sakė!
— O kam jis taip sakė? 

Kas

Kad būti komunistišku 
kalbėtojum, mokslo nerei
kia. Tik šauk, kad reikia 
sugriauti buržuazišką tvar
ka ir įsteigti komunistišką 
diktatūrą — ir busi taip 
"susipratęs” kaip Jukelis.

Tarpe progresisčių pra
deda darytis stebuklai. Tū
los jų, visiškai nemokėda- 
mos rašyti, parašo ilgiau
sius straipsnius i "Moterų 
Balsą."

Gal bekojai imtų vaikš
čioti, nebyliai kalbėti, o ne
regiai žvaigždes skaityt, jei 
tik jie į komunizmą pradėtų 

i tikėt.
Soho Bedievis.

LAIšKAS "KELEIVIO” RE 
DAKCIJAI DELEI KO
MUNISTŲ PRAKALBU 

ELIZABETHE.
Gerbiama Redakcija:—

Ištikro, reikia stebėtis, 
matant melą tokiame rim
tame laikraštyje, kaip "Ke
leivis." Taip, "Keleivio" Nr. 
16-tam tilpo iš Elizabetho 
korespondencija po antgal- 
viu "Komunistai sumušė 
žmogų savo prakalbose." 
Žemiau toj korespondenci
joje pasakyta, kad netik su
mušė, bet dar apvogė ir iš
metė laukan. Aš ne komu
nistas ir su komunistų nuo
mone nesutinku, bet vardan 
teisybės turiu pasakyti, kad 
tai yra ne tiesa ir melas, ką 
parašė Elizabetho Senelis. 
Pats buvau minėtose pra
kalbose ir vpatiškai mačiau. 

:kad ten jokio sumišimo ne* 
į j buvo ir niekas Degučio ne

mušė. Teisybė, prakalboms 
: pasibaigus Degutis dar pra- 
įšė baiso, bet komunistai ne
įdavė ir tuomi viskas užsi
baigė. Tuo pačiu momentu 
palei duris keletas žmonių 
smarkiai susiginčijo, kurių 
tarj>e buvo ir Degutis. Vie- 

■ nas iš komunistų Degutį iš- 
> stūmė per duris. Tas atsiti
ko taip urnai, kad mažai kas 
iš publikos ir patėmyjo. 
Nors tas komunistų darbas 

___r__________  t .. nėra pagirtinu, bet visgi, 
Įdžiotojo pasigirimą, kuris I vyrai, bukime teisingi ir jei-

Kada ir kur tai buvo? 
jį girdėjo taip sakant?

— Tu, vaike, manęs 
nespaviedok, ba tu da 
jaunas esi!

— Matai, tėve, kaip tu ne
turi ką atsakyt!

—Šarap, parše, ba gausi 
per snukį!

— Nesikoliok, tėve, nes;
Ir degtinė “uo ta *a>,,au save pažemiu-

*

'į! ninkui”.
Tas parodo, kad kraštuti- 

nybės jau pradeda susisiekt. 
Galbūt netrukus komunis-

—Draugai, saugokimės
I pilkųjų minių — taip nese
nai šaukė komunistai.

— Minios eina su mumis
;—giriasi jie dabar.
1 Kaip tas atsitiko? Nuo 

kad negautum į minių bėgo, su miniomis 
eina. >

Šitas kom-istų pasigiri-; 
mas yra panašus į to me-l

rašo,'
šaukti:

—Pagavau meška!
—Tai vesk ją čia.
—Kad ji neina!

j klausimą.
"Keleivis” (No. 16) pasta

tė komunistams (žinoma lie
tuviškiems) klausimą: kodėl 
jie yra priešingi paUuosavi- 
mui politinių kalinių?

Žinodamas, kad musų ko
munistai į tą klausimą neat
sakys, aš nutariau į jį atsa
kyt. Mat, komunistai, atsa
kydami i šį klausymą, per
daug viešai turėtų parodyti 
savo tikrąjį veidą.

Musų komunistai 
priešingi paliuosavimui po
litinių kalinių, išskyrus se
nelį Debsą. Tai liudija šis 
faktas:

Kuomet ponas Palmeris 
buvo griežtai nusistatęs 
prieš senelio Dėbso paliuo- 
savimą ir dar tą pačią „lais
vę”, kuria jis kalėjime nau
dojosi, suvaržė, tai musų ko
munistai iš džiaugsmo augš- 
tyn šoko (žinoma, ne rie
šai). Mat jie buvo tikri, 
kad tas senelis turės išbūt 
kalėjime tiek laiko, kiek po
nas teisėjas jam paskyrė. 
Todėl jie buvo liovęsi apie jį 
ir rašyt. Bet dabar, kada 
naujoji šalies administraci
ja Dėbso paliuosavimo klau
simą vėl pradėjo svarstyti 
ir be sargų net į VVashingto- 
ną jį pakvietė, tai musų ko
munistukai ir vėl susirūpi
no.

Mat. komunistai suprato 
(o tiek vis jau supranta), 
kad organizatorius turi būt 
ne vien iškalbus oratorius, 
bet ir įtekmingas darbo 
žmonėse. Na, o senelis Deb- 
sas kaip tik toks ir yra. To- smagumais, 
dėl jie ir bijo, kad tasai dar-

I

nėra

išėjęs iš kalėjimo, nesudru- 
tintų Socialistų Partijos, 
kurią komunistai pusėtinai 
apardė.

Tai matot, kodėl komunis
tai yra priešingi politinių 
kalinių paliuosavimui.

Žinoma, jie nebūtų prie
šingi Dėbso paliuosavimui 
tuomet, jeigu valdžia, jį pa- 
liuosuodama, atimtų jam 
pilietybės teises.

Laisvės Mylėtojas.

Apie sveikatą.
širdies ligos.

Širdies darbas tai kraujui 
po visą kūną varinėti, pum
puoti. širdies ligų daug. Ga
li įvairiai susirgti ir širdies 
raumenys, ir plėvės, ir atla- 
pėliai, ir pačios širdies krau
jagyslės ir nervai.

Kai kas ir nežino turėda
mas ne visai gerą širdį. Iš- 
tikrujų liga pasirodo tuo, 
kad žmogus pajunta širdį 
beturįs, kad ji pradeda per
daug plakti, ima sopėti, pa
ilsimas nelaiku užeina ir ko
jų tvnius. Toliau ligai einant 
gal pasidan ti vandeninė li
ga, dusinimas.

Na. su širdies ligomis ne
reikia apsileisti, nes išmin
tingai elgiantis galima il
gai ir naudingai gyventi. 
Reikia kartas nuo karto su 
gydytoju pasitarti.

Visas gydymo sekretas 
širdies ligą beturint, tai ne
pailsint širdies, taigi imtis 
tik pakeliamo darbo ir at
sargiai naudotis valgiais, 
gėrimais, rūkymų ir kitais

"Sveikata."

Nauja Lietuvos siena su Latvija.
Ligi šiol, kaip risi žino,! Dabar bešališkai dirstel- 

nebuvo nustatytos tarp Lat- kime į visą šią bylą. Lietu- 
vijos ir Lietuvos pastovios viai atiduoda latviams apie 
sienos. De! šios sienos buvo' 28 tūkstančius dešimtinių 
nemaža ginčų, keliamų tiek žemės, o gauna iš Latvijos 
musų tiek latvių. Pagalios Į 20 tūkstančių dešimtinių 
abidvi valstybės nutarė pa-Į žemės. Vadinasi, Lietuva 
vesti šį klausimą galutinai i nustoja apie 8 tūkstančius 
išspręsti tam tikrai arbitrą-' dešimtinių žemės. Jei dar 

kad Latvija 
tam tikram treciųjų i mums duoda smiltynus, o 

Lietuva Latvijai duoda plo
tą juodžemio ir girių ir dar 
8 tūkstančius dešimtinių 
daugiau, tad turėsime pri
pažinti, jog žiūrint pačių 
latvių akimis turėtų latviai 
tik džiaugtis, nes jie gauna 
už Palangos sritį daug di
desnį plotą kvietinės žemės. 
O turėdami gana ilgą pajū
rio ruožtą neturėtų latviai 
nė‘kiek gailėtis trumpo Pa
langos srities ruožto.

Tuo tarpu Lietuvai, nepri
ėjusiai ligšiol prie juros, ir 
tas trumpąs pajūrio ruožas 
turi be galo daug reikšmės 
visam šalies ekonominiam 
gyvenimui. Jei to pajūrio 
.Lietuva butų negavusi, tad 
lietuviuose latviai butų su-

gu rašome į laikraščius, tai * . .. . ,.
aprašykime viską taip, kaip tuviU hgi sios dienos 
atsitiko.

Jos. A. Ribinskas.
"Kel." skaitytojas, būti skaudus latviams.

žo komisijai arba kitaip sa- atsiminsime, 
kant—f " / .. ’ ’
teismui. Šios komisijos prie
šakyje stovėjo anglų profe
sorius Simpsonas.

Sienų komisija dirbo kele
tą mėnesių ir pagalios Simp- 
sonui vadovaujant buvo nu
vesta siena tarp Latvijos ir 
Lietuvos. Iš pradžių visiems 
atrodė, kad ir kaip arbitra
žo komisija nutarsianti, tu
rėsianti patenkinti abidvi 
pusi. Juk tam reikalui tiek 
Lietuvos, tiek Latvijos Stg. 
Seimų buvo ratifikuota su
tartis dėl sienų nustatymo. | 
Tečiaus atsitiko trupučiukai 
kitaip. Simpsonui pabaigusį 
sa vo darbą, latviai nei iš šio i 
nei iš to pareiškė savo smar- į 
kius protestus dėl sienų nu-j 
statymo. Net Latvių SteigJ ___ ____
Seimas, tarytum pamiršęs ; kėlę amžinosios neapykan- 
savo duotą seniau žodį, su-;tos jausmus. Atgavusi išėji- 
da.rė tam tikrą protesto re-; mą į jurą. Lietuva galės ne 
zoliuciją. Iš šalies žiūrint įtiktai pagerinti bendruosius 
visa tai gal ir galėjo kam at- • ■ ................
rodyti, kad latviai nauju 
sienų nustatymu esą nu
skriausti.

Tuomet, kai latviai rašė j 
savo protestus, ir musų kai j 
kurie laikraščiai ėmė kelti. 
didelį nepasitenkinimo jau-' 
smą, ir gal dar didesnį, ne
gu pas latvius. Mūsiškiai la
biausiai akį kreipė į Ylukš- 
tos kraštą, kurio neprijun- 
gimas prie Lietuvos esąs di- 
džiausis smūgis Lietuvos 
gerovei bei visam jos ekono
miniam gyvenimui, antra 
vertus — Palangos sritis 
esanti nuo senų senovės lie-

narna, ir šitos srities prijun
gimas prie Lietuvos negalįs

savo prekyl>os reikalus, bet 
ir padaryti gyvesnę preky- 

: bą su ta pačia Latvija, o ta- 
■ tai išeitu abieju šalių nau
dai.

Kitu atžvilgiu, Palanga 
gali būti labai geras kuror
tas, gydymo .vieta susilpnė- 
jusiems ir susiardžiusiems 
savo nervus žmonėms. Šven
tosios upės žiotyse nesunku 
įtaisyti uostas, kuris jau, 
rodos, rengiamas netrukus 
statyti. Taip pat rengiami 
geležinkeliai iš Darbėnų j 
šventosios žiotis ir iš Kre
tingos į Palangą, tada susi
siekimas su jura da labiau 
palengvėtų. A. Kelmutis.

("Liet. Uk.”)

I
I

as dar bloga Lietuvoje.
Rusijos carui valdant Lie

tuvą aštri cenzūra vargiai 
teįleisdavo Amerikoj spaus
dintus laikraščiu*. Jei kokį 
numerį gaudavai, tai buvo 
brangiausia dovana, nes ga
lėdavai išgirsti bent keletą 
teisybės žodelių.

Ar pakitėjo dabar Ameri
koj leidžiamų laikraščių įsi
leidimas į Lietuvą?

Nei kiek ne!
Kur nekliudomi Lietuvos 

valdininkai ir jų nešvarus 
darbai, arba neteisybė rašo
ma, tokie laikraščiai įlei
džiami. Bet kur teisybė ra' 
soma, tokie numeriai sulai
komi. nes apuokai bijo švie
sos. Neteisybę lengva įrody
ti ir šmeižikai traukiami at
sakomybėn, o teisybės nie
kur nepaslėpsi.

Ko norėti, kad iš Ameri
kos butų įleidžiami laikraš
čiai, kad ir Lietuvij leidžia
mieji aštriai cenzūruojami 
ir teisingieji žodžiai arba iš
tisi straipsniai visai išbrau
kiami, laikraščių redakcijos 
uždaromas.

Kas gi valdo Lietuvą?
Paprastai atsakoma, kad 

mes patys demokratiniu 
budu valdomės."

Aišku, kaip diena, kad 
mes? prasti žmoneliai, jo
kios savivaldybės laisvės ne
turime, tik kad savo kalboje 
atliekame visus reikalus. 
Bet kartais užeini ir tokių 
valdininkų, I 
susikalbėti savo kalboje. 
Man rodosi, kad mumis val
do kokia tai bijanti šviesos 
jėga ir nori, kad mes tos 
tamsybės kaukės nenudrėk- 
stume. Jeigu mes patys sa
ve valdytume demokratiniu 
budu, tai aišku, kad mes 
šviesos nebijotume ir dėkui 
pasakytume, kas laikraš
čiuose visą tiesą aprašytų, 
musų klaidas nurodytų ir 
paskelbtų išgamas, prasi
žengėlius, betvarkės gamin
tojus, — neatsižvelgiant ar 
jie paprasti piliečiai, ar val
dininkai arba net ministe
riai ir prezidentas. Taip ir 
turi būti, jei Lietuva nori 
gyvuoti nepriklausoma. Ne
turi nei vieno laikraščio, ar 
tai iš užsienio, arba vietinio 
konfiskuoti arba cenzūruo
ti, o tik už neteisybės para
šymą bausti ir paskelbti. 
Dabar gi viskas daroma į 
visuomenės balsą nesatsi- Į 
žvelgiant ir norima parody- mas ir iš nuovados liudymas 
ti visuomenei, kad valdinin-'abu po 10 auksinų ir dvi die- 
kai, kaip ir pati valdžia, nie- ni — ’* • — .
kados neklysta, neprasižen- apskritį 
gia, o iš antros pusės tik ir1 —
veržiasi visokis ištvirkimas 
ir supuvimas.

Kuomet yra skelbiama, 
kad Lietuvoje gera tvarka, 
gera valdžia, tai reikėtų ir 
darbais įrodyti ir nebijoti, 
kad visuomenė nukryptų 
nuo tos "geros valdžios" vai
ro. Niekas liaudies nuo gero 
dalyko nei varu neatmuš; 
liaudis jau nėra ant tiek 
kvaila, kad nesuprastų kas 
gera ir kas bloga, ir nieku 
budu blogai agitacijai nepa
siduos.

Musų kariumenė turėtų 
būti šviesi, dora ir tobula, 
kaip nelyginant auksas per 
ugnį perleistas. Bet jeigu 
kas norėtų laikraštyje para
šyti apie kariškių nedorus 
darbus, tai neleidžiama, ir 
visokie komendantai ir ka- 
rininkėliai sau karaliauja 
Lietuvoje kaip jiems tinka, 
nes jų rankose jėga, o kur 
jėga, ten ir teisybė.

Galėtų man užmesti, kad štai be piršto moka gerti 
jeigu nebus stropiai žiuri- "samogonką." 
ma, tai šalis prie anarchiz- angelai policistų vietų neuž- t t 1v • _1* - _ * •

dauglaikinis karas? Reikia 
gera valia leisti tokiai tvar
kai įsikūnyti, kokios pati vi
suomenė (dauguma) nori. 
"Nesustabdysi vandens bė
gimo”— ir vėliau ar anks
čiau "per kovą" liaudis tu
rės tą idealą pasiekti, ar tai 
butų "anarchizmas,” ar 
"bolševizmas” ar demokra
tinis susitvarkymas (dabar 
jo nėra). Tik ginklus ir 
sprogstančią medžiagą rei
kėtų daboti, kad nepatektų į 
kokių ištvirkėlių rankas, 
kurie su ginklu rankoje ga
lėtų visuomenę priversti jų 
pastatytą dievaitį garbinti 
(pav. kaip Rusijoj), bet - 
spausdintu žodžiu tegul vi
si naudojas, neatsižvelgiant 
nei luomo, nei padėties.

Ot, Lietuvoje, kiek nori, 
gali rašyti apie viršaičius, 
raštininkus ir kitus žemes
nius valdininkėlius, kaip ir 
apie kožną pilietį. Bet apie 
augštesnius valdininkus nei 
žodžio. Kodėl tokia nelygy
bė turėtų apsireikšti? Juk 
mes visi vienos valstybės pi
liečiai ir lygias teises turi
me.

. Dabar reikalinga šimto 
'milionų vidaus paskola. Bet 
kaip žmonėse rasti pasitikė
jimas, kad tą paskolą suneš
tų, jeigu žmonės neranda 
savo valdžioje pasitikėji
mo? Paėmęs žmogelis laik- 

.. .......... * rasti ir radęs tuščias vietas, 
kur negalima cenzūros išbrauktas, galva 

linguodamas pasako: ”Ką 
dabar žinosi, apie kokias 
suktybes čia buvo parašyta, 
o gal kas-nors apie paskolą” 
—ir spiauna ant tokio pasi
elgimo. Arba giminės užra
šo iš Amerikos laikraščių, 
bet jie konfiskuojami. Tai 
vien tik žmonių kiršinimas. 
Norėtum kiekvieną žmogų 
įtikinti, bet neįtikinsi ir 
trumpai tais motyvais rem
damiesi nuo paskolos atsi
sako.

Plėšikų gaujų Lietuvoje 
daugybė ir tie plėšikai gink
luoti, nes jie nuo valdžios 
jokių leidimų nereikalauja. 
Geram žmogui be leidimo 
ginklo negalima laikyti, o 
leidimo išgavimas labai keb
lus. Reikia nusiimti dvi fo- 
tografiji, kur nusiimant ir 
atsiimant reikia sugaišti 
dvi dieni. Sugaištas laikas ir 
fotografijos kainuos apie 40 
auksinų. Iš valsčiaus liudy-

I

viso apie 40 auksinų. Į
i nuvažiavus reikia 

eiti nuo Ainošiaus pas Kai- 
pošių ir vėl atgal, taip kad 
už dvi dieni ir nakvynę su 
kelione išeina apie 96 auksi
nai. Prašymas su apmokėji
mu — 60 auksinų. Išviso 
276 auksinai. O kur vargas, 
kloniojimasis prieš ponus, 
stovėjimas be kepurėj kad 
koks piemengalis raštinin
kėlis tavęs neiškoliotų ir tt 
Tai žmogus buk ar be ginklo 
arba slėpk jį giliai, kad nie-:' 
kas nerastų ir atsiduok plė
šikų valiai, šitas ginklų lai
kymui leidimas būtinai rei
kia pavest valsčių valdybom.

Dar viena kuoblogiausia 
yda yra pas žmones, nuo 
kurios kenčia visa šalis—tai 
naminės degtinės dirbimas. 
Greitai visa Lietuva pavirs 
į degtinės ežerą, jeigu pati 
visuomenė nesusipras. Vi
sur lyg pavietrė dvokia na
miniai bravorai. Musų mili
cija bravorų suradimu ne
užsiima, nes ir patys milici-

” Šią gadynę

ima.
Viskas butų pakenčiama,

mo arba bolševizmo gali pri
eiti. Jeigu musų vadovai ne
pasiduos žmonių norui ir kad tik su lenkais susitaiky- 
nemokės Lietuvoje įvesti: tumėm. Tuo kart viskas ki- 
pavyzdingos tvarkos, kuria' taip pradėtų eiti ir toji da- 
visuomenė galėtų tik pasi-^bar nepakenčiama tvarka 

pasitaisytų.
♦ A. Geda minas.

gęrėti, tai kam bereikalin-1 gal 
gas tas jėgų eikvojimas ir
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Visokios žinios, :

■5"

PIRMAS LKTUVOS MO
KYTOJŲ KONGRESAS.

Nuo kovo mėn. 30 d. iki 
balandžio 1 d. Kauno miesto 
Rotužės salėje posėdžiavo 
Pirmasis Lietuvos Mokyto
jų Kongresas. Jame dalyva
vo 260 mokytojų pradeda
mųjų ir augštesniųjų moky
klų ir daug svečių.

Per visus Kongreso posė
džius, kurie tęsėsi nuo 10 v. 
ryto iki 10—11 vai. vakaro, 
salė buvo prikimšta žmonių. 
Toksai nepaprastas Kong
reso gausingumas rodo, kad 
dauguma musų mokytojų 
yra labai susirūpinę musų 
mokyklos dabartine padėti
mi. Aiškiai matyti, kad mo
kytojai yra pasiryžę su di
džiausiu pasišventimu pri
sidėti prie musų mokyklos 
atstatymo darbo naujais 
mokslo ir laisvės pamatais. 
Tai ^jarbu, nes tiktai gera 
mokykla gali padėti tvirtus 
pamatus visai musų ateičiai.

Kongresas buvo sušauk
tas mokytojų profesinės Są
jungos (ne klerikalinės) 
Centro Valdybos ir kai ku
rių Steigiamojo Seimo na
rių — mokytojų. Klerikalai 
ir šiaip jau tamsios dvasios 
žmonės uoliai agitavo prieš 
šitą Kongresą. Jie įkalbinė
jo mokytojam nedalyvauti 
"bedievių” Kongrese, bet 
pasisekimo neturėjo. Tada 
dalis jų, kaipo mokytojai, 
prisidėjo prie Kongreso, bet 
tik tam, kad savo išpustais 
ir veidmainingais protestais 
ir pareiškimais Kongresą 
suskaldytų. Tas jiem irgi 
nepavyko.

Buvo pastangos ir iš kitos 
pusės, iš kraštutinės kairio
sios. suskaldyti Kongresą. 
Aš čia kalbu apie taip vadi
namą Mariampolės grupę. 
Ta grupė matomai bijojo, 
kad atžagareiviai nepaimtų 
viršaus Kongrese. Ir todėl iš 
pat pradžios ji stengėsi su
daryti atskirą konferenciją 
pažangiųjų gaivalų. Be to, 
griežtai stovėdami ant kla
sių kovos pamato jie neno
rėjo atsisakyti nuo šito prin
cipo ir mokyklos klausimuo
se. Bet mokytojų noras eiti 
išvieno sunkioje kovoj už 
musų mokyklos ateitį pasi
rodė stipresnis ir rimtai iš
laikė visas atakas tų jaunų 
ir narsių Mariampolės vyrų.

Reikia vienok pripažinti, 
kad tie jauni vyrai su atvi
rais ir nuoširdžiais veidais, 
su dideliu karščiu, savo 
griežtu ir aiškiu, kad ir vien
pusišku nusistatymu, nema
ža prisidėjo prie Kongreso 
darbo.

Kongresui gi prisiėjo at
likti didelis darbas, galima 
sakyti istoriškos reikšmės 
darbas. Jis gavo apsvarstyti 
ir formuluoti pamatinius 
dėsnius Lietuvos mokyklos 
reformos. Po ilgu ir karštų 
ginčų reformos linija ir jos 
tikslas paaiškėjo. Tam tik
rai komisijai iš 9 žmonių 
Kongresas pavedė suformu
luoti reformos dėsnius ir pa
tiekti juos galutinam Kong
reso sprendimui. Suderintas 
jaunimo kūno ir sielos auk
lėjimas pripažinta kaipo 
mokyklos svarbiausis užda
vinys. Gi paruošti jaunimą 
visuomenės kultūringam gy
venimui,— tai mokyklos pa
matinis darbas.

kiti, kurie randasi tokiam pat SOCIALISTŲ LA1MĖJI- 
padėjime, galėtų tuo pasinaudot J MAI FRANCITZI.inj

Kritika padeda geriat
no Patarnavimą visiems.

Ediso- MAI FRANCUZ1JOJ.
, Oise departamente (pro
vincijoj) Francuzijoj perei-j 
tą nedėldienį buvo rinkimas 

■ atstovų į Seimą. Socialistai 
! tuose rinkimuose gavo 36,- 
•537 balsų, o soeialistai-radi- 
kalai 36,784, kuomet „tauti
nis blokas” gavo tik‘32,438.

■> 
Antras garsus laivas GEORGE 
WASHINGTON bus gatavas 
Liepos mėnesy.

AMERiCA įtaisytas dėl 3,000! 
pasažierių visokių Liesu. Jo įtal-i 
pa 22,622 tonai, darys į valandą 
po 17 L- mazgų. GEORGE 
VVASHINGTON Įtaisytas irgi 
dėl .3,000 pasažierių. Jo įtalpa 
25,570 tonų.

Trečios klesos pasažieriams 
bus įtaisyti ,visoki patogumai; 
ruimai bus tik po 2 ir 4 lovas.

turi būti pasaulinė ir laisva, Paskutiniais rinkimais "tau 
mokymas gi ir auklėjimas tiniai” kandidatai buvo ga
joje turi btiti vedami moks-vę tenai iš viso 26,000 balsų, 
lo, darbo ir kritingo tyrinę- socialistai 11,000, o komu- 
?*“ ; , nistai 10,000. Taigi šiuose

Tokioje mokykloje nėra rinkimuose socialistinės 
vietos tokiem dalykam. ku-! partijos turėjo didelių lai- 

* * • i • Y * • • o'm ■ • • ™ • •mejimų.
i “ ._______

ŠVEICARIJOJ APIPLĖŠĖ 
BANKĄ.

Bazelio mieste, Šveicari
joj, pereitą sąvaitę trįs ban
ditai užpuolė banką, peršo
vė kasierių ir pagriebę 30,- 
(XX) frankų Šveicarijos pini
gais, pabėgo. Šitokio atsi-

jimo pamatais.
Tokioje mokykloje

rie remiasi tikėjimu. Taigi 
tikyba paliekama bažnyčios 
irAikybinių draugijų rūpes
čiui. šitame klausime Kong
reso nusistatymas buvo vi
siškai aiškus.

Mano gyvenime man pri
siėjo dalyvauti ne viename, 
mokytojų ir mokslo kongre-! 
se ir Rusijoj ir Vakarų Eu-’—, r—o_. --------  —
ropoj. Pirmas Lietuvos M o- tikimo, kad dienos vidury 
kvtojų Kongresas rimtumo butų užpultas ir išplėštas] 
ir kiltumo žvilgsniu padarė bankas, Šveicarijoj nėra bu- 
i mane gilų įspūdį, ir aš vę jau per kokį šimtą metų, 
Įvertinu jį ne žemiau, kaip todėl žmonės labai įniršę, o 
Vakarų Europos kongresus, į.vDač kad plėšikai buvę sve- 
Aš mačiau Lietuvos moky-itimtaučiai. 
tojų tarpe tokią vienybę, I . -----------
užsidegimą ir susipratimą, LENINO PATI IŠRINKTA 
kad 'galima butų nebojant! Rusijos telegrafo agentu---------- --c. .---- ------- j uumjus teiegraiu agentu-' 
uel Lietuvos ateities, jeigu ra praneša, kad paskuti- 
įr kitose musų gyvenimo njuose rinkimuose i Mas-: 
srityse mes turėtume tokius kvos Sovietą buvo išrinkta5 
darbuotojus. _------------ Į o<x) moterų.- tu tarne ir Le-

Tarp kitko I 
vienbalsiai nutarė, kad. Lie
tuvos mokytojai privalo su
sispiesti į vieną profesinę 
sąjungą, kurios balsas.tin
kamai svertų švietimo dar-

!200 moterų, tų tarpe ir Le-
Kongresas nino žmona.

WILSONAS ADVOKA
TAUS.

New Yorko valstija davė 
buvusiam prezidentui leidi- I1 m • I ■ ■ .. i UUVUJIUUJI pi tilUClllUl 1C1UI-

be. Tai yra būtinas reikalas, ma praktikuoti teises New 
kad visuomenė turėtų iš - - - 
švietimo darbo visą galimą!

sveikino musų kaimynai es
tai ir latviai. Gautas pasvei
kinimas nuo estų švietimo 
ministerijos, nuo estų mo
kytojų sąjungos ir nuo lat
vių mokytojų profesinės są
jungos. Be to Kongresą 
sveikino Steigiamojo Seimo 
atstovai: M. Sleževičius val
stiečių sąjungos ir socialis- 
tų-liaudininkų bloko vardu 
ir V. Čepinskis socialdemo
kratų frakcijos vardu. Svei
kino Kauno miesto valdybos 
narys Kairiunaitis ir Lietu
vos Kooperatyvų Sąjunga.

Tylėjo tik musų švietimo 
ministerija. Na. ką čia pa1 
darysi? Estų švietimo mini
sterija yra pati mokslus bai-Į 
gusi, gi musų nors nemoky-į ______  w_________w
ta, už tai katalikiška. Kong- stė šiuomi praneša visiems 
resas iš tos zakristijoniškai- savo nariams, gyvenantiems 
katalikiškos panaberijos tik kituose miestuose, sekantį 

' nutarimą: 24 balandžio, 1921 
m., pusmetiniame dr-stės 
susirinkime, nutarė palikti 

. "Keleivį” už savo organą ir 
ant sekančių metų. Todėl 
šiuomi visiems draugams 
paskelbiame, kurie norite 
turėt "Keleivį” ant metų, 
malonėkit prisiųsti i dr-stės 
iždą 75c., o kitus primokės 
dr-stė iš kasos ir gausite 
"Keleivi” per visus metus. 
Kurie neprisiųsi t 75c. tiems 
organas nebus užprenume
ruotas. Taipgi malonėkit 
prisiųsti prenumeratą tuo
jaus, nes kitaip gali organą 
suturėti

D. L. K. Vytauto Dr-stė, 
P. O. Box 16. St. Charles. 
Iii. K. Tamošiūnas, rast

Yorko teismuose.
, _ _ __ - - . Gali būt, kad advokatauti

naudą. Musų kongresą pa-;jam geriau seksis, negu tau-
tų lygas tverti.

UŽPUOLIME UŽMUŠTA 
10 ŽMONIŲ.

Aliejaus laukuose Meksi
koje 15 giniuotų banditų už
puolė Atlantic Gulf and 

. West Indies aliejaus kompa
nijos viršininkus, kurie ve
žėsi 135,000 aukso pesų, ir 
atėmė visus pinigus. Kadan- 
go kompanijos viršininkus 
lydėjo 10 Meksikos karei
vių, tai kilo su banditais ko
va, kurioje buvo užmušta 10 
žmonių, bet iš banditų pusės 
krito tiktai du.

ST. CHARLES, ILL. 
Pranešimas.

D. L. K. Vytauto Draugy-

gardžiai pasijuokė.
Senis.

("Socialdemokratas.”)

L. S. S REIKALAI.
I Referendumo pasekmės.
Pirmasis šių metų refe

rendumas tapo perleistas 
vasario, kovo ir balandžio 
mėnesiais. Pasekmės šio re
ferendumo yra sekamos:

Šiems 1921 metams j Pil
domąjį Komitetų tapo iš
rinkti draugai:

A. Žymontas, 71 balsą už.
J. Čeponis, 19i n y?

P. Miller, 84 Tt

S. Strazdas, 80 n Tt

J. Yuknis, 77 ??

A. Kazlauskas, 99
F. Kemežienė 77
Visi iš Chicagos. Literatu-

ros Komitetan išrinkti drau
gai:

S. Michelsonas, So. Boston, 
Mass . 99 balsų.__ _________________ f_______ w w

Kad šita uždavinį atliktų: A. I^alis, Chicago, III. 97 b. 
ir nurodytą čia tikslą pa-- 
siektų, visuomenės mokykla New York, N. Y. 100 balsų.

M. M. Račiutė-Herman,

NAUJI LAIVAI U. S. MAIL 
STEAMSHIP CO.

Trumpame laike U. S. Mail 
Steamship Co. paleis į darbą pa- 
sažierių patarnavimui dar du 
nauju dideliu laivu.

Vienas jų S. S. AMER1UA, 
pirmos klesos pasažierinis lai-

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

čia tie gražus nauji rekordai mylimų Columbia artistų kaip Jo
nas Butėnas, čigonų Miko. Plieniunas ir Lušnakojis, taipgi gra
žiausia muzika igraiinta Colum’oios orkestrus, Columbia Beno, 
Kvartetas ir kiti. Jūsų Columbia pardavėjai jums juos pagra 
jins. Nueik pas juos šiandien.Nueik pas juos šiandien.

10 Inch—85c.

E-7')25

E-1795

E-1916

E-1716

Ei 116

Plaukė žąsele per Nemint, 
Noriu miego.
Jonas Butėr.is, basso, 
su orkestrus akompan.

Liūdnas g v v enimas.
< Batelyje.

J. Plieniunas ir P. Luš- 
nakojis.

< E-7026

E-17%

f
i Lietuviška polka. 

*• Per virvutę. Polka.
[ Arm.-solo, Čigonų Mikas

f Jaunikio išsirinkimas.
Į Piršlybos.
I Sidabriutė. Geležiūnas 
| DukšnaiUs.

r E-4717

i Laiškas nuo Barbutės.
< Derybos.

Plieniunas ir Lušnakojis.

Mylimoji. Polka.
S Vestuvių valcas. 

Colambios oikestra.

žiurėkit 
Columbia 
ženkiis ir 
numerius
Rekordu—

kad hutu
Vaižba- 

pa minėk 
Columbia

E-4617

E-4646

Pajieškojimai
JUOZAS PAŠKEVIČIUS jieškau 

savo brolio Vinco Paškevičiaus, pir
miau gyveno liiookly n. N. Y., dabar 
ntžinau kur. Žinantieji malonės pra
nešti aiba pats parašyti laišką savo 
tėvams, šiuo adresu; Juoz. Paškevi
čių, Dambraukas kaimo, Kvietiškių 
vaisė., Mariampilės a,>s._ Lithuania.

P,-Jieškau draugo Kortuoto čiupo, 
pirnuacs gyveno N. S. Pittsburgh, Pa. 
Jis pats arba kas kilus lai praneša 
ant sekančio antrašo. (19)

Bernasius Ramanauskas 
1217 Beaver avė..

N. S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau savo moters Emilijos 
!»argaiičs-Paulikienčs ir dukters 
• •nos; moteris paeina iš Viekšnių mie
sto, Mažeikių apskr.. Kauno gub.. 
duktė šešių metų senumo. Ji prasiša
lino nuo manės 2" vasario, lf»21 metų, 
su Pranciškų šepšiu 40 m. amžiaus, 
šiiesių plaukų, plika gra’va, priešakyj 
turi auksini dantį, kalba lietuviškai, 
lenkiškai iv rusiškai, angliškai visai 
mažai moka. Jis paeina is Kauno gub.. 
Jonavos aps., \ arnagių kaimo. Mano 
moteris prasišalindama r.uo manęs- - 
nuskriaudė, paimdama mano $>6,500. 
Kas tokių pora palėmyt uinet. meldžiu 
man pranešti, už kų busiu dėkingas ir 
duosiu >15 dovanų. (20)

Juozapas Puolikas
1201 Juniata st.. N.S. Pictsburgir, Pa

Aš, Marijona Matulaiiiutė - Baub
lienė, pajieškau savo draugiu Elzbie
tos ir Marijonos Vaitkevičaičių, Beb- 
ruliškės kaimo; Alenos ir Onos K i- 
ioniučiu, Raciliškės kaimo. Visos 

mes paeinam iš Suvalkų rėdybos, Se. 
i.apilės apskričios ir valsčiaus. Apie 
'» metai kaip atvykusios Amerikon. 
Malonėliau su jomis susižinoti. Atsi- 
šau>it šiuo adresu: ilsi

Marijona Baublienė- Matuiaic'utė
639 Columbia avė.. Baltimore, Md.

Aš, Jonas šlcpavičius, pajieškau 
‘įrangų Stanislovo Zbario, Jono Pau 
iauskio ir Juozapo Saros, jie visi is 
Žarienų miestelio, Telšių apskričio, 
Kauno rėdybos. Meldžiu atsišaukti 

John Szlepovich (18)
2200 Spruce St., Buttc, Mont.

Pai eškai Ka lit-ro Keršeim ir 
Antano Keršio. Y ra svarbus reikalas.

J. K. Breiva
820 — 3rd st.. Beiolt, \Vis.

PAJIEŠKAU V.lKGONININhO i 
Liet. Taut. Kat. Bažnyčių, S. ranton. 
Pa. Malonės atsišaukti toks, kuris ge
rai supranta vesti chorą kaip bažny
tinį, taip ir svietiškų. Su alga sutiksi
me visada jeigu tik bus anmlninkas 
savo skyriuje. Atsišaukit šiuomi ant
rašu: (19)

REV. J. GRITTENAS
1713 N. Sunnner avė. Scranton. Pa.

JiEšKAL DARBO BLČERNĖJE.
Viduramžio, nevedęs vyras, gerai 

apsipažinęs su tuo darbu, prie viso
kios mėsos ir žavies, noriu gaut 
darbų. Vartoju 4 kalbas. Adresas: 

WM. DEGULLS. (191
l»ox 288. \Vestboro. Mass.

ARSI VĖDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

>:rba našlės, kad ir su vaiku, nuo 25 
iki 33 melų, sutink, ncios imti civili 
šiiubų. Aš esu 33 metų šiaučius, 5 
pėdų 7 colių didumo, nevartoju svai
ginančių gėrimų ir nerūkau. Myliu 

meilų ir teisingų šeimyniškų gyveni
mų. Kuri prisius savo paveikslų, ta 
' aus atsakymų.

F. J. Madison
257 W. Commerce st

Youngstovvn, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
.rba našlės, nuo 25 ligi 45 metų. Aš 
su 38 metų. Kuri mylėtų gyventi ant 

farraos, meldžiu atsišaukti tuojaus, 
nes man reikia gaspadinčs. (20) 

Povilas Bleka
K. R. 1, Wright, Minn.

Pajieškau apsivedimui- merginos, 
nuo 19 iki 21 metų, be skirtumo ti
kybos, kad butų lietuvaitė arba lie
tuviška paliokaitė, mokanti angliš
kai. Su pirmu laišku meldžiu pri- 
šiųst ir paveikslų. (20)

John Laurin
161 Belmont Avė., Newark, N. J,

PARDAVIMAI
PARSIDEDA Bl ČURNĖ IR 

;R(X’FRNĖ labai pigiai. Biznis ge- 
ai išdirbtas ir gvroj vietoj, lietuvių 

-pgyventoj. Savininkas važiuoja Lie
tuvon. (21Y

M. Grendo
115 I.awrence St.. Lawrenee, Mass.

Nedėlios rytą. Polka. 
Columbios Orkestrą.

j bei musų jaunimo. Polka.
Į Columbijos Benas.

f Virbalio polka.
Orkestrą.

Sesutės valcas.
Jgrajino kvartetas.

\ Mergelė tu mano miela.
I Valias. Armonikų duetas

1 Kur tu eini. Polka.
I Klarnetų orkestrą.

Naujas kareivis.
<! Dainininkas pas profe-sor.

L Plieniunas ir Lušnakojis.

Columbia Lietuviš
ki rekordai yra ste
bėtini. Lietuviški 
Recordai, padaryti 
Lietuviškų artistų.

/

SVEIKI KŪDIKIAI YRA 
TAUTOS TURTAS

Jeigu jus negalite žindyti savo kūdikio—niekados 
nerizikuokite kuo kitu, bet duokit jam

EAGLE BRAND
CCOAfDfiVSED AOT.R-)

tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino šim
tus tūkstančiu kūdikiu bėgyje praėjusiu šešių de
šimty metu.

The I»ordcn Company
Dorden BuiHing Ne* York

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

Vardas .................................................. . ............

Adresas ...

Pajieškau kūmo Aleksandro Ven- 
šinsko. Kauno rėdybos, Kuršėnų pa
rapijos. Lietuvoj dirbo Kuršėnuose 
ant Vagzalo, atvažiavus Amerikon 
buvome drauge Gary, Ind.. o dabar 
nežinau kur jis randasi. Turiu prie 
jo svarbų reikalų. Jis pats ar kas 
apie jj žinote malonėkite pranešti 
ant šio adreso, uz kų busiu labai 
dėkingas. (18)

Antanas Butkus
8173 Lafayette av. W. Detroit Mieli.

PARSIDUODA ręstai ran tas.
Geriausioj vietoj, apgyventas Wa- 

erburio lietuviais. įtaisytas pagal 
naujų madų, balti stikliniai stalai ir 
noderaiški įtaisymai. Priežastis par- 
lavimo — savininkas važiuoja i Lie- 
uva. Atsišaukite greitai, o turėsite 

geriausių progą paimti.
A R LINGTON K ĖST AUR A N T.

787 Bank st.. VVaterbury. Conn.

Pajieškau savo giminių Anupro ir 
Aleksandro Zaranką. Pirmiau gyveno 
VVaukegar., III., o iš ten 9 metai atgal 
išvažiavo i Lav.reuce, Mass. Meldžiu 
atsišaukti. Turiu svarbų reikalą. (18) 

B. Bagdonas
Eox 55. Bellwood, Iii.

Aš, Adelė Šenarčiutė, Vinco Še 
oartos duktė, po vyrui Ivanauskienė, 
pajieškau dėdės Jono šenarto ir tetų 
Marijonos ir Agotos, Apie 13 metu 
atgal jie išvažiavo iš Glasgow į Chi- 
-ago. o dabar nežinau kur jie yra. 
laibai meldžiu atsišaukti ant šio 
adreso; (18)

Adelė ivanauskienė
211 VVarren St., Eridgeport, Conn.

Pajieškau savo pusbrolių Stanis
lovo ir .-Andriaus Viesniauskų, Suval
kų rėdybos, Seinų pavieto. Rudamino 
'-mino, A’iikarčemės kaimo. Mel
džiu juos pačius atsišaukti arba kas 
apie juos ž’note man praneškite, u> 
kų busiu labai dėkingas. (19)

Jonas Wolukonis
386 Laketon Avė., Muskegon, Mich.

Pajieškau Kizimiero Jonušo, Juo
zapo Saudargo, Mateušo Gedminto 
Antano Pupšio, Natalijos Stankienės 
Patys arb? kas apie juos žino, malo
nes man prisiųsti adresus. Visi iš Ve- 
viržėnų. (18)

Wm. Hoffman 
3ox 99, San Fruncisco, Calif.

Aš, Jonas Patamsis, pajieškau sa
vo švogerio Jurgio Didžgrikio, pir
miau. 10 metų atgal, gyveno Hazle- 
ton, Pa., o dabar nežinau, ar jis dar 
gyvas, ar jau miręs. Gavau laišką 
iš Lietuvos, norėčiau susižinoti. Jisai 
paeina iš Kauno rėdybos, Ukmergės 
apskričio, Androniškių miestelio. 
Meldžiu atsišaukti ar kas apie jį ži
no pranešti šiuo adresų:

Jonas Patamsis
P. O. Box 160, Lincoin, N. H.

Pajieškau Fn.no Karpavičiaus, pir- 
miaus gyveno įlydė Park. o dabar 
nežinau kur. Prašau atsišaukti, yra 
! laiškai iš Lietuvos.

A. Mercliaitis
12 AVilton St., įlydė Park, Mass.

Pajieškau savo sesers Zosės Sin
kevičiūtės, po vyrui Sakalauskienės, 
Žaslių parapijos, Burbiškiu kaimo. 
Meldžiu atsišaukti arba žinančius 
pranešt: šiuo adresu: (18»

Kazimieras Sinkevičius
29 Bennington st., l«iwrenco, Mass.

Pajieškau savo švogeiaų Antano ii 
Domininko Pečkaičių, paeina iš Klepų 
kaimo, Sintautų valsčiaus. šakių 
apskričio, Suvalkų rėdybos. 5 rn-tai 
atgal abudu dirbo Clinton. Ind. anglių 
kasyklose. Jiedu patys ar kas iš drau
gų lai praneša man šiuo adresu: 

Antanas Endi iukaiais (19) 
P. O. BoV 991. Renton, Wash.

Pajieškau pusbrolių Vladislovo ir 
Stanislovo Jamdiuno. taipgi Zosės ir 
tetos Mortos Bružienės. Ak.-i paeina 
iš Kauno redvbos, Šiaulių apskričio. 
Kuršėnų valsčiaus. Meldžiu atsiliepti 
arba jei kas anie juos žinot, inan pra- 
neskit. už ką busiu dėkinga.

Elzbieta Viesulaitė (19)
Upinų kaimas. Luokės valsčius, Šiau
lių apskr.. Lithuania.

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

Stanley Budinavich
Roy 93, Dėl. County, T/'ster. Pa.

Parduodame Namus, Farmas,
Restoranus ir padarome biznio do

kumentus. (20)
F. J. BERNATOW1CZ 

IR S. GURALSKY
169 Ceurt St., Boston, Mass.

Tel. Haymarket 142

REIKALAVIMAI.
REIKALINGA ypatų, katra su- 

iranta chemijos veikimą. Tu bon- 
utė kad galėtų atspausdinti iš kny

gos į raštų su paveikslu, o lokio tai 
eikia. Atsišaukit katras galit, o 
<ausite gerą pelną.

Mike Wil)imson
1909 So. Ilalsted st., Chicagfo. UI.

Patarmės inerginams ir moterim* 
tpie Lyties dalykus. Antra pagerin- 
a laida. Parašė M. H. Sanger, išlei- 
lo F. J. Stropienė. Su paveikslais, 
leikalaudami virš minėtos knygos 
iųskit išpirkę money orderį ar popie- 
inį dolerį laiške ant vardo

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

. NEGIRDĖTAS IŠRADIMAS
Japonų daktarų

Dei moterų, merginų ir vyrų.
■ Nors ir 40 metų suaugęs žmogus 
>Utų. kuris vartos tas gyduoles išro- 
lys kaip ’7 arba 2<) metų jaunikaitis 
r panelė. Taipgi galite gauti visokių 
-ekretnų gyduolių košių tik pasaulyj 
ra, dėl vaikinų, merginų ir moterų.

; latesnių žinių klauskite laišku; at- 
akymui pridėkit 2c. markę. (19)
3. T. 35 Southold rd.. Worcester. Mass

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

1AKTARAS NAMUOSE. Knygu- 
ėje aprašoma visokias vaistiškas žo- 
es, šaknis, žiedai ir tt., nuo kokių li
rų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
įžvardyjimais, taip kad kožaas gali 
;as gauti biie aptiekoje. Apart to, 
ra daugybė gerų pamokinimų, slap- 
ybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
.ožnam reikalinga. Prekė tik >1.00.

M.. ŽUKAITĖS (35)
451 Hudson avė., Rochester, N. Y.

STATAU NAMUS!
Statau naujus ir pataisau senus. 
Darną vedu visoj Nevvarko apylinkėj. 
Darbas greitas ir gvarantuotas. Iš 
x>liau galit kreiptis laišku. (24)

JURGIS l’USHINSKAS
39 hingsland avė., hearney, N. J.

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksinų j Lietuvą nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negai lenkty
niuoti: visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su pa
rašais priėmėjų pinigų, 

l^ivakoršių agentūra j Lie
poja, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei į Lietuva. 
Padarymas lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskite per pašto 

Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 et. štampą ir visados 
adresuokite: (25)

P. M1KOLAINIS.
53 Hudson Avė. Brooklyn N. Y.

i



Delei derybų Brukselyje. dyba ir jos raštynė.
Visais reikalais, palie- 

čirnčiais šių skyrių darbuo- 
1 tę, prašoma visados kreiptis 

18 diena balandžio tu- mėti užreiškimas to paties per Lietuvos Atstovybę mi-
rėjo prasidėti Lietuvių ir korespondento, jog Lietu- nėtu adresu.
Lenkų derybos Brukselyje vos užsienio ministerija tu-Į Delei išgavimo pasų, vi
etelei Lenkų užimtos Lietu- rinti žinių, kad tarp Lenki- ^os ant Amerikos pasportų
vos Rytų dalies su musų jos ir Sovietų Respublikos arba affidevitų, delei įva-
sostine Vilniumi. Jau buvo prie galutino pasirašymo žiavimo Rusijon arba delei
paskelbta keletas Lietuvos Rygoj tarp Jų sutarties bu- pargabenimo giminių iš
Valdžios pranešimų, kaip.'vusi priimta ir viena slepia- Lietuvos, o lygiai delei su-,' 
Lenkai ruošiasi prie šių de- moji sąlyga, būtent kad Ru- darymo įgaliojimų, visokios 
rvbų: jie yra uždarę Vilnių- su Sovietų Respublika nesi- rūšies dekumentų padary- 
je visus lietuvių laikraščius, kiš i lenkų ir lietuvių gin- mo, delei sujieškojimo pali- 
sukišę kalėjiman arba užde-,eus, o lenkai iš savo pusės kimo arba apmokėjimo už, 
ję augštas pabaudas ant re- duodą pilną laisvę veikti sa-(sužeidimą arba sužeistų ar 
daktorių ir nuolatinai stip-(votiškai Latvijoj. Girdi, mirusių kareivių reikalais, b 
rina savo kariumenę, ne-abiejų Rusijos ir Lenkijos visados kreipkitės prie Lie- y 
veizdint į tat, kad sulvsr valdžių atstovai iau uareiš- tuvos Atstovybės Washine-L 
Tautų Sąjungos . _ „
nutarimo bent neturėtų tei-'sai pareiškimas yra 
sės daryti tokio kariumenės ant vietos, 
dauginimo. ; daroma slaptai.

Balandžio 16 dieną Ame- slaptųjų sutarčių gadynė pa- 
rikos spaudoje yra patiipęs šaulyje dar nepranykusi. tai 
Associated .Press korespon- matyti ir iš sensacijinio už- 
dento iš Kauno pranešimas, reiškimo Amerikos laikraš- 

i,” kuriame 
sakoma, jog ir tarp Prancū
zijos ir Anglijos 

padaryta 
sutartis delei laisvo Vokie
tijos spaudimo. Anglijai 
buk rūpėjo gauti laisvas'

kad sulyg valdžių atstovai jau pareis- tuvos Atstovybės Washing-| 
; Tarybos kę, kad tas yra netiesa. Tok- tonan. Nuo balandžio 25

kuriame patvirtinamos yra čio ’The Nation 
žinios, jog 'Tris nauji pės
tininkų pulkai, du kavaleri- ir

visai dienos ir ten Atstovybės 
kuomet sutartis adresas permainomas; ji 

Kad šių persikelia i kitą namą šiuo 
adresu: '

Lithuanian Legation. 
1925 F Street, N. W. 

\Vashingtou, D. C.

buvusi 
slaptajos pulkai, gana didis kari- Londone 

nių vežimų ir artilerijos sutartie 
skaičius tapo atgabenti pas
kutinėm dienom iš Lenkijos 
Vilniun, kad sustiprinus ge- rankas Tolymuos Rytuose, o 
nerolą Želigovski, kursai Prancūzijai duota buvo ta 
esąs vadu tos ’nereguliarės’,teisė-link akcijos Vokietijoj, 
Vilniuje kariumęnės.’’ ’o gal pridėsime nuo savęs ir

”Tą žinią mes esame gavę link Lietuvos, nes buvo aiš- 
iš patikimiausių ir geriau- kių žinių, jog Londone iš- 

... ------- ;"is-naujo bus svarstomas Lie
tuvos pripažinimo klausi- bai gerai.

"Nuskirtoji mas ir net buvo patariamai------------------------ —------------
” lietuviams tą klausimą iš-’ _ _ _

ministeris toliaus, naujo Londono konferenci-
J *. X. x
parsiduoda lietuvių kolonijoj. -Miehi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių savi
ninkų. Karmos gyvenamos ir negyve
namos. Platesnių žinių klauskite per 
laiška, idedant markę už 2 centu.

(19) 
TONY ZABELA

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

I

Lietuvos Respublikos
Istorija ir žemlapis

TUOJAUS BEIS IŠ SPAUDOS

X ANERK1H B RED ŠTAI LNIOS

siu šaltinų", pasakęs minis 
terių pirmininkas Kazimie 
ras Grinius. ......... ..
Brukselin musų delegacija.' 
sakes ,.
’yra pasiryžusi daryti vis-joj pakelti, bet kuomet jis 
ką, kad tik ginčus išrišus buvo pakeltas, tai staigu pa- 
ir jis netikįs, kad prieitu aiškėjo, jog buk tas klausi- 
prie karės. I' 
jai yra duotas įgaliojimas 
Įsteigti Vilniaus rajone ne-; 
priklausomą valdžią su savo Į 
parlamentu ir savo ministe- 
riais, kurie bus pačiu žmo
nių išrinkti. Tas parliamen- 
tas turėsiąs paskui išsitarti, 
ar Vilnius turi priklausyti 
prie Lietuvos ar prie Lenki- 
j“' ^ranrio^utiGmej'“1'“ vieton, būtent,

....... ant kampo 31-mos gatves ir 
,7-tos Avenue. Dabartinis jo 
!adresas yra toksai:

Represent. of Lithuania,' 
370-7th Avė., 

New York City.
Šiame ofise yra įrengti:j 
1) Lietuvos Paskolos Sky-j 

rius, kuriame parduodami! 
Lietuvos Laisvės Paskolos 

į

Musų'delegaci- mas neturįs daug svarbos 
ir ji reikia atidėti.

Liet. Inform. Biuras.

I------------------------------------------------------------

BALTIJOS - AMERIKOS LINI
JA PERSIKĖLĖ Į DIDESNĘ 

VIETĄ.
Didelis augimas pasažierinio 

biznio privertė Baltijos-Ameri- 
kes Liniją perkelti savo vyriau
sią buveinę į didesnę vietą. Pir-

. miau tos Linijos ofisai buvo po 
numeriu 42 Broadway, o dabar 
randasi Bmvling Green Building, 

19 Broadvvay, New York City.
Ši Linija turi 3 didelius laivus 

ir patarnauja pasažieriams la-

I
■

i
I ■
I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.
11.
12.

s

Tiesioginis perplaukime tarp

NEW YORKO ir HAMBURGO
Labai paranki kelionė Lietuviams ir Rusams. * 

Dideli moderniški garlaiviai išplauks sekančiomis dienomis: 
MINNEKAHDA (Naujas) MANCHUKIA MONGOL1A
3-čia klesa 21 Gegužės 2 Birželio 16 Birželio.

Iš Neu Yorko > Hamburgą-Libavą ir Dancigą 
1‘aiaad, Gegužės 25 d.

Laivai iš New Y’orko išplaukia nuo Piero No. 86, Norta River, prie 
VVest hi-th street
Trečia klesa iš Nevv Yorko j Libavą $132.60; i Ey t luinus $130.00 
Trecios klesos pasažieriams yra duodami valgiai su patarnavimu 
dideliams valgomam kambaryje. Moterims ir vaikams rezervuojami 
kambariai su klasetais.

RREiPKITES l KOMPASUOS OFISĄ
84 .STATĖ ST.. NEW YORK ARBA J VIETOS AGENTUS.

u.s.MA.ii-sssaęg
Generaiiai Agentai dėl CENTRALINES ir RYTŲ EUROPOS 

NORTH ■ GERMAN LLOYD BREMEN.
Iš NEW YORKO TIESIOG I 

BREMENĄ, DANCIGĄ ir LIEPOJŲ
Laivai plaukia tiesiai i LIEPOJŲ per Dancigą.

S. S. ANT1GONE išplauks Ge gūžės 3. Birželio 15 ir Liepos 28 • 
S. S SLSOl EHANNA Gegužės 21. Liepos 5 ir Rugpjūčio 18
S. S. Ht BSO.N Gegužės 28. Liepas 13 ir Rugpjūčio 30 
Kreipkitės: 99 Statė st., Bosto.i. Mass. arba prie Vietos Agentų.

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO
Per LIBAVA Arba HAM BURGA-E1TKUNUS 

I ¥ TEuT’TTAr A Laivai išplaukia kas Į Juliui U V A ' 14-tą dieną.
Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:— 

S. S. POLOMA Gegužės 18 S. S. ESTONIA Birželio 22
S S. LlTUAMA Birželio 1 S. S. POLOMA, Liepos 6

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

------------   — - ----------------- „ i. ~. . „ , „

FARMOS!
i
j

I

SLANKA UŽSAKYMUI:
"Keleivio” Administracijai:

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

»Mano vardas........................................................................
Adresas

UNITED AMERICAN GNES 
g TART YOAM B HAMBDKGO 
Va! Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis i
jįjį <\nt ratinės Europos.

g S. S. ’ Mount CarroU”......... Balandžio 7
iraj S. S. ”Mount CIay’’..............  Gegužės 12 j
H S. S. "Mount Csrfoll (naujas) Gegužės 19 ' 
[rag S. S. ”Mount Ciinton*’ (naujas) Gegužės 261

I

j
■
I 
a
L

Miestas.
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, 1 tely< ia, 6 

■' i, 5 kiaulės. Turiu 
I kitą užsiėmimą todėl parduosiu ant 
. lengvų išmokėjimų. Norint platesniu 
I informacijų, rašykit iaiska. (20)

JOS STANKS 
R. 2, Brandi. Mieli.

Lietuvos Atstovybės ofisų 
adresų permaina.

Nuo balandžio 15-tos die-'
nos Lietuvos Atstovybės ryęršiukai. s jaučiai.

LdVlUVUd df pi 1U luvurvi- , * | L 'f-> tzwi

Kokia išeitis ten nębu-

jeigu bus tame išreikšta ti
kra žmonių valia.”

Toksai Ministerio Pirmi-į 
ninko užreiškimas, jeigu tik 
jis yra teisingai korespon-' 
dento atpasakotas, gali su
kelti neaiškumų. Daug kas 
pasakys, jog ir patįs lenkai 
nieko daugiau nenorėjo, 

. kaip tik kad sušaukus Vil
niuje Seimą ir davus jam bonai ir susižinojimai šiuo, 
tiesą išsitarti, kam Vilnius reikalu su visomis paskolos; 
'privalo priklausyti, žinoma, stotimis, įvairiomis draugi-' 
negalima manyti, kad Lie- jomis ir atskirais žmonė-1 
tuvos ministerių pirminin- mis. 
kas, kuris tą pareiškimą yra 
padaręs be abejonės su žinia 
viso kabineto, butų tos nuo
monės, kad tokiam Lenkų 
Seimui butų leista išsitarti 
apie to krašto likimą, čion 
kalbama apie Steigiamą 
Seimą, kuris visai butų ne
priklausomas nė nuo lenkų, 
nė nuo lietuvių. Sušaukimui 
tokio seimo reikalinga įves
ti šioje Lietuvos dalyje to
kie savivaldybės įstatymai, 
kokie buvo Lietuvoje ir 
užtikrinti rinkimų sistemą, tetų 
prie kurios buvo susirinkęs 
ir Steig. Seimas Kaune. Vi
sa čia lenkų ginčyjama teri
torija yra po lietuvių siuvė- 
rinitetu ir todėl tik jiems, o 
ne lenkams turi būt leista ir 
savivaldybės įstaigos suda
ryti ir patsai toksai nepri-

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

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

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

J ūkininką dabar rašysiu. 
Informacijų sau paprašysiu
I Hart važiuosiu ir pirksiu farmą 
Busiu laimingas, turėsiu darba.

M. WALEN’ČIUS, (19) 
P. O. Box 96, Hart. Mich.

2) Piniginės 
skyrius ucici pcmuuuiuvi 
Lietuvon čekiais su savo 
kurierais piniginės pašalpos. Lat koki tik turi būt 
nukentėjusiems nuo karo ir|~’" 
šiaip giminėms, arba sku-j 
biuose atsitikimuose kable-! 
gramomis.

•3) Antru buria !duoda labai P“*“- Kaip pigiai, toso) nUKU oKtlIUS, KU1jarmos parsiduoda, tai pigiau negali 
me priimamos, pakvituoja-Į būti, nes^kiekvienas pamatęs tą pa- 
mos ir pristatomos Lietu- t“ 
von Amerikos lietuvių au-j Į 
kos: Lietuvos Valstybės Iž-,' 
dui, Lietuvos Gynimo Komi-;

ii, Lietuvos Šiauliams, 
Lietuvos Raudonamjam 
Kryžiui ir šiaip visokioms 
labdarybės ar švietimo įs
taigoms sulig aukotojų nu
rodymo.

4) Prekybos ir Pramonės
Skyrius, kuriame teikiamos 
informacijos delei įsteigimo 

gulmingas Steig. Seimas su- Įvairių prekybos ir pramo- 
šaukti, kuriam Lietuvos vai- nes bendrovių, delei jų susi- 
džia ir pasitiki. nešimo ir veikimo Lietuvo-

Kad toksai tiktai nusima- je, delei importo ir exporto 
nymas galėjo būti, galima klausimų ir tt. Prie šio sky- 
spręsti ir iš tolimesnio šio riaus yra ir Amerikos Lie- 
korespondento užreiškimo, tuvių Prekybos ir Pramo- 
jog visas klausimas gludi nės Taryba, jos raštynė ir 
tame, kad Želigovskio ka- archyvas, 
riumenė butų prašalinta, o 5) Lietuvių Piliečių Regi- 
jeigu jau ji nebus prašalin- stracijos Skyrius, kuriame 
ta, tai kad bent ji nebūtų 
stiprinama iš Lenkijos, nes 
tuomet ir patįs lietuviai ga
lėsią tvarką savaip padary
ti.

Pagalios prisieina pažy-

Pašalpos FARMOS! FARMOS! 
delei persiuntimo; c.._ :___ , s: „

AoVi’cic cot-niničs; graži ir maloni vieta, nes Dalei
ceriais SU 5dVO,ežero krantą. Yra visi geri budin- 

t-oi Vz.1-; tii- ant ūkio. Di
delis sodnas, kuriame yra visokių 
vaisingų medžiu. Žemė gera. Kaina 
tik $2500. Tie, kurie jieškot geros 
ir pigios ūkės, nepraleiskit šios pro
gos. Kita 40 akerių farma, irgi pui- 

. ki vietukė ir geri budinkai. Parsi- 
i duoda labai pigiai.
j fanuos parsiduoda, tai pigiau negali

! sakys. Rašyk man tuojaus laišką 
be jokio atidėliojimo, aroa jeigu ga
li, tiesiog atvažiuok, aš tamstai pa- 
icdysiu tas vietas, kurios be abejonės 
tamstai patiks. (19)

Joseph Geribo
Box 142, Scottville, Mich.

renkamos žinios apie Lietu
vių kolonijų gyvenimą, apie 
pačių lietuvių darbus, apsi
gyvenimo vietą ir tt. Prie 
šio skyriaus veikia ir Lietu
vių Piliečių Sąjungos Val-

i

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

I ....... “KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO 
SENOVĖJE?

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

255 Broadway, So. Boston, Mass.

Gera ir pigi farma, 80 akcriu že--«

PARSIDUODA FARMA.
| 43 akeriai žemės, viena maiiė nuo
stoties ir dideliu miestelių, žemė Ivgi, 

. yra kiek gero miško, daugybe vaisių, 
nenupuolantis vanduo, 7 ruimų stuba, 

i didelė barnė, vežimams pašiūrė, viš- 
‘ tininkai. kiaulininkai ir kitokie reika
lingumai. Senatvė priverčia savi
ninką parduoti. Su farma kartu parZ" 
siduoda 2 arkliai, vištos, vežimai, 
klejos, visa mašinerija, pasėti grudai 
ir tt., viskas tik už $3500. (nešt 
$2000. (20)

GEORGE PLEPIS 
Pennsburg, Montgomery County. Pa. 

"parsiduoda farma-
Stoughton. Mass. Kaina $6500. Tik 

dalis įmokėt. 50 akru dirbamos že
mės, ganyklų ir miško, 10 karvių, ar
klys. ūkės padargai, 
duoda ant vietos, 
tvartas, sodnas.
Vatomis po pietų ir nedėiiomi.s.

Wm. H. Butler.
70 Seaver St.,

Pienas parsi- 
13 ruimų stuba. 

Galite pamatyt su.

' Tel. 237-4 
Stoughton, Mass.

FARMOS! FARMOS!
Turiu 200 farmų ant pardavimo, 

dideliu ir mažų. Visiems žinomos 
New Jersey farmos geros, 30 mailių 
nuo Newark, N. J. Platesnių žinių 
klauskit per laiška. (18)

MOTIEJUS CHURINSKAS 
Box 46. Sa>id Brook. N. J.

Pirkit tikietą į Flemington, N. J.

T
Laivai ”HANSA” (Ex-Deutsch- 
land). "BAYERN” (naujas) ir 
”WUERTTĖMBERG” ^naujas) 

pradės plaukiot Birželyje.
f

PATRUKĘ ŽMONES
Meskit šalin paraiščiusl

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

IŠBANDYMUI DYKAI PLAPAO
Nerokuojam už tai dabar, ir nie

kuomet. Pavelvkit mums prisiųsti 
iums daugvbę prirodymų, ką gero 
PLAPAO PADUŠKAITES padarė ki
tiems. Pavelvkit prisiųsti jums musų 
knygą apie Patrūkimą, kurioje išaiš
kinama daug naudingų dalykų apie 
šią nepakenčiamą ligą, 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- 
DEL1OK NEI MINUTOS. Pasiųsk 
savo vardą ir adresą šiandien. Mes 
pasiųsime dykai išbandymui PLOPAO 
ir knyga apie patrūkimą. Adresas: 
PLAPAO CO. 3058 Stuart BIdg.

St. Louis. Mo.

»
J BILE KAS GALI GRAJIT
• ANT ŠIOS PUIKIOS FLEITOS

I
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I
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šis puikus muzikalia instru
mentas— tai didžiausis Europos 
išradimas. Labai paprastas. 
Jus išmoksite ant jos grajit j 
kelias minutas. Jokią mokini
mų nereikia. Puikus palinks
minimai jūsų stulvoj ir susirin
kimuose. Kaina tik 3 dol 50c. 
su 7 populiarem dainom. Ne
siųsk pinigų. Užmokėk, kai ap- 
laikysi. * (18)

ORIOL CO- Dept T.
15 PARK KOW. NEW YORK. 

MOTERIMŠPLAUTIS 
ČIRKŠLĖ $2.45.

Ruimai .-u 2,4. ir 6 lvvom ant šių visų garlaivių. Specia- Befl 
liai valgomieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui ruimai įffV 
ir pasivaikščiojimui deniai, visas tas patvarkymas trečios KM 
kleso-i pasažieriams.

Reikale rašykit bile vienam musų autorizuotam Agentui 
arba • ĮrS

30 BROADVVAY, NEW YORK CITY. 
WITH WTTH

H AMBtlRG AMERICAN CINE

,!

Dr. A. J, Karalius
Gydytojas 

ir Chirurgas
Gydo užsenėjusias ligas 

vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiška. ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. N0RGAN ST.
CHCAfiO, ILL

TEL. BULEVARD 2160. z

| LAIVAKORTES *
: šipkortes sta-5^ 
KAUNĄ. Paš-^ 

kreip-^&

136 E. 42-ND ST. X 
NEW YORK. N. Y. £

-------------- ----------------------

„ TELEGRAFU X
.. . ©Ak

ATPIGO t

Nėra cfiso visoj Amerikoj, kur pigiau gautumėt
Jočiai j HAMBURGĄ, EIDKUNUS, LIEPOJŲ ar 1_______  . „„
J portus kožnam gauname. Pinigus siunčiam LIETUVON pigiau- $ 
V šiai ir išmokam greičiausiai. Kas tik Lietuvis er Lietuvė 1 

kitės tuojaus šiuo antrašu
A LITHUANIAN 
ATRAVEL bureau

I PINIGUS TELEGRAF
V

©a®®®®©®©®®®©©®®®®®®©®©®*’

i Pasportai į i
Mes parūpiname greitai 

PASPORTUS 
su Latvijos vizų keliauti 

l LIETUVA 
važiuojantiems per Libavą 
tiesiog iš New Yorko.

Geriausia patrnavimas ir 
pigiausios Kainos siunčiant 
siuntinus per telegramą ar
ba per paštą į LIETUVA.

Čekius išduodame j Lie
tuvių Komercijine Banką 
Kaune.

Pinigai važiotis su savim 
neparanku.

Intenatitsal Sukers 
CnųMuiy 

103-5 SALĖM ST„ 
BOSTON, MASS.

Įteigta 1880 m.
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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 
gesr.i 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 BOYUSTON STREET, BOSTON, MASS.



7025 
4273
4362 
4914
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puscuAlluziv geriausius uusuirus per rcrervzm us- į ; 
norite gaut geras vaistus ir sučedyt pinigus, tad . 
k na nnmarię (1)1-

rime kuogeriauriai, pašaukiama geriausius daktarus per telefonų už-

Ą po numanu (1)
BOSTON, MASS.

*!« šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo,
įžj ---- ------- —y —— .----- ----- F ~ -——'•e*-—'- t--—— — ft
* čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- » 
(L gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- ■! ! 
JJJ ten}. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- į į 

L* ‘ ‘
dyką. Todėl jeigu 
ateikite į APTIEK

100 SALĖM ST,

1 Lietuviškai - Lenkiška Aptieka į
& Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai vjsada eikit* ji 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- į i 
_ ”. '_ _________ ___________ , nuo užsisenėjusio reu-l-

įJ matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- J-

KKEBTVft I

• /

l einančių laikraščių Redak
cijų neatsisakyti siuntinėti 

i savo laikrašti, kuo bus ke- 
j liama šviesa, kultūra, susi- 
domėjimas bei bendradar- 

. Turiu pasakyti, biavimas Lietuvoje ir Ame- 
j kad musų gyvenimas yra rikoje gyvenančių lietuvių, 
'rlonrr .-unkncnk- Vnin 4»m> I ”Qimn Dnnlrfintn” lrnvorv- 

nes pas mumis daug visko 
stoka. Visoki išdirbiniai rei
kia pirkt iš užsienio, o į už
sienį męs daugiau neturim 
ką parduot, kaip tik sėme
nis ir valaknus, o ir tų ne
labai kas perka. Mano pa
ties linai guli dviejų metų. 
O valdžos rekvizicijos silp
nesnius ūkininkus visai nu
vargino, vos tegali išsimo
kėti.

Darbininkai dabar pas 
mumis uždirba po 10 rublių 
ant dienos, o bernas ant me
tų gauna 1000 rublių, bet ir 
jiems niekas nelieka, nes 
buteliukas degtinės 10 ru
blių, čebatai 300 rublių, o 
drabužiai dar brangesni. 
Fabrikinių drabužių mes 
nenešiojam, tik rankų dar
bo. - ♦tt5

Tai tokios tokelės musų 
šalelėj.

Antanas šnipas.

Ką žmones rašo iš Lietuvos.
Lietuvos žmonės organizuo- gyvenimu, 

jasi prieš klerikalus. j *
F. Klimkevičia iš Plym-'daug sunkesnis kaip jūsų, 

outh, Pa. gavo laišką iš Lie
tuvos nuo savo draugo, ku
riame štai kas rašoma :

Malonus Drauge:— Kol 
kas gyvenu po senovei. Pas 
mus viskas tuo tarpu ramu, 
karė su lenkais sustabdyta. 
Dabar Lietuvą valdo krikš- 
čionys-demokratai. Toji jų 
valdžia dasiėdė žmonėms 
iki gyvam kaului. Kaimie
čiai dabar pradėjo smarkiai 
organizuotis prieš krikščio- 
nis-demokratus. Visur yra 
tveriamos valstiečiu Sąjun
gos ir socialistų kuopos. Vi
sur laikomi vieši susirinki
mai ir prakalbos. Pradeda 
žmonių akys atsidaryti. Vis
kas, ko mums trūksta, tai a- 
gitacijai lėšų ir laisvos dva
sios raštų. Jus, amerikie
čiai, tame galėtumėt mums 
pagelbėt, nes jūsų gyveni
mas bent dabartiniu laiku 
yra daug geresnis, negu mu
sų. Mes, keletas laisvama
nių, susiorganizavom ir no
rim atidaryti miestelyje 
knygyną. Butų gerai, kad 
prisiųstumet iš Amerikos 
laisvos dvasios knygų ir 
laikraščių. Kaip rašėt, kac 
siuntėt man laikraščių ir 
kalendorių, tai aš ligšiol ne
gavau. Jeigu siųsite dau
giau, tai siųsdami užregis
truokite.

Jūsų draugas
G. S.

Simo Daukanto” knygy
no-skaityklos valdyba:

J. šliauterip, pirm, 
z A. Sakas, sek r. j 

Pr. Sliauteris, ižd.
J. Gedaminaitė, knvg/

BAKTERIJOS. !

Lietuvos žmonės keikia 
Amerikos "baksų 

bendrovę”.
' K. Andrijauskas iš Brigh- 

ton, Mass. gavo laišką iš 
Lietuvos nuo savo švogerio, 
kuriame jisai labai nusi
skundžia ant vargingo savo 
padėjimo ir ant Amerikos 
"baksų bendrovės’’.

Mano mielas švogeri! Su
maniau parašyti tau laiške
li apie savo bėdas ir vargus. 
Sunkus dabar gyvenimas 
"šventoj” Lietuvoj.'^Srebiam 
putrelę ir valgom pusiau 
šiaudinę duonelę, šie metai 
ypač labai sunkus. Laukia
me geresnių laikų, bet su
laukti negalime.

Pagalios susilaukiau iš 
Amerikos ir savo bakso. 
Gavau laišką iš Kauno , nuo 
tos šulerių bendrovės, kad 
atvažiuočiau atsiimti. Ką 
bedarysi, reikėjo važiuoti. 
Nuvaževęs atradau baksą 
atplėštą ir vėl užkaltą. Pa
klausiau, kodėl jis atplėštas. 
Man atsakė, kad Lietuvos 
valdžia atplėšė, norėdama 
pažiūrėti, kas yra siunčia
ma. Norėjau atplėšti ir per- ; 
žiūrėti, ar viskas yra, kas 
buvo siunčiama, bet jie man ; 

. nedavė tenai žiūrėti ir tikri
no, kad viskas yra. Patikė
jau aš jiems ir tą baksą pa
siėmiau. Už jo nuvežimą • 
ant stoties užmokėjau 80 . 
auksinų, o už parvežimą 
iki namų užmokėjau 300 : 
auksinų. Peržiūrėjęs neat
radau bakse nei pusės daik
tų, kas buvo siunčiama. 
Viskas, kas tik buvo geres
nio, išvogta.

Tai šitaip pasitarnauja 
savo broliams toji bendrovė. 
Tubut klerikalai tik tam 
bendroves ir tveria, kad ap
vogti savo brolius.

Pasilieku viso labo vėlin
damas

Jūsų švogeris.

Prašo pašalpos.
, Tūla pavargusi moteris iš 

Papilės miestelio, radusi 
"Keleivyje” F. Kontenio ad
resą iš Worcester, Mass., 
parašė jam laišką, prašyda
ma pašalpos. Tasai laiškas 
skamba taip:

Mielaširdingas Pone! Aš, 
vargdienė, kreipiuosi į tam
stą su. prašymu pašalpos. 
Aš esu suvargusi nuo karės, 
palikau biedna, neturiu nei 
drabužių nei pinigų ant val
gio. Aš esu jau 35 metai naš
lė. Pirm karės turėjau du 
sunu, kuriuodu užauginau 
iš savo procies, tikėdamasi 
turėti ant senatvės duonda
vius. Vienok prasidėjus ka
rei mano sūnus likosi pa
šaukti kariauti ir abudu žu
vo. Dabar aš, neturėdama 
nei savo triobos, nei duonos 
kąsnio, tūrių eiti ubagauti, 
nes Lietuvos valdžia apie 
biednuosius nesirūpina. Tai
gi, gerbiamas pone, neatsi
sakyk manęs, vargdienės, 
sušelpti.

Mano adresas toks: 
Antanina Rupšienė, mieste- 
is Papilė, Ventos gatvė 92, 
Šiaulių apskritis, Lithuania

F. Kontenis sako, kad jis 
oats esąs jau penki mėnesiai 
be darbo ir todėl tos pavar
gėlės moters negalis sušelp
ti. •

Bakterijos arba ligų ge-i 
malai paprastai tuoj išnyk-! 
sta, kuomet apleidžia kūną. Į 
Atsiskyrę nuo kūno bakteri-' 
jos paprastai gyvena per 
kelias valandas, o kartais ir 
per kelias dienas, jeigu nėra 
saulės šviesos, sausumo, 
švarumo ir oxygeno.

Saulės šviesa geriausias 
išnaikintojas ligų gemalų. 
Bakterijos tuoj išnyksta 
šviesiame, saulėtame kam
baryje. Bet jeigu jos papuo
la Į išmatas, kur paprastai 
būna drėgnumo ir saulės 
spinduliai nepasiekia, jos 
gyvuoja per ištisas sąvaites 
ir mėnesius.

Sausumas irgi naikina' 
bakterijas. Drėgnume, ypa-’ 
tingai tamsume jos gyvuo-,' 
ja ilgai.

Kuomet išvarytos iš kūno 
bakterijos negali pasiekti 
tinkamo maisto, jos badu j 
numiršta. Bet yra kelios 
rūšys ir tokių bakterijų, ku
rios pavirsta Į sausas, ne
krutančias sėklas ir tokioj ; 
formoj pasilieka per ilgą į 
laiką, kol nepasitaiko tinka- ' 
mos joms aplinkybės vėl pa- j 
likti veikiančiomis. Tokias į 
sausas, panašias Į sėklas 
bakterijas vadiname gema
lais. Tokių gemalų yra ne
mažai dulkėse. Dulkės puo- į 
la ant visų atidengtų daiktų ji 
ir taip tie gemalai platinasi. -

Muiluotas -vanduo, šių-;i 
ruojamas šepetys ir saulės I 
šviesa labai greit išnaikina ; 
gemalus. Vaikams reikia į-!; ( 
sakyti rankas nusimazgoti j [ 
prieš valgį. Ligonio kamba-,' 
rys turi būt švariai užlaiko
mas, kad sulaikius išsiplati- 
nimą gemalų tarp sveikųjų.

Am. Raud. Kryžius.

BANKA VISIEMS žMON’e.MS

MES KVIEČIAME JUMIS 
pradėt savo tai py m a

Boston National Bank
Jus atrasite, kad šitas bankas yra moderniškas, 

šių dienų bankas, pastovus ir stiprus, kuris yra pa
sirengęs patarnauti jums kiekviename reikale.

MISŲ TAUPYMO SKYRIUS
ant padėtų pinigų 
moka nuošimčių

MUSU U2RUBE2IO SKYRIUS
Turi tiesioginius susinėsimus su Lietuva per 
Direction der Disconto-Gesellschaft, Kaune; 
Litauische Eank fuer H audei und Industrie, 
Kaune.
Mes siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir į 

Lietuvą su didžiausiu pasisekimu.

BOSTON NATIONAL BANK
161 Hanover Street 

BOSTON, MASS.

Kama po S5c. vienas, 
įdainavo tenoras Mikas Petrauskas.

2356
2357
2358
2392
2393
2394 
3348 
3350 
362.'?
3797 
3840 
4272 
4415 
4474 
3796

1170
1248
1249
2342
2343
4180
4535
4795
4926
4237

3625
3842

Blogas Lietuvoj gyvenimas.
J. žemaitis iš Frackville, 

Pa. gavo laiškų iš Lietuvos 
nuo Antano Šnipo, kuriame 
tarp kitko yra aprašomas 
Lietuvos gyvenimas.

Gerbiamas brolau Žemai
ti! Apturėjau nuo tamstos 
laišką, už kurį tariu širdin
giausi ačiū. Stebiuosi, kad 
ir tamsta įdomauji Lėtu vos

ATSIŠAUKIMAS J LIETU
VIUS AMERIKIEČIUS.

Iš Papilės, Šiaulių apskričio.
Augštam Papilės kapinių 

pilekalnyje ilsisi visiems ži
nomas rašytojas istorikas 
Simanas Daukantas.

• Daug jau metų praslinko 
nuo jo mirimo dienos ir net 
užverstas ant kapo to ga
baus vyro didžiulis akmuo- 
paminklas pradeda užželti 
medžiais ir samanomis, tar
si norėdamas pats pasislėpti 
ir drauge paslėpti musų 
garbingojo istoriko kapą.

Tečiau Simano Daukanto 
darbai neleidžia mums pa
miršti nei jo, nei jo kapo.

Paminėti ir pagerbti Si
mano Daukanto asmeniui 
i919 m. gegužio mėn. 19 d. 
yra įsikurusi Papilėje "Si
mo Daukanto" vardu drau
gija, kuri užsibrėžė sau tik
slą platinti liaudies tarpe 
kultūrą, mokslą ir susipra
timą, įkurdinant didžiulį ne- 
partijinį knygyną-skaityk- 
Įą. >

Knygynas jau įkurtas, 
tik dėl lėšų stokos negali 
tinkamai savo veikimo pra
plėsti, todėl "Simo Daukan
to’’ knygyno-skaityklos val
dyba ir kreipiasi į brolius 
amerikiečius neatsisakyti 
sušelpti savo aukomis tą 
taip svarbų musų liaudžiai 
kultūros žydinį.

Be to prašo Amerikoje

narys FEDERALES REZERVO SYSTEMOS.

2224
3798
2223

Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai, tykiai Nemunėlis teka. 
Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
Darbininkų Marsalietį ir Sukeikime Kovą. 
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 kad aš augau ir Šią nedėlėlę. 
Ant Kalno Karklai siūbavo, šią naktelę per naktelę. 
Spragilų Daina ir Strazdelis. 
Pavasaryje ir Piemenėlis. 
Mielaširdystė ir Vai verčia, laužo. 
Eisiu mainei pasakysiu, Bernužėlį nesvoliok.

Komiškos dainos.
Smarkus vyras ir Kur bakūže samanota. 
Velnias ne boba; 2 dalis. 
Mano Palvys, 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 Hoteiyje. 
Jaunikio Išsirinkimas ir Piršlybos.
Jonas Šmikis keliauja namon ir Maušaus kelionė.

{dainavo Marė Kariužiutė, soprano. 
Miškas ūžia ir Sudiev Lietuva. 
Avė Maria (lotyniškai) ir Sveika Marija.

{dainavo A. Kvedaras.
Mano laivas ir Į sveikatą. 
Kur vėjai pučia ir Esu garbingas vyras. 
Pamylėjau Vakar ir Drauge Valcas

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

3190 
3244 
3192 
1247

įdainavo chorai S. Shimkaus, šv. Cecilijos ir etc. 
3906 
3905
3188
3189 
3242 
3290 
2226
2227
2228 
2340

Redakcijos Atsakymai.
Bayonnes Bedieviui.

Jūsų korespondencijos ne
galėjom tuojaus Įdėti, nes 
vietos nebuvo, o dabar jau 
ji paseno, todėl jau ir nedė
sime. Gaila, kad negalim vi
sų raštų sutalpinti.

K. K. Kondratui.— Ačiū 
už prisiųstą iškarpą, tečiaus 
ietuviams nieko Įdomaus 

joje nėra.
~ . -■ į

Skausmus ir gėlimus nutildo

4*
PAIN-EXPELLER

233 Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.

RANKŲ DARBO UNIJOS
CIGARAI.

7026 
2651 
2705 
3316

Baksai prasideda nuo 25 cigaru 
iki 1,000 cigarų.

Jeigu norite gerų Cigarų, tad 
ūžsisakvkite pas mus. 

IŠD1RBĖJIS

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

kymus per C.O.D.

ADAM SABULIS

Važiavau diena ir Bijūnėli Žalias.
Ant tėvelio dvaro ir Nesigraudink mergužėlė.
Ant kalno karklai siūbavo ir Pasisėjau žalią rūtą. 
Oi Motinėlę ir Motus, Motus. 
Oželis ir Mes padainuosim.
Ko liūdi putinėlį ko liūdi ir Loja šur.es ant kiemo.
Per giria giriaię ir Linksminkimės. 
Per šilą jojau ir Žydas statinėje. 
Saulelė nusileido ir Parodos Maršas. 
Vilniaus rūta ir Drinopolis. Maršas.

{dainavo Jonas Butenis, basso.
Noriu Miego ir Plaukė žąselė per Nemunėlį. 
Padainuosim gražia dainą ir Našlys. 
Kur upelis teka, viltis, ir Pasakyk mano mylimas krašte. 
Liksma diena mums nušvito ir Pulkim ar.t Keliu. 
Daržely alyvų, ir Jėzau Kristau maloniausis.

šokių muzika.
Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valcas. 
Kas Subatos Vakar?, ir Jau Saulutė leidžias. 
Virbaliaus Polka ir Sesutes Valcas. 
Nedėlios Rytą, ir Dėl musų jaunimo. 
Našlys ir Lapunėlė.
Bum čik-čik (Mazurka) ir Dėdienė (Polka). 
Nemuno vilnys Valcas ir Sudiev Mazurka. 
Kregždutė Valcas ir Ant Bangų Valcas. 
Liuosnoris medėjas Maršas ir Vėliavos nešėjas. 
Kasėjas ir Kaimietis ir Tekl.vtė Valcas. 
Ant Dunojaus bangų (Valcas) ir Brangenybės Two-step. 
Saulei nusileidžiant ir Mano mylimoji. 
Onutė Polka ir Išreiškimas meilės.

Armonikų solo.
Per Virvute ir Lietuviška Polka 
Vilniaus Maršas ir Audra Mazurka. 
Visur Linksma ir šok į Ratą. 
Polka nuo Rudos ir Mažrusiška Polka.

Armonikų duetas.
Ant Šešupės kranto ir Lelijos žiedas. 
Vilniaus Polka ir Tamsioji naktis. 
Gražioji Polka ir Pavasario Rytas. 
Batų čystytojas ir Saldus bučkis. 
Repas?: Beno Marss. 
Gospodi Pamilui ir Svety Bože. 
Razluka. 
Padespanes. 
Kadrilius (Dvi dalys).

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

JUOZAS F BUDRIK 
3343 So. Halsted SU Chicago, III.

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

Straight Adams

DRAUGAI, platinkite ”Keleiv’į’ tarpe savo draugų, 
kaipo tikrų darbininkų laikraštį, kaina metams $2.00.

Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

DRAUGAS REIKALE

Aš, Aleu fostmka, Man
iu visa publikai iltyse.

NAUJAS ir Naudingas PASIŪLYMAS!
DYKAI! STALTIESE DYKAI!
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IšIMTiN AS RASI U LYM AS 
V Y R A M S

Silpni ir nerviški vynu teina 
pagelbėti vartojant NOVO. 
Šios puikios gyduolės išgydė 
tūkstančius tūkstančių vyrų. 
Inkstu ligos, nesmagumai pūs
lės arba veisimo organų; jeigu 
negalit sukoncentruoti savo 
minties arba natūraliai veikti 
— tuomet NOVO pagelbės 
___ s. Nuo šių gyduolių jus pa
liksit stipris ir žvalus i trum
pą laiką.

Kad parodyt, jo'gei NOVO 
veikia taip, kaip mes sakome, 
mes pasiusime jums 15 dienų 
gydymą, vertes 2 dolerių, ap- 
laikę nuo jūsų vardą ir adresą 
ir 50c. stampomis arba pini
gais. apmokėjimui persiuntimo 
ir surišimo lėšų. Jsitėmyk, kad 
mes siūlome jums ne sampalą, 
bet 15 dienų gydymą, kuris 
daugeliu atžvilgių ga! būt bus 
viskas, ko jus reikalaujat, šis 

Į , pasiūlymas daromas tik ant 
J trumpo laiko ir todėl jus tuo- 
l jaus rašykit, o gydymas bos 
! jums pasiųstas greitai be jokių 

užrašu ant siuntinio, kas jame 
vra. (20)

I NOVO COMPANY
i Dept. 40
! Box 33. Brooklyn, N. Y.

NIEKUOMET PIRMIAU 
TOKI DIDELES VERTES 
DALYKAI NEBUVO SIŪ

LOMI DYKAI.
Kodėl nepasinaudoti pro- 

dabar, kol dar neper- 
včlu. Mes turime tik 500 
šių rankų darbo staltie
sių su artistiškais papuo
šimais. Vieną tokių stal
tiesių pasiusime - jums 
dykai, jeitfu jus užsaky
site pas mus keturias 
kurtinas ne vėliau kaip į 
30 dienų nuo dabar.

Tik pasižiūrėk į šias pui
kias naujos mados iliust
ruotas kortinas. ’ :
ornamentaiiškai 
jūsų langus. Jos 
liausio modelio, . 
tos taip, kad tik viena 
kertiną reikalinga 
kiekvieno lango.

Jų artistiškas papuošimas ir gvarantuotas rankų darbas priduoda joms didelės vertės. Jos atrodo labai bran
gios, nei už $15.00 negausit geresnių arba kuries Oriau laikytų. Mes jas siūlome jums pagal specialų kainą tis 
už $2.95 kiekvieną. Bet jeigu jus Užsi sakysit ant syk dėl keturių langų. n-vį?nes ^etunas
mes atidnosim jums už $10.80. Priegtam pridėsime dar PUIKIA STALTIESE vis,.s*t®’ .
Atmink, kad šis specialis supažindinimo pasiulvmas tik ant šio menesio. Todėl sių.->k užsakymą tuojaus, o už- 

----------------- ------------------------ ------------------------- !-----------------------  
KUPONAS.

Gerbiamieji:— Malonėkit prisiųsti man ..ą kortinas. ui kurių per- 
siunt mą siunčiu 35c. $10.50 užmokėsiu po aplaikymui. Aš užsakau 
keturias jų, kad galėčiau gauti staltiesę dykai.
Vardas ir Pravardė
Adresas ................
Miestas ir Valstija

« 
I 
i 3 
I I 
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I 
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I 1 
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Km mane išgelbėjo mx> varginan
čių ngų? Salutaras Bitteris. Aš per 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo h 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir euvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gargimą* 
vidurių. Diegliai suimdavo po kratine, 
šonuose ir strėnosA Niekur ai nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutara* 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteris. Kaina 
$1.50. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se, o kur negalima gaut, kreipkis pat:

SALUTARAS DRUG CHEM. CO. 
1707 Halsted St, CHICAGO. ILL.

Užlaikom žoles nuo visokių ligi).
Mitą apgarsinimą turėtų perskaityt

>=•=, kiekvienas, itkirpt ir pasilikt.

tikriname, kad nesigailėsi.
Nesiųsk mums jokių pinigų. Tik pa
siųsk kuponą su 35c. stampomis de! 
perahfntimo lėšų. Likusius užmokėsi, 
kuomet siuntinys ateis j jusiį,namus.

L’NION SALES CO.. Dept 15o 
202<i W. CHICAGO AVĖ- 

CHICAGO. 1LLINOIS.
Mes gvarantuojame pilną užsiganedi 
nimą arba pinigus sugrąžiname.

kurios 
papAoš 
yra vė- 
padary-

del
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Gydytojas ir Chirurgu— 
506 Broadway & G st.

SO. BOSTON, MASS.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1DS. IOWA

TAI YRA STIPRIAUSIS, SAUGIAUSIS IR PARAN
KIAUSIAS BANKAS LIETUVIAMS PADĖJIMUI 

SAVO PINIGŲ.(Severo Nervoton), tam tikrus gy
vules dėl tokiu negalę. Jie nutilda 
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti 
miegą ir atgaivin nervu systemą. 
Preke $1.25. Gaukite nuo sava 
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo. 
Neimkite kitokiu.

magaryčių,” 
šė buteli ”moxie

<4-

ir švari užeinąs vieta
(19)

stuba neįsileisti.
P. Veša.

Jeigu jaustite pavargis, aržus, ner- 
vuotas, lengviai sujudintas, jausiąs 
nuo triunksmu. negalite miegoti — 
tada nepadarisite giariaus imdamas

Savininkas
301 BROXŽfWAY prie D ST.

SO. BOSTON. MASS.

' ■ ..................

VALGIAI švieži 
pagaminti.
ir mėsos tur geriausį 
Viskas švariai užlai-

STRAND LUKCH
Visokie 
skaniai
Sriubos 
skoni, 
koma.
Maloni 
lietuviams.

‘ * Tel. S. B. 2488. S

Dr. J. C. Landžius Styaotir jž
LIETUVYS 

Gydytoju ir Chirurgas. 1.

I

Tel. So. Bos to p 506-W
DAKTARAS 

A. L.
LIETU

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak.
NENEL1O.M1S 

iki I v. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name 

251 Broadwav. tarpe C ir D 
SOABOblON. MASS.

liūs suvažinėjo 3 žmones. trįs daineles. 
I šoferis buvo areštuotas 
pasirodė esąs girtas.

Tel.: Richmond 2957-M. S

Dr. David W. Rosen | i
Kalbą Lietuviškai, Lenkiiltai ir įfi C 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIG A8.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki S dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.

121 HANOVER 8T.
BOSTON, MASS.

žus vakarėlis, parengtas: i? 
Cambridge’aus Vaikų Drau-}u 

‘ Pirmiausia sūdai-g 
navo porą dainelių mergai-

e -......... ............e-------------- --  |
Po lošimui tos Draugijė*:1 J • ▼ -K ▼ • >

■

Į cambridge, mass.
Gražus vakarėlis.*

Praėjusioj subatoj, 30 d

v ( Lietuviai, apshaugokif!
|flA|*l||Aę 7iniA0 Pastaruoju laiku Bostone w
VlvUllvO U1UUO priviso daugybė Įvairių ap- balandžio,’* čia atšibuJi gri-įl 

_______ gavikų ir plėšikų, kurių rei - . .. ® u 
Pirmos Gegužės šventė pra- kia saugotis.

ėjo rainiai.
Tarptautinė Darbininkų 

šventė 1 gegužės Bostone 
. praėjo ramiai, nors pluto- 

kratams labai drebėjo kin
kos, kad nekiltų "raudona 
revoliucija.” Negrynai sąži
nei visuomet vaidinasi šmė
klos. Taip yra i 
iistų klesa. Tos s------------
kokių jie yra pridarę darbi 
ninkams, neduoda jiems ra- 
mybės. Ir artinanties 1-mai J 

lio~ proletariatas demonst-į 
ruoja savo jėgas, jie nusi
gando, kad darbininkai ne
pradėtų jiems keršyt. Todėl 
Į visas policijos nuovadas 
buvo prigabenta ginklų, su
statyta ant automobilių kul- 
kasvaidžiai ir visose stra- 
giškose vietose buvo laiko
ma kariumenė, kad kiekvie
noj minutoj galėtų pradėt 
šaudyt žmones.

Pelnagrobių spauda rašė 
apie šitą "prisirengimą" su 
ypatingu pamėgimu, net 
priruoštus kulkasvaidžių 
paveikslus dėjo ant pirmųjų 
puslapių, šitomis žiniomis 
pasipiktino net „Boston A-

25 d. balandžio j tūlo lie- gijelės 
tuvio rakandu krautuve, , 
Bostone, užėjo 3 gražiai ap- cjų kvartetas. Paskui kele- ? 
sirengę lietuviai ir praaejo las mergaičių labai gražiai Z 
Gerėti setą minkštų krėslų.*pn^ko. Vėliaus Draugijėlės 
Kuomet sulygo, tai vienas is aktoriai sulošė dviejų veiks* 
jų pasakė- Keikia išsigerti veikalėli „Linksmos Die- 
magarycių, ir išėjęs atne- • nos ” Lošimas pavyko labai 

ir kanita f® buteli . 1poxie.-. kaip tik. pUikiai. Publika tiesiog ne- 
ii bu Kapiid- krautuvninkas išgėrė viena n, *
)S SkriaUdOS' t..-i,io nvmil -■. „ .1 galėjo atsigerėti tūlų vaiku-!

stiklą tat nejučiomis uzmi-sceniškais gabumais, 
go. Tuomet tie blogdanai: L*-

ėsi, j ieškoti pinigų. Radę lės mokytojas J. Neviackas 
—. • |4C uvienų ir
gegužes, kuomet viso pašau-(reinkotą įšėj0. 
lio proletariatas *
ruoja savo jėga:

bet gražią - 
lir jausmingą prakalbėlę 
apie reikalingumą auklėti 

! musų jaunąją gentkartę 
1 darbininkiškoj dvasioj. į I 

Po prakalbai dar viena 
mergaitė puikiai pašoko. Iš 
los mergaitės su laiku gali j 

i išeiti profesionalė šokikė.'» 
Potam Vaikų Draugijėlės ♦ 

Ant Xewland gatvės per choras, vedamas O. Rauli- !

0 dolerių ir pasiėmę naują pasakė trumpa,

Tokį-pat šposą jie kartais 
įgali padaryti ir stuboj, todėl 
geriausia nepažįstamą visai

Apskaitiiavituą duodu 
visokių stogų (rufų) i 
symų.

JOBN MART1N &
63 GATĖS ST,

SO. BOSTON. M ASS.
Tel. 184-M. Uždėta 1886.

AR JŪSŲ STOGAS PATAI
SYTAS?

LIETUVIS DENT18TAB

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

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

Nuo 9:80 iki 19
• 1 • •
• 8:30 - 9

u
11 i Garbė toms Cambridge’- } 

Saus draugijoms, kurios su-ji 
į organizavo ir palaiko šito-' ^ 
jkią Vaikų Draugijėlę.

Tik gaila, kad tą vakarą: f 
blogas oras buvo ir publikos 
nedaug atsilankė. Patartina 

.komitetui antru kartu pa- 
I rengti su tuo pačiu progra- 
įmu vakarėli ant didesnės 

Nubaudė policmaną. svetainės ir sukviesti skait- 
Policmanas John O’Con- publiką. Lai visi pa- 

Bet jeigu jie nesijaustų kai- nor Charlestovvne buvo nu- mato, ko \ erta yra Vaikų

Apiplėšė krautuvę.
Ant Washingtono gatvės 

vienas ginkluotas plėšikas 
apiplėšė tabako krautuvę.

meriean.” Ir ištiesų šita jų Jis nusinešė ?70. 
isterija nieko daugiau nepa-. ------------
rodo, kaip tik jų pačių pri-, 
sipažinimą prie kaltės. Jie 
bijosi darbininkų keršto.
Bet jeigu Jie ne&ij<*u»Lu A.cn- i;ur vluulesujvMit- uuw nu-
ti, jiems nebūtų jokio pama- teistas atlikti 210 dienų bau-; Draugrjele. 

* to bijotis. ... ’’
Tečiaus darbininkai ap- mą 

vaikščiojo savo šventę ra
miai. Jie net demonstracijų 
gatvėse nedarė. Buvo tik 
mitingų ir prakalbų įvairio
se miesto dalyse. Lietuviai

džiamų pareigų už sumuši-}
i buvusio kareivio. Sykį _ ... .. .

O.Čonnor jau seniau buvo' ^r* bandžius persikėle j 
nubaustas užtai, kad sumu- naują rietą. Pirmiau jis lai- 
šė areštuota žmogų. ' savo ofisą po. num. 366

_______ iBroadway, dabar persikėlė 
i______________________P° num. 506 Broadwav,

irgi tokiais ” susirinkimais Kado 60 Pas. suvaz,net? kampas G gatvės, So. Bos- 
pažvmėjo ta dieną. Camb-. motei). ;tone
ridge uje pirmeiviškų drau- Ant AVarren streeto, Rox-} 
•riju buvo surengtos )x> pie- būryje, pereitą subatą tapo: 
tų prakalbos su dainomis ir automobiliaus suvažinėta* 
muzika. "Keleivio redakto
rius S. Michelsonas kalbėjo 
vienu atveju apie Gegužinės 
Šventės reikšmę, o antru — 
apie Lietuvos klausimą. P-lė 
šarkiutė padainavo solo, o 
maži vaikai —choru. P-lė O. 
Raulinaičiutė paskambino 
pianu. Salė buvo prisikim
šus pilnutėlė žmonių.

So. Bostone vakare komu
nistai taipgi buvo surengę 
prakalbas. Tik gaila, kad jų 
kalbėtojas Bimba, nesu
prasdamas tos šventės reikš
mės, išniekino ją, nes vietoj 
kalbėti apie darbininkų vie
nybę ir solidarumą, jisai 
šmeižė socialistus, piudv da
mas tuo budu vienus darbi' 
ninkus prieš kitus. Jisai tur
būt nežino, kad Gegužinės 
šventės dvasia turi vienuti 
darbininkus, o ne skaldyt 
juos.

nežinoma moteris. Kada ją 
nuvežė ligonbutin ir išrėdė, 
pas ją pasirodė didelis pluo
štas pinigų, kurių priskaity- 
ta $3,160. Moteris buvo be 
žado.

Našlaičių koncerto atskaita.: neškite'
Atskaita koncerto, kuris 

buvo surengtas 19 d. kovo, 
1921 m. So. Bostone, Lietu-: 
vių Studentų Kliubo rūpes
čiu Lietuvos našlaičiams su-; 
šelpti, yra tokia:

Nuo koncerto gryno pelno i 
•iko $41.19, aukų surinktai 
-44.34, rišo — $89.53. Auka-Į 
vo šie asmenis: po $5, J. Ka- j 
manlulis ir K. Šidlauskas; j 
Į.’O $2, M. Petrauskas, St. 
Geniotis ir F. Bagočius; po 
SI, K. Paulauskas, J. Palio
nis, A. Nemouth, P. Bagu- 
žas. J. Samsonas, J. Gabria- 
nas, N. Rastenis. H. Levison, 
J. Raškinis, J. Zdanaitis, V. i 
P. Jankauskas, V. šliakvsj 
St. Michelsonas, P. Simona-} 
vičius, K. Svirbikas, J. Vai-i 
nelis, K. Skrickis, A Rim-l 
kus, F. Michas, A. Gabria- 
nas, / 
kaitė ir V. Jankauskas. 
Smulkių — $5.34.

Tariu širdingą ačiū au
kautojams, jx>draug ir Lie-Į 
tuvių Studentų Kliubui už 
pasidarbavimą koncerto su-j 
rengime, taipgi ir visiems | 
artistams, kurie be jokio at
lyginimo išpildė koncerto1 
programą.

( Pinigus, $89.53, priėmiau, 
nuo N. Rastenio ir 3 d. ge-i 
gūžės išsiunčiau S. 0 Šleže-} 
vičienės vardu našlaičių 
prieglaudai Kaune.

M. Michelsonienė.

gervs pirkimas:
PARSIDUO1) \ BUČĘKN Ė.

Apielinkė apgyventa lietuviais, vo
kiečiais ir anglais, arti marių, ant 
dideles, plačios gatvės. Perkant biz
ni. reikia pirkt ir namą. Namas 
mūrinis. S kambarių ir storas, elek
tros šviesa. Kaina su bizniu ir na
rnu S5.000. Įnešti reikia tik $2.500. 
Kreipkitės oas 419)

A. M1ZAKA
361 Broadway, So. Boston. Mass.

NORIU PIANO
Kas turi gerą, biskį vartotą, pra- 

man. Aš noriu pirkti gerą 
pianą. (18)

A. MIZARA
10 Pacific st, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 19-M.

JEIGU JUMS KO REIKIA.
RAŠYKIT APIE TAI MUMS.
M CSV LINIJA DRY GOODS IR 

SMULKMENOS.
MUSU TAVORAS YRA 

GERIAUSIAS NAUJOJ ANGLIJOJ. 
KAINOS TEISINGOS.

Tiktai oiselis. 
Reikalaukit musu pardavėjo, 

lamatykit musu pa rodis ruimus.
PACIFIC SPECIALTY CO. 

84-86 ESSEX ST„ 
BOSTON, MASS.

Į’olicmanas peršovė žmogų.
Šio panedėlio rytą ant 

x Court skvero policmanas 
peršovė Louisą Quittą, kui į 
ils buvo suėmęs už degtinės 
pardavinėjimą ir vedėsi į 
nuovadą. Sakoma, jog polic
manas šovė tą žmogų užtai, 
kad jis sumušė bonką su 
degtine, sunaikindamas tuo 
budu „prirodymą.” Žmogus 
gal mirs. .

Kaip sau norite, liet šauti 
i žmogų dėl bonkos degti
nės, tai yra tūkstanti kartų 
didesnė piktadarystė, negu 
jjardavinėti degtinę!

LSS. 60-tos kuopos susirin
kimas.

Ateinančia pėtnyčią, 6 ge 
gūžės, „Keleivio” name bus 
LSS. 60-tos kuopos susirin
kimas. Draugai malones 

. pribūti visi, nes reikia už
baigti teatro ir baliaus ats- 
kaitas. Ypatingai turi at- žės, I._. ’ ‘ 
vvkti tie, kurie buvo išrinkti rinkimas. Visi nariai 
i "risokias komisijas baliui nėkit atsilankvti, 
Ungti Susirinkimas atsida- .... ..
rvs 8 valandą vakare.
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Lietuvių Labdarystės 
susirinkimas.

Seredos vakare, 4 
bus Labdarystės

gegu- 
susi- 

malo- 
, nes yra 

svarbių reikalų apsvarsty 
mui. Komitetas. ■

4

!
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I
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Tel. daytnark.t 4154
Gyvenimo T.L: Cambridg. 809$.

DR. AL F1DERKIEWIC2,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM. 

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

Nno 1 iki 3, nuo 5 iki 7:JO 
šventadieniais nuo 10 iki 1

«1 CANAL ST, BOSTON. 
Rn. ir 215 ir S1<

Dr.AChristian
SPECIALISTAS
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Atgaivinkite 
sava nervus.

SEVERA’S 
NERVOTON

Lietuvių Namų Budavotojų Bendrove
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 į 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 juis 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,
409 BROADWAY. Room 12, SO. BOSTON, MASS.

I
IJi 
I

Kuris specializuoja gydyme 
chroniškų ir abelnų ligų, lan
kysis N'orvvoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ii 

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

ant Antrų lubų, 
ligoninė ir didisis ofisas: 
401 MARLBOROL’GH ST, 

BOSTON, MASS.

Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra Amerikos 
ar Europos daktarų, išpildomi teisingai.

Per daugelį melų praktikus, gerai susipažinome su lietuvių visuome
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip 
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms.

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti.
Vaistai Kraujo Valymui, už bor.ką ...........................................  $1.50.
Lietuviška Trejanka, pakelis .......................................................... 50c.
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų................................................. $1 .25.
Plotkelės nuo šalčio ir Grippo ...................................................... 50c.
Periamai ................................................................ $5., $4., $3., $2., $1
Muilai .....................     50c, 25c, 15c, 10c.
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus. 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS 

ir užlaikome visus ių preparatus.
Klausiant ko nors, pridėkite pastos ženklelį atsakymui.

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS

373 BROADVVAY, Kampas E st., SO. BOSTON, MASS.
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MASS. AVĖ. GARAGE, Ine.
J. M ATBUS, 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: tam h. 2593.
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Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentų greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius maži- 
kališkus darbus atsakančiai. 
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.
26 SCHOOL ST , 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Cambridge 7322

; Dr. L. J. Podder
1 Iš Petrogrado. '
I I GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
; ; MOTERŲ LIGAS. ;
Į ■ Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. ' 
< VALANDOS: Nuo 9 iš ryto j 
• • iki 9 vai. vakare.
1 1 Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) 
j į 69 CHAMBER ST, BOSTON.1 
i Telephone: Haymarket 3390 
J®*®#®®®#®®®®®®®®®*®*#®##

I • TeL Beach 6933

! DR. I. M. FRIEDMAI
} SPECMLISTAS VENER1ŠKV 

LIGŲ.
V>RV IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo figą ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASH1NGTON ST. 

BęSTON. MASS.

s

EUHU D. STONE
Rejresentantas ir jo brolis 

. LOUIS G. STONE
ADVOKATAI ir TIESŲ AT- 

STOVAL
Veda provas civyliškas ir 
kritninališkas.
66—67 Joumal Building

262 WASHINGT0N STREET, 
.BOSTON, MASS.

Tel. Main 3334

South Boston Trust Go
Įsteigta 1891 m.

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

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

šioje Bankoje yra sudėję suvirs 11,000 depozitorių tau
pymo skyriuje ir suviršum 2,000 depositorių' Komercijos 
(čekių) skyriuje.

Už padėlius, paskutiniu 
laiku yra mokamas«

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

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

VAUJA LIETUVIUS.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinsiu, kad Jus raMyatt 
ir t arėsite GRAŽIUS RUBUS. I 
mes imam materiją H (erujų firma 
miernojam rūbą pagal žmogų, todėl 
pasiūti siutai ar overkotai nesedarka 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni. 
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR O1.
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL 

TAIPGI IŠVALO M IR UPROSINAM 
VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 

Darbas geras^i^ažtlkrfatas. Ratas 

Tikras Janą taaRa Ratavto 

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


