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turite pritarti tam, ką mes 
padarėm. Mes laikėmės jūsų 
pažiūrų. Dabar stengkitės 
visokiais budais sunaikinti 
šitą kruviną reakciją.

"Streikuokit. Paliaukite 
jdirbę. Sutrempkite šitą mili- 
tarinę diktatūrą. Kovokite 
visais prieinamais budais, 
kad apgynus respubliką. 
Atidėkite į šalį visus savo 
skirtumus. Apsisaugojimui 
nuo kaizerio sugrįžimo yra 
tiktai vienas būdas: supara- 
ližiuoti visą ekonominį gy-; 
venimą. Nei vienas proleta-1 
ras neprivalo padėti milita- 
rinei diktatūrai.

"Tegul generalis streikas

Ebertas ir Noskė vėl Berli- 
ne. Daugelį miestų užėmė 

Darbininkų Tarybos.

Pereitoj subatoj, 13 kovo, 
Behiine įvyko kontr-revoliu- 
cija. Prezidento Eberto 
valdžia pabėgo į Dresdeną. 
Miestą užėmė 7,000 ar 8,000 
kareivių, kurie buvo sugrį
žę iš Lietuvos ir turėjo buri 
neužilgo paleisti iš tarnys
tės.

Valdžią paėmė į savo ran
kas Dr. Wolfgang Kapp, 
vokiečių tautininkų lyderis. 
Tuo budu susidarė dvi val
džios: nauja, Kappo valdžia 
Berline, ir ser.a Eberto val
džia Dresdene. Paskui Eber
to valdžia persikėlė iš Dres- 
deno’Į Stuttgartą. i

Naujos valdžios prokla-ris Šlikė. maisto ministferis

True translation filed with the post- 
niaster at Boston, Mass. on Mareli 
J 7, 1920, as reąuired by the Act o. 
October 6, 1917.

DARBININKAI AREŠTA
VO 40 OFICIERIŲ.

Kopenhaga.— Telegrama 
iš Esseno sako, kad tenai 
susitvėrė Revoliucinė Dar
bininkų Taryba ir pirmam 
savo posėdyje pereitą pane- 
dėlį nutarė paimti į savo 
rankas visus miesto reika
lus.

Žinia priduria, kad Vest
falijos ir Reino apygardoj 
norima jau įvesti proleta
riato diktatūrą ir tais pa
matais bandoma suvienyti 
visas tris socialistų sroves.

Hamburge taisomos dide
lės demonstracijos, kurioms 
vadovauja turbut spartakai. 
Tarų demonstrantų ir sar
gybinių buvo jau keliatas 
susirėmimų, kuriuose už
mušta 17 žmonių.

Iš Oldenburgo praneša
ma, kad Wilhelmshavene 
pereitą utarninką darbinin
kų taryba areštavus neišti-

t kartu

True translation filed with the post- 
niaster at Boston, Mass. on Mareli 
17, 1920, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

HINDENBl RGAS LIE
PĖ KAPPUI PASIT

RAUKTI.
Amsterdamo laikraščio 

"Handelsblad” korespon
dentas iš Berlino telegra
fuoja: Feldmaršalas Hin- 
denburgas mušė Kappui te
legramą, reikalaudamas, 
kad Kappo kariumenė tuo
jaus butų iš Berlino išvesta 
ir kad butų sugrąžinta kon
stitucinė valdžia. Panašią 

nusiuntė ir

jTescheno apskrvty apskelb
tas karės stovis.

i Tescheno apskrityje, dėl 
kurio tarp lenkų ir čekų ei
na ginčai, sąjungininkų at
stovai apskelbė karės stovi. 
Nakties laiku lenkų
menė įsivedžė į Karvvino

■ miestą ir per ištisą nakti te- . , -. .
rorizavo visą apielinkę. Jisai
Daug baimės sukėlė karinio 
tono žinios iš Varšavos ir 
Pragos. Tarp lenkų ir čekų 
Tescheno apskr. buvo daug 
susirėmimų, per kuriuos 

’ franeuzų oficierius buvo 
primuštas, o franeuzų ka
reivis užmuštas.

Lietuvos atžagareiviai gali 
paversti kraštą monarchija.

KUNIGAI IR YČO "PA
ŽANGA” NORI KARA- • 

LIAUS.

Jau eina gandas, kad kandi
datu esąs paskirtas kaž

koks anglas.

Į

Visai kas kita Lietuvoj. 
Tiesa, didžiuma Lietuvos 
gyventojų nenori karaliaus. 
Bet čia nereikia pamiršti, 
kad per amžius Lietuvą, kas 
nors valdė, o ne patys žmo
nės save valdėsi, žmonės 
papratę lenkti galvą prieš 
visokius "ponus” ir ne visi 
išmanytų, kaip tų neprašytų 
”ponų” nusikratyti. Tam 
tikra dalis Lietuvos gyven
tojų (dvarininkai, stambus 
ūkininkai, kunigai) aišikai 
monarchiją užjaustų ir jos 
sauvalybę palaikytų. Reiktų 
tiktai karaliui užtikrinti iš

Įsigalėjusi Lietuvoj juo
doji šimtinė jau pradeda 
kalbėti apie karalių. Už ka
ralių stovi Yčo partija "Pa
žanga” ir kunigų vadovau
jami "krikščionis demokra
tai.” Kol kas da jie atvirai 
to nepasako, bet pradeda iš
tolo žmonėms įkalbinėti,

E bėriui.
Sujudimas Berline ir vi

soj Vokietijoj buvo labai di
delis. Kariumenė Berline 
šaudė į žmones. Susirėmime 
ties Potsdamo rūmais nu
šauta 12 žmonių. Schoene- 
berge taipgi 12 užmušta.

Kappo valdžia vis dar 
dairosi, jieškodama visuo
menėj paramos, bet kiek
vienas jau mato, kad strei- 

jog kas ją sutriuškino, kad abi- 
„ i eina 

Tokių atsirado apie 400 ir cenzūra, kad tiesiog iš tenai prieš reakciją išvien ir kad 
visi suimta. negalima išsiųsti jokių te- į kelias dienas galima tikė-
■ legramu, išskyrus tiktai me- tis jau ginkluoto veikimo.iš

darbininkų pusės.
Nepriklausomųjų socialis

tų eilės auga kas diena. Ga
lų gale prieis prie to, kad jie 
uaims valdžią į savo rankas 
ir tuomet Vokietijoj galima 
laukti Sovietų tvarkos.

VENGRIJOJ SIAUČIA 
BALTAS TERORAS.

Berno žinios sako,
animaA-i^dirbAtP -Tpcnibkimus agrnizono oficierius. Vengrijoj dabar tokia aštri dvi socialistų partijos 

i , • / 1 ‘m ‘Tokiu atsirado anie 400 ir cenzūra, kad tiesios iš tenai nrieš reakeiia išvien iproletariatas veikia kaip 
vienas vyras.”

Po što manifesto pasirašė 
prezidentas Ebertas, prem
jeras Baueras, karės minįs- 
teris Noskė, darbo ministe-

macija pasirodė 10 valandą Šmitas, užsienio reikalų mi- 
ryfo. Raitas ginkluotas ka
reivis pasirodė ant Wilhel- 
iao gatvės ir pradėjo dalyti 
žmonėms lapelius. Kiek vė
liaus šita proklamacija bu
vo skaitoma, ant kampų įvai
riose. miesto dalise. Prezi
dentas Ebertas išvažiavo iš 
Berlino jau 5 valandą ryto.

Naujos valdžios narys su
šaukė laikraščių atstovus jr 
paaiškino jiems, jog Eberto 
valdžios jau nebėra, ir kad 
ios vietą užėmusi nauja val
džia, kurios galva esąs Dr.

. Kapp. Steigiamas Seimas, 
sulvg KapDO Įsakymo, taip
gi turįs užsidaryti.

Prezidentas Ebertas su 
savo ministeriais tuo tarpu 
išleido atsišaukimą į visus 
socialistus ir darbininkus, 
patardami sukelti generalį 
streiką ir tuo budu supara- 
ližiuoti Kappo valdžia, kuri 
nori sugrąžinti kaizerį.

Nepriklausomieji socia
listai kartu su unijomis ir 
kitomis darbininkų oragni- 
zacij'omis taipgi išleido atsi
šaukimą į visos šalies darbi
ninkus. kad tuojaus mestų 
darba ir streikuotų.

Socialdemokratų' (didžiu
mos) partiia išleio šitokią 
proklamaciją:

"Draugai, Darbininkai I 
Militaristai pakėlė maištą. 
Erhardto jurininkų divizija 
eina ant Berlino, kad pakei
tus valstybės valdžią. Papir
kti kareiviai, kuriuos buvo

nisteris Mileris, Socialde
mokratų pildomojo komite
to narys Otto Wels ir kiti.

Tuojaus generalis strei
kas buvo apskelbtas Vetsfa- 
li jos ir Pareinės kasyklose. 
Koelno, Esseno ir Dussel- 
dorfo darbininkai nutarė 
apskelbti 24 valandų gene- 
ralį streiką kaipo protestą 
prieš Kappo valžią Berline.

Apskelbus socialistams po 
visą šalį generalį streiką, 
nuo Berlino tuojaus buvo 
atkirstas vanduo ir maistas.

Išsilaikęs 5 dienas, 17 ko
vo Kapp rezignavo ir pasit
raukė. Žinios sako, kad 
Noskė su Ebertu vėl Berli
ne. Jiedu atlėkė iš Stutt- 
garto orlaiviu ir bandysią 
tuojaus vykinti mieste tvar
ką.

CHEMNITZE DARBININ
KŲ RESPUBLIKA.

Bazelyje, Šveicarijoj, gau
ta iš Vokietijos žinių, kad 
Chemnitzo mieste, Saksoni
jos pramonės centre, kur 
gyvena apie 200.000 žmonių, 
darbininkai apskelbė tary
bų respubliką. Tapo sudary
tas iš 21 žmogaus "Darbo 
Komitetas,” i kurį inėjo 10 
komunistų, 6 nepriklauso
mieji, 6 didžiumos‘socialis
tai ir 1 demokratas.

Visi buržuazijos laikraš
čiai likos uždaryti.

Pramoningose Erzgebir-
įsakvta paleisti iš tarnystės, j F®5.’1' Vogtlando apielinkėse 
bijodamiesi to paleidimo, ir#J pansųs komitetai jssku-
pori pastatyti reakcininkus 
ministeriais.

”Mes negalime šitai mili- 
taristų prievartai nusilenk
ti. Ne tam mes darėm revo
liuciją, kad vėl grąžinus 
kruviną parsidavėliu val
džia. Su Balti jos piktada
riais negali guti jokių derv- — «— * — * ■ • • • 
bų. .
mums butų gėda pažiūrėti ( 
jums Į akis, jeigu mes kitaip, 
pasielgtume.

"Musų atsakymas 
*Ne!’ Ir da sykį’Ne ?

rė ir perėmė j savo rankas 
visa politinę valdžią, kaip 
lygiai ir ekonominius reika
lus.

PRINCAS JOAK1MAS 
KALĖJIME.

Vokiečių princas Joaki- 
rnas, kuris andai buvo už.UJU.?, ic CAIZVICAA MU V

Draugai darbininkai., puolęs franeuzų misiją ho- 
gelyje ir tapo areštuotas, 
vis dar sėdi kalėjime. Jisai 
įprašė, kad Kappas ii paLis- 

yra tų, bet ir atsisakė ( 
Jųsįliuosuoti

DRESDENE 59 ŽMONĖS lą.
UŽMUŠTA IR 200 SUŽEI- Admirolo Horthv dikta- 

STA. .turą ir terorizmas pralenkė
Iš Berlino pranešama, ir Belą Kunos diktatūrą, 

kad Dresdeno mieste tarp Vietoj randonojo teroro da- 
darbininkų ir Kappo kariu- engnjoj siaučia balta- 
menės buvo didelis mušis, jsls .te*"°ras. T\’aUJ; zyėrisku- 
P-o atkaklios kovos darbi- baltoji Horthy‘o armi- 
ninkai buvo užėmę telegra
fo stotį, bet paskui kariu
menė juos iš tenai vėl išmu
šė. Šitoj batalijoj 59 žmonės 
buvo užmušti ir 200 sužeis
ta.

ja pereina visus bolševikų 
ekscesus. Baltoji armija su
sideda daugiausia iš oficie- 
rių, kurie gyvena puikiau
siuose hoteliuose ir dvaruo
se, kuomet liaudis miršta 
nuo bado ir šalčio.

Berne (Šveicarijoj) ant ^arįU su kitais pabėgėliais. 
, „ Parliamento skvero buvo Sakvmil> viuu j— --

Pasitraukdama iš Bfrlina'į^g^ “midŽ? 'prieš.?5 .ku?Saikšti? Mikalojus 
Eberto valdžia pranešė vi- "„3?.. kurls buTO vyriausiu Rusi-
soms užsienio valstybėms, 
kad Berliną užėmė reakcio
nierių spėkos, ir prašė, kad 
kitos valstybės Kappo val
džios nepripažintų. Pnt 
urašymo buvo da paaiškin
ta, kad Eberto valdžia pa
sitraukė iš Belrino vengda
ma kraujo praliejimo.

j

EBERTAS PAINFORMA
VO UŽSIENĮ.

RADO CARO SESERĮ.
Amer. Raudono Kry

žiaus darbininkai rado pie
tų Rusijoj, netoli Novorosij- 
sko, caro sesrį kunigaikš- 
čiutę Olgą. Ji gyvena tenai 
senam vagone apdriskusi

Parliamento skvero buvo Sakoma, kad caro dėdė di- 
is>

Veneriios buržuazijos tero
rą. Kalbėjo Šveicarijos so- 

icialistai ir Šveicarijos par
liamento nariai. Priimtoj 

; rezoliucijoj susirinkimas at- 
I sišaukia į visas tautas, kad 
'sulaikytų dabartinę Vengri-! 
i ios valdžią, kuri žmonių 
: vargo palengvinimui nieko 
neveikia, tik žudo politinius 

į savo priešus.

DARBININKAI MUŠASI 
SU KAREIVIAIS.

Sulyg gautų Londone ži
nių, 17 kovo naktį Berlyne 
buvo šaudoma iš kulkasyai- 
džių. Dienos laiku taipgi 
buvo susirėmimų. Būrys ka
reivių ėjo per miestą muzi
kai griežiant ”Heil Dir im 

į Segerkranz” (valio tau, 
pergele vainikuotas), kaip 

> i staiga puolė ant jų darbi- 
Is Kopenhagos praneša- ninkai ir prasidėjo mušis, 

Gagenu mieste, per kurį keliolika žmonių 
buvo užmušta ir sužeista.

Spaudau mieste užmušta 
69 žmonės, beveik visi dar- 
ibininkiii. ir sakoma, kad ko
va eina dar toliau.

NEDAVĖ KAPPUI 
PINIGŲ.

Peėmęs Berlina, Kapp pa
reikalavo, kad finansų mi-, 
nisteris duotų jam 10,000 • 
CHM) markių jo karium ės 
algoms. Bet finansų .--Mis
teris atsisakė šitą reikalavi
mą išpildyti ir visai išvažia
vo iš Berlino.

DARBININKAI SUMUŠĖ 
KARIUMENĘ.

ma, Kad riageno mieste, 
Vokietijoj, tarp reguliarės 
kariumenės ir darbininku 
gvardijos kilo mušis, kuria--gvardijos kilo musis, kuria
me kariumenė buvo apga
lėta ir neteko 30 kareivių 
užmuštais ir 70 sužeistais. 
Iš darbininkų pusės tik du 
buvo užmušti ir keli sužeis
ti. Likusieji kareiviai pasi-

IŠSKERDĖ 18.000 AR 
MENŲ.

jos kariumenės vadu, irgi 
esąs gyvas. Dabar jisai gy
venąs Italijoj.

SIBIRE SUKILO JAPONŲ 
KARIUMENĖ.

Sovietų valdžia iš Mask
vos praneša, kad Sibire su
kilo japonų kariumenė. Ka
reiviai nusiplėšę nuo save 
pečių nikados antpečius, c 
užsidėję raudonus.

Korėjoj taipgi prasidėj’ęs 
revoliucinis j’udėjimas prieš 
japonų valdžią ir daug žmo
nių tenai japonai areštuo
ją. Tuo pačiu laiku ir pačio? 
Japonijoj esą labai neramu.

TARP LATVIŲ IR ESTŲ 
GALI KILTI KARĖ.

Tarp Latvijos ir Estoni- 
jos valdžių pasidarė labai 
didelių nesutikimų. Bendra 
rubažių komisija pertraukė 
derybas ir latviai pradeda 
jau koncentruoti kariumene 
estų pasienyje. Anglai nori 
susikivirčijusias tauteles 
sutaikyti, kad nekiltų tarp 

(judviejų karė.

"KELEIVIO” SKAITY
TOJAMS.

Prašome draugų įkaity. 
* kad buvoti

* t” nu- 
nn kaf'iįkTrdė ll'oOO armenųJmeiĮ kelioms dienoms suvė
DR. KAPP NUSIŽUDĖ. Miestas buvo sudegintas ir Imti. Ne is musų priežasties 
Lonodne gauta žinių, kad 11,300 moterų su vaikais ke- tai atsitiko, nes sugedo elek- 

Dr. Kapo, buvęs kelias die- lionėje į Adaną žuvo snie- iros Įtaisos ir per kelias die
nas reakcinės valdžios gal- g0 audroje. Apie 8,000 ar- nas negalėjome gauti pajie-

Anglų šelpimo komiteto^
davė Darbininkai juos nu-viršininkas d-ras Kennedyj ........
ginklavo ir paėmė nelais-praneša iš Adanos. kad iš,tojų nepykti.
ven- _____ j tiesu Marašo apskrityje tur-(priversti šį "Keleivio'

-rr-------------»  l.ovv IllUiri U OU ain.no  ------------------------- -  ---------------r,- -----
Dr. Kapo, buvęs kelias die- lionėje Į Adaną žuvo sme- iros Baisos ir per kelias die-

’|1 . . _ ____ ____ _ CVU4VAA VF JVz ___ ______ • - — __

'. pa-lva Berline, rezignavęs nu- menti tebėra da Maraše ir gos mašinoms varyti, 
sižudė. , didžiuma jų sužeista. "K“1 ” AKel.” Administracija.

kad tarp .karaliaus ir res- valstybės iždo kunigams ge- 
publikos nesą jokio skirtu- j ra3 algas, palikti klebonus 
mo. Jeigu į Steigiamąjį Sei-j pilnais parapijos šeiminin-

• kais ir pasiūlyti jiems kito-
• kių gerybių, jie su dusia ir
■ kunu prisirištų prie kara

liaus ir ūžgriežtų šimtai
■ vargonų, prasivertų tuks- 
' tančiai gerklių, garbinančių 
’ "Apveizdos siųstą mums

valdoną.” Nusipirkęs tųjų 
grupių užuojautą ir para
mą, karalius pas mus gale- '' 
tų laužytį konstituciją ir pa
darytas sutartis, griežto pa
sipriešinimo bent laikinai 
nesu t ikda mas.

Pas mus visai ne naujie
na, kad koks nors komen- 
dantėlis ar apskrities virši
ninkėlis ”įsako” savivaldy
bės įstaigoms (apskričių, 
miestų taryboms) susirink
ti. pats įsiveržia į posėdį ir 
"liepia" šiaip ar taip klausi
mą išspręsti. Anglijoj tokie 
atsitikimai nieku budu ne
būtų kenčiami, o mes prie 
ju pripratę ir nelabai tesi- 
piktinam.

Jei pas mus butu išrink
tas karalius, jis tain galėtų 
įsigalėti, kad .demokratin- 
giems, žmonių reikalus gi
nantiems, gaivalams labai 
sunku butų su juo kovoti. 
Turtingiems ir kuniganjs 
karalius butų labai naudin
gas, todėl jie visomis išgalė- . 
mis jį palaikytu. Atsirastų 
grupė, kuri pakęstų kara
lių.

Reikia dabar naudotis 
nroga ir pasirūpinti įkūnyti 
Lietuvoje tokią tvarką, kur 
žmonių teisės butų labiau- 

■ žmonių

mą klerikalų pateks didžiu
ma, tai nėra jokios abejonės, 
kad jie nutars pasodinti Lie
tuvoje karaliuką. Jie turi 
kokį ten anglą jau ir kandi
datu aprinkę. Apie tai rašo 
"Lietuvos Ukininkaks” N5 
Jis sako:

Iš tų«žmonių, kurie norė
tų, kad Lietuvoje karaliautų 
koks karaliukas, dažnai ten
ka girdėti, kad praktikoj be
veik jokio skirtumo nesama 
tarp parlamentarinės mo
narchijos (t. y. tokioš mo
narchijos, kur karaliaus tei
ses aprėžia parlamentas) ir 
respublikos. Priešingai, gir
di, kartais tokioj monarchi- 
ioj žmonės daugiau turi tei
sių, kaip kurioj respublikoj. 
Nurodo Anglų ir Amerikos 
pavyzdį. Iš čia daroma išva
da, kad ir mums nesą ko la
bai bijotis karaliaus. Tokias 
nintis ypač mėgsta skleisti 
vadinamos Tautos Pažan
gos kai kurie žmonės. Jau 
rina kaž koks neaiškus gan
das apie anglą, kandidatą 
Lietuvos karaliui. Gal būt 
ie gandai maža, arba jokio 
oamato neturi, bet jie reik- 
'•mingi tuo, kad reišika tam 
ikni musų pilietinių gru
biu norus.

Pažiūrėkime, ar tiesą sa
ko tie žmonės, kurie tvirti- 
la, kad tarp parliamentari- 
lės monarchijos ir respubli
kos skirtumo nesama.

Pirmų pirmiausia reikia 
pastebėti, kad Angijos su ____
Lietuva nieku budu sulygin-Įsia saugoiamos ir _____
i negalima. Jei Anglų ka- lėšos be reikalo nebarsto- 
-alius vien "karaliauja,” o mos. žmonių teisės visuo
se valdo, tai visai nereiškia, j met bus geriau užtikrintos 
kad ir Lietuvos karalius respublikoj, neini monarchi- 
aip pat nevaldys. Jau 7 j joj. Atėjus rinkimams! Stei- 
umtai metų kaip anglai ka-ipriamajj Seimą, žmonės turi 
nauja dėl savo teisių. Žing-’patvs žinoti ir kitiems pa- 
mis po žingsnio jie siaurino jSakvti, kad reikia paduoti 
caraliaus valdžią ir platino baisa tik už tokias partijas, 
larliamento teises. Prieida- kurios niekad nesutiks, kad 
7o ligi kruvinų susirėmimų Lietuva karalius valdytų ir 
(Kromvelio laikais), o XVI niekuomet _ ’__ I
šimtmety sukilę žmonės net krikščionis demokratus, va- 
lukirto karaliaus Karolio I| dinama Pažangos partiia ir 
'aivą. Kiekvienas Anglų kitas panašias, nes jos 1918 
konstitucijos punktas bran- metais Vilniuje jau buvo 
rus kiekvienam anglui tuo, mėginę išrinkti vokieti ka- 
<ad jis jo protėvių yra iško-Jraliuka. Kas eali vžtikrin- 
zotas. Jei Anglų karalius ti. kad ir Steigiamame Sei- 
mėgintų siaurinti .žmonių me jos panašiai nepadarvs? 
rinkto parlamento teises,---------------
-utiktų didžiausio pasiprie- APSKELBĖ^ DIRBTU- 
jinimo. Apie tokius dalykus 
’is dabar visai nė nesvajoja.
Be to, anglai daug labiau Bostono, 29-niose audinv- 
ipsišvietę už lietuvius, o ap- čiose kai-kuriu darbu darbi- 
sišvietusį žmogų kam nors ninkai apskelbė streiką, 
valdyti yra labai sunku.

Žmonių teisės visuo-

* •
nebalsuoti už

VĖSE STREIKU.
Fall River mieste, netoli
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ŽEMĖS DALINIMUI.
Lietuvos kunigu pravady- 

rius J. Maciulevičius para
šė knygutę "Žemės Savastis 
Teologijos Supratimu." Pa
siremdamas popiežiaus Le
ono XIII enciklika "Rerumi- ■ 
novarum,” Maciulevičius už-i^J 
reiškia, kad dvaru dalyti j 
žmonėms negalima, nes tai 
prasižengimas prieš Dievą, j 
Dvarai yra dvarponių sa
vastis, o "savasties princi
pas yra Įgimtas." Katalikų 
bažnyčia šitą dvarponių 
"Įgimtą principą" netik pri
pažįsta. bet ir gina. Pripa
žindama dvarponiam^ "pri
gimtą” teisę valdyti dvarus, 

' bažnyčia uždeda dvarpo
niams tiktai "meilės prie
derme” skirti turtų dali su- 
šelpimui beturčių.

Bet ar nepasakvtų šitas 
klerikalas, kodėl tik dvarpo
niai turi "prigimtą” teisę 
valdyti dvarus? Kodėl toji 
teisė nėra prigimta bied- 
niem žmonėms? Jeigu 
pats to nesupranta, tai 
jis galėtų pasiteirauti 
"neklaidingji” “šventa 
va?” 
netiktai 
tiems.

jis 
gal 
pas 
tė- 

Tas butų Įdomu žinoti 
.ai mums, bet ir ki-

LIETUVA ANGLIJOJ 
AUKSO NEGAUSIANTI.
Kaip musų skaitytojai ži

no, Lietuvos valdžia padarė 
su Anglijos kapitalistais su
tarti, pavesdama jiems visą 
savo šalies prekybą ir finan
sus. Telegramos sakė, kad 
Londono bankieriai Įvesdin
sią Lietuvon 3,000,000 sva
ru sterlingi), kaipo pamatą 
Lietuvos valstybės bankui. 
Bet telegramos nesakė, ar 
Anglijos kapi-ta^į-tai Įves
dins tą sumą auksu, ar ki
taip. Chicagos "Draugas" 
spėja, kad Anglijos - aukso 
Lietuva negausianti. Jis sa
ko:

"Prieš karę tokiuose atsiti
kimuose būdavo taip, kad di- 
dėsės tautų skolos buvo už
traukiamos vien auksu. Karė 
privertė padaryti daug didelių 
permainų visuose dalykuose, 
tai-gi ir tautinėse paskolose. 
Pati Anglija šiandien turi ma
žai aukso. Jos popierinis pini
gas yra beveik trečdaliu piges
nis už auksą. Jei ji dalį savo 
aukso išvežtų kitur, tai jos 
pinigas dar labiaus atpigtu. 
Todėl mes beveik neabejojame, 
kad Anglijos bankai neduos 
Lietuvai aikso, bet gvarantuos 
mus tėvynei kreditą 3 milionų 
svarų sterlingų vertės.”
Gali būt, kad ir taip bus, 

bet "Draugui" taip kalbėti 
nelabai išpuola, nes tai ne 
patriotiška.

"LIĘTUV-LATVIŠKA” 
RESPUBLIKA NEVYK

STA.
Šliupo idealui,, "Lietuv- 

Latviškai” respublikai, tur
but nelemta bus isikunyt. 
Latvių patriotai netik neke
tina dėtis su Lietuva vienon 
respublikon, bet susivienijo 
su lenkų patriotais ir nori 
I .ietuvą apiplėšti. "Lietuvos 
Ūkininkas" Nr. 6 rašo:

”Santikiai su latviais geryn 
tuo tarpu neina. Susijungę su 
lenkais jie pasidarė labai gra
sus ir nenuolaidus. Dabar jie 
netik reiškia pretenzijų gauti 
Mažeikius ir Palangą, bet sa
ko. kad jie nieku budu negali 
atiduoti Lietuvai atskirtą nuo 
Vokietijos Klaipėdos kraštą su 
Klaipėdos uostu. Kaip žinoma, 
ten latvių reikia su žiburiu 
jieškoti. gyvena vien lietuviai 
ir vokiečiai. Reikia neturėti gė
dos ir būti labai akiu, norint 
panašius reikalavimus statyti. 
Susiartinę su išsipūtusia, kaip 
muilu burbulas, Lenkija, jie 
visai nežino ko reikalauti. Ta
sai burbulas kuomet

truks, o latviams vis dėlto rei
kės <rreta musu gyventi. Pa
gadintus gerus kaimynu sanii- 
kius net taip lengva bus patai
syti.”
Bet ar mūsiškiai patrio-

i

I

i
• tai geresni ? Juk da nelabai 
(senai jie reikalavo sau vo- 
t kiečių Koenigsbergo. Pat
riotai visi yra lygtis.

"TĖVYNĖ” KLYSTA.
"Tėvynė” užsimanė mums 

pamokslą pasakyt. Nuro
džius. kad klerikalai nenori 
su tautininkais išvien dirbti 
Lietuvos valdžios labui, ii 
sako:

"Kairioji musų srovė dar 
blogesnėmis ydomis pasižymi. 
Jau nekalbant apie galutinai 
nuo Lietuvos širdies nutolu
sius komunistus, kurie apart 
savo partijos veikimo daugiau 
nieko pasauly naudingu nepri 
pažįsta, negalima piinai gerai 
atsiliepti nei apie socialistus, 
kuriems vadovauja ‘Naujie
nos’ ir Keleivis.’
'~’”šita spauda be jokios ato
dairos smerkia dabartinę Lie
tuvos valdžią, smerkia kiekvie
ną žingsnį, daromą tos vąjdžics 
palaikymui, žodžiu — galuti- 
tinai nepripažįsta dabartinės 
Lietuvos valdžios, kaipo ‘des
potiškos.’ kaipo 'atžagareivis-. 

skaudžiai ba- 
socialistine® . i jos nestoja 

prieš tą vai-'

Lietuvos 
kam 

kovon

ištikrųjų negalima

kos’ ir tt.Taipgi 
ra ir 
partijas, 
griežton 
džią.

"Nors
pasakyti, kad dabartinė Lietu
vos valdžia yra pilnai tobula, 
kaip lygiai ncpTciiiinP. strHsti vi- 
šame pasauly nei vieno žmo
gaus. kuris butu pilnai tobulas, 
tačiaus vartoti tokią taktiką, 
kokia vartojama miaėtos spau
dos, yra begalo pavojinga, nes 
tas lemia Lietuvos pavergimą 
lenkais. Suprantama, kad nes
magu darosi kiekvienam žmo
gui, matant, kaip visi valdžios 
organai patenka vien dešiniųjų 
elementų galutinon kontrolė n. 
tačiaus tas dar nesuteikia tei
sės griauti tokią valdžią ir tuo
mi išsistatyti visą tautą, visą 
valstybę pavergimo pavoju?..’’
Sakydama mums šitą pa

mokslą, "Tėvynė" padarė 
tris stambias klaidas. Visti 
pirma netiesą sako, buk mes 
"skaudžiai barą” Lietuvos 
socialistines partijas, "kam 
jos nestoja griežton kovon 
prieš valdžią..” Iš to išeina, 
kad tcs nartiios prieš val
džia nekovoja. Bet taip ga
li sakyti tiktai tas, kas netu
ri jokio supratimo apie tai 
kas dabar Lietuvoje darosi. 
Uždarymas socialrevoliu- 
cionierių laikraščio "Ryto
jaus,” uždarymas socialde
mokratų organo "Socialde
mokrato,” cenzūros iš- 
kramtyti puslapiai "Dar
be," "Lietuvos Ūkininke” ir 
net "Santaroj,” uždraudi
mas socialdemokratų ir pro
fesinių sąjungų suvažiavi
mų, nuolatos leidžiamos or
ganizuotų darbininkų prok
lamacijos prieš valdžią ir. 
pagalios, sukilimas Kaune- 
kariumenė 
tai, kurie ir aklam turėtu 
parodyt, kad Lietuvos žmo
nės veda kuogrieščiausir 
kovą prieš Smetonos-Galva- 
nausko kompaniją. Taig; 
"Tėvynė” pasakoja niekus 
kuomet ji sako, kad Lietu 
vos socialistinė5 partijos 
prieš valdžią nekovoja.

Toliau.s "Tėvynė” nori pa
sakyti. jog negalima reika 
Jauti, kad Lietuvos valdiž; 
butų pilnai tobula, nes vi
sam pasaulyje nesą pilna- 
tobulo žmogaus. Bet "Kelei
vis” juk ir nereikalauja 
kad ta valdžia butą "pilnai 
tobula.’’ Kaip Lietuvos dar 
bininkų spauda, taip ir ”Ke 
leivis” smerkia Smetono' 
valdžia ne dėlto, kad ji "ne

iuk tai fak

ji perdaug juodašimtiška. 
Ji tarnauja tiktai dvarinin
kams ir kunigams, o žmo
nių teises trempia po kojų 
Štai, kode! me? tą valdžią 
smerkiam! Ii- mes patartu
me "Tėvynei" gerai Įsidėti' 
sau galvon, jog netobula 
valdžia ir reakcinė valdžia 
—tai du skirtingi dalykai.

Pagalios "Tėvynė” sako, 
jog negalima griauti val
džią. kuomet jai gresia "pa
vergimo pavojus” iš lauko, 
šitas pasakymas parodo, 
kad "Tėvynė” neturi supra
timo apie klesti kovos stra
tegija. Ji nežino, kad dar
bininkai visuomet stengiasi 
išnaudoti 
kuomet 
valdžiai 
ravoius, 
smūgis į 
Juk ir caro despotizmas bu
vo nuverstas kaip tik tuo
met. kuomet jam grėsė di- 
džiausi? pavojus iš vokiečių 
nusės. Jeigu Rusijos liaudie 
Kutu protavusi taip, kaip 
"Tėvynės” redaktorius, tai 
caras ir šiandien butu dar 
ant sosto tupėjęs. Kaizerio 
valdžia žmonės nuvertė irgi 
tuomet, kuomet jo apsigyni- 
mo mašineriją buvo sutru- 
ninta svetimą priešu ir kuo
met Vokietijai gręsė užėmi
mo pavojus. Taip pat buvo 
Austrijoj ir Vengrijoj. Bet 
"Tėvynė" to nesupranta, 
lai rodosi, kad kuomet val
džia silnna. tai visos Drie- 

jšingos .iai partijos ir klesos 
i turėtu ią remti ir stiprinti:
■ j kada ii sustiprės, kada 
i urie ios jau negalima bus 
orieiti. tada su ja kovoti.

Geriau butų, kad "Tėvy
nė" su tokiais "pamokslais"

■ svietui nesirodytu, nes ir 
maži vaikai pradės darrii 

i :š jos juokus.

' VYČIO." AR "VYTIES."
Vyčiai nežino kaip savo 

•arda linksniuoti. Jų lyderis 
kun. Laukaitis tūlas laikas 
atgal aiškino jų organe, kad 
reisingiau esą sakyti "vytis, 
■vyties.” negu "vytis vyčio.”

Bet tūlas F. žemgrauža 
dabar tanTe pat laikraštyje 
"iin. Laukaitį kritikuoja ir 
-ako. kad linksniuojant tą 
žodi reikią sakyti ne ”vy- 
:ies,” bet "vyčio.” 

žemgrauža. matyt, neb- 
ogai pažįsta lietuvių kalbą 
r jisai turi argumentų pri- 
•odymui, kodėl reikia sakv- 
i ”vvčio." o ne "vyties." Jis 
rako:

"Musų kalboje esama dve
jopos rūšies žodžių, kilusių iš 
veiksmažodžių ir turinčių ga
lūnę 'tis.* Vieni jųjų vyriško
sios Rimties, kiti gi moteriško
sios. Pv„ dantis, lanktis, valk
tis. pyktis, kamštis, raištis, 
kaištis, samtis, kirtis, išgąstis 
ir k. vyriškosios gimtis; gi 
sagtis, mirtis, pirtis, stotis, at
mintis. pažintis, kliuts, sutar
tis ir k. moteriškosios.”
Skirtingumas čia yra ta

ne. kad vyriškosios gimties 
žodžiai turi kirti ant pirmo-” 
o skiemens: dantis, lanktis, 
jyktis ir tt.; gi moteriško
sios kilmės žodžiuose puo- 
a ant paskutinio skiemens: 
-agtis. pirtis, stotis ir tL 

Linksniuojant šitos rūšies 
vyriškosios gimties žodžius 
kilmininko linksnis bus čio. 
°avyzdžiui: dangtis — dan
gčio, pyktis — pykčio, kam
štis — kamščio ir tt. "Vytis” 
aipgi vyriškos gimties žo- 
lis, nes io kirtis puola an* 
širmojo skiemens, todėl ir 
’is kilmininko linksnyje tu- 
•i būt "vyčio," o ne "vyties.” 

Galūnę — ties gauna tik 
moteriškos gimties žodžiai 
Pavyzdžiui 
ties, pirtis 
is — pažinties ir tt.

Toliaus žemgrauža pas- 
ebi. kad tarp žodžio "da" 

:r "dar’’ taip pat yra nema
ža skirtumo. "Dar” reiškia 
mitrumointą "dabar.” Pa- 
•vzdžiui: iškulėme rugius, 
lar kulsimc avižas. Tas reiš
kia: iškulėme rugius, dabar

A!

i toki momentą, 
nepakenčiamai jų 
gresia didžiausi? 

kuomet kiekvienas 
gali ją parblokšti.

i

mirtis — mir- 
pirties, pažin-

nnra pilnai tobula,” bet dėlto, kacTkulsime avižas.

K AIP V^ASILČIKOVAS neg{i Anglijos, tai Smeto- 
JGIJO DVARUS LIETU- nos-Žukausko valdžiai nrisi- 

VOJE? ėjo mokėti pakviestiems an-
i - t • glams "baisias sumas," sa-Męs jau rasėm, Kad Lietu- 

vos yaidžia sugrąžino rusų 
. kunigaikščiui Vasiičikovui 
dvarus, kuriuos tūlas laikas 
atgal ji buvo paėmus savo L 
žinion ir žadėjo išdalyti 
žmonėms.

Kada Lietuvos piliečiai 
ir kareiviai dabar pradėjo 
prieš tai protestuoti, tai 
Smetonos-žukausku orga
nas "Lietuva" Nr. 29 išspau
sdino straipsnĮ, aiškindama, 
jog tuos dvarus būtinai rei
kėję Vasiičikovui grąžinti, 
nes jis juos "yra įgijęs iš 
Zubovu už tam tikrus pini- 
£us." O jeigu valdžia išpra- 
džių buvo juos savo žinion 
naėmus, sako "Lietuva," tai 
tik dėlto, kad tuomet nebuvę 
ių savininkų ir nebuvę aiš
kių žinių, kokie tie dvarai: 
ar jie majoratai, ar kitokie.

Bet tai yra melas ir dūmi
nąs žmonėms akių. A. Rim
ka, kuris buvo žemės komi
sijos nariu, 9-tam "Darbo" 
numeryje paduoda apie Va
silčikovo dvarus visas smul
kmenas, ir prirodo, kad tie 
Įvarai buvo majoratai.

Majoratais Lietuvoj vadi
nasi tokie dvarai, kuriuos 
•aro valdžia sudarydavo po- 
itikos tikslais — rusinimui 
r pravoslavinimui Lietuvos 
jĄventcjų.

Majoratai buvo daromi iš 
raro žemių, kurias seniau 
•aro valdžia buvo atėmus iš 
privatinių valdytojų už po 
itikos prasikaltimus prieš 
•ūsų valdžią. Caro valdžia 
įuodavo tokių dvarų tiktai 

ir daug 
jai didi-

glams "baisias sumas,
ko "Darbas.”

Negalima išsimokėti, 
Lietuvos valdžią pasiūlė 
Anglijos militaristams kito
kias sąlygas. Ji sutiko jiems 
mokėti Anglijos karininkų 
algą tik per du mėnesiu me
luose, o per lt) mėnesių pa-'tacija, bet ir apie tai, 
siūlė dvigubą lietuvių oficie- tą rinkinių kovą sutvarkius, 
rių algą markėmis.

STEIGIAMASIS SEIMAS 
IR DEMOKRATIJA.

t
i •-v* ** **k».'v*v**>j
■dar nėra tokie, su kuriais 
i demokratija neturėtų vesti 
Į esminės kovos, — nežiūrint, 
i kad socialinių įstatymų lei
dimo srityje su krikščioni- 

I mis demokratais kartais ga
lima daug greičiau susipra
sti, negu su tokiais pažan
giečiais, ar jiems artimais.

Šiuo atžvilgiu demokrati
jos uždavinys St. Seimo rin
kimų agitacijoj turėtų būti 
aiškus: glausti visas savo 
pajiegas, koordinuoti visą 
rinkimų agitaciją, kad Į 
St. Seimą kuodaugiau pa
tektų tikim demokratijos at-. 
stovų ir darbo žmonių rei
kalų gynėjų. "Darbas."

Artinasi rinkimai i Stei-Įsų krikščionys demokratai 
giamajj Seimą, ir demokra
tijai jau labai metas išsiaiš
kinti ne lik apie tai, kokiais 
ūbaisiais ji eis i rinkimų agi- 

, kaip

_ kad galima butų daugiau
Anglai tokiomis sąlygo- įtakos Steigiamajame Šel

mis lietuvių kariumenėj tar- me turėti. Nes, šiaip ar taip, 
nauti nesutiko ir atsisakę, Steigiamasis Seimas turės 
nuo vietų grįžta namo. Kaip būti pripažintas vVriausiuo- 
"Darbas" sako, lietuvių ka- ju valstybės šeimininku — 
riumenėj pasilieka išviso vis tiek,' kad ir kokia sudė- 
tik tris anglai. tis jo butų. Bet demokrati-
nv* pivivvit H*ažu ne vis tiek,
DVARININKŲ L VAŽIA-konstituciją St. Sei- 

VIMAS KAUNE. imas patieks, kokius nusta- 
Lietuvos laikraščiai pra-D’s valstybinės tvarkos pa

neša, kad šiomis dienomis; matus. Ir ar politika kam 
Kaune buvo Lietuvos dvar- patinka ar nepatinka, bet ei- 
ooniu suvažiavimas. :nant Į Steigiamąjį Seimą

Tie patis laikraščiai nese- ^įkia žiūrėti ir partijų ir jų 
nai rašė, ‘ kad per Kalėdas (nusistatymo bent pagnndi- 
Kaune buvo sušauktas pro--nmįs klausimais.^ 
fesinių sąjungų suvažiavi-į Išskiriant bolševikus ko
mas, bet Lietuvos valdžia-munistus ir menką jiems ar- 
.iždraudė ji. Nimų žmonių saujelę, visos

Kiek ankščiau, Socialde-j musų politikas partijos bent 
mokratu Partija norėjo su-,tuo tarpu stovi už Lietuvos 

bet ir i nepriklausomybę ir demok- 
Lietuvos vai- ratinę respubliką. šitais

■dviem klausimais, remiantis 
i šių dienų programomis, vi- 

važiuoti. tai“valdžia neduok partijos ir grupės, pira
tą leidimo, o kada suvažiuo-j Genant socialdemokratais ir 
’a savo reikalu svarstyti■ Engiant knksionimis cle- 
Žmor.ių kailio lupikai dva-i mokratais, yra vienos nuo- 
•ininkai, tai jiems niekas1 monės. Bet ir šičia jau yra 
lekliudo skirtumas tarp tikrų de-

Tas aiškiai parodo, kenojmokratimų ir respublikinių 
___ ____  o._ x_ -l vrtnn iv rrvimiT! ir netikru

Pažaboję darbininkus, žaboja 
valstiečius.

šaukti suvažiavimą,
ra "laisvos” 
ižia uždraudė.

Kada darbininkai nori su-

abai ištikimiems 
Pasitarnavusiems 
kams.

Taip sudarytą ir dovano- 
:ą majoratą savinikas netu- 
-ėjo teisės niekam nei par
duoti. nei savo vaikams pa
dalyti. Majorato paveldėju 
būdavo tiktai vyriausis su- 
įus. Kadangi vyresnis iš 
otynu kalbos vadinasi "ma- 
’oras," tai ir tokie dvarai 
pavadinta "majoratais."

Rimka parodo, kad kuni
gaikščio Vasilčikovo dvarai 
rgi buvo majoratai, t. y. ca- 
’o valdžios jam dovanoti, o 
įe iš Zubovų pirkti, kaip 
rai Lietuvos valdžios laik
raštis žmonėms meluoja. 
?ats kunigaikštis Vasilčiko- 
zas prisipažįsta, kad tuos 
Įvarus caro valdžia dovano
jo jam, "za gosudarstvennyj 
įaslugi,” t. V. "už nuopel- 
įus valstybei."

Tiesa, tuos dvarus caro 
žaidžia iš grafo Zubovo nu
mirkusi. "Bet iš kur grafas 
Zubovas tuos dvarus gavo? 
Įr jis pirko juos?” klausia 
Rimka. "Ne,” sako. ”Grafų 
Zubovų dvarų kilmė yra ži- 
joma. Jie gauti taip pat 
lovanai iš rusų carienės 
Katrės II, ir taip pat ’za 
raslugi’. ”

Vadinasi, kunigaikščio 
Vasilčikovo dvarai yra at- 
mti iš Lietuvos piliečių ir 
itiduoti buvusios carų val
džios bernams. Ir kunigų 
fontroliuojama Lietuvos 
zyriausybė dabar aiškina 
’monėms, kad tie dvarai esą 
.eisingai Įgyti ir jų negali
na atimti.

ANGLAI PAMETA LIE
TUVIŲ KARIUMENĘ.
Iki šiol Lietuvos kariume- 

•ėj buvo nemaža anglų ofi- 
•ierių. Jie buvo pakviesti 
Lietuvos "taikos delegaci
jos” Paryžiuje lietuvių ka- 
•iumerei mokyti. Kviesda- 
na juos Lietuvon, lietuvių 
delegacija Paryžiuje nepa
darė su jais jokios sutarties, 
lie turėjo susitarti su Lie- 
uvos karės ministerija at- 
zvkę Kaunan.

Dabar "Darbas” N9 pra- 
rneša, kad anglai oficieriai 
mareikalavę tokio? pat al- 
ros. kokia jie gaudavo Ang
lijoje. Kadangi Lietuvos 
pinigai stovi daug žemiau,

■eikalams ponas Smetona Į Partijų ir grupių, ir netikrų, 
rarnauja. i Pavyzdžiui, krikščionis de

mokratai ir pažangos parti
jos žmonės prie respubliki
nės tvarkos atvirai prisipa
žino tik Rusijoj 1917 m. re- 

Ir prisipa- 

vėl galėtų 
"prisitaikinti prie sąlygų," 
virst monarchininkais ir net 
Lietuvai karalių (Urachą) 
rinkti. Dabar tos pačios 
grupės vėl kalba apie res
publiką. Bet kur garantija, 
kad vėl tam tikromis saly

nas apšviesta iš visų pusių,; jomis ne virstų monarchi- 
r ris tai simpatiškoj dva-į cinkais? Juk žmonėmis, ku- 
;ioj. Be to da magazinas j rie 2—3 metų bėgyje gali 
iailiai iliustruota,?, ant gra-puti monarchininkais, res
nos popieros ir Įdomus nuo oublikininkais ir vėl monar- 
oradžios iki galo. Kas moka 
angliškai ir Įdomauja Rusi- 
'os politika, patartina Įsigy
ti ”Asia.” Adresas: Asia 
Publishing Co.. 627 Lexing- 
:on st., New York. Bet gali
na gauti ir geležinkelių sto- 
:Įse. Kaina 35c.

ĮDOMUS IR SIMPATIŠ
KAS ŽURNALAS.

Amerikiečių 
’Asia," išėjęs 
covo mėnesius, visas vraituvą 
pašvęstas Rusijos reika- 
ams. Tenai perkratyta są- 
ungininku politika Rusijoj, 
'raudonoji karė." kaimiečių 
gyvenimas, Japonijos intri
gos. sovietų sistema — vie
lų žodžiu. Rusijos padėji-
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magazinas! voliucijai kilus. Ir pnsipa- 
už vasario ir j žino tam. kad sugrįžusį Lie-' 

visas yra Į tu vą 1918 m. vėl galėtų
Rusijos

DEBSAS PRIĖMĖ KAN
DIDATŪRĄ J PREZI

DENTUS.
Michigano socialistu dele

gacija buvo nuvykus Atian- 
:os kalėjiman pas seneli 
□ebsą, ar apsiims jisai būti 
randidatu j Suvienytų Val
stijų prezidentus ateinan
čiais rinkiamis. Debsas su
tiko.

"Tėvynės" žmonės, matyt, 
abai myli save, nes jau ke- 
intu kartu talpina SLA. or
gane viso savo personalo fo
tografijas. Vienas paskuti- 
įiujų "Tėvynės” numerių 
lilnas paveikslų. Gali būt, 
kad žmonėms, kurių paveik
slėliai talpinami, ir smagu 
save laikraštyje matyt, bet 
kokia nauda iš to skaityto
jams?

"Linksma žinia *’’ sušuko 
klerikalų "Darbininkas,” iš
girdės, kad generolas Žu
kauskas. kuris pusę Lietu
vos užleido lenkams, vė1 
tapo paskirtas vyriausiu 
Lietuvos kariumenės vadu. 
Bet kai" džiaugiasi šita ži
nia Lietuvos žmonės, tai ga- 
ima suprasti jau ir iš to. 
kad kaip tik Žukauskas ta
no pakviestas užimti sena 
vietą, Kaune tuojaus sukilo 
kariumenė.

hinir.kais, ir vėl respubliki- 
pasitikėti sunku, 

žmonės
ri inkais,
Čia net "santaros” 
savo laiku buvo padarę vin- 
zį i monarchiją, bet vis dėl
to galima labiau pasitikėti, 
nes tradicijomis ir visu nu
sistatymu santariečiai vis 
dėlto yra respublikininkai 
irba jau bent tikri demok
ratai, — ypač dabar, kada 
•ra pasiliuosavę nuo ūpo 
vadų a la šilingas.

Bet dar ne čia visas svar
bumas. Demokratijai pa
kenčiamos sąlygos kartais 
gali būti ne vien respubli
kos, bet ir demokratinėj mo
narchijoj, nes ir respublika 
Įali virsti nepakeliama, jei 
konstitucija ir apskritai vi- 
ra valstybės tvarka, butų ne 
iemokratinė, jei nebūtų už- 
.ikrinta ir saugojama žmo
gaus ir piliečio teisės. Tuo 
tarpu musų dešiniosiose 
grupėse, ypač krikščionyse 
demokratuose, kaip tik vra 
endencijų valstybės konsti
tuciją sutaisyti ne demokra
tijos, bet, kaip jie sako, te- 
ikratijos pamatais — su vi
somis jos ypatybėmis mo
kykloje, bažnyčios santy
kiuose su valstybe ir tt. Net 
žemės reformos klausimu 
krikščionis demokratai auk
ščiau žiuri bažnytinių kano
nų, o paskiau valstybės rei
kalų, ir, pav., bažnytinių že
mių paėmimą laiko esant 
sriklausomą nuo kanonų ir 
bažnytinės vyriausybės su
tikimo. šituo savo tikybinio 
momento visur pirmoj vie- 
oj kišimu, noru turėti kaip 
ir valstybe valstybėje ir ap- 
-kritai dar nenusistovėjusiu 
ir nepaaiškėjusiu veidu mu-

Po lapkričio-gruodžio au
dros dvarininkai pirmiausia 
apsidirbo su darbininkais.

Gerai jautėsi valstiečiai, 
taip pat lig laikui. Pajutęs 
savo spėką, dvarininkas ir 
juos ima už sketeros. So
džiuj pradeda dejuoti: vie
nur karo ir revoliucijos me
tu priartoji iš dvarininkų 
žemelė atimta, kitur — ga
nyklos dvarų dirvonuose, 
visur uždrausta kirsti miš
kai. Bet to negana. Kad ir 
gavo savo "nuosavybę" at
gal, dvarininkai vistiek ne
pakakinti. Jie reikalauja, 
kad valstiečiai už viską už
mokėtų ir dar paduoda juos 
i teisiną, kacį už savivalin- 
gus žygius atatinkamai bu
tų nubausti. Ir teismuose 
baudžia. Net "Santara" pra
neša apie tai: "Vienas dva
rininkas apskundė 29 ūki
ninkus dėl savi valingo jo 
miško kirtimo... Taikos tei
sėjas nubaudė ūkininkus už 
savivalingą miško kirtimą^ 
remdamasis čia 630 kodek
so str.”’ "Kitoj byloj dvari
ninkas Įskundė ūkininką už 
tai, kad ūkininkas savivalin- 
gai atidaręs dvarininko už
kaltus vartus ir varęs Į ga
nyklą gyvulius per kampeli 
dvarininko žemės. Taikos 
teisėjas ūkininką nubaudė.”

Taip puikiai dvarinin-s 
kam? sekasi nepriklauso
moj, laisvoj ir demokratin- 
goj Lietuvos respublikoj.

Iš "Darb. Gyv."

RIŠULIŲ siuntimas 
LIETUVON.

Kovo 9 d. Lietuvos atsto
vas p. J. Vileišis padarė su
tarti su Suvienytų Valstijų 
valdžia dėl siuntinėjimo pa
kų (Percel Post) Lietuvon. 
Sulyg tos sutarties kiekvie
nas pašto skyrius Suv. Val
stijos priiminės pakus per
siuntimui Lietuvon. Tie pa
kai negali būti sunkesni 22 
svarų; už persiuntimą rei
kės mokėti po 12 centų už 
svarą. Rišuiiai bus Suv. Val
stijų paštos pristatyti per 
Liepėjų, ar Klaipėdą Kau
nan. o jau kiek lėšuos per
siuntimas iš Kauno Į Lietu
vos Įvairias vietas, tai pri
mokės priėmėjai, sulyg nus
tatymo Lietuvos paštos ir 
telegrafu valdybos, kuris 
turės būti Lietuvos valdžios 
patvirtintas.

Lietuvos Atstovybė.

AUDROJ -ŽUVO 13 ŽMO
NIŲ.

Missouri valstijoj per Ta- 
nev pavietą perėjo pašėlusi 
audra, kurioj žuvo 13 žmo
nių. Tūlą R Mankey viesulą 
nagriebus iškėlė augštyn ir 
nunešė 1,000 pėdų kiton pu
sėn upės. Netoli Bransono 
stovėjo ant geležinkelio as- 
;uonių vagonų traukinis, 
curiame gyveno geležinke- 
io darbininkų šeimynos — 
vėtra nunešė ji 200 pėdų nuo 
relių.

•f
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BROOKLYN, N. Y. 
Komunistų diplomatija.

• Jau kiek pirmiau Brook- 
Ivno komunistai pradėjo su
uosti savo "smegenų” p. Be
kampio nešvarumus; jie jau 
tylomis kugždėjosi apie sa
vo lyderio Bekampio prieš- 
darbininkišką poziciją. Ro
dosi, gruodžio 30 d. savo su-, 
sirinkime komunistai svars
tė Bekampio tarnavimą 
dviems ponams. Tuomet vie
nas drąsiausių komunistų, 
būtent F. K. padavė susirin
kimui Įnešimą, kad Bekam
pis butų iš kuopos išbrauk
tas. Tuomet kuopa išrinko 
komisiją Bekampio prieš- 
darbininkiškiems darbams 
ištirti. Komisijon inėjo: 
A. Bimba, V. Zaperackas ir 
F. Kalpokas. Komisijos pa
reiga buvo surinkti faktus 
ir priduoti juos Pildoma
jam Komitetui. • Komisija 
savo pareigas atliko; sulyg 
priduotų P. K. faktų, Be
kampio priešdarbininkiški 
darbai reikalavo, kad jis bu
tų išbrauktas netik iš kuo
pos, bet ir iš Sąjungos, o 
paskui, žinoma, ir kriaučių 
unija patyrus apie savo ats
tovo darbus, išbrauktų jį. 
Pildomasis Komitetas, ma
tomai, kad prie to neprilei- 
dus, kad neparodžius Be
kampio dvigubos vpatos 
darbininkams . — nes mat 
Bekampis komunistų sąjun
goje figūruoja kaipo "minių 
smegenys” — visus jam .(P. 
K.) priduotus faktus paslė
pė. motyvuodamas, kad 
kriaučių unija gal taipgi 
patyrus apie savo atstovo 
darbus išstatys juos viešu
mon, o tuomet jeigu priro
dymai bus perdaug aiškus 
ir negalima bus jų užginčy
ti, tai ir komunistai su savo 
P. K. pasakys: "Jau mes ji 
senai pasmerkėm.” Gi jeigu 
Bekampis jam daromus už
metimus atmuš, tai musų 
komunistiški diplomatai ga
lės pasaKyti, jog ir jie tyri
nėjo ir rado kaltinimus ne
pamatuotus.

Kada kriaučių unija pra
dėjo tyrinėti Bekampio el
gimąsi, tai komunistai savo 
organo "Laisvės” pastogėj 
pradėjo daryti visokius pie
nus, kad tik kiek Bekampiui 
pagelbėjus iš apkaltinimo 
sveikiau išeiti. Girdi, jei 
pavyks tai atsiekti, tai visa 
kalte už šitą skandalą gali
ma bus suversti ant tų, ku
rie Bekampio darbus pradė
jo aikštėn vilkti.

Kaip matosi iš šitų ko
munistų diplomatų pienų ir 
sprendimų, gudrybės pas 
juos netrūksta. Bet iš kitos 
pusės dalykan pažvelgus pa
sirodo, kad tie diplomatai 
gana žiopli. Pav., jie daro 
pienus, kaip apkaltinti tuos, 
kurie Bekampio priešdarbi- 
ninkiškus darbus išvilko 
aikštėn. Kągi jie tuomi pa
rodė? Ugi nutraukė sau 
nuo veido kaukes ir parodė 
kad ne tik Bekampis prieš- 
darbininkiškus darbus at
lieka, bet taipgi ir visi jo 
užtarėjai; parodė, kad jie vi 
si su Bekampiu, kaipo "sa
vo smegenimis,” tarnauja 
ne darbo žmonių reikalams, 
liet padeda darbininkų iš
naudotojams darbininkus 
skriausti. Taigi, aiš
kesnio paliudymo apie ko
munistus iš "laisvės" pas
togės turbut niekas neišra
šytų. kaip jie patys sau iš
sirašė.

Viešuose susirinkimuose 
komunistai nesistengia Be
kampi ginti, bet pašalinėse 
savo sueigose jie visai ki
taip šneka. Tasai pats F. 
Kalpokas, kuris prieš Be
kampio darbus prirodymus 
rinko ir gerai žino ką reikia 
kaltint, unijos susirinkime 
pasakė, kad visi kalti, kurie 
žinojo'ką unijos delegatas

įveikia, bet tylėjo. Gerai, prie numesto grūdo, puolasi, 
Tylėjo, nes gal da dokumen- griebia, gnaibo, dalinasi tą 
tu rankoje neturėjo, bet ko- lyg šventą relikviją!

Pabaigęs savo prakalbą, 
•’* pasigedo

dėl Ą’li komunistai su savoj 1
P. K. kada ir dokumentus kun. Saurusaitiįs i 
savo rankose turi? Taip, numesto muilo ir pradedą 
kalti ne vien tie, kurie pik- šaukti: "Muilą, muilą! Ati- 
tus darbus atlieka, bet kalti duokit muilą!..." Bet kaip 
ir tie, Kurie žino apie tuos tu čia atiduosi, kada jau su- 
darbus ir juos slepia, dagi trupintas? Net ir vietinis 
aikštėn išvilktus stengiasi klebonas pradeda barti sa- 
pridengti. Tai ve, kuo yra vo parapijonus, kam jie pa
mušų komunistiški diplo- silaiko muilą. Veltui! nete- 
matai iš "Laisvės” pasto-.ko muilo.

gės. Gildė...: Well, galės bile grosery-
je daugiau jo nusipirkti, 

į Taip ir užsibaigė tos kuni- 
‘giškos prakalbos,- iš kurių 
žmonės nieko naudingo nei 
jiasimokino, nei nieko gero 
patyrė. Rodos, baltimorie- 
čiai iš to turėtų visgi pasi
mokinti to, kad j kunigiškas 
prakalbas daugiau neiti ir 
bereikalingai savo liuosą 
laiką neleisti tokioms "sor- 
kėms.”

BALTIMORE, MD. 
Kunigiškos prakalbos.

Vasario 29 d. čionai buvo 
vietinio kunigo, nesenai su
grįžusiam iš Lietuvos, kun. 
Saurusaičius parengtos pra
kalbos.

Nors nieko indomaus iš 
tų prakalbų negalima para
šyti, tečiaus visgi šis bei tas 
galima pastebėti, kad skai
tančioji visuomenė geriau 
galėtą pažinti savo „dvasiš
kųjų vadovų” darbus ir tiks
lus, kurių jie siekia.

Žinome jau visi, kad ku-j
- • v V .V • •

Baltimorietis.

DAYTON, OHIO. 
Bravoras klebonijoj.

"The Davton Joumal" 
nigai bažnyčiose vien paša- vasario š. m. paskelbė, kad 
komis žmones mulkina ir.Davtono lenkų parapijos 

. temdo protus, kad palaikius klebonas kun. R. Baranski
■ vergiją ir tamsių žmonių likos federalės valdžios 

prakaitu patiems sočiai mi-į agentų areštuotas už per-g T).*zx m 
eiaus ir musų „ -

■ mažiau pradeda pasitenkin-' kunigas Baranskis kalti-
ti amabonu ir zakristija; ji-'narna? daryme svaiginančių 
nai vis daugiau pradeda! gėrimų. Kada policija su 
kištis į visuomeninius ir po- • federalės valdžios agentais 
litinius reikalus. Dar popie-' atėju klebonijon, kunige 
žius Leonas XIII suprato,‘ * ’ ’ —
kad gyvenimo ekonominiai 
reikalai žmones verčia dau
giau lankytis į tekius susi
rinkimus, kur svarstoma vi
suomenės politiniai bei eko
nominiai reikalai, dėlto ir

iminėtas "šventas tėvas” sa
vo enciklikoj kunigijai sušu- 

|kęs: "Forą dela sacristiei” 
(Tą komandą mūsiškiai ku-Į 
į nigai da tik dabar teišgirdo,’ 
Įtaigi pasiraitojus savo ii-; 
Į gus skvernus jie išbėga iš’ 
į zakristijos ir skverbiasi vi-j 
j sur, kur tik yra žmonių veu 
Ikiama kas-nors savo atei- f • ciai.
■ Mūsiškis baltimoriečių 
į klebonas Lietuvninkas da 
(pusėtinas ignorantas visuo- 
į menės klausimuose, jisai 
Į pats menkai ką gali veikti, 
Į tai nors surengė seniui Sau- 
rusaičiui prakalbas, kad ta
sai kiek pamuilintų' žmo
nėm akis.

Kunigas Saurusaitis pir
miausiai pareiškė, ko jis iš
mokęs Lietuvoje, iš kur su
grįžęs; sako dabar jisai jau 
nesakąs "Tegul bus pagar
bintos Jėzus Kristus," bet 
"Garbė Jėzui Kristui," o ši
taip pasveikintas asmuo tu
ri atsakyti "per amžių am
žius.” Šitaip Saurusaitis lie
pė susirinkusiems tėvams 
ir motinoms savo vaikus 
mokinti.

Po šitokios įžangos kun. 
.Saurusaitis pradėjo savo 
prakalbą. Net ir giliai ti
kintis žmogus vargu bau 
pripažins, kad toji prakal
ba gali suteikti garbės Kris
tui. Bent kiek su dalykais 
apsipažinęs žmgus galėjo 
besiklausydamas suprasti, 
kaip tasai Kristaus garbin
tojas begėdingai meluoja ir 
kvailina žmones. Turbut pa
tvirtinimui fakto, kad mui
lina žmonėms akis, tas dva
siškasis pradėjo pasakoti, 
kaip Lietuvoj žmonės neturi 
muilo ir kaip jie patys dabar 
pradėjo muilą darytis. Išsi
traukęs gabalą muilo ir ro
do žmonėms, girdamas, kad 
tai labai geras muilas ir juo 
prausianties "skūra pasida
ro minkšta?" Ar tik Sauru
saitis nepaliks kromelninku. 
Lyg agentas, garsinantis s?.r 
vo, tavorą, kunigas Sauru
saitis paleido muilą publi- 
kon, o davatkos, kai vištos krikščioniams.
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Pastaruoju laiku te-'žengimą prohibicijos įstaty- 
ir musų kunigija vis mo.

, kunige 
: gaspadinė puolėsi sklepan, 
į kad ten sunaikinus disti- 
Jiąvimo prietaisas, bet tai 
padaryti jai nenusisekė, ir 
policija su detektyvais suė
mė visą mašineriją svaiga
lams gaminti. Policija pasa
koja., kad distiliarnė buvo 
puikiai Įtaisyta ir daug deg
tinės buvo pridaryta. Poli
cija paėmė visą degtinę ir 
jos darymui prietaisas.

Policijai darant kleboni
joj kratą, kunigas buvo baž
nyčioj. Sykiu su bravoru ii 
degtine policijos nuovadon 
buvo nugabentas ir degtin
daris, kun. Baranskis. 
Apart kunigo Br'anskic 
areštuota da kiti vyrai, kal
tinami degtinės daryme. Vi
si jie likos pastatyti po 1,006 
dolerių kaucijos kiekvienas. 
Kunigo bravore policija pa
ėmė 171 bonką degtinės ir 
kitokių svaiginančių 'gėri
mų. ‘ Bet to, skiepe rado 
daugybę bačkelių ir tuščių 
bonkų, kurios matomai tu
rėjo būt pripildytos paga
mintais svaigalais, nes at
rasta daug užraugtos mie
žių selyklos ir bulvių, iš ku
rių daryta "džine."

Kunigo Baranskio arešta
vimas padarė dideli sujudi
mą lenkų parapijoj. Fanati
kai eina iš proto, nežinoda
mi kaip savo doros mokyto
jaus darbą paslėpti. Bet ką 
tu čia paslėpsi. Jeigu poli
cijos rekordai tų darbų ne
paskelbtų, tai dievobaimingi 
katalikai visa gerkle rėktų, 
kad bedieviai prasimanė ne
būtus daiktus, teršia gerą 
dvasiško tėvelio vardą, da
rydami jį šventu mučelnin- 
ku, bet dabar juk pati 
valdžia išvilko aikštėn kuni
gėlio darbus ir jų jau neuž
slėpsi.

P. Dambrauskas.*

JERSEY CITY, N. J.
Iš dg. S. Michelsono pra

kalbos.
Kovo 7 d. čia buvo prakal

tos, kurias parengė vietinė 
Laisvės draugija. Kalbėjo 
'Keleivio" redaktorius dg. 
S. Michelsonas.

Kalbėjo dviejuose atvė- 
juose; pirmu atveju aiškino, 
tas yra dabartinė Lietuvos 
valdžia, iš kokių žmonių ji 
susideda ir kieno reikalus ji 
gina.

Kad aiškiau šį dalyką iš
dėsčius, kalbėtojas paėmė 
laikotarpį, pradedant nuo 
1905 metų revoliucijos iki 
dabartinių dienų, čia kalbė
tojas aiškiai nurodė, kaip 
Lietuvos dvasiški ja 1905 m. 
•evoliucijos pradžioje, neži
nodama kuri pusė paims vir 
šų, buvo prisišliejusi prie 
darbininkų ir kartu dalyva- 
v’o Visuotiname Vilniaus 
Seime, kuris vienbalsiai nu
tarė, prisidėti prie Rusijos 
revoliucijonierių ii- bendrai 
yj jais veikti. Gi kiek vėliau, 
kuomet reakcija pradėjo im
ti viršų, tai ta pati dvasiški- 
ja, netiktai, kad išsižadėjo 
seimo nutarimu, bet ir uoliai 
puolėsi gelbėti griūvančią 
earo valdžią — išdavinėja
ma Į budelių rankas Lietu
vos sukilėlius ir kurstyda
ma Lietuvos žmones nepil
dyti Vilniaus Seimo nutari
mų, kurių užgynime .ii pati 
dalyvavo.

Vėliaus, kalbėtojas priėjo 
prie dabartinės Lietuvos 
valdžios. Čia kalbėtojas aiš
kiai išparodė, kad dabartinė 
Lietuvos valdžia nėra 
bininkų valdžia, nes viena ji; 
nėra išrinkta Lietuvos žmo
nių, bet pati save tokia pa
siskelbė; antra ji yra gry
niausia kunigijos pastumdė
lė ir buvusio carizmo lieka
na ; kaipo tokia, ji gina i ei- j 
kalus tik dvarponių, kunigi-i 
jos ir kitų ’oužuazijos viršū
nių *

Toliaus nurodė, kad iš vi- 

tik viena Social-demokratų 
Partija yra tikriausia dar
bininkų reikalų gynėja, ku? i 
be jokio veidmainiavimo 
įvirtai laikosi savo pozici
joj, uoliai kovoja už Lietu
vos neprigulmybę ir paiiuo- 
savimą darbininkų iš despo
tizmo nelaisvės.

'Prieš užbaigsiant 
drg. Michelsonas 
sunkų padėjimą Lietuvos 
Social-demokratų Partijos, 
ir paprašė susirinkusių pa
aukauti po kelis centus pa-

j prisirašė 8 nauji nariai ir dant 
JI ypatų užsirašė "Keleivi' 
Į ant vienų rrTetji.

Ne pro šalį bus paminėjus 
dar ir štai ką: kuomet pir
miau čia kalbėdavo Šukys. 
Jukelis ir kiti tos lūšies rėk
sniai, tai musų žmonės netik 
kad nenorėdavo lankytis i 
jų prakalbas, bet ir atėjusie
ji negalėdavo ramiai užsi
laikyti ; kas aiškiai parodo 
kad musų žmonės supranta 
kad tokie "kalbėtojai,” kaip 
Šukys, Jukelis ir kiti jiems 
panašus yra niekas kitas, 
kaip tik mulkintojai darbi
ninkų, todėl su jais ii- apsi
einama ne kaipo su gerais 
kalbėtojais.

M. J. Iškauskas.

darbininkų 
ir judėjimą.

Auku Lietuvos 
n (‘kratams remti 
sumetė $32.90.

veikimą

Socialdf- 
publika

Prakalbose buvęs.

, Bėgiu 1919 metų mote
rims lygios politinės teisės 
likos pripažintos Švedijoj, 
Olandijoj, Tuksemburge, 
nėj Afrikoj. Tik "eivilizuo- 
čiausias" musų Amerikos 
kraštas da vis svarstosi— 
pripažint, ar. nepripažint 
moterį lygiu visuomenės na
riu.

Lelija 7ra' šventa gėlė

DETRIOT, MICH.
Socialistų prakalbos.

Vasario 29 dieną čionai 
| buvo LSS 116 kuopos suren
gtos prakalbos. Pirmiausia 

: kalbėjo anglų socialistų kal
bėtojas, paskui gi lietuvių 
kalboj puikią prakalbą pa
lakė drg. Grigaitis, "Nau
jienų” redaktorius. Pirmo, 
dalyj savo prakalbos ger
biamas kalbėtojas nušvietė 

! dabartinę Lietuvos padėt, 
į ir kas do žmonės susimetė 
I dabartinę Lietuvos valdžią 
lkaip ta valdžia, tarnaudami 
! imperialistų politikai, pasi
daro Lietuvos laisvei ir ne 

i priklausomybei 
i ka: 
■ uia
vos

i be. 
jai g

J

išdavikiš
kas amerikiečiams rei 

veikti, kad gvnus Lietu 
laisvę ir nepriklausomy- 
Vienu žodžiu, klausyto- 

talėjo kuoaiškiausiai da
prakalbo;

I .
(laf_|lykų stovį iš tos

1 j sau įsivaizdinti ir suprasti. 
Ji-
i Antru atveju drg. Grigai
tis kalbėjo, koks yra skiltu- 
i mas tai p socialistų ir komu
nistų.

Reikia pažymėti faktą 
kad kuomet anglų kalbėto- 

Įjas kalbėjo ir pėrė kailį 
kiem? darbininkiško judėji

mų Lietuvoje esančių partijų!
I
Ii

kalbėti 
nurodė

mo demoralizuotuojams ir 
provokatoriams komunis 
tais pasivadinusiems ele
mentams, tai mūsiškiai ko
munistai, lyg nesuprasdam' 
kalbos tylėjo. Bet kada tik 
drg. Grigaitis kalbėt prade 
jo. tai tie vytiški karžygiai 
pakėlė didžiausi triukšmą 
Kalbėtojas paprašė, kad nu
siramintu ir lauktų kol pra
kalbos pasibaigs, tai po pra
kalbi] galės duoti savo klau
simu. bet kur tu su tais su 

elementaiLfanatikėjusiais 
! susikalbėsi ! «

Triukšmui kilus aš išėjau 
svetainės priangin ir susi
tinku policistą, kuris pak
lausė manęs, kas čia susi
rinkimą laiko. Girdi, ar čir 
žmones susirinkę ar velniai 
■avo orgijas kelia. Paaiški
nau. kad tūli vaikėzai kelia 
triukšmą, ir paklausiau, kas 
policiją pakvietė. Policistai 
atsakė, kad nežinia kas ne
pasirašęs savo vardo prane
šė policijos viršininkui, kad 
bus viešas susirinkimas ii 
riaušės, tai viršininkas ir 
pasiuntė... Policija patyrus, 
kas ir delko triukšmą kelia, 
nutildė musų "didvyrius," 
išvesdama Įsuk iš svetainės 

; už ausų. Ir juokinga, kaip 
j tie "didvyriai" prieš policis- 
įtą pasidaro mažučiai ir nie
kingi sutvėrimai; suglau
džia ausis ir dreba kaip zui
kiai prieš šunį.

Tuos nelemtus sutvėri- 
______________ mus iš svetainės prašalinus, 
chelsonas atliko daug dau- prakalbos ramiai ir pasek- 
giau negu iš jo buvo reika- minkai užsibaigė.
laujama. IFi r'*1 ~ j J

Publikos susirinko pusė-. kad komunistai 
tinas būrelis ir visi ramiabyra nuoširdus ir drąsus ko- 
užsilaikf. 'votc.jai už darbininkų tei-

Kad šios prakalbos davė sės ir laisvę, bet šitos pra- 
geras pasekmes, tai liudija i kalbos ir pačių komunistų 
■ - ' T’ x------ So-:pasielgimai iose mane įtikK

■ 1 . kad tai arba pakvaišė-

rėmimui tų Lietuvos kovo
tojų. Publika tam pritarė 
ir sumetė $15.20. Aukavo 
šios vpatos: Iškauskas $2. 
A. Grinaųskas. K. Dumčius, 

tK. Akstanavičius. A. Juška, 
A, Matulevičius ir dar vie
nas, kuris nesakė pavardės 
—po ŠI; V. Miliauskas, V. 
Venevičius, E. Iškauskienė 
L Bubąs ir 0. Jasaitienė — 
M) 50c.; likusioji suma su
linkta smulkiomis aukomis. 
Aukos ant vietos likos per
duotos drg. S. Michelsonui. 
kaipo Liet. Socialdem. Par. 
Rėmimo Fondo iždininkui.

Antru atveju Raibėjo apie 
naudingumą prigulėti prie 
pašalpinių draugijų, kokią 
jos naudą atneša darbinin
kams ir kokis skirtumas 
tarp darbininko organizuo
to ir darbininko neorgani
zuoto; žodžiu sakant, d. Mi-

Iki šiol aš manydavau, 
ištikrųjų

ir šis faktas: Lietuvos : 
cialdemokratų Partijai su-, no. .. ..
rinkta $15.20, prie draugijos liai, arba provoktonai, ar-

T0RR1NGT0N, UONN.
Lietuvos Gelbėjimo Dr-jos 

prakalbos.
Vasario 29 d. čionai buvo 

L. G. D-jos surentos prakal
bos. Kalbėjo adv. F. J. į>a- 
gočius. Prakalbos visais 
žvilgsniais nusisekė. Publi
kos prisirinko pilnutėlė’s ve 
:ainė, kad daugelis net ste
bėjoj. iš kur tiek Torringto- 
ie lietuvi:; atsirado ir kas 
juos visus iš namų išvarė 
prakalbų klausytis. Varyme 
>ei prašymo čia nereikėjo, 
jžteko paskelbti, kad bus 
prakalbos Lietuvos gelbėji
mo reikalu, o žmonės ii- su
brinko. tarsi kiekvienas sto
jamas gelbėtojų eilėn.

Kalbėtojas delei laike 
trumpumo tik trumpai te
galėjo apibudinti klausvto- 
■ams dabartinį Lietuvos pa
ėjimą ir reikalą 
.ietuvą. Tečiaus 
oniečiai ir be ilgų 
nu reikalą suprato 
bematant sumetė 
U 00.02. Aukavusiems taria 
ne nuoširdi] ačiū.

Pinigus nutarta pasiųst 
iesiog Lietuvos valdžios 
ardu.
Taipgi likos sutvertas ko 

nitetas Lietuvos paskolo; 
jonams pardavinėti. Komi- 
etan įnėjo sekantis asme 
lys: Juozas Baltuškoms 
Antanas Matulevičius, Juo
zapas Radzevičia, A. Vokie 
aitis. Jokūbas Radzevičius 
Juozapas Jarošius ir Anta 
nas Romonas. -

Taigi , torringtoniečiai 
’arban ! Nėra reikalo gar
binti ar keikti "smetoninę” 
'aidžią, nes jinai tik laiki
na, o musų darbas privalo 
būti ne valdžios rėmimui, 
bet Lietuvos gelbėjimui. 
Lietuvai paskola reikalingi 
r mes Lietuvos sūnus ii 
iukteiys privalome paga 
■avo išgalę jai tą paskolą 
luoti. Absurdas yra ma.ny- 
i. kad paskolos pinigais pa- 
-inaudoja valdžia reakcijos 
larbąms. Laukiamas Stei
giamas Seimas iš laikinos 
aidžios pareikalaus atskai- 

tikslams jinai 
ir kokius dar- 
laisvės ir ne- 
delei atliko, 

jei valdžia ir pa
skolintų

gelbėti 
torring 
aiškini 
ir kai;

aukų

os, kokiems 
oinigus leido 
mis Lietuvos 
M'igulmybės 
Vadinasi, 
įaudotų skolintų pinigų 
Lietuvos laisvei ir neprigul- 
nvbei kenksmingiems daly
kams. tai jinai už tai turės 
orieš Lietuvos visuomenės 

1 atstovų susirinkimą atsakv-
i. Lietuvai paskolinti pin«- 

sai negali prapulti, deltc 
nėra jokios link to baimės 

Taigi išvien į darbą, kad 
sulauktume laisvos, neprik- 
ausomos Lietuvių respubli
kos. J. Radzevičius.

žiemos laiku miegančiųjų 
gyvūnų kraujo temperatu- 
ą labai atvėsta, širdis del- 
.0 plaka labai lėtai ir kraujo 
iiruliacija labai silpna, dėl
to tokie gyvūnai gali ilgai 
be maisto būti.

Anglų kalboj dvilypė "U" 
rašosi viena raide ”W"; mat 
lotynai ir paskui kitos tau
tos raidę ”V” vadindavo 
"U", taipgi dvi "VV" daro 
"dobliu."

Rumunijoj, Serbijoj. Urug
vajuj, Rhodesijoj. Pietinėj 
Afrikoj ir Britanijos Ryti-

STREIKAS SUSTABDĖ 
GATVEKARIUS.

Atlantos mieste, Georgia 
valstijoj, sustreikavo gatve- 
karių darbininkai, Mieste 
sustojo visi gatvekarS^

HYDE PARK, MASS. 
Pasekmingos prakalbos.
Kovo 7 diena čionai buvo 

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Dr-jos parengtos prakalbos. 
Kalbėjo plačiai žinomas d. 
I. B. Smelstorius. Kalbėto
jas savo puikia prakalba lo
mi užganėdino publiką, ku
zi taip buvo užinteresuota, , 
:ad ir prakalbai pasibaigus 
tenorėjo kelties ir eit iš svė- 
ainės: entuziastiški laiks 

nuo laiko aplodismentai liu- 
lija. kad su kalbėtojaus iš
vedžiojimais publika pilnai 
sutiko. Ir ištikrųjų, hyde- 
parkiečiai faktiškai prirodė, 
cad jie kalbėtojo išaiškini
mą pašalpinių draugijų rei
kalingumo suprato, nes po 
prakalbai apspito draugijos 
sekretorių ir pradėjo rašy- 
ties visi, kas tik da nebuvo 
orisiiašęs. Prisirašė naujų 
tariu 23 vpatos. Tai da nie
kad čia nebuvo tokio atsiti
kimo, kad |>er vienas prakal 
įas tiek daug prisirašytų. 
Vadinasi, prakalbos sutei
kė netik žmonėms daug 
naudingi] žinių apie gyveni
mo reikalus, bet ir draugijai 
lavė didelės naudos.

Pertraukoje maža Iva- 
įauskų Marcelikė puikiai 
ladekliamavo ilgas eiles 
Lietuvos kraštas." Garbė 

:ėvams už gražų kūdikio la
iminą.

Stebėtinas apsireiškimas, 
<ad jau ir hydeparkiečiai 
ietuviai pradeda kelties iš 
iavo ilgo miego. Sulenkėję 
uli musų vilenski dzūkai il

gai kovojo prieš šitą Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Drau
giją, vadindami ją bedieviš
ka. Dabar, kurie jų šiose 
prakalbose buvo, lengvai 
galėjo matyt iš kalbėtojaus 
šaiškinimų, kad daug be- 
dieviškesnės vra tos drau
gystės, kurios savo konsti- 
ucijomis savo narių sąžinę 

varžo. Be tamsių fanatikų 
i raugi jai priešais buvo ir 
uli pusgalviai, kurie smerk
iami draugiją, pradėjo tver 
i komunistų kuopą, tečiaus 
taip pirmieji, taip ir antrie
ji draugijos nesunaikino, o 
š savo niekingų darbų tik 
įau karčių vaisių ir apsivy- 
imu susilaukė. Jau ir šitos 
n-a kalbos parodė, kad drau
gija smarkiai auga. Turi jau 
drš šimtą narių ir kasoje 
'irs 800 dolerių.

Antru atveju kalbėtojas 
aiškiai nušvietė dabartinę 
Lietuvos padėti ir padarė 
Išvedimą, kokių- pasekmių 
galima laukti iš dabartinio 
lalykų stovio pasaulyje.

Po prakalbų buvo duoda
mi klausimai. Žinoma, pub- 
’ikai prakalba buvo tiek aiš
ki, kad jokių klausimų ji nei 
- sturėjo, bet bolševikai, 
_aip paprastai visur kitur, 
taip ir čionai, pradėjo staty
ki klausimus, kurie nieko 
endia su prakalbos turiniu 
teturi. Vienas tų mūsiškių 
’olševikų ir žinomų L. S. ir 
'). Draugijos šmeižikų pa- 
•eikalavo paaiškinimo, ko
lei dabar pardavinėja Lie
tuvos paskolos bonus. Kal
bėtojas paaiškino'ir klausi- 
kas atsisėdo, nežinodamas 
ką daugiau besakyti. Jam 
pagalbon atėjo sale jo sėdin
tis kitas kamarotas, bet ir 
tas be piktumo atsisėdo ir 
daugiau neturėjo ką klausti, 
i ai nors padarė ve kokį ap
kaltinimą: "Kalbėtojas aiš
kino, kad draugija nevaržo 
,'įmonėms laisvės, tai kodėl 
'i rašalinių žmonių Į savo 
su -irin kimus neįleidžia.” 
Žinoma, publika iš tokio 
klausimo ar užmetimo nusi
juokė ir prakalbos gražiai ir 
ramiai užsibaigė, žmonės 
smagius ir užganėdinti išsi
skirstė.

A. F. Sadauskas

y,
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Delei Vasilčikovo dvarų
KELEIVIS

- 'suprantu, kaip ir kokiais |l’razavęs, 
tikslais valdžios laikraštis džiais: ”<

■ p
I'

Valdžios laikraštyje "Lie
tuvoje” Nr. 29 š. m. vasario 
16 del Vasilčikovo dvarų že
mės yra išspausdintas vada- 
namasis straipsnis. Tarp ki
ta ko ten yra šitaip pasaky
ta:

"Grįžtant prie kunigaikš
čio Vasilčikovo dvarų, rei
kia pažymėt, kad musų vy
riausybė juos buvo paėmusi 
savo žiniai del dviejų prie
žasčių. Viena, kad nebuvo jų 
savininkų, kas juos tvarko, 
o antra, kad nebuvo jokių 
žinių, jokių dokumentų,, kas 
per dvarai tie: ar majora
tai jie yra, ar kokie kiti. Da
bar, atsiradę tikrieji savi
ninkai. buvo pradėję bylą. 
Buvo pristatyti dokumen
tai. kuriais išaiškinta, kad 
Vasilcikovas juos yra įgijęs 
iš Zubovų už tam tikrus pi
nigus, ir kad tasai 19i8 me
tų gruodžio mėnesio Įsaky
mas apie majoratus Vasil- 
eikovo dvarams neatitinkąs. 
Ministerių Kabinetas šį 
klausimą yra svarstęs kele
tą kartų, ir vis dėlto išrado, 
kad tie dvarai gali būti grą
žinti kun. Vasilčikovo Įga
liotiniui, išėmus tuos žemės 
plrotus, kurie išparceliuoti 
kariškiams. Musų vyriau
sybė kitaip padaryti nega
lėm. Jeigu yra žiūrima, kad 
piliečiai vykintų įsakymus 
tad pirmų pirmiausia pati 
vyriausybė turi juos vykin
ti. Del kun. Vasilčikovo 
dvaru — nėra mums nė vie
no Įsakymo Įstatymo, ku
riuo remiantis butų sekąsi 
jam tų dvarų negrąžinti.”

Žemiau pasirašiusiam sa
vo laiku teko aktingai daly
vauti išdirbant Įsakymą 
apie majoratus, ir dėlto ne
galiu tylėti, kada valdžios 
laikraštis aiškią netiesa sa
ko, tarydamas, busią Vasil
čikovo dvarai buvę paimt; 
dėlto, kad nebuvę savininkų 
ir jokių žinių, kas per dva
rai tie — majoratai, ar ne. 
Tai yra neteisybė. Paaiški
namajame del majoratų 
rašte, kuris Ž. U. ir V. T. mi- 
nisterio p. J. Tūbelio buvę 
Įteiktas ministerių pirmi
ninkui p. A. Voldemarui 
drauge su porjektu paimti 
majoratus, buvo šitaip pa
sakyta :

"Majoratai Lietuvoje bu
vo sudaryti Rusų valdžios 
ypatingais politikos tiks
lais — Lietuvai surusinti ir 
supravoslavinti. Tie dvarai 
buvo duoti valdyti rusų ba- 
jorar.*s iš žemių, kurios da
vimo metu priklausė val
džios iždui, nors anksčiau 
jos galėjo būti ir dažnai bu
vo, atimtos iš privatinių vai
ri vtoju kaip bausmė už poli
tikos nusižengimus prieš 
rusų valdžią.

"Duotųjų žemių jųjų val
dytojai neturėjo teisės nei 
parduoti, nei užstatyti, nei 
padalyti savo vaikams. Ma
joratus jiaveldėriavo vyriau
si; sunūs (iš to ir vardas). 
Jeigu valdytojo giminė iš-

x miršta, teisėto Įpėdinio ne
palikdama, tai majoratas 
tenka vėl valdžios iždui. Jei
gu majorato valdytojas ne
išmokėdavo mokesčių, tad j 
valdžia uždėdavo savo glo
bą.

"Suvalkų gub. majoratai, 
buvo duoti caro Įsakymu koti kitokių, ne teisės moty- 
1835 m. sualiu 16 d. (Napo- vų. Jei rusu caro valdžia 
oleono Kodekso §894. prie- vienam savo tarnui dovano- 
das N28). Ten majoratų že- jo dvarus pilnon nuosavy- 
mės išviso yra 120.380 mar- bėri, o kitą "už nuopelnus,” 
gų (apie 62 tukst. deš.), ku- norėdama apdovanoti vė- 
rios sudaro anie 6.8r< viso iiau atpirko iš jo ]>orą dva- 
žemės ploto. Kitoms Lietu- rų ir padarius juos majora- 
yos dalims (Kauno, Vilniaus tais atidavė kitam, tai iš to 
ir Gardino gubernijoms) dar negalima daryti išva- 
majoratų Įsakymas buvo iš- doš, busią tuos dvarus par
leistas 1812 m. gruodžio 6 d. kęs patsai Vasilcikovas. Tai 
s. sk. 
572).
tėra

žo-'gų, j kokias jas nori įtraukti, "Lietuvos” r 
------ .. del kun. Vasilčiko-; 
vo dvaru — nėra mums nė

anarcho-komunistai. ■
Ponia O. Stiklą-Vikšrienė 

gali būti pilna nežinėlė mok
slo ir istorinės darbininkų 
judėjimo misijos sritvj, te
čiaus ir jinai visgi nors jau 
tiek gyvenimo bėgiu galėtų 
indomauti, kad žinojus bent 

----  „---------- ..— ----- „ . s.itai, kas aplink ją dedasi; ga
mas visuomenės. kladinimas. • ių neatiduoti kitiems buv. Ii žinoti Chicagos komunis- 
Gal teiksis šitai "Lietuva”-majoratų valdytojams?” tų "veikimą” ir to veikimo 
išaiškinti.----------------------- į A. Rimka. j pasekmę. Jeigu žino, o dris-

0 tuo tarpu baigsiu, per-i "Darbas.” Ita "Keleivio" bei "Naujie
nų" redaktorius purvais 
drabstyti, tai nerandu jai 
tinkamo žodžio, ne bent be
gėdė ir šmeižikė, jei ne pa- 
kvaišėlė.

dargi vedamajame straips-

---- --  ■ — — i
Jurbarko ir Tauragės dva
rai.”

Šitas paaiškinimas yra 
paremtas pris. adv. A. Ja
nulaičio tyrinėjimu, 
padarytu šiam reikalui, pra
šant Ž. U. ir V. T. ministe- 
riui p. Tu heliui. Tyrinėjimo 
darinių santrauko origina
las ir dabar yra Žemės Re
formos Komisijoj. Taigi lei
džiant įsakymą apie majo
ratų ėmimą, valdžia gerai 
žino, kad tuo įsakymu bus 
paimti ir Vasilčikovo dva
rai. nes paaiškinamajame 
rašte jie yra net atskirai pa
minėti.

Dabar valdžios laikraštis 
rašo, kad esą "buvo prista
tyti dokumentai, kuriais iš
aiškinta. kad Vasilcikovas 
juos yra įgijęs iš Zubovų už 
tam tikrus pinigus, ir kad 
tasai 1918 m. gruodžio mė
nesio Įsakymas apie majo
ratus Vasilčikovo dvarams 
neatatinkąs.” Man tų do
kumentų matyti neteko, bet 
irįstu tvirtinti, kad tokių 
dokumentų būti negali, o 
jeigu rodomi, tai reikia ių 
tikrenybę ištirti ir tik pas
kui jais remtis. Savo tvirti
nimą paremia štai kuo:
\ Kad Vasilčikovo (Taura
gės ir Jurbarko) dvarai yra 
majoratai — to niekas už
ginčyti negali: ir patsai Va- 
silčikovas neginčija. Vasil- 
čikovas negalėjo jų parduo
ti nei užrašyti, pavelde juos 
vyriausi? sūnūs, o giminei 
išsibaigus — tenka valdžiai. 
Tei butų juos pirkęs patsai 
Vasilcikovas — aišku, tokių 
;uvaržvmų jis sau nebūtų 
daręs. Patsai Vasilcikovas 
irba jo Įgaliotinis visai ne
ginčija, kad tai ne majora
tai. Š. m. vasario 3 d.* man 
taip tik teko būti liudytoju

įnvje gali tokius neteisin- vieno Įsakymo ar Įstatymo,
‘mis •lieLrinimnc' ___ 1' •___i* ‘lus aiškinimus spausdinti
! ir dargi apeliuoti i piliečių
j teisės pareigas ir Steigia-
hnaji Seimą. ....................* •. *r

i
tyčia

kuriuo remiantis butų se- 
kęsi jam tuos dvarai grąžin
ti. Jam juos gražinant — 

______  i tam 
koks nors nesusipratimasI tikras Įstatymas. AtiJavus 
arba keno nors tyčia Jaro-1 žemes Vasilčikovui, kodėl gi 

. _ .______________ IS I—
Lietuva” ■ majoratų valdytojams?”

I A. Rimka.
"Darbas.”

a. Čia turi būti! raiškia reikia išleisti 
S nesusinratima< tikras istjitvmaa AH.

Be gėdos ir sąžines

I

Šių metų ".Moterų Balso” 
pirmame numervje tūla ne
va "progressistė” ir dagi 
"darbininkų klesos narė,” 
]x>nia O. Stikla-Vikšrienė 
savo rašinyje po antgalviu 
"Išdavikai” bobiškai numo
ja ir davatkiškai purvais 
drabsto "Keleivio" redakci
ją, kad loji davusi savo ve
riamam laikraštyje vietos 
vienai korespondentei, kuri 
perspėja Lietuvių Moterų 
Progresyviu Susivienijimo 
nares, kad los nesidėtų prie 
komunistu partijos, kurios 
darbninkai negali remti vie-

biamieji darbininkai! — ar Nėra abejonės, kad dau- 
tie visi elementai, kurie visa gelį musų žmonelių, jų tarpe 
tai daro nėra jūsų išdavikai, ir P- O. Stiklą-Vikšrienę sa- 
nėra jūsų provokatoriai? vo "prakalbomis” apkvaiši- 
Ar šitokiais 
jie darbininkams 
ninku labui tarnauja? 
valdančios klesos poziciją 
nesuštiprina? Pamąstykit... 
Jeigu tai]>, tai kai]) gi tie 
begėdžiai gali darbininkų 
klesos gynėjus vadinti var
dais, kurie jiems patiems 
priguli?

Visa tai matant, nesykĮ 
reikia stebėtis darbininkų 
apsileidimu ir nepaisymu.

> apsireiški
mus galima nebent tuo, kad

... v z-., darbininkų kle?a da perma-
ri jai paraše kapitalistiškos žaj su gaV0 judėjimo uždavi-i 
valdžios agentai, negalima nisis atpažinusi,;
gyveniman įvykinti, o pildy - -

♦ 
!

na dėlto, kad ji yra ana> <-ro- ^^nti^tokius 
Komunistiška, o antra dėlto, 
kad partijos programą, ku

i

Kaip Europos, 
Amerikos finansistai ir eko
nomistai didžiai susirūpinę 
Europos likimu. Mat, bė
giu pastarųjų keturių metų 
didesnės žemės kamuolio 
dalies žmonės šoko kruviną 
karės dievaičio šokį — gy
vasčių ir turto naikinimo 
pašėlusĮ šoki!

taip ir auksu ir sidabru ižde buvo 
jau tik $546,211,000.00, ©.po
pieriniu pinigų cirkuliacijoj 
buvo $7^68,485,000.00.

Italija gruodžio 31 d. >913
metais auksu ir sidabru sa
vo ižde turėjo $306,291,000.- 
(M), popierinių pinigų cirku
liacijoj buvo $537,039,000.- 

|00. Rugsėjo 30 d. 1919 me- 
Karė sunaikino per ii- tais auksu ir sidabru ižde 

gus metus žmonių pagamin- buvo $231,600,000.00, o po
rą ir sutaupyta turtą? karės pierinių pinigų cirkuliacijoj 

* " • buvo $3,156,747,000.00.
Vokietija karės pradžioje 

; savo ižde auksu ir sidabru 
‘ turėjo $408,597,000.00, po

pierinių pinigų cirkuliaci-<f 
’ joj buvo $655,170,000.00. 

Rugsėjo 30 d., 1919 metais 
jos ižde auksu ir sidabru 
buvo $285,210,000.00, o po- 

; pierinių pinigų cirkuliacijoj 
. buvo jau net $10,083,569,- 
. 000.00.

Šitos skaitlinės parodo, 
kad popierinių pinigų cir
kuliacijoj nuo 1914 iki 1918 
metu pasidaugino 500 nuo
šimčiais, o nuo lapkričio 
1918 iki sausio 1920 metų da 
pasidaugino 200 nuošimčių.

Imant aliantus kartu, jie 
karę pradėjo su $3,763,000,- 
(•00 aukso ir sidabro savo 
ižduose; popierinių pinigų 
cirkul’acijoj kartu turėjo 
$4,900,000.000.00, gi pasibai
gus karei aukso ir sidabro 
ižduose buvo $5,217,000,000, 
o popier. pin. cirkuliacijoj 
buvo $25,000,000,000.00. 
šiuo kartu aukso ir sidabro 
kartu yra $5,071,000,000.00, 
□ popierinių pinigų cirkulia
cijoj randasi 29 bilionai. Ka
rės pradžioje ant kiekvieno 
popierinio dolerio aliantai 
turėjo 76.6 centus auksu, 
lapk. 30, 1918 metais jau 
buvo tik 20.9 centų ant do
lerio, o dabar gi tik 17.1 cen
tų ant dolerio. Vadinasi, 
aliantų doleris dabar jau 

vertas tik 17 centų ir 1 de- 
šimdalĮ. Tai pasibaisėtinas 
cirkuliacijoj esančio pinigo 
vertės nupuolimas, ir jei 
taip ilgiau pasiliks, tai Eu
ropos šalis prieis prie dide
lio krizio, kurio. pasekmės 
gali būti kruvinos ir kaip 
kam labai baisios. Darbinin
kų klesa iš šito kapitalizmo 
□ankruto, suprantama, ga- 
il tik laimėt, kad tik naujos 
tvarkos kūrimui butų už
tektinai prirengta. Kaip ten 
nebūtų, iš esančių faktų 
matome, kad dabartinių val
stybių vedėiai jau nepajie- 
gia išgelbėti kapitalistinių 
valstybių nuo bankruto. Ka- 
oitalizmas panaudojęs vals
tybę savo ekspansijos tiks
lams privedė prie to, ką 
šiandien turime. Tolesniai 
valstybė kapitalizmo inte
resams tarnauti nebegali.

Europos piniginis suiri- * 
mas skaudžiai paliečia ir 
Ameriką: Europa pirkdavo 
čia labai daug žalios medė
jos ir pagamintų produktų., 
Europos pinigų vertei tiek 
nupuolus ir gal žemyn puo- 
ant, Amerikoje pagamintų 
prekių europiečiai negales 
ioirkti, dėlto čia gali pasi
daryti didelis produkcijos 
oerviršius. ir kaipo natura- 
le to pasekmė ateiti taipgi 
sunkus krizis.

M. J. Endzulis.
P. S. Visos čia paduotos 

skaitlinės paimtos iš ”Con- 
gressionej Record,” kurios 
buvo priduotos Jungtinių 

Valstijų senatui senatoriaus 
Thomas iš Colorado.

Makedonijos karalius 
Aleksandras Didis, norėda
mas visuomet būti jaunu, 
skusdavo sau barzdą ir il
sus, Įvesdamas pasaulyje 
skutimosi madą. Kiekvienas 
io kareivių taipgi buvo be- 
rarzdis, priešininkas dėl
to negalėdavo už barzdos 
pasigaut

metais turtą eikvojant ir 
naikinant, naujo nepagami
no: nors dirbtuvėse žmonės 
dirbo dieną ir naktį, bet jie 
gamino tik įrankius ir me- 
degą žmonių gyvastims ir 
turtui naikinti. Karė sunai
kino Europos turtą ir nu- 
puldė jos kreditą.

Vienai valstybei ką-nors 
perkant užsienyje, papras
tai reikia mokėti auksu; ka
rei prasidėjus visos kariau
jančios valstybės atšaukė iš 
cirkuliacijos auksą. Popie
riniai pinigai patys savaimi 
jokios vertės neturi; jie tik 
oaliudija, kad tiek aukso, 
kiek tų popierinių vekselių, 
randasi valstybės ižde. Pini
gas gi yra paliudijimu šalies 
turto vertės. Valstybėms 
kariaujant, pinigai buvo iš
leidžiami. o turto negamin
ta, priešingai, bekariaujant 
;is tik naikinta. Valstybė 
leido pinigus karės reikme-

savo darbais u.o tokie kalbėtojai, kaip Ge- 
ir darbi- leželės, Jukeliai ir tiems pa-

Ar panašus "oratoriai,” nesis
kaitantis su savo žodžiais, 
nepaisantis, kad jų išpustas 
muilo burbulas, nors ideolo
gijos spinduliuose gražiai 
mirga, bet gyvenimo faktų 
vėjaliui papūtus sprogsta ir 
dingsta. Nemąstančius žmo
nes tie burbulai galėjo žavė
ti. bet gi laikas jau iš tų vai
kiškų apžavų išsiblaivinti. 
Išsiblaivė daugelis apviltų 
darbininkų, bet tūli jų, gal 
kad savo pirmesni žioplumą 
na slėpus, vis da atkakliai gi
na savo k’aidą ir stengiasi 
olesniai save ir kitusiliuzi- 

"omis klaidinti. Žiūrint i to
kius apgailėtinus . sutrėri- 
mus galima butu vien pasi
gailėjimą jiems jausti delei nims. i valstybės iždą išleis
iu nesveikatos, bet pikti ir ti pinigai lokio turto neg- 
liekingi ju darbai perdaug rąžino. Valstybei reikia 
oavojmgi u 
klesos ateičiai.

daugu- 
... . mui išrodo, kad viskas, kas

;’!al “km prosrramo tiK dar- tik ž!auri, ir karinea.-dar- 
>in>nkan<s belaimės nesą, bininkams yra naudinga 

Tatai iau senai prirodė Tai didelė klaida šitaip įpro- 
didieji _ ... - .........................
verdami ____ ,
anarcho-komunistus. T. 
darbininkiško išliuosarimo 
siekiant, kaip pataria anar- 
cho-komunistai, darbininkų 
klesai vien vergijos pančiai 
sutvirtinami. Socialistams 
keli desėtkai metų 
prieš Bakunino 
komunistus kova buvo kur- listams baisesniu už ramu 
kas sunkemė. negu šiandien darbininkų streiką, deltc 
....- - prieš dabartinius iie siunčia • savo samdiniu: 

Pir- kad tie suprovokuotų ir su- 
už socializ- kurstytų riaušes, tuomet g;' 

So- Įima pavartoti nrie begink- 
. liūs ginklą ų* kitas priemo 
• !r>e?, kad streiką sulaužius 
,: O komunistų programa: 
Jkaip tik ir sako, kad streiko 
reikia rūpintis paversti "re
voliucija.” Kaųo tik tą. pat; 
daro ir paprasti parsidavė
liai kapitalistams.

Visa to .akyvaizdoje 
pliaukšti apie socialistus ga
li tik tokie nežinėliai, kaiį 
O. Stiklą-Vikšrienė.

Panašus asmenys, kaip ii 
toji ponia O. Stiklą-Vikšrie
nė, šmeižia ir niekina tuo: 
žmones, kurie gina darbi
ninkiškas organizacijas, jr 
čielvbe ir jų nustatytus vei 
kimo budus, nes, mat. viso 
tai neleidžia komunistam: 
darbininkų organizacijose 
savo diktatūrą Įvesti.

Tie ignorantai, sekdam 
Rusijos bolševikus, manei 
kad ir jie jau priaugo dik
tuoti. Kad jų diktavima: 
nuveda i pragaišti, tai 
nei pranašauti nereikia, ne: 
matome, kur jie patys 
vėžliojo.

Taigi protingesnės už O. Į:š to butų laimėjęs?

I

socialistų vadovai, tauti. Rodos, darbininku: 
sunkią kovą prieš jau ne viena ekonominė’ko- 

s. Taip va (streikas) galėjo pertik
rinti. kiek toks protavimas 
yra klaidingas. Kiekvienas 
streikas, kur tik provokato
riai bei karštuoliai riauše 
sukėlė, kapitalistams davė 

atgal laimėjimą, o darbininkams 
anarcho-.ne’aimę. Nieks nėra kapita

. , . .. • r3 mums pnes dabj™ aiskm.mų komisuos ka-i anarch,.konwnistus. 
įskiams žeme aprūpint ręi- mi -j kovotoiai už . 
talų veoejui p. Blynui. U- ’’ i •’
rilčikovas visą laiką tik t vir
ino, kad Įsakymas apie ma
joratus jo majaratų nelie
piąs dėlto, kad tie dvarai, 
’am imant nebuvę tiesiog 
itimti iš lenkų ar lietuviui 
ravininkų ir jam atiduoti, 
kaip tai paprastai būdavo, 
bet nupirkti iš gr. Zubovo. 
Bet uirko tuos dvarus n? 
Vasilcikovas, kaip "Lietu
va” tvirtina, o rusų caro vai- 
!ž’*a, kuri (t. y. patsai ca
ras) savo rėžtu ir dovano
jusi Vasilčikovui, kaip jis 
šsireiškė, ”za gesudarstven- 
iyja zaslugi.” Kokios rūšies 
!os "zaslugos,” aš nežinau, 
bet žinau majoratų teisėmis 
jvarus rusų aro valdžia 
Lietuvoj ir Lenkijoj tik vie
nu tikslu davinėjo: palaiky
ti rusų gaivalą ir platinti 
nravoslaviją.

Čia dar viena svarbi smul
kmena. Vasilčikovui dvarus 
rusų caro valdžia dovanojo 
tyčia nupirkusi iš p. Zubovo. 
Iš kur gi gavo tuos dvarus 
gr. Zubovas? Ar pirko jis 
juos? Ne. Gr. Zubovų dva-
rų kilmė yra
srauti taip pat dovanai, tik 
be jokių sąlygų, t. y. nuosa
vybėn. iš rusų carienės Kat
rės II ir taip pat "za zaslu- 
gi.

Man rodos, kad norint 
grąžinti kunigaikščiui Vasii 
čikovui dvarus, reikia jieš-

žinoma.

(Jst. Vt. 1a. 4949— iau butų visai nesąžiningas 
čia majoratų žemės dalyko esmės ir prasmės 

mažai — Kauno gub. kreipimas. Ir aš visai ne-

rną savo kovą laimėjo.
•ializma- paliko nenugalėti- 

nu ir turi pasilikti iki galu
tina savo sieki jis atsieks. 
Taid ir šiandien mes. socia
listai. nei kiek neabejodami 
anie savo kovos prieš anar- 
cho-komunistus laimėjimą, 
nes tik socializmo DrincipuS 
gyvenimas prirodė nepar- 
gailmais ir nesukritikuoia- 
mais. Kovojame prieš 
anarcho-komunistus vien 
dėlto, kad neleidus- iiems 
nrovnkuoti darbininkiško 
iudėjimo ir idealų.

Viso to 0. Stikla-Vikšrie- 
nė. suprantama, nežino, 
kaip nežino ir paries socia
lizmo mokslo. Ta jos neži- 
nė perdaug vaizdžiai muša
si i akis iš jos žioplų "kalti
nimų" ir plepėjimo. Nors 
kiek su socializmo istorija 
ir darbininkiško judėjimo 
uždaviniais apsipažinęs as
muo lengvai gali suprasti, 
kad dabartinių amerikoniš
kų komunistų veikimas kaip 
tik ir yra provokacija so
cializmui ir apskritai dar
bininkų klsos interesams; 
bet minėta O. Stikla-Vikš- 
rienė. kaipo ingnorantė. 
kaino be gėdos ir sąžinė: 
pliuškė—davatka teršia pro 
grcsisėių organo puslapius 
sav) šmeižtais, buk "Kelei
vio” redaktorius darą,; iš
davystę ir provokaciją tuo
mi, kad leidžia vienai pro- 
gresisčių perspėti organiza
ciją nuo žingsnio, kuris gali 
atnešti tikrą nelaimė musų 
organizacijai.

Ar tie, kas ardo visas dar
bininkiškas organizacijas: 
kas sėja darbininkų klesoj 
nesutikimą ir suirutę: kas 
naikina politinę darbininke 
radiją ir pasmerkia politini 
darb’nnku veikimą; kas ne
remia darbininkų ekonomi
nės kovos, jei tik galima jos 
paversti riaušėmis ir kraujo 
praliejimais — sakykit, ger-

ikimui. Darbininkų, kurįe 
ik savo klesos reikalus gi- 
ia. pareiga tiems darbinin
kiškos1 vienybės ardytojams 
s savo organizacijų paro- 
Ivt išeiiiahiasias duris. Lai 
jie eina ton kleson. kurios la 
iui sužiniai ar nesužiniai 
vien del savo fanatiško už
sispyrimo tarnauja.

Kas yra darbininkiškai 
clesai išdavikais ir provoka- 
□riais, tai jau patys darbi

ninkai žino ir ne komunis- 
Sms. neigi poniai Stikla- 
/ikšrienei apie tai kalbėti.

Atmename, kaip pereitais 
netais vietinė miesto val
džia Ghicagoje uždraudė 
larbininkams pirmą gegu- 
-ės daryti demonstracijas. 
Vadžia buvo prisirengusi 
nepaklausiusius pasitikti 
rinklu. Kiekvienam lengva 
buvo suprasti, kad statyti 
tolygias jiegas kovon— da
ri kruvinon,— beginklius
orieš ginkluotus— tai reiš
kia liuosnoriai ir veltui au
kauti žmonių gyvaątįs ir 
veika tą. Tečiaus komunis

tai dviejų 19-tos gatvės sa- 
iunų svetainėse sušaukę 
keletą šimtu darbininkų 
larštai agitavo neklausyti 
lolicijos draudimo, eiti gat
vėn ir sudaryti demonstraci 
ją. Jeigu ne lietus tą dieną, 
tai lieabėjo, žmonių kraujas 
butų gatves nuplovęs. Kasgi 

žino- 
Stikla-Vikšrienę LMPS. na-Ima. kad ne darbininkai, 
rėš nenori pasiduoti nesub- kaip ne darbininkai laimė- 
rendėlių diktatūrai. Toji io Bostone ir kitur, kur pir- 
musu organizacija likos sut- mą dieną gegužės, nepaisy- 
verta tam tikslui, kad švie- darni policijos draudimo, 
rus lietuves'moteris ir kad padarė demonstracijas ir 
prigelbėjus darbininkų k!e- visur buvo sumušti, sukim
ba i kovoti už būvio pageri- šti i kalėjimus ir da šiandien 
nimą ir galutiną išsiliuosa- teismai ir advokatai darbi- 
vimą iš po kapitalistinės ninkiškų organizacijų kasas 
vergijos. Ir kada dabar ko- tuština, beteisdami kaltina
mi, nistai ir komunistės per raus už demonstraciją. Ar 
'avo ingnorantiškumą ir tie agitatoriai, karštai ra- 
niKtą atkaklumą *.v/i musų ginusieji darbininkus eiti ir 
organizaciją nuo k tikslų Į demonstruoti, savo agitacL 
atitraukti ir padaryt ją Ha neuatamavo valdančiai 
savųjų užmačių įram .u, klesai? \
tai netik minėta koresptn Taigi užčiaupkite savo 
dentė, kuria Vikšrienė taip kurnąs ius, komuni&vai, nes 
pasmerkia, bet ir kiekvienos i j u. ą darbų pasekmes da 
nrogresvvės moteries šven- daugiau apkaltinimu jums 

ti savo seseris nuo tų zaban- niu kles« r be jūsų diktatu-l

] ai

ri u

• f

___  . Valstybei reikia 
darbinirfkiškos žalios medžiagos, reikia ma- 

___________ L kad-galima šinų, reikia apmokėti karei 
Šutų numojus ranka palikti reikmenis gaminančius dar- 

škadadarius ju pačių bininkus, reikia del to dary-
ti paskolas. Valdžia išlei
džia daugiau popierinių pi
nigų, negu randasi aukso 
ižde. Tais "pinigais” galima 
versties namie, nors jie tik 
nuse savo vertės teturi, bet 
prekyboj su užsieniu jie jo
kios vertės neturi — reikia 
aukso, reikia valstybės tur
to. kaipo gvarancijos kredi
tui.

Paprasti žmonės visos pi
niginės mašinos nesupran
ta; jiems rodosi,* kad daik
tai brangsta, o ne pinigai at
pinga. Pavyzdžiui,. Lietuvos 
žmonės savo laiškuose rašo, 
kad "neišpasakyta brange
nybė.” kad už arklį reikia 
mokėti tris-keturis tūkstan
čius rublių, kur prieš karę 
galimą buvo toki arklį leng
vai už šimtą rublių nusi
pirkti. Čia arklys pabrango 
ne vien dėlto, kad karė tu 
ryvulių labai daug išnaiki
no; motorinei spėkai esant 
rau išsivysčiusiai, arkliai 
‘urėtų atpigti. Antra, ir tai 
tikriausia jų brangumo 
iriežastis, — tai pinigo ver

gės nupuolimas, o pinigo 
vertė nustatoma sulyg to. 
kiek valstybė turi turto ir 
kiek ant valstybės turto 
skolų yra užtraukta.

Žemiau paduotos skaitli
nės parodo didžiųjų Euro
pos valstybių aukso ir po
pierinių "pinigų” kiekybę.

Anglija f iškaliu (finan
siškų) metų pabaigoj (lie
pos 30 d.) 1914 m. aukso 
;r sidabro savo ižde turėjo 
$950,600,000.00, o popierinių 
pinigu buvo cirkuliacijoj tik 
$301,166,000.00. Pabaigoj 
1918 metų aukso ir sidabro 
»žde buvo jau tik $595,462,- 
J00.0O, gi popierinių pinigų 
cirkuliacijoj buvo $2,188,- 
134,000.00.

Francuzija liepos 30, 1914 
metais auksu ir sidabru sa
vo ižde turėjo $919,968,000.- 
00, popierinių pinigų cirku- 
iacijoj buvo $1,289,885,000.- 

00. Sausio 2 d. 1920 metais

ros žino kurlink jai reikia 
eiti ir kas veikti, kad nuo 

.savęs vergijos pančius nu- 
čiausia pareiga yra perspė-|ant e ai ,os mes. Darbo žmo-įmesti.

šapos vergė.
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“KELEIVIS”
GER1AUS1S DARBO ŽMONI V 

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA

AMerikoje:
Metams ..........7............. $2.00
Pusei metų ......................  $1.25..

Kanadoj ir Užrubežiuose: 
Metams .........................
Pusei""metų ..................
Su visokiais reikalais

piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

$3,00
$1.50 

atsikrei-

"KELEIVIS"
255 Broadnay. So. Boston, Mass.

Visokios žinios
True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Marcn 
17, 1920, as reųuired bv the Act oi 
Gctober 6, 1917.

SPARTAKAI GRUMIASI
SU KARIUMENE. .

Haaga.—”Telegraafo” ko
respondentas rašo iš Dres- 
deno, kaip tenai vokiečių 
spartakai mušėsi su kari u - 
mene. Visų pirma jie puolė 
ant telegrafo stoties, kur 
stovėjo nedidelis būrys ka
reivių. Bet paskui pribuvo 
daugiau kariumenės šar
vuotuose automobiliuose ir 
važinėdamiesi tuose auto
mobiliuose kareiviai pradė
jo mėtyt rankines bombas į 
spartakus. Spartakai vieną 
tokių automobilių sutrupino 
ir visi buvusieji jame karei
viai žuvo. Per klaidą vienoj 
vietoj sargyba pradėjo šau
dyt j valdžios kariumene. 
Daug buvo užmušta ir su
žeista. Apie 7 valandą va
karo telegrafo stotis buvo 
jau spartaku rankose.

Toliaus ’Telegraaf” rašo, 
kad ėjusi ant Hamburgo 
Baltijos kariumenė buvo 
suimta ir nuginkluota neda- 
ėjus iki miesto.

Wetter’o mieste kovoj su 
suart akais buvo užmušta 
100 kareivių ir oficierių.

Bochum, Dortmund, Gel- 
senkirchen ir Unna esą dar
bininkų rankose. Apskelbta 
proletariato diktatūra’. Gin
kluoti darbininkai skubina
si į kitas vietas padėti savo 
draugams. Kariumenė var
toja artileriją.

Visi Pareinės ir Vestfa
lijos pramonės centrai esą 
pasirengę eiti sovietų pėdo
mis.

Meerlene, Halėj, Ohligse 
ir kitose sąjungininkų oku
puotose vietose spartakai 
nuvertė majorus ir iškėlė 
raudonas vėliavas, bet ang
lų kariumenė tuojaus įvedė 
"tvarką” ir senuosius majo
rus sugražino.

, FRANZUZIJOJ STREI
KUOJA 400,000 DARBI

NINKŲ.
Prancūzų darbininkų są

jungos viršininkai apskaito, 
kai dabar .Francuzijbj 
streikuoja apie 400,000 dar
bininkų. Ljono apskrityje 
sustreikavo keliolika tūks
tančių šilko audėjų, padary
dami iš viso tame pramonės 
centre 60,000 streikininkų.

Prancūzijos šiaurėj, taip 
vadinamam Department du 
Nord, sustreikavo 20,000 
angliakasių iš užuojantos 
tokiam skaičiui streikuojan
čių mainerių Pas-de-Calais 
apygardoj. Tas sustiprino 
radikalų viltį, kad kasyklo
se busią galima suruošti ge- 
neralį streiką.

Žinios iš įvairių vietų pra
neša apie streikus, kuriuose 
dalyvauja nuo 2,500 iki 
5,000 namų statytojų. Tik 
apie vieną Paryžių kol kas 
nedaug esą streikų.

Roubaix ir Turcoing aps- 
kričiuose streikuoja 70,000 
darbininkų.

Audėjų sąjungos valdyba 
išsiuntinėjo visoms audėjų 
unijoms aplinkraštį, patar
dama apkalbėti visuotino 
audėjų streiko klausimą.

RUMUNAI TARIASI SU 
BOLŠEVIKAIS.

Iš Bukarešto pranešama, 
kad Rumunijos delegacija 
išvažiavusi Varsavon pasi
karti su bolševikų atstovais 
’del Besarabijos klausimo ir 
dėl sugrąžinimo Rumunijos 
valstybės išdo, kuns buvo 
išvežtas Maskvon, kuomet 
vokiečiai užplūdo Rumuni
ją

PATARIA PRIIMTI AR
MĖNIJĄ TAUTŲ LYGON.

Vyriausia sąjungininkų 
taryba kreipėsi į Tautų Ly
gą, kad ši priimtų po savo 
sparnais Armėniją. Lygos 
komitetas nutarė paklausti 
tarybos žmonių, kokiu budu 
lyga gali priimti Armėniją 
ir apsaugoti ją, neturėdara 
savo kariumenės?
LENKIJOJ PRASIDEDA 

REVOLIUCIJA.
Pusiau oficialis vokiečių

AVolfo Biuras praneša, kad 
Varšavoj ir kitose Lenkijos 

! vietose prasidėjo bolševikiš
ko pobūdžio sukilimai.

SOVIETŲ ATSTOVAS 
PERKA 2,000 TRAUKI 

N1Ų.
Sovietų biuro prekybos 

departamento direktorius ‘ 
A. A. He'ler New Yorkeį 
paskelbė, kad jis gavęs isa-;uiw, 
kvmą užsakyti čia Sovietų įsišaukti. 
Rusi jai 2,000 garvežių su Į 
atatinkamu skaičium vago-Į 
nu ir ] 
reikmenų. Pinigai busią uz-j Kaz5miero Tumo, 
mokėti tuomet, I----- -  1 ’
sakyti daiktai bus pristaty
ti į Sovietų Rusijos uostą.

Pajieškojimai
Pajieškau Benediktos Kauniutes ir

Dobravr lės valsčiaus. Suvalkų rėov • 
bos. Atsišaukite. (^’

Kaz. Liutvinas
230 C’ark pi, Elzabeth, N. J.

Petro Bendžiaus. Abu Mikitų kaimo

i

Pajieškau brolio Domininko Mote
raičio ir pusseserės Onos Ivanaus- 
kiutės po vyro Juškienės, Kauno rč- 

Idvbos, Kražių miestelio. Meldžiu at- 
1 - - (11) 

Jonas Motėjaitis
707 Strong st, Kenosha. Wis.

kitokių geležinkelio: * ___________ —• 8e-
isers Anastazijos Girdžiunų, pusurolic ‘ t r •_•__  T’..— . ITotinrtPaeina iš Kauno

Telšių apskričio, Skuode 
Paluknio .kaimo. Tegui

kuomet UŽ-i rėdytos,
; vaisiaus ____
atsišaukia patis ar kas žinote'pra
neškite. (14)

Antanas Girdžiunas
15 Millbury st, Worcester, Mass.

(14)

BILLY SUNDAY NORI 
BŪT PREZIDENTU.

Pagarsėj s pamokslinin
kas Billv Šundav nori ”ru- 
nyt” ant republikonų tikėto 
į prezidentus. Jeigu jį iš
rinktų, jis sakosi valstybės į 
sekretrium paskirtų savoj, 
pačią, o darbo departamen-YKngio sod^aus.^Atrišaukūte, 
to sekretorium (ministeriu) • 30 Barthalomevv avė, Hartford, Ct 
— Rostono policmeisterį 
Curtisą, kuris sulaužė savo 
policijos streiką.

Pajieškau Juozo Liutkaus, gy veno 
anie New Yorką; 
Zapiškių nanapijo: 
Yra ' ■ ' '
vos.

125

S u vaikų rėdybos. 
Dagoniu • kaimo, 

labai svarbus reikalas iš Lietu- 
Atsišaukite _ (12)

Tofilė Zakarauskiutė-Uosienė 
Sigel st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusseserės 
Vaitkiutės. Kauno rėdybos, 
-apskričio, Plungės parapijos,

■Barboros 
Telšių 

Gan
de,

Pajieškau brolio Tadeušu Vitkaus,? 
brolėnės Mortos ir sunaus Pelikso. 5 
metai atgal gyveno Kumford, .Me. 
Yra labai svarbus reikalas. At.-,išau
kite- 112)

Antaną- \ aitkus
25 St. Johns avė, Noiuuod, Mas.,.

Aš Zigmontas Daiiidėnas pajieškau 
giminių ir pažįstamų, kurie malonė- 
tų atsišaukti. (12)

Jim Oaley 
Butte, Mont.Box 887,

Pajieškau pusbrolio Dunaeo Kisė- 
lio, Panevėžio apskričio, Krekenavos 
parapijos, Butremonio kaimo, 'laipgi 
ir pažįstamų. Y’ra svarbus reikalą.-;, 
atsišaukite. UI)

Alb. Kisėlius
Box 317, Courtney, Pa.

Pajieškau Zofijos Bidvaitė.-. Telšių 
apskričio. Gaudikaičių kaimo, gyveno 
Fort Plain. N. J. Turiu svarbų reisa- 
lą, atsišaukite. (n

Frank Vertei
2202 Lakeside avė, Cleveland, ()hė

Pajieškau draugų: Simor. > 
no, Frenko Surdako, Juozo

io, Bronio Striko, Juozu 
Tgnaco Pilioto. Visi gyveno < 
le. Atsišaukite.

Jok Lom.-argis
1126 S. 2-nd st, Pinladeiphia. Pa.

PajicM.au brolio Jono Mikolajuno, Pajieškau pusbroliu J-mo Gasparo,: GERO BUDO MERGA1TE-NAŠ- 
' iiniau. gub, Trakų pavietu, žižma-į Šiaulių miesto. Jieško jo tėvai iš Lie-| LAITE, 12—13 metų amžiaus, nonnu 
nių vaisė, IJtauių kaimo, t. ’ ’ .................... ...... ’ ' ~~ - - —

| Penr.silvanios valstijoj. Jis pats arba : žino malonėkite
‘-'-■s apie jį žino praneškite. Y*a svar-j i..,,,,,.,

> reikalas.
\ ineas Mikolajunas (H) J

112 B-»wen st, So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio J >no Gasparo, j

kas
bus

Pajieškau švogeriu Stanislovo Dze- 
nkauskio, Vilniaus rėd. 
Butrimonių valsčiaus, 
iš Bariškės. Turiu svarbą 
Lietuvos. Meldžiu atsišaukti 
ji žino pranešti.

Jonas Vuitkunskas 
106 Siiver st, So. Boston,

,, Trakų apskr., 
Pivašiūnų par, 

laišką iš 
arba kas 
(H)

zizina- liaunų miesto. jieMto ievai A,—
gyveno J tuvos. Pats lai atsišaukia arba kas jį; gauti geruose namuose prieglaudą ir 

lalonėkite pranešti. (11) isauginimą lai atsišaukia: (11)
Juozapas Matulionis Jurgis Kaškonis

18Washington, st, Cambridge, Mass! Box 115, Aiaynard, Mass.

Pajieškau dėdės Izidoriaus Labuns- 
kio, Šiaulių apskričio, Kuršėnų vaisė, 
Gerždelių dvaro. Gyveno Bostone. 
Meldžiu atsišaukti. (11)

Pran. Sludzinskis
141'2 Wentworth avė. Chicago, III.

M a..

VINCAS TRINKA paeinąs iš Keb
lių, šaulių parapijos, Lietuva, kuris 
pirma dirbo pas Boston \ arnish Co. 
ir gyveno ;x> *;um. 6 Mulbery St,
Cheisea, Mass, lai atsišaukia tuo
jaus pas žemiau pasirašiusią arba jos

Pajieškau švogerio Antano Petrai
čio, Raseinių apskr, \ iduoklių vaisė, 
Aleknų kaimo, gyveno Rumferd, Me. 
Turiu svarbų reikalą, atsišaukite.

Kazis Ananka <11)
11 Stone st, Detroit, Mich.

REIKALINGA moteris, kuri netu
ri jokios prieglaudos arba gyvenanti 
bėdnam padėjime. Pilnas pragyve
nimas ir būti pilną šeimininkę; ap
žiūrėti vieną vpatą ir keletą ruimą, 
darbo nedaug. Pastovi rietą dėl tei
singos moters. Atsišaukite. (12) 

Donel Sauyers
7915 E. St. Clai r A ve,

Cleveland, Ohio.

TRAUKIA TEISMAN 125 
KASYKLŲ SAVININKUS.

Specialis Suvienytų Val
stijų prisaikintųjų suolas 
indianapolyje apkaltino 125 
kasyklų savininkų ir ang
liakasių už suokalbį pakelti 
anglies kainą. Matomai, kad 
šitas suokalbis yra surištas 
su buvusiu minkštosios ang
lies mainerių streiku. Ap
kaltintųjų vardai laikomi 
slaptybėj.

KATALIKŲ REDAKTO- 
RIUS GAVO 6 MĖNE

SIUS KALĖJIMO.
Airių katalikų laikraščio 

”Catholic Herald” redakto
rius Diamond Londone ta
no nuteistas 6 mėnesiams 
kalėjimo už tai, kad savo 
'aikraštyje kurstė užmušti 
Airijos valdytoją vikontą 
Frenchą.
NELAIMĖ”ANT GELE

ŽINKELIO.
Netoli Bellows Falls, Vt., 

greitasis Bostono ir Mont- 
realo traukinys susimušė su 
tavoriniu traukiniu ir abie
jų garvežiai sutižo. Abiejų 
traukinių mašinistai ir peč- 
kuriai buvo užmušti ant vie- 
to-. Keliatas pasažierių 
taipgi žuvo. Iš viso užmušta 
8 žmonės.

SOCIALISTAI IMA VO
KIETIJOJ VIRŠŲ.

Kappo viešpatavimo pa
sekmės yra tokios, kad Vo
kietijos darbininkai smar
kai palinko Į kairę ir sekan
čiais rinkimais valdžia bus 
išrinkta iš Nepriklausomų
jų Socialistų. Taigi Kappo 
kontr-revoliucija buvo di- 
džiausis smūgis patiems re
akcininkams.

Nepriklausomųjų Socia- 
ilstiK Komitetas dabar išlei
do manifestą, kur tarp kita- 
ko sakoma :

”Kontr-revoliucija tapo 
nuslopinta, bet Bauero-Nos- 
kės valdžia bando atgaivin
ti senaii rėžimą niekingais 
nusileidimais. -Junkerį von 
Luettwitzą dabar pavaduo
ja kitas junkeris, von 
Seecht. Apgulos stovis pa
laikomas ir Berlino apsau
gą prūsiškoji valdžia pave
da kariumenei ir atsargumo 
gvardijai, kas reiškia, jog 
pas mus veikia militarinė 
diktatūra.

”žmonės persimainė, bet 
svstema pasilieka ta Pa3’- 
Nepriklausomieji Socialis
tai nepriims šitokio^ situa-

• * M 
CTJOS.

Dormunde ir Geroj aps
kelbtos jau tarybų respub
likos. Dortmunde buvo di
delis fnušis. Ginkluoti darbi
ninkai sumušė kariumenę ir'tėio nuo*žemės drebėjimo.

Darbi-1 Tiflizo Kakaruose kelratas 
dabar kaimų buvo sulyginta su 

miestą turi savo rankose, žeme. Žuvo daug žmonių. 
Plėšimų nėra.

"piliečių gvardiją.” 
ninku kariumenė

rieinamų 
15 akrų

teka per farmą, 7 kambarių 
barnė, vištinyčia, sukirstų 

visokių įrankių, kaina su vis- 
$1,25*) tuojaus ir$75O 0>) ant 
išmokėjimų. Ateikit ištirti.

NATHAM WE1SLER (11) 
9 School st.. Danielson, Conn.

FARMA parsiduoda už p 
kainą, 20 akrų geros žer.iės, 
dirbamos, geros ganyklos, 
upelis 
namas, 
malkų, 
kuom 
lengvų

Pajieškau pusbrolio Leono Griga- 
lisno, gyveno Chicagoj. Turiu svarbu 
reikalų, atsišaukite, ar jį žinantis 
praneškite. (11)

Alex. Keršauskis 
st, Philadelphia, Pa.227 N. Mole

> ilarnv 
Vainaus- 
šmito i 

Clevelan 
(ii

Pajieškau Vinco ir Juizio Keinio- 
nu. Paeina iš Kampinių kaimo, 
dėlių parap, Balbėriski-j tai, 
riampolč-s apskričio. Atsišaukite, 
turiu svarbių žinių is .Lietuvos 
iusų b’-olio Stasio l.eimono.

E'-.saveras Navickas
831 Hollis st. Balti ore, A'd.

Pajieškau brolio Prano Turauskio 
■Ringelių sodžiaus, Girdiškės 
Raseinių apskričio. Norėčiau 
•vti

parari.. 
susira-

Jokimas Turauskis
Box 148. , Loga

PETRAS
įieško švogeriu:
Povilo Tankuno, 
pirmiau gyveno 
svarbus reikalas, 
antrašu:

Petras Stuinas
Šiliaus gatvė No. -S. Biržai.

Lithuania.

STUINAS iš Lietuvos 
Jono Adamaičio ir 
paeina nuo Biržų; 

apie Chicagą. 
Atsišaukite

Yra 
šiuo

(12)

Supįžęs iš S. V. kariumenės A. 
Vaščila, iš Grutos kaimo, Ratnicios 
narap, Vilniaus rėd. Meldžiu giminių 
r draugų atsišaukti. Butų malonu 
susirašyti, nes esu labai pasiigęs.

A. Vaščila (11)
31 Park Terrace. Bridgeport, Conn

Pajieškau draugo Rafolo Giniočio. 
eauliu apskričio, Ruokis parap.. iš 
Trlaukių. gyveno Kenosha, Wis. 
Atsišaukite. (11)

B. Girdvainis
691 N. Riverside st,

TVaterburv, Conn.

Pajieškau vyro Zigmo Krumino, 
kuris 13 July, 1919 prasišalino palik
damas mane verge su kūdikiais, čia

Pajieškau brolio Kazimiero Uliavi- 
čiaus Suvalkų rėdybos. Bundiškių 
kaimo. Skriaudžių parapijos. Atsi
šaukite.

Jieva Ulevičiuje
255 Broadrvay, So. Boston. Mass.

jo paveikslas. -Jis pats lai atsišau 
čia, ar toki patėiryję praneškite.

Domicėlė Krūminiene
108 Willo\v st.. E. Cambridge. Mass

Aš Kotrina Muiiauckiute iš Rad- 
žiučių kaimo, Seinų parapijos, jieš- 
kau pusbrolio _ Miko Markevičiaus. 
Greit atsišaukite.

1517 W. Capital avė.. Springfield, 111

Pajieškau Ignaco ir Juozo Zever'ų 
Yra svarbus reikalas iš Lietu’os. at 
sišaukite.

Marijona Baltaitienė t <12
234 Reęd st, Phiiadeiph.ia. Pa.

Pajieškau .Jokūbo Markasio, Vii 
niaus gub, Suincliskio parap, I 
taniu kaimo. Atsišaukite 

Jurgis Markusis
Capitol avė, Hartford, Conn.

APS1V ĖDIMAI,
Pajieškau apsivedimui
senesnės 25 metų. Aš esu 21 

šviesaus veido, mylintis dailų 
nimą. Atsišaukite.

Joe Kukauza
753 Charest avė, Hair.tramck,

Mus JAU YRA VOKIŠKŲ BRI- 
(JD tvų

Pilnai gvarantuojam. Kaina 33.00 
j — $8.00. Pinigus siųskit su užsaky
mu. Adresas: (H)

M. ZIZAS
138 MiUburv St, YVorcester, Mass.merginos, i 

metų, i 
gyve- 
dl)

Barber- 
pikčė- 
angy

PARSIDUODA lietuviška 
nė. trįs mormuriniai krėslai, 
riai, lietuvių ir svetimtaučių 

j ventoj vietoj. Biznis gerai išdirbtas, 
i Savininkas išvažiuoją Lietuvon.

_ , .... . Jonas Kovol’us (12)PajK-skau apsivedimui merginos, -2 E 21_st gt Eavonne, N. J.
arba nasles bg vaikų, vidutinio ūgio.ir_____________________ ______________
amžiaus. Turi boti augusi Lietuvoje. Į

u 28 metų, turiu turto. Atsišau- paFlDAGi 
atsakymą duosiu kiekvienai. * 1 <11 ItKVS.

Sam Visgira (11)
l Box 195, Herin, III.

Mich.

Pajieškau Elzbietos šimkaičiutės 
no vyro Rukuvienės, pirmiau gvvehc 
Weterburv. Taipgi brolio Albino ir 
sesers Uršulės, Šiaulių apskričio 
Viekšnių parapijų-. (12)

Veronika Radziuvienė
Box 9-1. Point Mariom Pa.

Pajieškau Povilo Glamžęs. Jis yra 
atvažiavęs 1913 metais iš Petrogrado 
■ Brooklyna. Jei kas žinotumėt kur 
jis randasi, meldžiu pranešti.

Povilas J. Blieka
3050 N. 16-th st.,. Philadėlpbia, Pa.

Pajieškau giminaiti Stanislovą Da- 
-nulį. Telšių apskr., Tirkšlių parap. 
Eugenu kaimo, pirmiau gyveno Chi- 
cagoj. Atsišaukite arba kas jį žinote 
praneškite.

Jonas Vilkauskis •
197 N. Main st, Pittston Pa.

Paiieškau brolio Ignaco ___
’cio. Vilniaus gub, Alytaus pav, 
•io vaisė, Medgonių kaimo. Kas apie 
į žino malonėkite pranešti arba pats 

'ai atsišaukia.
Jurgis Levenskis

R. 6, Box 56 J. Cambridge, Ohio.
-------------------------------—--------------------a

Pajieškau Andriejaus Puipelsio, 
Žutautu sodos, Plungės vaisė, Bud
rių filijos, Kauno gub. Pirmiau gyve
no Chicago. Yra svarbi žinia iš Lie
tuvos. Kas apie jį žino. malonėkit 
pranešti. C12)

Ignacas Pui plėsis
13 Morton st., Montcilo, Mass.

Pajieškau brolio Juozapo Perry 
gyvena Chicago, III. Malonėkite atsi
šaukti.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ANT KAUKAZO.

Gruzijoj, ant Kaukazo, 
buvo smarkus žemės drėbė-Į 
jimas. Miestas Gori likos 
beveik visai sunaikintas. Ge-J 
Ježinkelis tarpe Tiflizo ir 
Batumo taipgi labai nuken- 

drebėiimo.

Petro Stažai
Turit

Pajieškau pu -brolio 
čio, gyvena ,Ohio valstijoj, 
svarbų reikalą, atsišaukite.

Julius Stašaitis
12 Cady st, Amsterdam, K. Y.

Pajieškau pažįstamų: Petro Piiip< 
- Pranciškaus Tūbelio, Kauno gub 
Kvetkų parap. Pagiriu sodos: turit 
svarbų reikalu iš Lietuvos. Jei. ka 
apie juos žino meldžiu pranešti, ar 
ba patis lai atsišaukia.

Valeria Kondrošiutė
38 Mercer st, So. Boston. Mass.

Pajieškau brolio Stanislovo Šukio 
iš Tryškių miestelio. Taipgi ir pažis 
tarnų. Malonėkit atsišaukti. As grei
tai išvažiuosiu i Lietuvą. (12)

Petras Šūkis
21 Seymour st, Worcester. Mass.

Letvens-
E;-

Pajieškau Adelės Mažeikaitės, Su
valkų rėdvbos, Kapčiamiesčio vaisė.. 
Paveišknykų kaimo. Turiu svarbių ži
nių iš Lietuvos.

A. Majauskaitis
126 River st.. Haverhiil, Mass.

Jonas Perry
G VVashingtnn «st. Cambridge, Mass.

VISŲ ŽINIAI.
_ Už visokius paūgimus, nusk- 

riaudimus, pasigarsinimus iš ko
kių vietų paeina, pirkimus, parda
vimus, pajieškojimus gimimų arba 
draugų. ''Keleivio” skaitytojams 
skaitome po 2c. už žodį pirmą sykį 
ir po 1 *4c. už sekančius sykius. 
Neskaitvtojams skaitome po 3c. už 
žodį. Taipg4 už apsivedimus skai
tome po 3c. už žodį.

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

"KELEIVIO” ADM.
255 BROADVAY.

SO- BOSTON. MASS.

advokatą p. Bagočių. Jis gerai žino 
reikalo svarbumą. Jei k£s jį patčmys 
lietuvių tarpe, — jo paveiksiąs telpa 
viršui; dešinėj delnoj jis turi riešu
to didumo nat»jiekauli — praneškite, 
o už. tai bus gausiai atlyginta. Ne
žavus žinios Į trumpą laiką reikalas 
■us pavestas detektyvams ir pas
kelbtas anglų laikraščiuose.

M O NI K*X L A PI N S KIE N Ė
220 Athens St.. So. Boston, Mass.

Pajieškau draugų ir giminių iš 
šiaulin apskričio. Užvenčio miestelio. 
Taipgi Konst. Lukauckio, gyveno 
Scotlande Girdėjau esąs 
Amerikon. Atsišaukite;

St. Buividas
Box 65, Century, W.

Jeigu nori GERĄ FARMĄ pirkti, 
j tai pirma pamatyk šita: 250 aki ų, 
apie 100 dirbamos derlingos žemės— 

Pajieškau apsivedimui merginos, i juodžemė su moliu, visokie javai au- 
kuri mylėtą dorą ir taikų gyvenimą, gerai, giria kieuuedžĄ' ir ganyk- 
nuo 25 iki 37 metų. Aš esu 38 metų Įa jei 40 galvijų su šaltiniu ir upeliu; 
vaikinas. Meldžiu atsišaukti (11) 10 kąmbarių stuba su sk'iapu ir pi- 

J. G. B. azu. 2 didelės karvių barnės su -skie
pais, arklių tvartai ir mažesni budin- 
kai; budinkai geri, šaltinio -vanduo te- 

merginos. )<a paipą į lcvį pas barnų, visos ma- 
25 iki 30 šinerijos, vežimai, pakvrkai ir ma- 
vaikinas.: žesni farmos įrankiai; indžinas su 

paveikslą, prietaisu malkom pjauti ir meinyčia 
(11) grūdam malti; 13 karvių, 7 telyčios, 

,5 arkliai; 2 mailės į miestą su auk
štesne mokykla. Šitoj apieli.nkėj far- 

Pajieškau apsivediniui merginos, mieriai daro biznį iš karvių ir vištų, 
tarp 25 ir 30 metų, be skirtumo tikę; i parsiduoda su viskuom už $8,600: pu- 

atvažiavęs Įjimo; aš esu 28 metų amžiaus. Su i sė Įmokėt.
(11)'pirmu laišku malonėkit prisiųsti_ iri 50 akrų, apie 15 dirbamos žemės 

I pave-kslą. Vaikinų prašau neraš’.nėti., kita giria ir ganyklos, gera stubai ir 
Y a- į J. E. Simons (14 ; barnė. Kaina $800. Platesnių žinių
------- i G07 Glenvievv avė, klauskit pas:

Highland Park. III. a. ŽVINGILAS
; 7 ; 26 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Box 71. Luzerne, Pa.

Pajieškau apsivedimui 
arba našlės, be vaikų, nuo 
metų. Aš esu laisvo budo 
Atsi šaukdamos prisiųskite 
• Antanv Ragauskas

555 No. Main st, Providence, R. I.

Pajieškau draugų: JustinoGeičo gy- 
eno TVestville III. Taipgi Aieks. Vil
iaus, gyveno Seattle. Wasn. Meldžiu' Pajieškau apsivedimui merginos,;

’ nuo 18 iki 25 metų, mokančios ang
liškai. Meldžiu atsišaukti, p.'lsiun- 
vri.nt paveikslė-į. Paveikslėlį reika
laujant grąžinsiu. (12)

M. -J. Meadi 
1097 Washington st.

Norvvood, Mass.

tsišaukti. ar juos žinantis pranešti.
Peter Jechauskis (11)

>ox 802, Park City, Utan.

Pajieškau Antano Stundžio, l)au- 
torių sodžiaus, Tauragnių parappijos 
■launo gub. -Jūsų tėvai ir brolis mirė. 
Taipgi daug svarbių dalykų turiu 
ums pranešti. Atsišaukit arba kas 
į žinote praneškite.

J. L. Li bby T11)
)ox 117 Wcstbrook, Me.

Pajieškau Ant 
au laišką iš 

noters. Taipgi giminių 
neldžiu atsišaukti.

L. Butą
99 Shaw st, Hamilton

oo Keiteiio. Aš ga- 
Lietuvos nuo tamstos 

ir pažįstamų.

MANO VYRaS Feli.i
kuris ^š Lietuvos atvažiavo į Ameri
ką 1904 m. pirmiausiai apsistojo So 
Bostone, paskui girdėjau buvo Mt. 
Carmel, Pa. paskui buvo South Bos 
ton, Mass, lai atsiliepia kur jis <la 
bar vra. Aš atvažiavau pas jį į So 
Boston 1914 ^metuose su sunum Fra 
nu ir jo neradau ir nuo to laiko neži 
nau ne kur jis. ir ar j.s gyva.-- ar rni 
-ęs. Pae’na iš Užvenčio, Telšių apsk 
lei kas žinotu ką nors apie ji. arb:* 
apie jo broli Kraną Valantiną, su ku- 
iuom paprastai gyvemlavo ir vadi

nėdavo. lai tuojaus praneša man. Yra 
svarbus reikalas. (l-.i

Marė Kalentinienč.
377 Sccond st, So. Boston, Mass,

v aientinas. 
t

Pajieškau
PAVEIKSLŲ KNYGA.

Šita knyga susideda iš 352 pusla
pių ir talpina daugiau kaip 350 aug- 
štos dailės paveikslų, šitoje knygoje 
parodo.ma dailiosios lyties, atidengta 
išvaizda, įvairiose pozose. Knygos 
miera Sxll colių. Tvirtu audeklo ap
daru (angliškas tekstas). Kaina su 
prisiuntimu tiktai $3.95. Reikalauki
te pas: (14)

CHAS. P. URBANAS,
942 W. 34-th St. Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 25 metų. As esu 24 metų, 
turiu savo namus ir gerą darbą. At
sišaukite prisiusdamos paveikslą

A. A. M. (12)
Dcx 15, R. F. D. 2, Orange, Mass._____________________________________ IIK VYRAMS. Turime labai dailių 

paveikslų, kurių iki šiolei nesate ma- 
-....................................... o 11) to-

. . . (12)
P. LEBEDNIKAS

R. S. S, Rutland, Mass.
O:it 
Canada.

(11)

Pajieškau 'pusbrolio Jono Nasiuiia- 
ičiaus, J)rib:ų kaimo, Rumbonių pa- 
apijos, Kalvar-jos pavieto. Atsišau- 
ite.
Marijona Kupčiunaitc- 

Zajankauskienė (12) 
650 Prrtland st, Baltimore, Md.

Pajieškau apsivedimui merginos, . -. , , .
arba našlės be vaikų, nuo 23 iki 21 Pnsiųskite vieną doleri 
ni-tų. kuri butu gera gaspadinė. Pla- ^*0 l'avelk* j^Įjį^ysite-. 
tesnes žinias suteiksiu laišku.

Alex. Rimkunas
18 Snring st Union City, Conn.

Pajieškau Vinco Samulio, pirmiau' j 
ryveno YVaterbury, Conn. Aš sugrįžęs ; _ 
o neradau; jo moteris guli ant 
ies patalo. Lieka fornyčiai 
aikai. Parašykit ką daryti?

Mat. Mališauskas
797 Bank st, Box 77

Wateibury,

ir
mir- j 
maži 
(11)

Conn.

PATARMĖS MERGINOMS APIE
Pajieškau apsivedimui merginos, LYTIES DALYKUS JAU

arba našles, be vaikų, nuo 20—-27 m, SPAUDOJE.
i,-' skirtumo tikėjimo. Aš esu vaikinas Minėtą knygą parašė’ M. II. San- 
28 metų, linksmaus budo. Merginos j ger, vertė J. Stropus iš anglų kalbos; 
: orinčios apsivesti lai atsišaukia Antroj laidoj bus prirengta naudin- 
nrisiunčiant paveikslėlį. (13;(gų, naujų patarimų, kokių nebuvo

Zigmas P—nis ; pirmoj laidoj, šiuose patarimuose bus
1104 '.Vashington st, Toledo, Ohio. parodyta, ką daryti, kad būti sveika 

- ir laiminga. Taigimoterįs, kurios dar
merginos, neužsisakėt laukiamos knygos, tai 
Su pirmu užsisakykite tuoj. Rašykit aiškiai 

(12) juodyla (ne paišiuku). Išpirkit money 
orderį, ar popierinį dolerį įdėkit į 
laišką, užrašę kam ir nuo ko siun
čiama.

Paiieškau apsivedimui me;ginos, 
nuo 20 iki 30 metų. Aš esu 28 metų. _____________
Kuri norėtu apsivesti ir turėti ramų Į saulinės sistemos, 
gyvenimą atsišaukite. (12)

S. A. Bartkus
8506 Sa-vinski st, Cleveland. Ohio.

j Pajieškau apsivediniui
, Aš esu 33 metų vaikinas. 
' laišku meldžiu paveikslėlio.

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

T----- 7"

Pajieškau Marijonos Lunaičiutes, 
Ukmergės apskr, \ aržų 
Atsišaukite.

Mari. ,Lunaitis
330 Island A've,

McKees Roiks,

sodžiaus.
(11)

Pa.

Aš Marijona Šlapikytč, najieškau 
-rolių Antano ir Jono šlapikių, gy- 
enančių Seattle, Wash. Meldžiu at- 
išaukti, -ar kas žino pranešti. Turiu 
varbtj reikalą. (11)

Marijona šlapikytč
Virvagalių kaimo, Lukšiu valse., 

Šakių apskr, Suvalkų gub.
Lithuania.

Pajieškau Juozapo Hanzos, Šiaulių 
tpskričic. Gubernio dvaro. Aš jo tė- 
as norėčiau susirašyti. (12)

Juozapas Bauža
Alleg Co, Box 24, Moon Rum, Pa.

Pajieškau b’-olio Zngrr.anto Pumou- 
"io. gyveno So. Arjeri <>j. Meldz.n 
atsišaukti.

Juozapas Pumputis
3710 S >. Hosmer st, Taconta, VVash.

Pajieškau draugės Onos JJruž.intč 
Yra lakai -svarbus reikalas atsišau 
kitę.

D. Mei nik
3710 So. llosmer st, Tae'-ma,

i

Pajieškau brolių Kaulo ir Motie
jaus Adomaičių. Garlevos parapijos, 
Suvalkų rčdy'ns. Atsišaukite ar 
įu”s žinantis praneškite, ri ra svar
bos reikalas iš Lietuvos

K. Avižonis
396 Broadivav, Bayonne, N. J.

Pajieškau Eizbčtas Gedutaitės po 
vyro Daukšienės, gyveno Ilartford. 
Conn. Jeigu kas žinote malonėkit 
pranešti arba pati lai atsišaukia.

Joe Savickas
Generai Dėl, Detroit, 74ich.

I

Paj’eškau pusbrolių -Juozo Kazlan- 
skio ir Ant. Gurskio. Taipgi Kazimie
ro Žuko; Vilniaus rėflybos Puzonių 
1 aimo. Jie gyventf Canibndge. Atsi- 
šaukite.

.Jonas Kazlauskas
29 Jenkins st, Duruyea, Pa.

Aš Silvestras Stambrauskas, pa- 
įieškau draugų Antano Glodenio r 
Kazimero Viliaus. Ab-i Šiaulių aps
kričio. Raudėnų parapijos. Taipgi ir 
kitu drangų ir giminių. Meldžiu atsi
šaukti. (12)

J. E. Si’vr tnr
Ifotel Dzford. Clinton, Mass.

PASAULIU RATAS.
Astronomiškas aprašymas musų 

,_______  ,2______  Moksliška knyga
' su paveikslais. Vertė iš rusiško J. 
Stropus. Ją galima tuojaus apturėti 
tik už 25c.

2. Kovotojas Už Teisybę. Šioji
Pajieškau apsivedimui merginos, knygelė parodo kiek prisiėjo nakentė- 

ruo 19 iki 24 metu mylinčios gražų ti už teisybę, kada nurodę 
šeimynišką gyvenimą. Aš esu 24 mc- mainių ni’ekšystę. 
ta. Su pirmu laišku prisiųskite pa 
veikslėli.

A. Beniuli.
354 8-th st, 'Moline, III.

-; tų veid- 
kuriems žmonės 

aklai tikėjo. Minėta knygelė išleista
(12) F. Milošauskio. Jos prekė 25c.

3. Kerštinga Meilė. Trijuose aktuo
se tragedija, iš šeimyniško gyvenimo. 
Parašė F. -Juškauskienė-F. J. Stro- 

Norėeiau susipažinti su lietuvaite j pienėnė. Minėtas veikalas lengvas 
mergina atba našle be vaikų ir apsi- |o§ti, tik 4 knygelių reikalinga. Jos 
vesti. Nub 20 iki 27 metų, ramaus i prekė tik 10c.
budo, tikyba nevaržoma; neaugštes- Virš paduotas knygas gulima tuoj 
nes per 5% kuri mylėtų dorą šeimy- gauti; laukt nereikės ir už čia pa- 
ni-ką gyvenimą. Aš esu 22 metų, žymėtas knygas galima pašto ženkle- 

ar 3 centus ant var-
nišką gyvenimą. Aš esu
mašinistas. Merginos norinčios ap- jfais siųsti jpo 2 
si vesti atsišaukite prisiusdamos pa- <Jo: 
veikslėli. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką. (13) !

VI. Marčiulionis
8303 Koschiusko Avė,

Cleveland, Ohio.

F. J.
8 Loring st.

STROPUS
So. Boston, Mass.

FARMA IR BIZNIS.
Parsiduoda labai pigiai didžiausioj 

Pajieškad apsivedimui merginos, I lietuvių kolonijoj gera farma. Ture- 
arba našles, 'mj skirtumo tikėjimo. Aš I damas 2 farmas ir biznį abiejų far- 
esu 21 metu vaikinas. Meldžiu atsi-i mų negaliu apdirbti, užtai parduodu 
šaukti, atsakyma duosiu kiekvienai Į labai pigiai. 148 akerių farma, budin- 

(12) kai. sodnas jaunas, 60 akarin dirba
mos žemės ir apsėta rugiais ir kvie
čiais; žemė gera, viskas auga. 88 ake- 
riai gero miško ir ganyklos geros, 

Pajieškau darbininkes merginos per ganyklas bėga upė labai žuvinga; 
-rbs našles, kuri norėtų dirbti krau- vienas Mokas iki geležinkelio stoties 
luvčje arba virtuvėje. Krautuvė yra ir apie tą stotį daug vasarnamių, iš 
minkštų gėrimų. Šeimyna yra iš 3 jų daroma gerą biznį, parduoda- 
ypatu. Mokestis pagal gabumo. Ma-jmi viską namie. Platesnių 

■ausiai 8 dol. sąvaitėje, dirbti pagei-, kreipkitės 
-laujama subatomis ir nedėlionrs. i 2 centus. 
Atsišaukite.

K. LIDEKa
306 Hamilton avė..

J. Begdaitis 
Mich. J-aning Ext

Escanaba, Mich.

žinių 
laišku įdėdami markę už 

(15) 
ANTANAS LESKAUSKAS 

Lake County. PEOCOUK MICH.
(12) i

, Diipucsne, Pa.
■

-------- JI__ i merginos, farmos.
metų. As esu 22 metų Mekestis pagal* sutartį. 

R. 1.

REIKALINGAS geras darbininkas 
Darbas ant visados. 

Atsišaukite. 
MIKE YONS 

’Fountain. Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos/ 
i»uo 18 iki 23 i, .,v. č.o ,..vW :
vaikinas. Meldžiu atsišrntklii, pri- j 
siunčiant paveikslą.

A. Mordasas
124 Louisiania St, IJuffalo N. Y". NIJ.SIKiRPK PATS SAU PLAU

KUS! ■ Lengva taip kaip nusiskust, 
patyrimas nereikalingas. Kerpa kada 
šukuojate, laiko amžinai. Didelis lai
ko ir pinigų sutaupintojas. Kaina to 
kirpiko $2.00, geležties 10c. viena. 
Iškirpk šį kuponą ir prisiu.sk su ?2 
šiandien ir gausit 3 geležtes priedu.

LEO. KARTZ. AGENTAS. (13)
P. O. Ros 116. .Munising, Mich.

Pajieškau pusbrolių: Jnhzo čteglio, 
Vilniau- rėdvbos. Rudziškin parapi
jos; Vinco ir Motiejaus Zagorskių. 
Varėnos parapijos. Kirklionių kaimo, 

juos žino, 
ir

I
I 

t

________ I Atsišaukite s»rbo kas ap’e
Paiieškau brolių Jono ir Antano praneškite. Turiu svarbų reikalą

Darvu Šiaulių apskričio. Malonėkite greit ižvažiuoiu į LietuVj
Paiieškau brolių

atsišaukti.

P. O.
Juozas Pargis

Forestville, Conn.

Tonas Zarauskas
640 Jbhston St,

St. Perth Anib.iy. N. J.

Pajieškau apsivediniui merginos, 
arba našlės be vtik’.j, nuo 25 iki 35 
metu, kuri mokėtų anglų kalbą. Aš 
esu Roylermekeris. Norėdama pla
tesniu žinių atsišaukite prisiųsdama 
naveislėlj. Vyrai te nerašo. (12)

Mike Mikalo
1130 Sarsfield pi., St. Louis, Mo.•

PajicM.au
prisiu.sk


8
v _

Švento Antano Stebuklas
Dviejų Aktų Komedija. Parašyta garsaus belgų dramaturgo Maeterlink 

Lietuviškai scenai parūpino V. K. RAČKAUSKAS.

VEIKIANČIOS YPATOS:
Y ______________

šventas Aatanas,
Ponas Gustavas,
Ponas Ašilys, 
Daktaras.
Kunigas,
Policijos komisaras,
žozef.
Du policistu,
Panelė Ortans, 
Viržini, sena tarnaitė.

Giminaičiai, giminaitės, pusbroliai, pussese
rės, svečiai.

Dalykas dedasi musu laikuose, nedideliame 
provinci j os miestelyj e.

PIRMA VEIKMĖ.

Po 
du- 
sie-

Turtingo, bet seno ir apleisto namo priemenė, 
kairės duris i gatv<. Gilumoje — liepai ir stiklinės 
ris į kambarius. Po dešinės — antros duris. Palei 
ną kanapos be užpakalinės atramos; keli suoleliai, gem- 
!iės, įkaltos į siena- ant gembių kabo skrybėlės, s varnai 
ir kitokios drapanos. Uždangai pasikėlus, sena tarnaitė 
Viržiai, augštai pasiraičiusi sijonus, ‘.ispirusi basom ko
jom į medines klumpes, plauna priemenės grindis. Laįks 
nuo laiko ji petraukia savo darbų, sustoja, pakrato gal
vų ir nusišnypščia balsiai j pasienį, paskui nušluosto mė- 
iinu savo žiurstu nosį ir akis. Suskambinta pas Įeina
mas duris. Viržini atsigręžia ir eina murmėdama durų 
link. *

Viržini.— Jau šešiasdešimts septintą 
sykį einu durų atsklęsti. Ir galo nesimato 
tiems svieto perėjūnams. (Praveria duris. 
Tarpduryje sustoja liesas, augštas, su plika 
kakta senis, be kepurės, basas, barzduotas,: 
ir barzda senai bešukuota. Apsisiautęs veik 
žemę siekiančiu rubu, ant- kurio randasi 
daugybė lopų ir lopelių; kažkurie lopai pa-: 
daryti iš kitokio audeklo, negu pats švar-; 
kas, bet dailiai ir švariai taip, kad neatrodo 
juokingai).

Viržini. (Suploja delnais sau per šlau
nis iš nusistebėjimo.) — Ir vėl elgeta! Ar 
jau jums nebus galo? Eina ir eina per kiau
rą dieną! Iš kur jų tiek ir yra?... Tarsi pa
keliui į atlaidus! Kas tamistai reikia? A?

Šventas Antanas.— Aš noriu Įeiti i vi-

iiinkui. pavargėliams, kamendoriui, vargo- 
nininkui, jėzuitams, visiems tarnams ir 
nan... Aš ištarnavau pas ją trisdešimts tre- 
us metus ir gausiu užtat trisdešimts ir tris 

šimtus... Juk tat neblogiausia?...
šv. Antanas.— Taip, neblogiausia.
Viržini.— Ji buvo teisinga: man visa

tos mokėjo algą, niekam nepasiliko skolin
ga... Kaip tenai nebūtų, maža tėra tokių po
nų, kad taip pasielgtų... Ji buvo šventa mo
teriškė. šiandien ją palaidos... Kiek vaini
kų prisiųsta... Vežimais vežė... Širdis links- 
ninasi. Vainikai ant lovos, ant kėdžių, ant 
uolų, ant grindų, visur vainikai ir visi iš 

kaltų gėlių. Puikus vainikai... Nežinai, kur 
ir kaip juos dėti.’... (Skambina už durų. Ji 
eina pas duris ir grįžta du vainiku nešina). 
Štai ir dar du... (Apžiūrinėja atsidėjusi ir 
-veria ant delnų). Gražus vainikai, ypač ši
tas... Palaikyk tamista juos, kol aš užbaig
siu savo darbą... (Perduoda vainikus Šven
tam Antanui; šis ima i abi rankas po vieną ). 
Šiandien p< pietų lydės ją i kapines; čia vi
sur turi būti švaru ir man tik-tik užteko 
laikų...

i
šv. Antanas.— Nuvesk tamista mane

! prie jos lavono.—

Viržini.— Nuvesti prie jos lavono?... 
Į Dabar?...

šv. Antanas.— Taip, dabar.
Viržini.— Ne. tas negalima... Reikia

■ dar lukterėti: jie valgo pietus...
šv. Antanas.— Dievas ragina mane;

: jau metas...
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COLOATE S RIBBON DENTftL CRlAM * 
s

PREUMONIA 
tankiai seka nepai
sant persišaldymo 
PRAŠALINK SLOGAS

tiiu/s

Pavyzdingos šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių formo

je — saugios, tikros — 
prašalina šaltį į 24 va

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

ną viršų su Mr. Hill’s peveikslu.
Visuose A pliekose.

kuris
MOS ________ ___________ _
bai gražiai siuva visokius KUBUS 
VYRAMS ir MOTERIMS U gerą 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per
site, rinkit, u visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis: (?)

P. Valiulis
42Vz HAVERHILL ST. 

LAVVRENCE, MASS.

Sako
DukitiMvins 

Colgate’s” 
IR DELEI KO? Dėlto, 

kad malonus skonis 
ir turiningas sūdėti- 
numas tam tikrų da
lykų šiame Colgate’s 
sutaišyme verste ver

čia kiekvieną 
naudoti jį dėl 
valyęio savo 
dantų nuoatos; 
tokis paprotis 
yra labai pro
tingas palaiky
mui geram sto
vyje save svei
katos.

Jus privalote mokinti vaikus ge
rai prižiūrėti dantis valant juos kas 

rytas ir kas vakaras su atgaivinančiai ska-

CASCARA^»QUININE

VIENATINIS JLAWRENCE

Kriaučius
pabaigęs RUTES SISTE- 

KIRI’IMO MOKYKLĄ. La-

KELEIVIS

Vardas “COLGATE” ant 
toiktiniu dalyku tai kaip 
‘STERL1NG" ant sidabro

•GERI DANTIS” COLGATE & CO. “GERA SVEIKATA" «

DAKTARAS NAMUOSE.
Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny

ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Be to yra daugybė 
geru pamokinimų slaptybių ir re cep- 
tų. Tokia knygutė yra reikalinga 
kiekvienam. Kaina $1.00. (12)

M. ZUKAITIS
451 Hudson Ave^ Rochester. N. Y.

GALIT PADARYT iDIDELIAS 
ŠTUKAS.

keturių bolių padarysi gerą štu- 
Tarpe pirštų pasirodo boįė, pas-

iš
ką- ....
kui bolės vėl pradeda pranykti; lie
ka trys, dvi, viena ir paskui prapuo
la paskutinė. Šitą štoką daro geriau
si štukoriai ir jus galėsit ją padaryti, 
jei turėsit sekretą ir tas boles. Kai
na $1.75 ir $2.00.

NUM. 2. Galit padaryt kad viskas 
nuo stalo bėgtų žemyn; paskui stalas 
pats pašoka augštyn. Y'ra stebėtina 
š.tuka, visi pradeda bijotis. Kaina 
$1.00 ir $1.50.

MAGIJOS (?)
P. O. Boy 772, VVaterbury, Conn.

& Altu iKttrsta, pasire 
daa visti pabliksi akyse

du.
Viržini.— Na jau! na jau! per purvinas 

tamista esi!... Į vidų benorįs, ką bepasakysi
te, a? Ir ko tamist?. nori?

šv. Antanas.— Aš noriu-Įeiti Į vidų.
Viržini.— Ir ko?...
šv. Antanas.— Aš noriu Įeiti Į vielų ir 

prikelti iš numinisių panelę Ortans.
Viržini.— Prikelti iš numirusių panelę 

Ortans?... Tamista proto netenki... ar ką?.. 
Kas tamista dc> vienas?

šv. Antanas.— Aš esu šventa.? Anta
nas.

Viržini.— Bene iš Padvos?
šv. Antanas.— Iš ten-pat. (Ąplink jo 

’-eidą pasirodo spindulys).
Viržini.— O Jėzau • Marija!... Tiesa!... 

t Plačiai atidaro duris, pati parpuola ant ke
lių ir sudėjusi rankas ant šluotkočio balsiai 
kalba: ”Svejka Marija” ir t. t. Paskui nubu
čiuoja skverną jo rūbų ir kalba veik proto 
netekusi): šventas Antanai, melskis už 
mus! Didis Šventas Antanai, melskis už 
mus!...

šv. Antanas.— Pasitrauk tamista ir 
duok man Įeiti... paskui galėsi ir vartus už
kelti...

Vižini. (Pasikelia; kalba rūsčiai ir ne
mandagiai.— Štai skurlis; nusišluostik ko
jas... (Šventas Antanas nerangiai atlieka, 
kas jam liepta). Geriau išsišluostik... ar ne
girdi, sakau geriau? (Uždaro duris).

šv. Antanas. (Rodo duris po dešinės). 
Lavonas guli aname kambaryj...

Viržini. (Nusistebėjusi).— Kas tamis
tai pasakė?... Iš kur tamista žinai?... Keista, 
stebėtina... Taip, jinai ten, aname kamba
ryj... Bėdina musų panelė.. Ji nesenai teuž- 
stojo septyniasdešimtš pirmus metus... taip 
dar jauna... Ar ne jauna? juk tai patįs gra-i 
žieji metai?! O kiek jį prisikamavo, kieki 
prisikentėjo!... Vienok ji buvo—ji buvo tur
tinga. Juk ji paliko turto už du milionu... 
Tik tu pamislyk sau — du milionu turto!

šv. Antanas.— Aha.
Viržini.— Tuos turtus paveidės du na- 

bašnikės giminaičiu — ponas Gustavas ir 
}M>nas Ašilys. Ponas Gustavas gaus namus, 
šiuos štai namus... Ji-užrašė visiems. Ji už
rašė klebonui, bažnyčiai, šveicarui, varpi-

i

i

f

Viržiui.— Ko tamista nuo jos nori? 
šv. Antanas.— Aš jau pasakiau., aš no

riu prikelti ją iš numirusių.
Viržini.— Tamista nori prikelti ją iš 

numirusių? Tai teisybė, kad nori prikelti 
ją iš numirusiu?

šv. Antanas.— Taip.
Viržini.— Bet^i pasimirė užvakar...
šv. Antanas.— Todėl tai aš ir noriu ją 

prikelti...
Viržiai.— Bet tuokart nebus jau pavel- 

dėjų ?...

sau

Trijų tūkstančių ir trijų šim-

šv. Antanas.— Žinoma, kad ne. 
Viržini.— 0 ką sakys ponas Gustavsfe?
šv. Antanas. — Aš nežinau.
Viržini.— Na, o mano trisdešimts tris 

šimtus, kuriuos ji man padovanojo dėlto 
kad pasimirė, juk ji atsiims atgal?

šv. Antanas.— žinoma... atsiims. 
Viržini.— Nesmagu...
šv. Antanas. — Gal tamista turi 

šiek-tiek sutaupinusi?
Viržini.— Anei surudėjusio skatiko... 

Aš turiu seną seserį: ji viską suvalgo, ką tik 
aš uždirbu...

šv. Antanas.— Jei tamista nenori nus
toti tų trijų tūkstančių...

Viržini
tų...

Šv. Antanas.— Jei tamista nenori jų 
nustoti, tad aš jos neprikelsiu iš numirusių.

Viržini.— 0 ar negalima butų taip pa
daryti, kad ir pinigai pasiliktų pas mane ir 
kad ir ji butų gjrva ?

šv. Antanas.— Ne, taip negalima. Rei
kia arba šis, arba tas išsirinkti. Delei ta
mistos maldų aš nužengiau nuo dangaus, 
tad nuo tamistos dabar viskas ir priklauso...

Vi' žini. (Valandėlę pamislijusi).— Vis
gi prikelk tamista ją iš numirusių... (Apie 
šventojo veidą užsidega spinduliai). Kas čia 
taip blizga?

šv. Antanas.— Tamista mane nudžiu- 
t ginai. •

A iržini.— Tad nuo to tai ir blizga?
šv. Antanas.— Taip; tas ne nuo manęs 

priklauso...
Viržini.— Įstabus dalykas. Vienok ta- 

j mista pasitrauk nuo užlaidų: dar gali jos už* 
! sidegti.

šv.,Antanas.— Nėra pavojaus; ta ug- 
! nis paeina iš dangaus. Na, vesk tamista 
mane i jos kambarį.

Viržini.— Juk jau sakiau tamistai, kad 
palauktumei. Aš negaliu lįsti jiems akys- 

■na: jie nepavalgę pietų..
šv. Antanas.— Kas jie?

(Bus toliau.) .

!

PIGIAI NUPIRKTAS 
BRANGIAI ATSIEINA

Šitas sakinvs niekam ge
riau netinka, kaip perkan
tiems vaistus. Jeigu jus, pa
vyzdžiu, kenčiate nuo vidu
rių užkietėjimo, blogo apeti
to, galvos skaudėjimo, ne
migęs bei kitų skilvio be
tvarkės daromų nemalonu
mų, tai Trinario Ameriko
niškas Kartaus Vyno Elixe- 
ris yra geriausiu vaistu, ko
kius jus galite gauti minė-j 
tom ligom. Bet štai kas nors! 
pasakys jums, kad jisai ar 
jinai žino vaistus dešimts 
kartų pigesnius. -Jus peseka- 
te patarimą ir nusiperkate 
tų pigių vaistų, tečiaus net
rukus jus patiriate, jog pini
gus kaip Į balą numetėt. 
Atatinkamas ir pagelbstan- 
tis vaistas visuomet lėšuoja, 
bet jis atsveria už ji duotą 
auksą. Taip ve sako ir p. 
Juozas Zeleznikas, rašyda
mas mums vasario 23 d.; 
”Star City, W. Va., Box 158. 
Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Elixeris yra 
daugiau vertas, negu pini
gai. Patariu nuoširdžiai ji 
visiems mano viengenčiams 
vartoti. Paskolinkite mano 
nilną vardą ir adresą.” Rei
kalaukite Trinerio vaistų 
pas savo aptiekorius bei 
Dardavinėtojus. Taipgi ga
lite rauti kitą vertingą vai
stą Trinerio Angeliką Kar
tųjį Toniką, sustiprinanti 
gyvybinę energiją. — Jo- 
seph Triner Co.. 133Š-43 So. 
Ashland Avė., Chicago, III.

Redakcijos Atsakymai!
RED. ATSAKYMAI.

Vienam iš narių ir Lietu-į 
vos medžiotojui (Hyde Pk.). 
—Už pranešimą tariame 
ačiū, bet dėdami Sadausko 
korespondenciją 
prakailbas, jūsų sunaudoti 
negalėsim.

Lietuvos 
Tamistos 
pilna cinizmo, dėlto abejoja
me apie, jos teisingumą. Ne
dėsime.

Jam bepiga.
Sakoma, kad 'Boocho ma

haradža turi 19 pačių, ir ga
li visas jas užlaikyti, nes 
moterjs tenai nenešioja nei 
čeveiykų, nei skrybėlių.

KIRPK PATS SAU PLAUKUS!
Tapo užpatentuotas nauiai išras

tas sanitariškas plaukų kirpikas, su 
kuriuom pats gali nusikirpti sau 
plaukus. Motinos gali nukirpti labai 
puikiai savo vaikų plaukus; patyn-

mas nereikalingas. Šitas pinigų tau
pytojas turėtų rastis kiekvienoje šei
mynoje. Gvarantuojamas ant 10 me
tų. Reikalaudami prisiųskite $2.00, o 
mes tuoj jums prisiusime kirpiką su 
paaiškinimu kaip ii vartoti. (13) 

S. MATAS,
1734 So. String St., Chicago. IIL

Svarbus pranešimas.
Turiu už garbę pranešti lietuviškai 

visuomenei, Kad jau išėjo iš spaudos 
senai pageidaujama knygelė "TEI
SINGA S KELIAS PRIE TURTO.” 
Šita knygelė išaiškina daug biznio 
ir šidirbystės paslapčių. Ji parodo 
kaip su mažu kapitalu gali pradėti 
savo biznį ir daryti gerą pelną sau. 
Šita knygelė parodo kaip daryti mui
lą, lažurks. amoniją; langams valyt 
plyteles, peiliams valyti miltelius, 
drapanoms plauti miltelius, ”ketčiu- 
pą,’’ gyduoles, vyną ir daug kitų daly
kų. Šitoj knygelėj yra pasakyta -kur 
galima gauti beveik už pusę prekės 
laikrodėlius žiodus, spiikas ir kitus 
auksinius daiktus, šita knygelė yra 
reikalinga kiekvienam žmogui. Jeigu 
manai važiuoti j Lietuvą, tai šita 
knygelė atidarys tau akis ir parodys, 
kad Lietuvoj reikia visokių produktų 
lai tu galėsi uždėti dirbtuvę Lietu
voje .ir daryt gražų gyvenimą. Nes 
šita knygelė viską pilnai _ išaiškina. 
<> jeigu Amerikoje gyvensi", tai tau 
ta knygelė čia. labiau via reikalinga, 
nes gali palikti turtingu sekdamas 
nurodymus iš šitos knygeles. Jeigu 
nemanai į bizni eiti tad vistiek tu be 
tos knygelės negalėsi būti, nes šita 
knygelė parodo kaip namie padary
ti kavą labai skanią ir sveiką gerti. 
Taigi pirk ir skaityk "Teisingas ke
lias prie turto" ir pagerink savo ir 
kitu gyvenimą. Užtai šiandien skaity
damas šitą svarbu pranešimą tuoj 
paimk plunksną i rankas ir liepk pri
siųsti jums "Teisingas k.'lias prie 
turto." Prekė šitos knygos tiktai vie- 

į nas doleris su nrisiuntimu. Pinigus 
i prašau siųsti mrmev orderiu arba po- 
' pieninį dolerį į laišką gerai suvinio- 
jęs. Adresuokite sitalo: i 15)

W. YURKUS,
618 V.'. 31-si St., Dept A.

i (. hieugo, I1L

i

Kas mana išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš p«T 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gargimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti >r dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslų' 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
$1.25. Galima gaut geresnėse aptieko-' 
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas: J

SALUTARAS CHEM1CAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

J. BALTRĖNAS, Prof. 
1797 Hajsted St„ CHICAGO. IL1.

šitą apgarsinimą turėtų perskaityt snis prisius, tas greičiau ir gaus. Jau 
kiekvienas, iškirpt ir pasitikt. turime daug užsakymų. (U) .

SEKRETŲ KNYGA.
Labai yra naudinga ir reikalinga 

kiekvienam skaitytojui, ypatingai ve
dusioms, vaikinams ir merginoms. 
Knyga laimės ir sveikatos. Prisiųs
kite dvi po 2 centus pašto štampas, 
męs prisiusime. Rašvk pas:

S. M. GAI.VIN. P. O. BoX 95, 
Bedford, Ohio.

Ši knyga tik ką tapo išleista per 
patyrusius specialistus dėl labo vi
siems. Siųskite greit, nes kas pirme-

-

• • • • • •••?

apie tas

: turime daug užsakymų.

mati 
i čių, J ' JĮ... į.

VtrtTfite LY-E*

r 4CT3 qylCįiįN
' INFLUENZO'S BAKTERIJOS YRA 

VISUR.
Jeigu jus nesijaučiat visai gerai, 

tad turite saugotis, kad nepaagutu- 
met Infuenzos. Toji liga pagauna sil
pnesnius' žmones pirmiausiai. Užlai
kyk savo vidurius gerai, kad nepa
gautų uždegimą ir jus jausitės ge
riausiai.

GARFILAX
Yra malonus paliusuotojas pavida

le peppermint saldainių. Jis apsau
gos uždegimo ir palaikys jūsų vidu
rius švariais. Gardus vartoti ir veikla 
greitai be skausmo. Geras jauniems 
ir seniems. Pabandykite GARFILAX 
šį vakarą ir jauskis smagiu ryte, 
liauk Garfilax pabandymui dykai. 
NESIŲSK1T PINIGŲ, tik išpildyk 

[kuponą, kuris yra apačioje, priduo- 
i damas vardą ir adresą:

Išbandymui kuponas dykai v 
Krank Garfinkel
Mfg. Chemist^ Dept L.-11

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

of "Garfilax”
Kame ..
Street .

City ..

Jaunikaičiui. — 
korespondencijai

I Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
L Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite
L ant 100 Salėm strM kur rasite visokiu naminių vaistų šaknų nuo ri- 
8 sakių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu 

mutizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- 
” nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingo li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, r.uo patrūkimo dėl vyru ir mo- 

į terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daKtarus per telefonų už- 
dvkų. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite į APTIEKĄ po numeriu . (1

5 109 SALĖM ST BOSTON, MASS.

DAKTARU OFISAI
MEDICAL OFFICES

22 TREMONT R0W, SCOLLAY SQUARE 
BOSTON, MASS.

Gydo slaptas Vyriškas ir moteriškas ligas. Krau
jo ligas ir nusilpnėjimą. Taipgi odos ligas.

Pirmą egzaminaciją ir Kraujo išbandymą, jeigu yra reika
linga, padarome DYKAI kas atsineš šį kuponą.

VALANDOS nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.
ri.jroainc lenkiškai ir rusiškai.

Silpnybės, paeinančios nuo persidirbimo. pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLEEI
“Bnugą Reikale ’’

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, dangiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Paia-Espelleris ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 

i* vaizbaženNiu -
ANOHOR Ikaras)

Jeigu ant pekelitr' nėra vaizbtženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 
neimkite. Visose aptiekose po 3»c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas •išdirbėjus:

F. AD. RICtfTER 4k CO., 326-330 Broadtrsy, New Ytrtt



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lukšiai, Šakių apskr. — 

Šiaje'apielinkėje žymiai ima 
reikštis judėjimas tarp be
žemių ir mažažemių. Tas 
aiškiausiai pasirodė laike 
rinkimų Į vietinę Valsčiaus 
tarybą gruodžio 15 d. Ne
žiūrint daugybės klinčių, ne- 
kuriuose valsčiaus rajonuo
se jie taip susiorganizavo, 
kad linkimuose visiškai lai
mėjo. Nesnaudė ir mušu 
"krikščionys^ demokratai,’' 

ypač jų vadai kunigėliai. Jie 
matydami, kad jų pusė svy
ra žemyn, nesidrovėjo taip 
sukiršinti miestelio davat
kas — vienintelę savo para
mą, kad tos griebėsi net ne
gražių priemonių, bi tik Įvy
kinti kunigėlių norus. Pra
sidėjus rinkimams, kunigė
liams paraginus, kad padau
gėtų balsų, netik iš visų 
kampų, bet ir iš elgetų prie
glaudos, pakėlusios nuo pa
talo silpnos ligonės, kuries 
pusė metų, kaip kitos ne
vaikščioja ir galėjo eiti.tik 
su pagelba k‘tų — vilko prie 
balsavimo. Viena prie komi
teto durų net griuvo žemėn 
ir smarkiai prasimušė kak
tą. Ir nežiūrint tos kruvinos 
kovos, Tarybon nei vienas 
iš kunigėlių nebuvo išrink
tas. Visi dabar aiškiai pa
matė, kaip musų kunigėliai, 
kišdamiesi politikon, šuo
liais netenka žmonėse pasi
tikėjimo.

Musų bežemiai ir mažaže
miai, kaip girdėt, labai rim
tai susimąstė, nes pamatė, 
kad tik organizuotu budu 
geriausiai savo klasės reika-

tik kuomet vienas jaunuolis 
paaiškino, kad kurdai ne po
litikos dalykas ir kad vi
siems privalu mokytis, jau
nimas pritarė ir dabar kur
sus lanko.

. Taujėnų jaunimas nebe
nori Uracho sėbrų garbinti 
h tamsos apaštalai daugiau 
jaunimui galvos nebesuks.

J. Kūdra. ‘

Pocvaičio dvaro, Žaliosios 
valsčiaus, ponas parsikvietė 
miliciją, kad ji prispirtų 
darbininkus geriau pono 
klausyti. Milicistai, pono ga
rai pavaišinti, Įsakė darbi
ninkams pono visame kame 
klausyti. Darbininkai su mi- 
iicistais gerai pasiginčyjo. 
čia yra darbininkas Lukšis, 
kuris idavinėja darbinin
kas. Darbininkų tarpe jis 
Įgijo judošiaus vardą.

Bedalis.

!LIEUVIŲ ATYDAI.
Gyvenantiems Connectieutt valstijoj.;

Jti norite turėti tvirtus čeveryuus, 
OVER GLOBĖ SHOE, jie yra 

iiett’vių išzi’rbystės ir/ labai stiprus. 
Kie’ viena pora yra gvarantuota, uė- 

tiu syk ilgiau negu kitų išd:.-- 
i -sčiu tever kus, dėlto, kad jie 

’.riar ii iš tikros geros skutos.
. KR GLOBĖ SHOE gali gauti 

ve r?i“ste segančiose krautuvėse: 
•V rERJJURY. CONN.

U Ccr.gr -ss avė.. 388 N. Main 
157 So. ’iaio st.. 139 Sauk st.
vr' t BR TA1N. CONN.

6-<5 N. Main st.. 30 Lafayette 
191 ,'daii: st.. 218 E. Mair. si.. L. DA- 

Shce Store.
NE'V HEVEN. CONN.

67 > Grane avė.. 1:U George st., 
■■'18 George s t., 122 Congress st., 69 
Ja:; st.. ,88 Statė st.
I MfTFORD. C0NN.

■A onien Shoe Store. 107 Statė 
J25 Paik avė., 12 Map'e avė.
2RIDCEP0RT. CONN.

121 Ccngress st., 347 Pine st.. 
■i .'lai n st.
- iM FORD. CONN.

4< 3 Main 
latan st.
\N SONIA, 

240 Main
Jain st. 
SEFL'ION.

19<> Ilaven avė.
DERBY. CONN.

Derby Polisą Corporation.
5INSTEB. CONN.

L' <*>!t & Cc. Shoe Store.
MER1DEN. CONN.

E. Main st., 202 W. Main st. 
NGiCtViSii. CONN.

Koseicsž Poiatski Coįrooration, 
Cos. rovse Shoe Store.

NE V. LONilON. CONN.
Colvmbia %Shoe a. i-'urnish 

138 Tdcin st.
PUTNAM CONN. 

?-i. Cohen, 89 Eim st.
WiLi ."iA.NTIC. CONN.

J. Cohen S'aoe Store. Main st.
TERRYV1LLE. CONN.

J. Bent, 61 Main st., 
UNION CITY. CONN.

13 Šoris? st.. H. 
Main si
ROCKVILLE. CONN.

F. W. Cieekowski, 1 Yiarket st.
i l NCHESTER. CON N.
245 N. Main st., 2'J Bissell st. A. 

Brc'.vn & Co. Shoe Store.
SEYVOUR. CONN.

Galite gauti kožneie krautuvėje. 
THOMSTON. CONN.

Morriston Shoe Store
BR1STOL. CONN.

j. Loman, 99 N. Main st.
Jeigu kiliose iš čionai paminėtų 

kiar.auvią c’ąr nėra OVER GLOEE 
SHi.:E. bet apgyventa lietuviais, pra: 
neškite rr.an, e aš aprūpinsiu. Jeigu 
kas nori dėtis nauja biznį arba pirk
ti seną, atsišaukite pas mane, aš pa- 
.tsrr.ausiu viską dykai.

i

st., 1*5 Main st., 55

CONN..
st., 51 Water st..

CONN.

i

'i

KAIP JŪSŲ KŪDIKIS MIEGA?
Riekt ienas kūdikis pri-;»lo miegoti gerai, 

ramus, tykus miegas, yra ženklu sveikatos.- 
gu .jūsų kūdikis !;;ike nakties verkia—jeigu nera
mus ir rervueias, tai gali būti, kad maistas, kuri 
jis naudoja, visas tas negeroves sukelią. Jeigu 
jus negalit kudi ic žii.dyt arba jeigu jūsų pienas 
netinki, jam. vartokite

Jei-

PARMOS! PARMOS!
L’.G..! .'KĘ DRAUGIJĄ didžiau 

kuri yra i;ž<lc.a pe; ANTANĄ 
Jiciuviai:, ukir.i.ikajs. Pereitu vie- 

zv:ai; pas'mus <ia ūmiausiai 
u vi>Amerikoj. Musų kovjijoj 
. laisvos ir katalikiškos, kurios 

ąa. idbūji r r,. Tu'.-įtiK* 2 parapijas

EAGLE BRAND

UKES pirkite per LIETUVIU 
šioj lietuvių kolonijoj Amerikoj-.1, 
KIEDĮ. Ji yra apgyvendir.ti: >u »80 
nu metu pas mus nupirko liu tikės-1: 
ūkių lietuviai perka iką-.u i.-i.-.nt syl 
yra 5 lietuviškos ūkiškos drauy'.k 
parengia pasitarimą, mitui; is i . 
ir kunigą. Tikimės greitu įgyti \uikanis įi«uv .k., nokykią.

Broli lietuvi! Jeigu iširi ar.t ūkės apsigyventi nepirk niekur kitur 
kaip tik musų kolonijoj, Scottville, MiiA., kur ,uė:i geriu tįsi gyveni
mą kaipo tikroj Navjpj Lietuvoj. Toje intu-ą kolouioi anglai ia.-me- 
riai nerimauja.' parduoda savo puikias fa mas ir kraustosi laukan iš 
lietuvių tarpo tai mes iš jų turime daugybę lamų paėmę ant parda
vimo: mažų ir didelių, su btidinkais ir su soda-.a, turime ir su gyvu
liais. ūkiškomis mašinomis. Duodam gyvulius mušiu..s ir ukes ant 
lengviausių išmokėjimų. Pas mus kraštas labai gražus ir paraiikiau- 
sis Amerikoje lietuv’ams ant ūkių ay.sigy vc--iti. Laukai lygus su ua’jjr 
gražių žuvingų ežerų ir upių, su geriausiai i.itai.sy 
keliais.
žemiu 
visokių 
bulvių, 
Miestas SCOTTVILLE, M’CH. >. a‘viduryje koloniją; 
daiktą, kur yra didžiausi ūkininkų turėsi. !' ' 
dūktų fabrikai, sūrių 
ir visokios krautuvės, magazinai. Už 8 mylių nuo musų kolonijos 
yra antra, portavas miestas LUDINGToN, MiCti., i kurį kasdien 
suplaukia daug la vų iš Chii ag sgMli'vaukes ir kiu: imesta. kuriame 
yra daug fabrikų ir du. 3 didelius taujus fabriku būdavo ja. čia yra 
visokių uždarbių.

Visi norinti ger" ūkių ir gerame daikte, atvažiuokite 
Mich.

Mes turime ir kitose trijose vietose ūkių parduoti, 
ūkės ir apielinkė yra daug prastesnės ir komunikacija 
Kuomet atvažiuosite, mes su automcbiliu po visas tas vietas jų - ap
važi uosim.

HART, MICKIGAN yra 22 milios nuo Scottville, Mich. Apie'in- 
kėje Hart 31ich. mes tu::me labai daug- ūkią paėmę ant pardavimo. 
Ten tikės daugiau tikusios sodnų augimui, pikių, vi.-nių, aviečių, rugių, 
grikių ir bulvių auginimui, nes ten žemė kalnuota smielis su žvyru. 
Mažai yra tikusios žemės dei lietuvi.-,: javų ir šieno auginimo. Per
tai ten 'ietuviai nemėgsta ant t-;, io gatnnko žemės a’r’igvventi; ta 
vieta yra garsinama per daug metą, o tik vis G lietuviai ten teansigy- 
veno. Tie, kurie norėsit va'. 'ams žemės, mes jus nuvežime j HART, 
MICH.

PEACOCK IR 1RONS, MICH yra už 29 mylių nuo musų, mes ten 
turime arti 29.000 akerių žemės parduoti nuo į5 iki $18 už akerį, ten 
yra da mažai apgyventa, tik keimvr.ai ir pustynės, tik tinka vien ge- 
riaus galvijų auginimui, nes yra d’-Jelts vainos ga.-ievos. Mes ten turi 
me ir su budinkais labai pigių farmų ir ant šettgvų; išmokėjimų. At
važiuokite, mes jus nuvešime tenai.

FOUNTAIN, MICH. yra už U mylią nuo musų. Mes turime ir 
apielinkėje CUSTER. MICH. Tose dviejose . turime daug ūkių 
parduoti su budini:ais, su sodais, vidutinės žemes parduodame tose 
vietose suvis pigiai ir ant išii okėjimv.. Ten turiine mažų ir didelių 
ūkių su gyvuliais ir įrankiais pa duoti. Atvažiuokite pas mus, mes 
visose vietose ap-odysime ir iš visų vien, nasirinkti galėsite kur pa
tiks ten galėsit pirkti. Siunčiame i rr-iestus lietuviams ant musų 
ūkių pagamintus valgomus p-oduktus. Turim? ant pardavimo 200,000 
gatavų inčiepytų fruktavų medelių, ir diegų. Turime parduot puikiau
sių rožių ir žydinčią krūmą ir paviešio irodek i. Priimame vasaros lai
ke miestų lietuvius vyrus ir moteris ant vai.arijų. A.įvažiavę su vi
sokiais reikalais kreipkitės prie musą LIETUVIU ŪKININKĘ 
DRAUGIJOS administratoriaus ANTANO RIEBIS antrašu.

LIETUVIU ŪKININKŲ DRAUGIJA 
Robinsoa Buildiuę, SCOTTVILLE, MICH.

-r-iri" .‘G -1 1-iri—

si: geriausiai ištaisytais žvyravotais 
Oras sveikas, vanduo gerus; žemė geriausi — molis su juod- 
ir^molis smelžemiti maišyta. Derlingiausia dei su juosou 
javų: kviečių, rugių, miežių, avižų, žirnių, binzą, komy, 
daržovių, sodnų. dublių, pievų “r GERIAUSIOS genevos 

>s, gražiausiam 
Svkenavitno valguiaų pro- 

svie-t • išdirbystės, bankos, bažnyčios, teatrui 
u»sų kolonijos 
i kurį kasdien

-

3

s

.S.-uttviile,1
(C U.\ Dt:.\ >r:D -VILK)

Tai yra maistas, kuris išauklėjo daugiau kūdi
kių i tvirtus ir sveiku.- vyrus ir moteris, negu ki
ti visi dii biinie.’i muistai sudėjus i vieną. Užgir
ius ir rekomeuduojrmas tūkstančių gydytojų.

Prisiųskit mums kuponą šiandien ir gausit jū
sų kaltoje m< itmL.no instrukcijas, taipgi ir pen
kiasdešimts keturių puslapių knygelę apie kūdi
kius, kurioje p.m; koma kaip užlaikyti kūdikius 
sveikais ir tvirtais.

Augšta vertė, atsakantumas ir ekonomija 
EAGLE BRAND pieno yra tinkamiausis pasi
rinkimas dei valgių gaminimo ir ant stalo. Var- 
lodamos ši pienų gaspadinės neturės bėdos su cu
kraus stoka, prie to jis daug pigesnis. Pirkit 
dešinę šAndien ir vartokit ji visokiems tikslams, 
kur reikalinga pieno 
Tapioca pudingu.

bet tenai 
menkesnė.

Raišupio kaime, Mariam- 
colės apskrityje, gyvena ge
rai pasiturinti ūkininkai. 
Derliaus gero sulaukę da
bar degtinės varymu užsi
ima. Vietos degtindariai vi
same Savaravo valsčiui pra
garsėję, jie visus Lietuvos 
bravorir^nkus- iškonkuruos.

Pernai rugių pudui mokė
jom 25—30 mr_, o dabar mo- 

ikam iki 60 markių, o kiek 
duosim kai ateis pavasaris?

Juodarbis.
j Mieraslavo valse., Alytaus 
i apskr., kuriasi žemės ūkio 
darbininkų profesinė sąjun
ga. Darbininkų spaudos fon
dui pritarta ir jau aukų su
mesta.

Panevėžys. — Čia vienas 
žmogus pardavinėjo viso- 

kbus lietuviškus laikraščius 
ir ''Darbininkų Gyvenimą.” 
Dabar jam "Darbininkų Gy
venimas” uždrausta parda
vinėti, iš jo visus numerius 
atėmė ir. sako, jei toliau par 

idavinėsiąs, kalėjime atsi
žiursiąs.

Ištroškęs teisybės.

}

Valkabalių dvare paliuo-' 
suoti nuo darbo 2 darbinin
kai. Abudu juodu buvo dva
ro darbininkų komiteto na
riai.

Bartininkuose buvo krik
ščionių susirinkimas. Šven
tas agitatorius daug ko pa
sakojo ir kvietė parinkti Į 
Kauno davatkų susirinki
mą. Susirinkime buvo 8 vy
rai ir 7 moterėlės.

Vargo Sakalas.

j. STANKUS
I i Cot>gr»>«s avė..

VV dTERBUR^. CONN.

ir cukraus. Bandykit ji su

šis kabelis ir Vardas 
v ra Jums G varanti ja

INSTEIGTA 1857 M.

?;:rs:duoda Geruose Aptiekose 
ir Groserių Krautuvėse

The Borden Conipany 
JOS HLDSON STREET 

NEW iORK.

Iškirpk kuponą. Pažymėk 
norimą knygutę ir prisiūk 
jį mums ŠIANDIEN.
Mrs ........................................
Stįset ....................................
City ........................................
Statė ....................... (8)
..Nurodymai apie Vargius 
.... Kūdikių Genovė.

Kiti BORDEN
Borden’s Evapcrated Milk
Bordc-n's Conder.sed CoCee

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

LAIKAS, tai PINIGAS
IMO. Ap- 
AGENTU. 

valandomis, 
Geras U2-

(13)

i Vilka viskio apskr. Alvito 
‘. žemės ūkio darbininkų pref. 
7 sąjunga jau nuo birželio mė- 

‘ > darbuojasi, turi 403 
i

• šventiems agitatoriams 
čia nesiseka, nors ir kunigė
liai visokiais budais baugi- 

_____ 7 ____ u _ na darbininkus, kad jie są- 
nors žodi tarti. Dėlto ponas Į jungoj dalyvauja, ..net išpa- 
smagiai jaučiasi. Atstatyti žintin žada nepriimti, bet 
darbininkai dar darbo ap- vis dėlto darbininkai i krik- 

"Jščioniu šventąją draugija 
buvo galima, visur skundė--nesiraše. Proletaras.

Si man iškeliu dvartų Alvi
to valsčiaus, ’ atstatyta 7 
darbininkai nuo darbo ir 3 nėšio 
darbininkai iš draugų tarpo ■ narius, 
išrauti. Pabartas dvaras1* 
tikrai "krikščionišku” liko, 
nes dirba tik seneliai darbi
ninkai, kurie bijosi . kam

AR NORIT TURĖTI GE
RĄ GYVENIMĄ..

FARMA. 90 akerių, 46 išdirbtos 
getos, lygios ir dėdingos žemės, 125 
vaisingu medžių, 10 Kambarių namas, 
taip kaip naujas, 2 barnės, 2 vištin.v- 
čies ir 5 kitokie bud inkai, visi gari; 
be to 7 karvės, 3 telyčios. 2 arkliai, 
•2-; vištos, 2 jaučiai, visokios mašinos 
vežimai, vežimėliai, pakinkymai; prie 
gero kelio, 5 minutes n-jeti į mokyk
lą; 3 niailės Į didelį turgų, karų lini
ja. Toji farnia turi Parsiduot ne vė
liau BALANDŽIO 5 d. Užklausimai 
anie šis farma turi būt anglu kalb-o- je - - -ir bus atsakoma tik angliškai. 

ISAAC KIEMAN 
SOU'frl SCITUATE. R. I.

Dykai Rašomoji Mašinuke.
Kam turi rašyti su plunksna, kadangi DY- 

K.'.I gali turėti gerą brukuojamą mašinėlę 
(Typpevvriter). kuri parašo gražiai ir aiš
kiau negu su pkiksna. Ant tos mašinėlės 
gali kiekvienas teisingai ir greitai rašyti 
laiške.- ir dokumentus. Labai paranki tiems, 
> urie negali gerai rašyti su plunksna. Pa
daryta gražiai, tvirtai ir niekados neužsi
kerta; rašo aiškiai, turi visas literas, nu- 
r.?erius ir raštiškus ženklus. Tą mašinukę 
turėtu turėti kiekvienas. Ji, parsiduoda po 

duodame kiekvienam DYKAJ, kas pirks musų lai-$4.00 ir brangiau, męs ją

darbininkai dar darbo ap
mokėjimo negavo. Kur tik

si, bet skundais nieko neiai- —■ ......... ■'■■■
mėjo. Pas musyra nesusi p- T()S j; JENOS JAU PRA

ĖJO.
; Tos dienos jau praėjo, ka
da sergantis žmones nežino
davo kokius vaistus reikia 
pirkti: pirkdavo tokius, ko
ki. 's rasdavo paagrsintus. 
:*.to’-g£T.uškas pirkėjas 
Iriioien nori tikrai žinoti, 

'■■y nc-;k?. Jeigu jis perka 
.TVnsr*Air.erikonšką Kar
iaus Vyno Eliy.erĮ. arba Tr’- 

su nerio Angedieą Kartuji To-

ratusių moterėlių, kurios 
darbininkus Įskundžia. Su 
jomis tai tikra nelaimė.

Įgaliotiniu (Įvaro yra po
nas Galiorius. b?t io niek?s 
nematė. Parai, kad žmonių 
akis apdumti,, giri ^i. 
važiuoją i Karaikvjčiv, 
atsiduria už Vištyčio 
legioninkus tartis, kaip 
elgtis reikia.

Rumckai. — Remeris
darbininkais labai žiauriai niką, tai jis daro tai, nes ži- 
apsieina. Panaktini Joną no. kad tie vaistai yra nada- 
BaltrušaitĮ užtai, kad jis romi iš tyriausių ir pamačly 
kėmeriui nekirto malkų, ne- viausių augalų. ”Trineri-j 
nešė vandens, atstatė nuo Amerikoniškas Kartaus Vy- 
vietos. -Jei darbininkuose no EIixeris yra pasekmin- 
butų daugiau vienybės . ir ginusiu vaistu skilvio bei- 

1 prašalinti. Mano 
žmona vartodavo Įvairias 
piliukes ir kitokius vaistus, 

Taujienai, Ukmergės ap- bet tik Trinerio vaistas su- 
skr.— Lapkričio 30 dieną gražino jai sveikatą/’ Tam 
musų klebonas per pamoks- rašo Stanislaw Gardocki iš 
lą užsakė, kad jaunimas su- So. Chicago, Ilk, kovo 9 d. 
sirinktų, nes noris pavasari
ninkų kuopą sudaryti. Jau
nimas susirinkimą atlankė, 
bet i krikščionišką draugiją 
atsisakė rašytis. Kuomet 
klebonas ir mokytojas pa
matė, k’ad iš jų darbų nieko 
neišeina, tai ragino rašytis 
| vakariniite įkuRgus, jauni-

KAS PAŠINAI DOS- ŠIUOM DIDE
LIU BARGENL?

Parsiduoda pigiai 5 namai, kuriuo
se gyve-ia 10 šeimynų ir 4 storai, tai 
li.islis bargena-5 ir 1751 ketvirtainė 
pėda žemės. Su šiuo pardavimu ei.ia 
•'ALGY'KLA su sodos fontanu, ke.n- 
tžių ir cigarų krautuvė su visais ra
kandais, prie išdirbi-no sodos yra ma
šinos ir du trokai. Tas biznis yra Ki
belėje lenku ir lietuvių kolonijoje. 
Oidelė proga pavieniai.“: arba korpo
racijai. Atsišaukite pas:

l»!l-7 LAKE VIEVY AVĖ. 
LOVVELL. MASS.

Tek 1099.

(13)

kad 
be t 
pas 
čia

kemeriai nos’es taip neries- varkei 
tų.

So. Chicago, III
Tr panašių laiškų gauname 
daugybę nuo žmonių, sirgu
sių influenza. ir patyrusių, 
kad Trinerio Angeliea Kar
tusis Tonikas yra geriausiu 
vaistu po ligai sveikstan
tiems žmonėms galima gaut 
nas visus aptiekorius. — 
Joseph Triner Cp., 1Š83-43

Svarbus pranešimas.
Turiu už garbę pranešti lietuviškai 

visuomenei, Kad jau išėjo iš spaudos 
-er.si pageidaujama knygelė 'TEI
SINGAS KELIAS PRIE TURTO.” 
šita knygele išaiškina daug biznio 
ir šidirb.vstės paslapčių. Ji parodo 
kaip su mažu kapitalu gali pradėti 
avo biznį ir daryti 'gerą pelną sau. 

Šita 5 nvgelė parodo kaip daryti mui- 
:n, lažurką, amoniją, langams valyt 
plyteles, peiliams valyti miltelius, 
drapanoms plauti miltelius, ”ketčiu- 

gyduoles, vyną ir daug kitų daly
kų. Šitoj knygelėj yra pasakyta kur 
galima gauti beveik už pusę prekes 
laikrodėlius žiedus, špilkas ir kitus 
auksinius daikl is. Šita knygelė yra 
reikalinga kiekvienam žmogui. Jeigu 
manai važiuoti Į Lietuva, tai šita 
knygeli atidarys tau akis y- parodys, 
kad • .-.etuv'.-.j reikia visokių produktų 
tai 'u galėsi uždėti dirbtuvę Lietu
voje Ir daryt*gražų gyvenimą. Ne3 
šita knygelė viską pilnai išaiškina. 
O jfeig'i Amerikoje gyvensi, tai tau 
<.z ' r.yzelė da labiau yra reikalinga, 
nes gali palikti turtingu sekdamas 
nurodymus iš šitas knygelei. Jeigu 
rmianai Į bizni eiti tad vistiek ta be 
tos knygelės negalėsi būti, nes šita 
knygelė pamd- kaip namie padary
ti kavą labai skanią ir sveiką gerti. Taigi oirk ir kaityk 'Teisinate- 
ias prie turto” ir pagerink ’sav© ir 

kitų gyvenimą. Užtai šiandien skaity
damas šitą svarbų pranešimą tuoj 
paimk plunksną j rankas ir liepk pri- 
siusti mrns 'Teisingas kelias prie 
turto.” Prekė šitos knygos tiktai vie
nas doleris su prisiuntimu. Pinigu* 
prašau siųsti monev orderiu arba po
pierinį dolerį į laišką gerai s u vi n jo
jęs. Adresuokite šitaip; r 151W. YURKŲk

Išnaudok šią trumpą PROGA pagerinimui savo GYVENIMO, 
versk savo l-’uosą laiką į pinigus, o tas gulima u-riekti esant 
Atsišaukite tuojau norinti dirbti, kaip liu;* r.::- nuo darbo 
taip ir ištisą laiką, pažymėdami da-i'artin? saro užsiėmimą. 
DARIUS. Visą agentavsmo mokslą suteikiam DYKAI.

THE SEN-RAYTO CO.
6617 Wade Park Avė., • Clėvehnd, Ohio.«■ ■■■ ■ - , -----—~~ ------  ~ ~ "• ! —•---- ~7 A"—.—„ ~ ~ ~ "Į

MORRIŠ KATZEFF
*

Atiteka -.asus
OFF1CE:
735-733 Oid South Bldg.
294 tVashingtpn s,t,

žjushin, Mass.
Te’.: Fort Uill 3424-1972.

teisini š-kus reikalus visor.

0FFICE:
S 32

Tek:
Gyvenimo vietos .telepnone:

BroacKvay,
So. Boston. Maaa.

So. Boston 4S1-M.
Roxbnry 4238-24.

krodėli. TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $6.75.
Jeigu norite turėti gražų ir tvirtą La.kr<xdeą. prie 

darbo arba šventadieniams, tai nalau.t. h parasy.-.
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minutes, turi gražius tvirtus viršus su gra^u cifer
blatu ir gali laikyti daug metų. Nie.cnr negausi- ge 
resnio laikrodėlio prie darbo. LaiKroceas y.a vel
tas $9.(X:. mes tik per trumpą lai-tų ue: supažindini
mo publikos parduosime po r-'ž.-i. u p.I‘*eoyt^±vV_1®' 
nams duosime DYKAI rašoma masmel^. Jeigu no- 
•niro turėt’ ta vertinga laikroden ir r.iasmuę, ca4 ii S? X-k. tik prisiųsk 25c. Sidabrinį ari,a štampo- 
mis rankoinigių. o likusius S6.o*» uzain^esiv paimdami 
SkSFir mašinukę. Rašykit tuojaus ir adresuokit;
laigroac . rraCTICAL SALES CGMI’ANY

1219 NORTH IRVINO AVĖ.. De; t. 2-> CHICAGO. 11.L.

iZLEFONAS į 

Or. i, C. LanžžIus-SnyiBOur: 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS t 

Vajandos:.. i
9—10 ryte. ;

Sare- 489 DROADM-AY ' 

SO. BOSTON. MASS. »

ANODIJA i
»

Viena iš reikalingiausių » 
vaistų namuose.
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Ant 21 
akmens 

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už- 
sukamas, vy ns-. 
ko didumo, ant j 
20 metų auksuo- į 
tas su išrašytais 
d ube: tavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

geižkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
ka-: žinoti. Gvarantuotas ant -0 me
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes is- 
Sfasimešį laikrodėlį ant Kiekvieno ad
reso užSO.75 C. O. I>. i.r.perS,r1?»r^ kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokei^ ne 
cento. Atsiminkite, jus 
met už tokį pat laikrodėli ašie 82o W 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
ta* leaciogžlis ir kabuti* dyitai tn 
kiekvienu laikrodėliu.

KKCELSIOR TrATCH CO,
-.t*. Afhmrfagi 04C..UMC • *■!*«

Daktarai sako: ”Geri ir sau- 
s vaistai sustabdyti viduriu 

gėlimą. Reikia p’-lti ant cuk
raus 3-5 iašus ir imti, kol 
skaudėjimas-gelimas apstoja. 
Galima ir vaikams duoti po vie
na lašą ant cukraus. Neduokite 
jaunesniems, kaip dvieju metu 
vaikams.”

Taigi ir tamista pasipirk ta 
naudingą vaistą.

Tirka ir stipri.
Jatui’s anodija kaina $1.00. 

Užsakymą ir pinigus pasius
kit* šitaip adresuodami: (II)

P. A. JATUL
Aptiekorius

P. O. Box 2128,
BOSTON, MASS.

»

uj » ■ ■ ■

----------------...---- - > 
z nogiu- kasosi galvą.

l.-.-i'l yaieng-. int niežėjimą. 
Kasjin:: i pasidaro papro
čiu. ir niurnėt žmogus ka-
.įiviiičic.nl:. Bet jis 
no. Kad jam niežti, ir 
-i kiti tą žino. » 
Vyr.-.i ir mot -rįs icnči.1 

n'ežė.iinią. nuo pleiskanų! 
o kenčia bereikalingai. 
ne< tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kas;:-.;.'•'•!, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

K U F* ZT S Į
panaikins visus nicžėiimtis jr Iy; tš y?--.-r,s rims pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais Suviigyrnas gaivo> apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

Re I-ULES yra maistinga matidy.iė galvos o i.-'-t ir plaukams. 
Ii nesugadins nei jautrizrs:os odos. J-.;- negalite apsieiti be 
R.TI-'LES. jei turite ui. iska-.ą. ...
> lūs amiekininka randi“'--5 : r.s “tž ryc bonktttę. Mes taipgi 
g.J,.u.- atsiąsl ji’.i: • : - “ ' ' ’ :-’- r-,- nt» jūsų 75 ct-nrns pačtp
markėmis ar nioncy o.-d. r, kuriuos siųs, ite šiuo adresu:

F. AO. RICHTER & CO., 326-330 Frc«J-»ray. Kew York

Stebuklinga Formula
PASINAUDOKITE TUOJAUS.

Pagalios pasisekė mums surasti gydymo hadą Įvairiau
sių SKILVIO LIGŲ- Toj* formula susideda iš sekančiu 
trijų ypatybių:

1) Ji gydo skilvio neveiklumą; ,
2) Ji priverčia pilvą dirbti;

3) Ji sutrumpina pilvo tvirškinimą.

T r VINUM CINCHONAE J f
I . V. KARTUSIS VYNAS 1 • V.■ 0 • xx2A Iv 1. wOim v A L’

Jis suteikia palengvinimą ir nuraminimą, padaro veik
lesniais ir sutvirtina vidurius. Toji formula užtvirtinta 
chemijos departamento Washingtone, D. C.

Reikalauk Karčiojo Vyno jūsų aptiekoje. Jeigu jus jo 
negautumėte pas jus aptiekorių, rašykite pas

TER8ACE CITY PEARMACEUTICAL CO.
2 HUDSON ST. YONKERS, N. Y.

,l,l»»l»>»llllll»l . .......................*^'***^

itmL.no
%25c4%25afiviii%25c4%258dic.nl
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S KELEIVIS
t

f Labdarystės Draugijos
Ketines Žinios

v
—<• •

Tirpstantis sniegas 
nuodijo vandeni.

I
už-

Nemažiau kaip 300 ypatų, 
tų tarpe 60 augštesnės i 
kyklos mokinių Cambrigeje 
susirgo nuo vandens.

Manoma, kad tirpstantis! 
miegas atnešė i miesto van
dens rezervuarą kokių nuo
dingų medegti. kurios užimu 
dijo vandeni. Technologijos! 
Institutas vandenį tyrinėja. 
Sveikatos Biuras išleido sa
vo pmkiamaeiją. Įicrsergė- 

. damas miesto gyventojus, 
kad negertų vandens pirma 
jo neatvirinę. Vienas gydy
tojų Sveikatos Biurui ra-į 
portavo. kad turis 39 ligo
nių, susirgusių nuovandenš.! 
Simptomai tos ligos yra šie: 
vidurinė šiltinė, apsilpnėii- 
mas ir giliu suirutė. Mirčių 
da neatsitiko.
Paė^ 3.000 bonką degtinės!

Muitinės viršininko padė
jėjui M. B. Mann’ui liepiant 
padaryta krata pereitą ne
dėldieni So. Bostono uostan 
atplaukusiam garlaivyje 
■’Cretic.” Atrasta 3.000 bon- 
kų degtinės ir vyno. Laivas 
atplaukė iš Italijos. Laivas 
taipgi atgabeno 2,032 pasa- 
žierius. Atrasta pasažierių 
bagaže degtinė taipgi likos 
^paimta. Daugiausiai vienok 
tų Amerikoj dabar drausti
ny gėrimų atrasta laivo in- 
gulos skyriuje.

tf iy,-----------------
Ateinančios suimtos vakare 

bus švento Antano 
stebuklas.

Ateinančios subatos va
kare, t. y. 27 kovo. Lietuviu 
salėj, So. Bostone, LSS. 60 
kuopa vaidins da niekur ne
vaidintą garsaus belgų dra
maturgo ir filizofo Maeter- 
linko parašytą veikalą var
du "Švento Antano Stebuk
las.” Veikalas pilnas* gar
daus juoko ir sykiu vaiz
džiai atskleidžia šių dienų 
žmonių sielą. . Jise parodo, 
kaip vienai turtingai sen
mergei mirus susivažiuoja 
giminės ir giminėmi- pasi
vadinusieji. kad pasinaudo
jus palaikais, kaip visi jie 
apraudoja įnirusiąja, gar
džiai bepuoiaudami, kaip į 
tuos namus atsilanko "Šven
tas Antanas" ir prikelia iš 
numirusių nabašninke, ir 
kaip paskui taji vargšą nu- i 
gabena i beprotnami. Y ei- j 
kala matvti velta kiekvic 1 
nam, dėlto _ nepraleisk:te; 
progbs. VaiGinimas Tiras: ■ 
dės lygiai nuo 8 valandos į 
vakare. Bo teatro bus da| 
gražus koncertas.

Nuo pereito ularninko tę
siasi Lietuvių Labdarystės 
draugijos fėrai, parengti 
namo palaikymui. 'Parpė ki
tų draugijų oficialiai fėruo- 
se dalyvauja ir LSS. 60 kuo-.. i

mo-'pa. Ji turi savo stalą ir par- 
“ - .davinėja įvairius fėiams 

skiriamus daiktus.
Nežinia kodėl šįmet 

lioniečiai nedaug įdomauja 
sako, kad katalikai ii* kom.i 
nistai ferus l>vikotuoją, tuo 
mi. žinoma, knisdami bend 
ram Lietuviu Namui.

Ui ‘S

PRAKALBOS.
Ateinantį nedėldienį Lie

tuvių salėj. So. Bostone, bus 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 2 kuopos 
parengtos prakalbos. Kai- ■ 
bes <irg. V. Ambrozaitis apiei; 
Lietuvos padėti ir abelnai 
; pie šio momento nuotilpus 
it jų svarbą ateičiai. Darbi- 
m nkai privalo susirinkiti vi- 

kadangi atėjo valanda, 
darbininkams i*eik irn- 
auiio likimą i savo ran- 

Prakalbos prasidės j
o 2 vai. po pietų, viršuti-j

i s”lėj. ' ’

i už pardavinėjimą į 
;oteilios tikietų.
i-ą nedėldieni arrne-* 
;be po num. 41 Knee- 

i.. policija paėmė 2.751 
ių. 18 dominas, ir ki- 

j’i lošimams pabūklų, 
čštav. kliubo užveizėtoją 
‘7 kitus ten atrastus žmo-

1

Progress Shoe Manufacturing Co

I

L&isviiįminiu kuopo.s \.ik; 
riene pavyki.

Pereitą necėklieni Liet t 
vių salėj buvo vietos iit-ėuvių 
laisvamaniu kuopos pareng
ta draugiška vakariene. 
Svečiu susirink., daugiau 
negu tikėtasi ir visi links
mai ir draugiškai liuos-1 lai
ką praleido. Kunigai 
kus pasakė pamok-lą. Bar- 
berys Galinis pateikė m-u:- 
viškos smagios muzikos; 
jaunimas pašoko, o seno - 
n.ieji svečiai po vakarienes 
gražiai pasikalbėjo. Vien-; 
žodžiu, vakarienė pavyko; 
gerai.

» i

MOKSLUI VIĮ V A K A RA S.
Nedėlioj, 28 kovo. Lietu

vių Svetainėj, kertėj E ir 
Silver gatvių, So. Bostone, 
bus Lietuvių Studentų Kliu- 
bo koncertas ir prakalbos 
Svetainė atsidarys 7 valan
dą vakare, o kaip S (Į laiką) 
prasidės programas. Įžanga 
visiems dovanai.

Dainuos gabus daininin
kai, Bronius ir Katrina Si
manavičiai iš Providence, 
R. I.. ir p-lė P. šarkaitė iš 
Cambridge'aus. Smalkos so
lo A. Stankus ir skambins 
oianą p-lė Emilija Stonkai- 
tė iš Montello, Mass. Taipgi 
dalyvaus i>lė M. Gagnen
* anglė!, pagarsėjusi pianys-
• ė.

Kalbės Kliubo pirmininkė 
p-lė Zuzana M. Puišiutė.

Visi, kas tik gali, turėtu 
atsilankyti i šitą susirinki
mą pasiklausyti dainų, mu
zikos ir prakalbu.

Rengėjai.
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PRAKALBOS, z

28, nuo 
Bostono 
N. L. D. 

prakal- 
re- 

adv. n, \", ri. 
žymiau- 

; aiškinama 
ir tt. TAip- 

■ni Lietuvos

kovo
So. 

salėje, 
rengia 
’’Sandaros'’
Norkus, 

M. Venis 
kiti

Susitvėrė didelė lietuvių 
korporacija.

Nuo 1 d. kovo So. Bostone 
susiorganizavo lietuvių kor
poracija su. $100,000 kapita-

Nedėlioję; 
7:30 vakare 
Vlunicipal 
Komitetas 
bas. Kalbė
daktorius K 
L. J. Bagoičus, 
Ivaškevičius ir 
•’ kalbėtojai. I>u.- 
Lietuvos padėtis 

bus parduodat 
T aisvės Bonai ir renkamos 

au-

-

SI. 
r ada 
t i pa: 
k a 
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u •
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Pranešimas Visuomenei.
Finansinis Kompanijos Stovis pabaigoje 1919 n. buvo sekantis:

ATSAKOMYBĖ:
Už tavorą .... 
Paskolos........
Mortg. ant namo ....'. 
Šerų parduota už .... 
Procentai ant mortg . 
Procentai ant paskolų

Viso ...
> jm,t Certifield

k

lu. Į korporaciją Įneina visi 
turtingieji Bostono lietuviai 
vertelgos, profesionalai ir 
laivakorčių agentai.

Korporacijos 
aprūpinti lietuvių 
persiutime pinigų i 
ir aprūpinime visų 
norinčių keliauti Į 
arba atkėliaujančių 
tuvos.

Korporacija jau 
dideli plotą žemės su 3 mū
riniais ir 6 mediniais na
mais ant kampo Broadwa.v 
ir E. ir ant kampo Silver st.' 
ir Church avė., kurio vertė 
siekia i $60,000.00. ir tenai, 
atsidarė ofisą, kuriame pri-' 
ims pinigu- išsiuntimui Į 
Lietuvą ir ves kitus reika
lus

tikslas ym 
reikalus 
Lietuvą 
reikalų, 
Lietuva 
iš Lic-

nupirko

i.ietuvos varguoliams 
kos.

N. L. D. Komitetas, prie 
kurio yra atstovai visų di
džiausių So. Bostono lietu
vių draugijų. Apart kitų 
darbu dėl Lietuvos, getružės 
k d. rengia kolekto= dieną. 
-Tau rūpinamasi leidimu.

N. L. D. Komitetas.
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Kriaučių Atydai!
SUTVERTA IR INKOR

PORUOTA ANT $50.000 
KAPITALO RUBSIUVIV 

BENDROVE.

Viri kriaušiai ir dirbtuvių 
vedėjai malonėkite atsišauk
ti. kad 
spėkomis 
protiškas 
dirbtuvių 
Rašykite:

American Eagle Riincoat 
Manfg. Co., Ine.

.454 Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

išvien bendromis 
sukėlus kapitalą ir 
jiegas uždėjimui 

čionai ir Lietuvoje.

TURTAS:
Pinigų ant rankų .... $7,511.22 
Tavoms ant ranku . . 46,527 21
Pinigai už tavorą .... 13,771.80
Čeverykų darbe........ 23,193.19
čeverykai gatavi .. 3,103.92 i
Namai-jsteigimai .... 39,723.73
Kauc. i: įmok, pinig. 2,508.53

Viso ..................   $136,339.93
Viršui paduotas stovis yra atrastas

... $12,510.96 
... 21.900.00 

15,000.00 
53.513.29 

225.00 
160.68
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.... $136,339.93
Pubiic Accoun- 

tants (valdiškus knygų peržiūrėtojus) Haskins & Sėlis, 84 Statė St., Bos
ton.

i

Namuose po num. 114 Ha- 
rison avė., suėmė 3.000 lio- 

’ prijos tikietų ir areštavo 
:. E. Abramą už jų parda

vinėjimą.

!

Bo 
tei-

Reikalingi Tuojaus!
l-mos KLESOS MAŠINISTAI 
MILLING MACIENE
•PERATORS 

i.ATHE Ii ANOS
Y! INDER GR1NDER

5PEF. ATGR 
AUTOMATIC SCREVV 
MACU! N B OPERATORS 
3ORING MILL
JPERATORS

PLANER HANDS
iP’.NCH HANDS

NAKTIES SARGAS
Operuoja 28 dirbtuvės So. 

-tone. Darbas ant visados
-ingam žmogui; gera mokestis, 
nesusipratimų su darbininkais 
:ėra. Atsišaukit pas:

G. L BYLIN
P.) Centrai st.. • Boston. Mass. 

Room 4. Panedėlyj ir Ketverge 
nuo 9 iki 1 po pietų.

MERGINOS IR MOTERS 
orio KAMBARIU ir VIRTUVES 
DARBO. Atsišaukit pas 

PRIŽIŪRĖTOJA
YOl NG'S HOTEL

COURT SQ.,^STON, MASS.

TOOL ir DIE MAŠINISTAI 
REIKALINGI.

Turi gera: mokėti savo darbą. 
Didelė proga dėl tikrai gero vy
re GERA MOKESTIS.

Al TOMATIC ALUMINUM
HEEL CO.

G21 Albane st.. Boston. Mass.

■
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MES NORIME VISUOMENĖS DOMĄ ATKREIPTI.
Kad ši bendrovė yra inkorporuota pagal Massachusetts Valstijos 

Įstatus ant $100,000.00 ir todėl yra viena iš tvirčiausių ir saugiausių Iš
taigi].

Nors šėrų yra parduota už .... $53,51329,
bet viso biznio vertė yra ... $136,339.91.

Prie to reikia pridurti, kad "namai ir Įtaisymai” yra paduoti ta pre
ke kiek kaštavo. Dabar vien namų vertė, kur yra tris akrai žemės ir tris 
geri namai — pakilo du syk tiek, kiek kainavo.

Dabartiniu laiku. Bendrovės dirbtuvėje dirba suvirs 100 darbininkų 
ir padaro 30 tuzinų čeverykų kas dieną. Vietos yra užtektinai, tik reikia 
pinigu ant lavono ir mašinų, o išdirbyste tuoj padidinsime iki 60 tuzinų 
kas dien. Parduoti galima tiek kiek padirbame, tik reikia padidinti išdir 
byste, ir j;elnas tuojaus bus didesnis negu dvigubas.

Su pora desėtkų tūkstančių dolerių mes tą atsieksime. Todėl ir krei
piamės prie visuomenės šiuom pasiulyjimu:

Bendrovė turi dar už $46,500.00 šėrn, po $100.00 kiekvieną. Nežiū
rint kad uždarbis tų Šerų prekę dikčiai pakėlė, bet iki ] dįenai Birželio 
(June) šėrai parsiduos ant lygios po $100.00. Daugiau kaip 10 šėrų vie
nas negali pirkti. Po Birželio šėrų prekės bus pakeltos.

Pinigus ir Šerus siųskite čekiais arba money orderiais tiesiog i:

Progress Shoe Manufacturing Co.
88-92 Spark st., Brockton, Mass.

Direktorių valdyba
Adv. F. J. BAGOČIUS, Prez.,
A. ČIŽAUSKAS, Vicc-prez.
ST. A. MILČIUS. Sekr.,
PET. VAIČIŪN AS, Kas.,

‘▼’Vv

j - Į
i ANTANAS ČERAŠKO, jisai: 
dirba paminklus ir kryžius, pir- 
;niau jis gyveno So. Bostone; te
gul pats atsišaukia arba kas; 

: apie ji žino malonėkit pranešti 
! i o adresą. Jį reikalauja Banka 
reikale paskolos. (?)

R. VASILIAUSKAS 
į 567—2-nd st So. Boston, Mass.

REIKALINGI TUOJAUS 
s jrrrj Karmų darbininkai. Atsi
šaukite pas Mr. GALMAN 
BOSTON STATĖ HOSPITAL 

Dorchester Centre. Mass.

TIKRAS BARGENAS 
S2.OOB BONBI RY §2.000.

šeimynų namas, įtaksuotas 
$2,500, parduoram už $2.000
prieinamų išlygų; Skamba-j 
ir maudynė žemai, 4 kamba-' 
ir maudynė viršuje, 2 cėbe-j 

šil-

Į
i

i2-jų 
ant 
ant 
riai 
riai
riai, misinginis suvedimas, 
tas ir šaltas vanduo, gazas ir pe 
ėiai.. G. N. JONĖS

51 Cornhill. Boston, Mass.

GERUS ČEVERYKUS.
Užlaikau gerus, naujos mad >s <<■- 

verykus VYRAMS ir VAIKAMS. 
Taipgi taisau visokius č.-vcrvkus .r 
uadarąu iš sent; taip kaip naujus. 
Pataisau gerai ii pigiai; Užeikit per
sitikrinti. Visiems patogi užeiga prie 
ietuviu svetainės. (12)

A. ABAZORIUS
St., SO. BOSTON, MASS. !301 E.

INVESTMENTAS
PARSIDUODA 3 šeimynų mū
rinis namas, 14 kambarių: užpa- 
kalyje 7 kambarių namukas, ant 
\lbany st., Roxbury; už intak- 

suotą vertę. Atsišaukit pas
L. A. Johnson. 133 Eustis st., 

ROXBURY, MASS.

NAUJOKAITIS ATIDARĖ NAUJĄ 
KRAUTUVU

Ant kampo E ir Fi'tr. st. Antanas 
\aujokaitis atidarė naują valgomu- 
ų daiktų krautuvę, kur galima gau- 
i visokios mėsos i'- ko tik norima, 

■’rderiai pristatomi ant kožno parei
kalavimo. Ateikite pažiūrėti. (13) 

A. NAUJOKAITIS.
208 W. 5-th sU So. Bosto.n. Mass.

REIKALINGI AGENTAI.
Kalbantis lietuviškai ir angliškai. 

Yra gera proga prasilavinti ii už- 
iirbti tjerus pinigus. Atsišaukite.

’ A. N'AMAKSY (13)
(1-th froor)

19-21 Milk st., Boston, Mass.

ŠIM ČIU ŽINIAI.
Turiu pasiutų peretkų. (Shoe 

Uppers), skuros, drebiu pamušaims 
ir visokių Stičing ir Vamping maši
nų. Viską parduodu pigiai. Kreipkite.? 
aišku arba ypatiškai. (!3‘

A. C. ŠIDLAUSKAS
329 Nortb. Avė., 

North Abington, Mass.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

»

/

■

»

PININGOS

i t

f

PET. TAMULEVIČIUS, 
JUOZAS VAIČIŪNAS. 
KASTAS Y URG ELIU N AS.

A jt.

Gydytojas ir
Chirurgas.

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

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAM ST. 
CHICAGO, ILL

TEL. K U LEVĄ RD 2160.

Da A. J. Karalius

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESU ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Cotnmmiss.
66—67 Joumal Building 2

262 VV ASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.

I

LI ET U V IS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 BROADVVAY, SO. BOSTON 
Tel. So Boston 27 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
” 6:30 ” 9

Nedaliomis nuo 1 iki 3
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bertainis susirinkimas. Na- Į 
rius ir norinčius prisirašyti j 
kviečiame atsilankyti.

Kp. Raštininkas. p

Laisvamanių susirinkimas.
i žtnyčioj, 26 kovo nuo 8 

vanare Lietuvių apatinėj 
salėj Įvyks LLF. 30 kuopos

AR JUS ŽINOT?
Kad męs priimame ir nepatyrusias merginas, išmokyt jas 
gerą, amatą IŠDIRBTI GUMAS 
ir mokame joms Į savaitę $12 ir Bonus, kada mokinasi. 

Po trumpo laiko jos gali uždirbti nuo
$25 iki $30 SAVAITĖJE.

pagal jų gabumą ir gerą produktavimą.
Pasakykite ir savo draugėms apie tai.

Hood Rubber Company.
184 PURCHASE ST. BIGELOW AVĖ.

BOSTON, MASS. WATERTOWN, MASS.
Tiktai 20 minutei nuo Park street.

------------------------------------- --------------------------------------------------------
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Linimentas

LIETUVON!
Jūsų giminės ir draugai rei

kalauja pagalbos. Jums nerei
kia išbandyti. MUSU 40METŲ 
PRAKTIKA, užtikrina Jums, 
kad Jūsų pinigai pasiųsti per 
mus pasieks siuntėjus greitai 
ir be jokių kliūčių.

Pinigų siuntimo musų spe- 
ciališkumas.

M. H. Bernstein Co.
Bankieriai

101-105 Siltm St 
BOSTON, MASS.
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i Tel. So. Boston 1771

• ♦ Dr. J. Jonikaitis
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Chirurgas ir Gydytojas 
Ofisas: 495 E. BROADVVAY, 

So. Boston, -Mass. 
Valr.dos: nuo 9 iki 11-tos iš ryto 

nuo 7 iki 9-tos vakare.
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GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.

parduadame 
Salyklo no 
80c. ir pri 

( )

Visus tavorus 
pigiau negu kitur. 
12'zįc.. o apynių po 
siunčiu visur.

K. Grigas
238 D st., So. Boston ?.Ia.-s.
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Tek: Richmond 2957-M. J

Dr. David W. Rosen H
Raiba Lietuviškai, Lenkiškai ir 1 j 

Rusiškai. j j
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- < 

PTAS LIGAS. !'
VALANDOS: ’ Į F

Nuo 8 iki 10 ryto. ))
• Nuo 2 iki 3 dieną. i Į

Nuo 7 iki 8 vakare.
3 2 1 H A N O V E R S T . $ 

BOSTON, MASS. »

Tel. Haymarket 4154 
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL. FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.

......................

Tel. So. Boston 506-W •
DAKTARAS •

A. L. KAPOČIUS:
4
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4
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4
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|Dr. L. J. Podderl
S Iš Petrogrado. g
| GYDO SLAPTAS VYRU IR | 
> MOTERŲ LIGAS. S
X Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. Ž 
Įįj VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 5? 
S iki 9 vai. vakare. ®
5 Kalbu R skai ir Lenkiškai. (2) Z 
| 69 CHAMBER ST.. BOSTON. | 
© Telephone: Haymarket 3390 g

!

Didžiausia Lietuviška

APTIEKA

LIETUVYS DENTISTAS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo f iki S vak.

Severa’s
Gothard Oil

arba Utn likras tepalu privalo vi- 
Miomet rastie* natnorne. idant M- 
.sitikiniuoM*. kur reiktlu'ijania te- 
palus paviršutiniam vartojimui. 
Cai^tumet tuojau, apturėti creit^ 
ir pa-ekmine* palengvinimą nuo 
■vairiu nesmagumu. Pasielgsite 
iSmietingai nusipirkdami

fSeveros GothardiSko Aliejaus), 
kurs vartojamas, kaipo linimentas 
arba paprastas tepalas nuo rheu- 
matizmo. neuralgijos, persitempi
mo, tinimo, padidintu gyliu, rau
menų ir sąnariu sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu. 
Kainos : 30 et. ir f et. taksu, arba 
60 et. ir 3 et. Uksu. Pariduoda vi
sur aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO. 

cedar r a pids i~'WA
•K

NKDtUOMIS 
iki 1 pietą.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio name 

251 Broadway, tarpe C ir D St*.
80. BOSTON, MA88.

PINIGUS Į 
LIETUVĄ IR 

LENKIJĄ
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JEIGU JŪSŲ NAMŲ' ?
STOGAS PRAKIURĘS-:
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Tai šaukitės lietuvio STOGU 
TAISYTOJO, kuris turi savo 
amate atsakantį patyrimą; 
darbą atlieka kuogeriauriai. .Jei 
tik Jums reikia stogas pataisyti 
ar naujas uždėti, tai kreipkitės 
prie; 414)

PETRAS PLEVOKAS
116 W. Fourth SU

So. Boston. .Mass.

NUSIUNčIAME 
PIGIAUSIAI, 

SAUGIAUSIAI, 
GREIČIAUSIAIt

People’s Exchange
INCORPORATED 

BANKIERIAI

78 SALĖM STREET 
BOSTON, MASS.
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Naujiena Visiems.
* »Pirmą siuntinį vaistų iš Euro

pos gavome ir dabar turime 
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje variuojami.
. - Jeigu negauni kitur, ateik pas 
mus, męs turime. Receptus iš- 
pildome visokius, Amerikos ir 
Europos daktarų.

Taipgi užlaikom visokių iš- 
dirbysčių ir patentuotų prepa- 
ralų. Kadangi visokių vaistų 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurių čia pa- 
duodam.
Kraujo Valytojas ..............$1.50
Nervų Ramintojas ..............$1.50
Nuo slinkimo plaukų ir 

pleiskanų ........................ $1.25
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo niežu ir parkų........... $1.25
Nuo saulės nudegimo .... 75c. 
Nuo Reumatizmo ........... $2.00
Bobro Lašai..........................$1.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 
Periamas visokių

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

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

Klausdami ko nors atsiųskit* 
krasos ženklelį atsakymu. -

Adre«uokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
373 Broadway,

So. Boston, Mm.
•<»


