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Metai XV.
darbas bus sutrukdytas, bet 
ir pačiai nepriklausomos 
Lietuvos ateičiai gręs dide
lis vargiai beapveikiamas 
pavojus.

Turėdami omenyje visą 
padėties svarbumą, pasira
šiusieji skaito reikalinga 
apie jų organizacijų nusis
tatymą pranešti Vyriausiai 
Rinkimų Komisijai.

Pasirašė:
Sosialistų Liaudininku 

Demokratų Partijos C. K. 
vardu M. Šleževičius.

Demokratinės tautos lais
vės „Santaros” vardu Dr. J. 
Alekna.

Sosialdemokratų organi
zacijos vardu S. Kairys.

kad tarp Rumunijos ir so- bintas karės stovis? • . vįilstiec\P Sąjungos C. I<
vietų Rusijos eina derybos Delegacijoj atstovavo: so- vaiau ‘ Klmka- 
ir kad galima tikėtis taikos, cialdemokratams St. Kai- 

liaudinin-Į 
kams M. Šleževičius. '-----
liečiu Sąjungai A. Rimka, 
Sabas, Vėdegis ir Bieliūnas, 
žydų grupėms Rozenbau- 
įKis, „Santarai” Leonas. Vi
sos delegacijos vardu kalbė
jo St. Kairys, o kitų partijų 

i atstovai jo. pranešimą parė- 
,mė.
i Delegacijai buvo atsaky- 

Londone gauta iš Mask-ta, kad karės stovis busiąs 
vos žinių, kad Denikino ge-,

’inerolas Bredov. kuriam-va-į 
. dovaujant buvo rengiamos: 
‘ - Ukrainoj skerdynės, likos 

užmuštas. Ji nušovė jo pa 
ties tarnai.

True translation fued with the post-inaster at Boston, Mass. on March 
24, 1920, as reųuired by the Act ofOctober (i, 1917.

Rusija užmokės visas
• t- ’ - -

r’

V skolas, sako Leninas.

Lietuvos partijos rei
kalauja tuojaus nuimt 

karės stovį

Siuntiniai Lietuvon True translation filed with the post-master at Boston, Mass. on Marcii 
24, 1920, as reųuiretl by the Act ofOctober 6, 1917.

NORI TAIKOS SU KAPI- čiaus jis pripažįsta, kad žvė- 
TALISTIšKOMIS VALS- rišku darbu būna ir sako, 

TYBĖMIS.
rišku darbų būna 
jog taip būna daugiausia 

„ . , . . . dėlto, kad dideliuose Rusijos
ka.m„Un_1f.tlSK^1l pa’ plotuose nėra jokios polici- 

jos.
I
i

matais yra negalimas 
daiktas.

BESARABIJOS GUBER
NIJA TEKSIANTI RU

MUNIJAI.
Iš Bucharesto pranešama,

Londono „Daily Herald’o” 
redaktorius George Lansba- 
rv, kuris vra didelis bolševi
kų šalininkas ir tik dabar 
parvažiavęs iš sovietų Ru
sijos, kur jis viešėjo ištisus 
6 mėnesius, paduoda sutrau
ką Lenino kalbos apie Rusi
jos padėjimą šitokioj for
moj :

„Rusija yra pasirengus 
užmokėti pasauliui visas sa
vo skolas. Mes ne atmesime Varšavoje. Galutinas 
nei vieno skatiko. Mes su- rinkimas —
tinkame, kad Anglijos bau- nors Rumunijos miestų, 
kieriai atvažiuotų Rusijon 
ir priduotų mums visas savo: 
apyskaitas, kiek mes esam 
jiems Skolingi. Rusijoj yra; 
tiek gamtos turtų, kad mes 
galime atsilyginti su visais 
skolininkais.

„Kas dėl Rusijos preky
bos su kitomis šalimis, tai 
mes trokštame, kad tuo tik
slu butų kuogreičiausia už
vestos derybos. Mes sutin
kame užmokėti auksu ir 
prekėmis už viską, ką tik 
pirksime. Ypač mes norime 
pradėti prekybą su Ameri
ka ir Anglija. Mes norime 
baicti karę ir imtis darbo.

„Rusija supranta, kad ko
munistiškais pamatais ne
galima vesti prekybą su ki
tomis šalimis, todėl mes no
rime vesti ją tokiais budais, 
kokie komercijoje yra pri
imti. Komunistiška Rusija 
turi eiti su kitomis valstybė
mis tuo pačiu keliu patol, 
pakol bus pasiektas bendras 
pamatas.

„Kas dėl tiesioginių dery
bų su vakarų valstybėmis, 
tai aš esu pasirengęs susiei
ti su Llovd George’u bile 
kur ir bile kada. Aš žinau, 
kad sykį mes susieisime, tai 
tuomet jau bėdos nebus, bet 
pakol skolos bus atmokėtos 
ir prekyba atnaujinta, pir
ma reikalingas pasitari
mas.”

Tai esanti paties Lenino 
kalba. x

Nuo savęs Lansbury pri
deda dar šitokią pastabą: 
„Leniną ir Trockį žmonės 
idolizuoja. Jiedu dalyjasi su 
žmonėmis vargais ir gyvena 
ne geriau už kitus. Žinoma, 
sovietų sistema da nedirba 
švelniai, bet visgi ji eina to- 
bulvn.

„Pinigai Rusijoj dabar 
nereikalingi. Popieriniai pi
nigai neturi jokios vertės ir 
prie geros tvarkos jų nerei
kia. Žmogus gauna reika
lingų sau daiktų tiesiog už 
savo darbą.

„Maskvoje dabar įžanga 
į teatrus yra nemokama, o 
mąistas dalinamas visiems 
lygiai, tai pinigai niekur ne
tinka.”

Kalbėdamas apie skelbia
mus boisevikų žiaurumus, 

• LansLury pasakė, kad įkai
tinti reikia lygiai bolševi
ku*, kaip ir kitą pusę. Te-

KITAIP RINKIMAI I
STEIGIAMAJ’ SEIMĄ 

BUSIĄ NEGALIMI.

žmonės tada jieškosią kito
kių kelių savo reikalams 

ginti.
Šiomis dienomis pas mi- 

nisteįių pirmininką Galva
nauską nuvyko visų Lietu
vos kairiųjų partijų delega
cija ir pareikalavo, kad Lie
tuvoje tuojaus butų panai-

kuri atiduos Rumunijai Be- rys, socialistams 
sarabijos guberniją. Rumu
nų atstovai Malotza ir Bod- 
noresco tuo tarpu tariasi su 
Maskvos valdžios atstovais 

susi
rinkimasbusiąs katrame

I 
!

Lenkų pafrontėje vėl pra-j 
Vals- sudėjo šaudymai. Dauguvos, 

Vievio ir Kalvarijos krypti
mis apšaudė musų sargybas. 
Užimtose vietose lenkų ka
reiviai labai plėšia gyvento
jus. Suvalkijoj lenkai šaukia 
18%, 1897, 1898 ir 1899 m. 
naujokus.

UŽMUŠĖ DENIKINO 
GENEROLĄ.

Noskė priverstas rezignuoti.Pagalios, kelias siuti-
■ niams į Lietuvą atsidarė. 
Amerikos lietuviai gaji da-

■ bar nusiųsti savo giminėms 
reikalingų daiktų per paštą.

„Keleivio” redakcija tei
ravosi So. Bostone pašte 
apie smulkmenas ir gavo ši
tokių paaiškinimų:

Siuntiniai į Lietuvą ant 
pašto jau priimami. Į siun
tinį galima dėti kas tik pa
tinka: muilo, arbatas, au- 

į cleklo, drapanų,- 
peilių, žirklių, 

i Galima įdėti ir maisto, 
patartina dėti kenuose, 
kitoks gali pagesti.

Siuntinys gali sverti iki 
i22 svarų; sunkesnių paštas 
nepriima. Kas nori siųsti 
daugiau, gali padaryti dau
giau bundulių: Už persiun
timą reikia mokėti 12 centų 
nuo svaro. Už 22 svaru bun-j 
dūlį tuo budu pareina $2.B1. 
Siuntinius galima ir ap- 
di austi (inšiuryt).

Bet prie drapanų ir kito
kių daiktų nereikia maišyti 
knygų, nes knygų siuntimui 
vra visai kitokios taisyklės. 
Siuntinys su knygomis ne
gali daugiau sverti, kaip l 
svarai ir 6 uncijos, ir jos ei
na pigesne kaina: po 8 cen
tus nuo svaro, arba 1 centas 
už kiekvienas 2 uncijas.

Paduodant ant pašto siun
tinį, reikia išpildyti tam tik
rą dekleraciją. nurodant ko
kie daiktai ir kiek jų siun
čiama.

Apmokėjus Už persiunti
mą, Amerikos paštas prista
to siuntinius į Kauną, o iš 
tenai jau Lietuvos valdžia 
turi žmogui pristatyti, ir 
kiek lėšuos pristatymas iš 
Kauno į paskirtą vietą, tai 
iau pats daiktų atėmėjas 
turės Lietuvos paštui* pri
mokėti.

Jeigu dėl kokiu nors prie
žasčių siuntinys negalima 
butų pristatyti, arba jeigu 
adresatas atsisakytų jį 
priimti, paštas sugrąžins jį 
siuntėjui, atgal.

Siuntiniai turi būt pada
ryti drūčiai, į stiprią popie- 
rą suvynioti arba audeklu 
apsiūti. Skrynelės iš lentų 
butų geriausios, bet jos 
sunkios, be reikalo reikią 
mokėti.

arbatas, 
čeverykų. 

kirvių ir tt. 
bet
nes

RUHRO APYGARDOJ EI- užimtas valdžios kariume- 
NA KRUVINA KOVA

8,000 žmonių užmušta; iš to 
skaičiaus 850 žuvo Berline.

nės. Iš Breslau valdžios ka- 
j riumenė turėjo pasitraukti.

Paryžiuje gautos žinios 
sako, kad nuo 13 kovo, kaip 
junkeriai buvo užgriebę 
Berliną, Vokietijoj žuvo 
jau 8,000 žmonių, iš to skai
čiaus 850 buvo užmušta vie
nam tik Berline.

Vėliausia telegrama iš 
Berlino sako, kad karės mi- 
nisteris Noskė įteikė prezi
dentui Ebertui savo rezig
naciją ir prezidentas ją pri- į 
ėmęs. Laukiama ir daugiau DARBININKAI STEIGIA 
permainų kabinete.

Nepriklausomieji socialis-i _____ __ ____
tai reikalauja, kad ministe- kovo sako, kad visa vakaru 
nu kabinetas butų sudary-j Vokietija yra darbininku 
tas iš vienų darbininkų kle- rankose ir jeigu valdžios ka
sos atstovų, ir sakoma, kad riumenė bandys tenai !ver- 
valdžia jau esanti gatava ši-'žtis, bus didelis kraujo pra- 
tą reikalavimą išpildyti. I” ”

Šitos žinios parodo, kad!
Noskė, (Stipriausis Ebertp niomis, tenai jau sudaryta 
valdžioje žmogus, buvo pri- grynai darbininkų valdžia, 
verstas išeiti iš jos Neprik- kurion buržuazijos partijos 
ausomujų Socialistų ir dar-neįleidžiamos.
bininkų spaudimu, Nedėl-i Berlinas prisipažįsta, kad 
dienio žinios sakė, kad da- centralė Vokietijos valdžia 
bartinis valstybes kancleris neturi spėkų sugrąžinimui 
Bauer turėsiąs pasitraukti normalio padėjimo Vestfa- 
ir kad jo vietą užimsiąs vei-|lijoj. Angliakasiai į darbą 

federacijos tenai da negrįžo. Tečiaus 
bolševizmui vokiečių mai- 

i neirai nepritaria. Jie stei
gia atskirą valstybę, vienok 
stoja už konstitucijinę val
džios formą. Krasos ir te- 

įiegrafo ministeris Giesberts 
'atvyko pas juos iš Berlino 
pasitarti, ar negalima butų 
susitaikyt.

ESSENE? ARTINAS 
MUŠIS.

Bruselio žiniomis, Esseną 
užėmė pereitoj pėtnyčioj 

armija „iš apie

SAVO VALDŽIĄ.
Žinios iš Kopenhagos 23-- -------------------- -- V V U 

lių kabinetas butų sudary-; Vokietija yra darbininkų 4-o r-, i e* TTiAVMT------------------- . 1. • •• i T • i

liejimas.
„Sočiai Demokraten” ži-

valdžia.

Duodi suėmė. Iš Slokhol- 
‘mo braneša. kad "Lietuvos 
valdžiai reikalaujant suim-j 
tas žinomas lietuviams vai

zdžios pinigų aikvotojas 
Duodis. Paimti jo pinigų j 
įdėliai banke 13,705 kronos 
ir duotas įsakymas sekvest
ruoti visą jo turtą. Lietuvos 

! pasiuntinys Aukštuolis teis
me pradėjo bvla prieš Duo- 
dį.

-
Liet. Raudono Kryžiaus mi
sija išvažiavo į Maskvą tar
tis su Sovietų valdžia dėl 
Įkaitų apsimainymo ir trem
tiniu grąžinimo. Misijos pir
mininku yra Dr. Alekna, o 
nariais T. Petkevičia ir V. 

i Barkevičius.

Mažosios Lietuvos atsto- 
•vai, Streikvs, Lakšas ir M. 
i Jankus, atvyko į Kauna tar- 
!tis Mažosios ir Didžiosios ; 
I Lietuvos susijungimo klau-Į 
simais. l

panaikintas.
Re to da ,kairiuių partijų 

atstovai padavė. Šteigiamo- 
•o Seimo rinkimų komisijai 
šitokį pareiškimą: 

l Žemiau pasirašiusiųjų or
ganizacijų atstovai, numa
tydami pragaištingas Lietu
vos ateičiai pasekmes, jei 
kraštui nebūtų patiekta pil
nos laisvės renkant Steigia
mojo Seimo atstovus, skaito 
savo pareiga pranešti Vy
riausiai Rinkimų Kųprisijai 
štai ką:

Rengiamas rinkti Steigia- 
masai Seimas tuomet te- 
igaus tikros krašto atstovy
bės reikšmės ir turės reika
lingos jo darbui moralės ir 
teisinės autoritatės, jei bus 
išrinktas demokratiniu bu
du ir jei visuomenė galės lai
svai išvystyti ir pravesti 
rinkimų kampaniją.

Tam tikslui skaitome bū
tinai reikalinga, kad

L. Tuojau butų panaikin
tas karo stovis, ir rinkimų 
laisvė nebūtų varžoma jo
kiais kitokiais įsakymais ar 
įstatymais;

2. Iš 1-ojo punkto einant, 
visiems Lietuvos piliečiams, 
turi būti patikrinta žodžio, 
spaudos, susirinkimų, orga
nizacijų laisvė ir asmens ne- 
liačiamybė;

3. Turi būti iš kalėjimų 
naliuosuoti visi politiniai 
kaliniai, kuriems neprirody- 
ta, kad jie yra nepriklauso
mos Lietuvos priešai;

4. Pafrontės zonoj palie
kamas karo stovis turi būti 
taip pakeistas, kad politinio 
gyvenimo ir rinkimų laisvė 
ir ten nebūtų varžoma.

Žemiau pasirašiusieji tvir
tina, kad jei rinkimu laisvė 
tuojau nebus aukščiau mi-| 
,netu budu kraštui laiduota,! 
plačios musų vusuomenės - 
minios,negavus galimybės vyriausybės 1 . ...
pasiųsti Seiman tikrų savo suvažiuos pakaktinai 
atstovų, £ ” j;;
^.te^amojo Seimo ir įieško-’kinį, 
ti kitokiu kelių gyviems sa- sistoti

, - . , -iV0v.rei.balams apginti. Pasi-gali tai na
kuri plauke grasiusieji yrą įsitikinę, kad užmokėti s...........- , .. .

_ . Bostoną .Kai tu, tuomet vidujinė kova Lietu- ti gali pernakvoti gelezinke-
su laive nuėjo juriu di.v..an voje įgaus tokių formų kad lio' stotvje po militare sar- 
ir Sjosd* oiiiinkai netik ramus kuriamasis gvba

JAPONIJOJ LABAI 
NERAMU.

Iš Pekino pranešama, kad 
•Japonijoj paskutinėmis die
nomis prasidėjo didelis 
bruzdėjimas, kuriame daly
vauja ir kareiivai. Kabineto 
puolimas esąs neišvengti- 
nas. *

NUĖMĖ NUO GATVIŲ 
POLICIJA.

Corko mieste, Airijoj, 
juodašimčiai užmušė majo
rą MacCurtainą, kurs buvo 
sinn feinų partijos žmogus. 
Valdžia bijodamosi, kad 
sinn feinai nepradėtų jai už
tai keršyt, nuėmę nuo gat
vių visa policiją.

AIRIAI BIJOSI ATGIE- 
ŽOS.

Airijos sinn feinai mano, 
kad užmušimas Korko mies
to majoro yra pradžia Ang
lijos desperatų politiškos 
atgiežos. Londono laikraš
tis „Sunday Pictorial” taip
gi yra tos nuomonės, kad. 
Airijoj susidarė gauja juo
dašimčiu, prisiekusių keršy
ti sinn Seinams už kiekvie
ną jų užmuštą Anglijos val
dininką. Juodošimeiai esą 
prisiekę išlupti sinn feinams 
aki už akį, dantį už dantį. 
„Sunday Express“ rašo, kad 
kelios dienos algai keturi 
ginkluoti tokie juodašimčiai 
įsiveržė Korko mieste Jigon- 
butin, apiplėšė visas sinn 
feines norsės ir pasitrauk
dami priverie ias atgiedoti 
„God save the King” (Die
ve sergėk karalių).

PRIGĖRĖ 5 ŽMONĖS.
Audrai ištikus pereitoj 

savaitei netoli Bostono nus
kendo ant jūrių didelė laivė 
su anglimis, 
Virginijos j

Klaipėdos sritis ir visa 
: Mažosios Lietuvos dalis į 
i šiaure nuo Nemuno vokiečių 
'jau paliuosuota. Vasario 15 
:i Klaipėdą atvyko vienas 
francuzų batalijonas.

M. Yčas, pasak 'Lietu
vos,” „savais reikalais”, iš
važiavo į Paryžių ir šveica- 
rijų. _

Gučkovas, spalininkų va
das, vieši Kaune. Ko jam te
nai reikia?

VALSTIJOS DEPARTA
MENTO PRANEŠIMAS.

Amerikos, piliečiams, keliau
jantiems į rytinę Europą 

per Šveicariją.
Žmonės, kurie turi Ame

rikos pasportus ir keliauja 
į rytinę Euroną per Šveica
riją, gali tikėtis, jog bus su
laikyti šveicarų militarės 

; Lašelyje pakol 
i žmo

guli eiti pro šalį nių (1,000) pripildyti trau- 
‘ ” * ’ " - ‘ ‘ Jie. kurie norėtų ap-

Basclio viešbutyje 
adaryti, bei turės 
savo iškaščius. Ki-

i;

Ii

DEPORTUOS 100 KO
MUNISTŲ.

Imigracijos valdininkai 
New Yorke sako, kad komu
nistai bus deportuojami tais 
’aivais, kuriais bus vežama 
Europon pašalpa. Ant tų 
laivų busią deportuota giri
nėmis 400 komunistu, kurie 
dabar randasi valdžios ran
kose.

SENATORIUS NUTEIS
TAS KALĖJIMAN.

Suvienytų Valstijų •sena
torius Truman H. Newbe- 
rrv iš Michgano valstijos li
kos nuteistas 2 metams ka
lėjimo ir užmokėti $10,000 
pabaudos už vogimą balsų 
rinkimų metu. Kartu su juo 
nuteista da 15 jo rinkimu 
„kampanijos menedžierių” 
ir j " rolis.

•uausia unijų j 
nirmininkas Kąri Legien.

Abelnai imant, žinios vie
na kitai prieštarauja. Pa
vyzdžiui, vienos jų sako, kad 
generalis streikas jau at
šauktas ir Berline grįžta 
tvarka; tuo tarpu kitos skel
bia. kad Nepriklausomieji 
Socialistai veda generalį 
streiką toliaus ir kad Berli- 
ie statomos barikados.

Dabar Ebertas daugiau-j 
;ia kreipiąs domos į Ruhro' 
kasyklų apskritį, kur komu-! 
ristai yra stipriausia įsika- spartakų armija „iš apie 
■ę. Valdžios kariumenė jau 100,000 vyrų, su 70 kanuo- 
buvo susirėmus su sparta- j lių ir šarvuotais automobi- 
<ų spėkomis, bet po krūvi- li«i§?’ Užėmę miestą sparta- 
io mūšio buvo atremta su.kai tuojaus apskelbę tenai 
dideliais nuostoliais ir nu-i „sovietų respubliką.” Gene- 
varyta atgal į Weselio for- ralio streiko komitetas pa

tarė darbininkams 
prie darbo, bet 
norį tęsti streiką 
pakol bms įvesta 
diktatūra.”

Bet Londono' 
ginkluotu darbininkų ir ka^ 

Essene 
nors tas

ą. Ebertas dabar renkąs 
langiau spėkų, kad apsupus 
visą Ruhro klonį ir pradė
jus abelną užpuolimą.

Vienoj vietoj spartakai 
?u mušė visą liuosnorių kom
paniją ir suėmę išžudė vi
lus jos oficierius. Tai buvoreivių Essene esą tik Į 
įetoli Johannestalio aviaci- 18,000, nors tas skaičius 
os lauko. Bet vėliaus sus- nuolatos augąs. Revoliucio- 
iprinta kariumenė atsiėmė nieriai turi dideliu kanuo- 
lohannestali ir Adlershofą, lių, šarvuotų automobilių ir 
kuri pirma spartakai buvo orlaivių, 
įžėmę. Suėmę čia 24 sparta
kus, valdžios kareiviai ant riumene 
zietos sušaudė.

Pietų ir rytų Vokietijoj j Raudonąją Gvardiją imti 
?są kiek ramiau, nors tarp Esseno. Laukiama, todėl, di- 
ukininkų Pomeranijoj irjdelio mūšio.
Macklenburge eina brūzdė-i a
iimas. Komunistai turi dar JU'
įžėmę Settiną. Kielio mieste RAUDONOJI ARMIJA 
:sa ramu.

Breslau Silezijoj esąs 
spartakų rankose. Leipzige 
tebesiaučia kova.

Sulyg gautų Berne žinių, 
visas Eberto-Bauero kabi
netas turėsiąs rezignuoti. 
Krizis ministerijoj pasida
vęs delei sutarties su darbi
ninkų unijomis.

Ruhro kasyklų apygardoj 
pradėta jau šaudyt iš ka- 
nuolių. Mūšiai artinasi prie 
:ajungininkų okupuoto ruo
žo. Bochum, kuris buvo jau 
komunistų rankose, likos

grįžti 
spartakai 

toliaus, 
„sovietų

žiniomis,

Gen. VVatter renkąs ka- 
ir surinkęs apie 

10,000 kareiviu eisiąs prieš

I I Dusselderfą pribuvo ke- 
i Ii skyriai Nepriklausomujii 
Socialistų su raudonomis

! kokardomis ir karabinais 
ant pečių. Jie atėjo sustip- 
jrint kelis tūkstančius vietos 
ginkluotų darbininkų, kurie 
čia laukia valdžios kariume
nės užpuolimo. Raudonoji 
socialistų armija, kurion 
įsirašė daug ir komunistų, 
dabar mokinasi rikiuotės 
netoli miesto. Socialistų spė
kos patrioliuoja gatvėmis Tr 
saugoja gyventojus. Betvar
kės nėra. . £31



■'rprrr: •••'-

KELEIVIS
i

APŽVALGA ū
Į

J

se:

I

I cialistų Partiją,

i

Irau jus nuo šnipu ir nrovo- (uvos darbininkus atkakliai
oa.

IT?

O-l

rei-

V

kalėjimu i

Amerikoniškas Azevas

Iš visu demokratijos obal-

I

vos tik apie 2,500,000. Lygiai
gą laiką or-

ms;I ca-

T/r _ ClUCiaull. 5^0-1 Vi cl i V.l Vi <7 Oi XIV*
Kuomet Paiuja pei spėjo visus jau prabūtus: Lie- 

.raujus nuo šnipu ii nrovo- tuvos darbininkus atkakliai 
<atoriu. ji žinojo, ką ji kai- puola dabar gAVOJI RE-

"The Eye Opener.”

(revo- 
liaudi- 
Seimo

kun. Jo-
Lietuvių 

atvyko.

Darbi 
jis ra

rusu
visą

''diplomatai” 
Lietuvos plėšiku 
sako:
tuo sakiniu

šitą 
Net >

savo

Svkiu ................. $198.82
Sulvg ”Kel.” N8 buvo

673.57

. Bet vis dėlto ir Kerne- 
jiems prikiša, kad pa

darai Kolčakui ištiki- 
iky-Įir.ybę, Voldemaro ir Yčo va- 

už-

politinį krašto paliuosaviiną. 
Susirinkusieji gyvu delnų plo-' 
jimu pareiškė, kaip supratau, 
pilna savo užujautą mano nusi
statymui.”

Ir štai:
"Sekmadienio vakarą gavau 

sužinoti, kad mano pranešimu 
ir mano asmeniu susidomėjęs) 
įgulos vadas. Vakarė suraitys 
mane milicijos valdininkas! 
pranešė man. kad Šiaulių ko
mendantūros reikalaujamas 1 
turiu pasilikti Šiauliuose, kol j 
nebus padarytas tardymas dėl i 

nanes j 
i s-i 

iš! 
lėį

___  ____ i Tūlas laikas atgal anar- 
.... r„.jie ėn.ė $va-! ęho-komunistų organas ”L” 
i apie prijungimą prie Lie- j išspausdino kažkokį laišką, , 

~ po kurio buvo padėtas para- jA 
šas: ” 'Keleivio' Redakcija."'

jos—rado pritarimo musų po-Į "LAISVĖS” ŽIOPLUMAS, 
litikų tarpe—YOo ir Voldema
ro tipo. Lietuviškuoju imperia
lizmu persiėmę, 
joti 
tavos Liepoiaus miesto ir Ą 
miestą laimėti kaip tik ir tikė
josi iš rankų monarchistų. ži
nojo apie tai latviai ir degte 
degė apmaudu, linkui lietuvių.

"Tokiose tai aplinkybėse p. 
A. Voldemaras inteikė Rusijos 
reikalų komisijai, buvusiai prie 
Taikos Konferencijos memo- 
randumą. kuriame reikaiavo 
pripažinti Lietuvos nepriklau
somybę. priveždamas tuo tiks
iu daug priežasčių. Memoran
dumas* -baigėsi sakiniu labai 
klaidinančiu ir labai pavojin
gu : girdi, lietuviai, iš savo pu- 

aeatsisakvs sudaryti atei
tyje su Rusija šiokius ar to
kius politiškus ryšius.’'

Kun. Kemėšis, žinoma, 
L savuosius "diplomatus” 

. pateisinti. Jis sako, kad 
j .1 ’ pagalbos rusų 

— j*, "tikėdami į Kolča- 
;ko žvaigždę," dėlto, kad ti

kėjosi iš jo pagalbos Lietu-

ovaujami 
ūkė ant 
■jas.

bė. būtent gana prasti santi-

STEIGAMAS SEIMAS IR • 
LIETUVOS "KAIRIAS- 

PARNTAI.”
■

.'Ocluiistai 
lunkai Steigiamojo 
neignorosią. Jų nusistaty
mas šituo klausimu, kaip 
rašo 2-ram numeryje "Lais
vė ir Žemė,” esąs toks:

”Į seimą darbu žmonėms 
prie dabartinių sąlygų vis tik 
reikia rinkti, tik suprantamas 
daiktas, kad ne darbininkų, ne 
turčių ir ne jų šalininkų parti
jų žmones, o tikrus darbo kla
sės atstovus. Rinkti reikia ne 
dėl to. kad atstovai tenai įsta
tymus rašytų kartu su dvari
ninkais turčiais, kunigėliais, 
bet kad galėtų iš Svirno laisvai 
skelbti darbo minioms teisybės 
žodi, ko dabar negali daryti.”
Ramiųjų socialistų liaudi

ninkų (demokratų) organas 
"Darbas” šitokią poziciją 
kritikuoja. Kokiam tikslui, 
girdi, rinkti da ir Steigia
mąjį Seimą, jeigu jo atsto
vai ne darbą dirbtų, o vien 
tik kalbėtų ir skelbtų "teisy
bės žodį?” Juk vienais žo
džiais, nors ir kažin kaip 
teisingi jie butų, darbo žmo
nių gyvenimo nepagerinsi.

LIETUVOS PILIEČIAI EI
NA SU SOCIALDEMOK

RATAIS.
"Darbas" N12 praneša, 

kad 8 vasario buvo Šiaulių 
miesto ir apielinkės susirin
kimas, kame socialdemokra
tų veikėjas drg. S. Kairys 
kalbėjo apie rinkimus į 
Steigiamąjį Seimą. Išklausę 
jo kalbos susirinkusieji pri
ėmė šitokią rezoliuciją:

”1. Kad vien Steigiamasai 
Seimas, išrinktas laisvai ir de
mokratiniu budu gali padėti 
pamatus Lietuvos susitvarky
mui, kaino nepriklausomos de- 
mokratingos respublikos ir ap
saugoti kraštą nuo iširimo.

”2. Kad Steigiamojo Šeinio 
rinkimų lokių budu negalima 
atidėlioti:

”3. Kad laisviems demokra
tiniams rinkimams būtinai 
kalinga:

vensiu. Vadinasi, i 
minin areštam Pirrr 
mendantura tuojau 
tardyti.”
Tardymas pasibaigė gre 

tai ir drj. Kairys buvo pa 
liuosuotas. Bet tas ; 
kokia dabar Lietuvoj ”la 
vė. 
palaikis gali žmogų sul

_______

Laiškas buvo rašytas žmo
gui privačiai ir jame nebuvo 

_____ ___s. nei ido- 
nudžiu- 
birbinę 
šaukti: 
•’Kelei-

Redakcijos rašytas lai-

panaikinti
J StOViS Z

joti i 
politinius kalinius;

”c) patiekti visiems Lietu
vos piliečiams be tautos, tiky
bos, lyties ir padėjimo skirtu
mo laisvę žodžio, spaudos, su
sirinkimų, organizacijų ir as
mens neliečiamybę.”
Iš viso susirinkimo tiktai 
žmonės balsavę prieš re

zoliuciją. Tas parodo, kad 
Lietuvos žmonės eina su so- 
cialdmokratais. z

Rezoliucija buvo nusiųsta 
rinkimų komisijos pirminin
kui ir laikinai valdžiai.

paskaitos ir paėmė iš 
atatinkama pasižadėjimą r 
tu. Paėmė pasižadėjimą ir 
mano draugo, kuris pasi 
man pastogę, kad aš pas jį gv-j 

patekau na-’uori 
madienį ko- .jr 

pradėjo;jįe jieškojo
I tautoje, 

. i

i A 
Bet tas parodo, ivai 

is-fšis
” Kiekvienas komendant-! ’̂-K:

ti, pridaryti jam didžiausiąja) 
nesmagumų, sugaišinti, t ra

d a ir! gaujas. Jis
”Juk tik

' monarchistai ir parėmė
I savo viltį atgauti Lietuvą — 

ir ne tik viltį, bet ir veikimą, 
nės netrukus po to įvyko su
tartis tarpe Rusijos ir Vokieti-1 
ios monarchistų ir prasidėjo 
organizavimas Lietuvoje kol
čakininkų ir bermontininkų 
kareiviu su visais, jų siautimais 
ir su visomis kruvinomis 
skriaudomis, kurių iš jų Lietu 
va prityrė.”

Kemėšis sako, kad Lietu
vos valdžia, sužinojus apie 
tą memoamdjmą, buvo pa
liepus delegacijai tuojaus jį 
’.š rusų reikalu komisijos at
imti. bet—

"Delegacija savo posėdyje 
svarstė tą savo valdžios reika
lavimą ir balsų didžiuma nuta
rė jo nepildyti, nes memoran
dumo turinyje -nematė nieko 
pavojingo. Posėdyje dalyvavo 
apie 10 asmenų. Tik du balsu 
buvo už tai. kad išpildyti val- 
džios reikalavimą ir memoran
dumą atšaukti. Tuodu balsu 
padavė: lietuvis kun. Jonas ži
lius (ką tik atvykęs iš Ameri
kos) ir gudas p. Siemaško.”

Visa tai esą užrašyta Lie- 
...... s Delegacijos protoko
luose ir pažymėta, kas - ir 

i kaip- balsavo.
Tai ve, kas darėsi'slaptoj 

lietuviškoj "diplomatijoj,” 
kurios užlaikymui ir Ameri
kos lietuviai sttaukavo ne 
viena tūkstantį dolerių!

sugaismt 
daug laiko, o kartais da i: 
sumušti, atimti sveikatą —| 
ir negali prieš jį niekam pa-l 
siskųsti! Tai juk biaure 
despotizmas, negu buvo 
ro laikais!

MUSU "DIPLOMATAI” 
KOLČAKAS.

Amerikos lietuvių spau-; 
doje andai pasirodė sunkusį 
kai-kurių mūsiškių "diplo
matų" apkaltinimas. Tenai) 
buvo pasakyta, kad būdami; 
Paryžiuje, Voldemaras su| 
Yču dalyvavo Kolčako agen
tų koferencijoj ir sutiko pa-; 
vesti Lietuvą Kolčako 
bai.

Voldemaras tuojaus 
pranešimą užginčijo. 
Smetona pareiškė jam 
užuojautą, k 
iaikraščiai ji

Bet, anot t?~ ; 
los maiše nepaslėpsi, 
da kaip yla iš maišo 
demaro ištikimybė 
kui.

Kunigas Kemėšis
3

tad amerikiečių 
taip apšmeižė, 
os pasakos, y- 

Išlen- 
ir Vol- 
Eolča-

ST. KAIRYS AREŠTUO
TAS.

Šiaulių komendantas bu
vo areštavęs St. Kairį užtai, 
kad savo prakalboj Šiau
liuose jisai reikalavo panai
kinti Lietuvoje karės stovi 
ir kad tam reikalavimui pa
remti susirinkimas priėmė 
tam tikra rezoliuciją. Apie 

•aso pats drg. Kairys 12-
; "Darbo” numeryje. Gir-

”Į kariškosios valdžios leis
tąjį pranešimą sekmadieni su
ėjo Šiaulių ’auditorijon’ apie 
300 žmonių, darbininkų, kari
ninkų. kariškių ir vietos inteli
gentų. Kalbant apie Steigiamo
jo Seimo rinkimus, nurodžiau 
tarp ko kito būtiną reikalą tuo
jau panaikinti visame krašte 
karo stovi ir patiekti visiems 
laisvę žodžio, spaudos, susirin
kimų. organizacijų ir asmens 
neliečiamybę, šiauliečius, daug 
dėl karo nukentiejusius, bet ir 
parodžiusius daug politinio su
sipratimo ir pasiryžimo kovoti 
už krašto laisvę, kviečiau rie-

^rmųjų

dabar 
sveika į aikšte paslaptį, kad 
Voldemaras tikrai buvo įtei
kęs Rusijos reikalų komisi
jai Paryžiuje Lietuvos De
legacijos memonrandurną ;-uvos 
-u pasižadėjimu sujungti 
Lietuvą su Rusija. įeieu ją 
užimtų Kolčakas. 
ninko” Nr. 28 (658) 
šo:

"Vasarą 1919 metų 
nas žilius, Amerikos 
Tarybos siunčiamas, 
Paryžiun ir užėmė vietą Lietu
vos Delegacijos nario. Buvo 
tai laikai žymiaus įsigalėjimo 
Kolčako ir kolčakininkų. Lai
mėjimai ginklais Rusijos mo- 
narchistų prieš bolševikus Si
bire ir pietų Rusijoje, galinga 
intekmė Taikos konferencijoje 
Sazanovo ir jo pritarėjų. įnir
timas žymios dalies mąstančio 
pasaulio prieš bolševikų butas 
ir nebūtas barbarystes.—visa 
tai stiprino vilti, kad bolševi
kai gal ir trumpu laiku bus 
nugalėti.Atskilusių nuo Rusi
jos- tautų jauniems diploma
tams rodėsi neišvengiamu rei
kalu tarties su Rusijos monar- 
chistais, kad iš jų išgavus savo 
šalių neprikiausemj bes pripa
žinimą. Nedyvai. kad tarpe tų 
jieškotojų vilko malonių atsi
dūrė ir Lietuvių Delegacijos 
veikėiai—anot lietuvių priežo
džio: pirksi, nepirksi, o paside
rėti galima. Mūsiškius diplo
matus prie derybų su rusais 
monarchistais paskatino dar! , ,
viena, labai nemaloni aphnky- !]iandi joj visu gyventojų vra 
bė. būtent gana prasti santi- VQg tik ap;e 2 500 j įjaj 
kiai su latviais. D-ro šliupo ii- tokja p]juškė vra ir Ameri- 
gą laiką be atodairos skleidžia- kog ]įeįuvju komunistu or- 
ma politike teorija apie lietu- „Laisvėr Tokie Jafk_
............ ?? s’^raščiai tiktai klaidina žmo-

iršenybe ant Latvi- 
I--------- aMhi “"'IFi Mg-j---- - -----1

nieko nei svarbaus, 
maus, bet "Laisvė* 
?o juo. Ivg vaikas 
radęs, ir pradėjo 
Žiūrėkit, žiūrėkit, 
vio” T ‘ 
?kas!

Kadangi tikrenybėje "Ke
leivio” redakcija tokio turi
nio laiško niekam nebuvo ra 
siųs, tai mes pasakėm, jog 
"Laisvė” meluoja. Ir mes 
oridurėm, jog mes duosime 
jai 75c. dovanų, jeigu ji 
urirodys, kad tas laiškas 
vra rašytas bent vieno "Ke
leivio” redaktorių.

Norėdami gauti už dyką 
75 centus, "laisvininkai” da
žė tą laišką nufotografuoti, 
oadarė klišę ir įdėjo į savo 
aikraštį.
Ir kas gi pasirodo? Pasi

rodo, kad "Laisvė” ištikrujų 
melavo! Laiškas rašytas ne 
"Keleivio” redakcijos, bet 
administratoriaus, kurie, 
rankos raštas skiriasi nuc 
'edaktorių rašto kaip 
langus nuo žemės. Taigi 75 
centų "Laisvė” negali gau
ti. Netik negali gauti 75 cen
tų, bet ji turėjo da užmokėti 
anie pora doleriu iš savo ka
sos už klišės padarymą. Va
dinasi, ii laimėjo, kaip Zab- 
lackas ant muilo!

Klausimas tuomet kįla 
kokiems galams "Laisvė” 
darė tą klišę? Nejaugi ji iš- 
Tesu manė, kad tai "Kelei
vio” redakcijos laiškas?

Ne, taip manyti ii negalė
jo. nes beveik visi jos redak
toriai ir "menedžeriai” yra 
dirbę prie "Keleivio” kaipo 
žeceriai ir visi jie "Keleivio' 
redaktorių raštą gerai pa
žįsta — pažįsta jį Paukštys, 
oažįsta Undžius, pažįsta 
Valatka, pažįsta židžiunas 
r pažįsta Stropus-Barkus. 
Vadinasi, visas "Laisvės" 
štabas žinojo, kad tai ne 
"Keleivio” redaktorių rašy
tas laiškas, o vis dėlto jie 
gaišino laiką ir eikvojo pi
nigus, kad įdėjus "Laisvėn' 
to laiško fotografiją! Ir pas
kelbdami tą fotografiją jie 
oarodė juodu ant balto, kad 
jie tikrai meluoja!

Na, o jeigu žmonės tyčia 
gaišina savo laiką ir nesi
gaili pinigų vien tik tam. 
kad save diskreditavus ir 
ant joko pastačius, tai kaip
gi juos kitaip pavadinti, jei
gu. ne žiopliais?

' Pavyzdžiu gali būti ir juo- f j 
dašimtis VValling. Tas žmo- Į [ 
gus buvo gryniausio van- I 
dens "revoliucionierius." ,

!Dabar jisai išduoda valdžiai - 
socialistus. i

Ir kuomet Socialistų Par
tijoj Kilo pastarieji nesutiki
mai, tikrieji socialistai tuo-, 
jaus nurodė, kad ta "rėva-! 
liucinė” taktika, kurios 
pradėjo reikalauti "komu
nistai,” yra policijos šnipų; 
r provokatorių darbas. Tik-

Sukruskim, Draugai!
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Atsišaukimas į 

Amerikos Lietuvius 
Darbininkus.

Draugai!
Jau baigiamas pasaulio 

karas, darbininkų krauju I uutvoc. A irk- . . . c "j
rieji socialLtai žinojo, kad ir vairgais iškovotas, ne vie-j 
to smarkaus veikimo nega-; jus . Amenku-i
’i reikalauti darbininkų >}e’T,lr mus ~ Lietuvoje, 
draugai. Jo reikalavo to
kie žmonės, kuriems rūpėjo 
suardyti Socialistų Partiją.

Bernhardtas pirmutinis 
buvo demaskuotas.

Bet jis nėra paskutinis.
Ar ne įdomus tai dalykas, 

kad vyriausieji tos "revo- 
iuciios” vadai, kurie rašė 
visokius manifestus ir plat
formas, kurie organizavo 
nauja "komunistų” judėji
mą kaipę^ protestą prieš So-

“ , dabar sėdi1 
>au ramiai Meksikoje, ap
saugoti nuo deportavimo ir 
)ersekiojimo ? Ar ne įdomus 
"ai dalykas, kad jie pataikė 
vrasišalinti kaip tiktai prieš 
;blavoms prašinėsiant? Ar 
te įdomus dalykas, kad jie 
tebuvo net kaltinami?

i Kuomet jos. kapitalo dar
ban Įkinkyti, nepaliaudami 
gaminote visa, kas karui 
reikalinga, ir tik ištolo žiū
rėjote, kas pas mus dedasi, 
Lietuvos darbininkai iš pir
mųjų dienų liko karo verpe
tų susukti.

Ir nepasiiiuosuoja iš jų 
iki šiai dienai.

Kiek suspėdami apgrobė 
mus ir su savim išsivedus iš
žudė caro valdžia. Po to, 
penkerius metus vargome 
baisiausioj vokiečių okupa
cijoj.

Matėm rusų bolševikų ar
mijos "revoliucinius” žygius 
Lietuvoje ; . pakelėm Ber- 
monto įsiutusių gaujų siau
timą. ir viską apgalėję, esa
me šiandien vėl pavojaus 
gręsiami, gal dar didesnio (

viškai-lat 
Lietuvos

Aukos Lietuvos
Socialdemokratams.

Drg. Joe Simtokaitis iš 
Dover, Ale., prisiuntė $l.vv 
Drg. M. K. Virbalas iš So. 
Bostono (antru akrtu) au
kavo .............................. $1.00

Drg. Jonas ‘Kasparas iš 
So. Bostono aukavo .. Ž09

Drg. N. A. Rasteinis pri
davė nuo LSS. 71 kuopos

25.00
LSS. 138 kuopa iš Cicero, 

(11.,* surinko ............. - 88.22
Drg. J. Vinčiunas iš Cam- 

ridge, Mass., aukavo .. 5.00
Drg. Z. Gapšvs iš Balti-; 

morės, Md., 5,00
Dėdė S. S. (taip jis užsira

šė) i?Chicagos aukavo 5.00
Drg. J. J. Strazdą? iš Det

roito prisiuntė nuo LSS 116 
kuopos.......................... 32.40

Drg A. Nanartonis iš To- 
Ileston, Tnd.. prisiuntė su- 
mkautu SLA. 284 kuopos 
susirinkime............... 19.00

Laisvės D—jos prakalbo
se Jersev Citv’je surinkta

15120

AKCIJA!
Kuomet darbininkų pas-; 

stangomis liko išvyti iš m u-: 
sų krašto svetimi okupan-' 
tai, ir Lietuva gauna progos 
liuosai tvarkytis, musų kle
rikalai, stambieji ūkininkai, 
išvien a su reakcine inteli
gentija, laikinai išnaudoda
mi kariumene, paskelbė ka
rą demokratijos ir visų pir
ma — Lietuvos proletarams.

Netikėkit, draugai, tais, 
kurie jums sako, kad babar- 
tinė Lietuva buk esanti de
mokratinė respublika. Kuo
met rašome tuos žodžius, 
nepakenčiamas prispaudi
mas užgulė Lietuvos darbi
ninkus, kas siekia Lietuvai.

NUMARINO IR APVES
DINO.

škotijes lietuvių ‘"komu
nistų" laikraštukas "Rank- 
pelnis," apraudodamas an
dai V. Kapsuko "mirtį," įdė
jo jo paveikslą ir šalia jo pa
talpino kažin kokios mote
riškės fotografiją, paaiškin
damas, jog tai "Vinco Kap
suko moteris."

Dabar gi pasirodo, kad 
nei Kapsukas buvo miręs, 
nei ta moteriškė buvo jo 
žmona. "Darbas” tą fotog
rafija pažino ir sako, jog tai 

■yra p-lė Morta Zaunytė, ku
lti Kapsukiene niekad nėra 
; buvusi.
; Taigi pasirodo, kad "ko
munistai’’ savo vadą netik
tai numarino, bet ir apvesdi
no.

Tas pats "Rankpelnis” ne
labai senai rašė, kad Find- 
liandijoj buržuazija išsker- 

■dusi apie 2,000,000 darbinin- 
įkų, kuomet ištikrujų Fin-

Ukrai laisvos, demokratinės kančios 
ateities.

Darbininkams kliudoma 
organizuoties Į profsiių są
jungas: kurios yra įsikūru
sios, negali daryti susirinki
mų, šaukti ■ suvažiavimų. 
Veiklesnieji jų darbuotojai 
už paprastą ekonominį strei 
ką skelbiami šalies prie
šai? ir tremiami Rusijon, 
arba dedami į kalėjimus.. 
Revoliucinių partijų žmo
nės šnipu sekami, gaudomi 
ir į kalėjimą dedami. Darbi
ninkams užginami susirin
kimai, mitingai ir net pap
rastos paskaitos. 
Karo cenzūros batas baigia 
mindžioti darbininkų spau
dą. Laikraštis "Socialde
mokratas" jau sustojo ėjęs.

Visame krašte įvesta ka
ro stovis; visa valdžia ati
duota karo komendantams, 
o komendantais pastatyti 
juodosios reakcijos žmonės. 

Ir visas viešasis Lietuvos 
gyvenimas liko'taip suspau
stas ir apmirdinta?, kaip 
piktaisiais caro laikais. 
Vien klerikalai ir ju sėbrai 

ja? b?r?3-i,iuosa,: .d?u” >.
ma nusiųsti nebe $600, bet ;a’ rakdami dirvą ..avam 
$800, nes tiek jau susirinko.

Pirmutinis amerikoniš
kas Azevas tapo susektas. 
Pirmutinis žmogus vadina
mųjų "komunistų” vadina
moj "partijoj," kairus, kaip 
gali būti, dabar prisipažino 
esąs valdžios agentas.

Tai yra ponas Ii. F. Bern- 
hardr, Buffalos "kairias- 
paroių” kuopos sekretorius, 
kuris negalėjo pakęsti "ra
mios’’ socialistų taktikoks ir 
sutvėrė "komunistų” kong- 
lamoratą, kad tuojaus su
kėlus "revoliuciją.” Dabar 
Buffaloje buvo politinė byla 
ir teisme tas "revoliucionie
rius” atskleidė tikrą savo 
veidą.

Mokytoja Julia D. Pratt 
buvo kaltinama prigulėjime line pas drg. Požėlą, 
prie tariamos "komunistų” F 
partijos. T ... . _ ,
"draugas" Bemhardt prisi- į paramos. Ir šiame "Kelei- 
nažino, kad jis prigulėjo į vio” numeryje telpa Lietu- 
prie tos partijos valdžios i y°s socialdemokratų atsi- 
reikalais. i šaukimas i amerikiečius.!

Draugai, bukit atsargus! Draugai remkime juos! 
Kuomet jūsų tarpe atsi-’ .11j^rne1^a’*^au auJ? L^o-' 

randa labai revoliucingas p^į^mokratŲ Rėmimo | 
draugas;" kuomet jis pra-l _ !goji vaiuzia rsuij^asM p<iu

deda nuolatos kritikiuotij q Michelsonas. (okupuoti Lietuvą ir ilgam
partiją dėl jos "dešinumoC, ■■■■ .'.y i - I^dimnkas^ pavergti klerikalams
kuomet jis pradeda jieškoti Procesas cukraus refina- ir buržuazijai Lietuvos dar- 
ki - ■ - -

Dabar ižde yra .. $874.39 
Socialdemokratų Rėmimo 

fondo Komitetas jau nuta
rė 8600 nusiusti Lietuvos so
cialdemokratų atstovui drg 
Požėlai Berline; bet kadan
gi Perline tuo tarpu kilo su
mišimų, tai iždininkas su
laikė ir pinigų nesiuntė. Te- 
čiaus kaip tik situacija kiek 
paaiškės ir pinigų' pristaty
mas bus gvarantuotas, jie 
tuojaus bus išsiųsti kableg-į 
ramu. Ir dabar jau bus gali-j 
ma nusiųsti nebe $600. I

bė, bet ir Steigiamasai Lie
tuvos Seimas taip sudaryti, 
kaip jai butų tinkama. Tam 
dabar šėlsįa reakcija Lietu
voje.'

Suprantama, draugai, kad 
ir šitie demokratinės Lietu
vos okupantai teks kovos 

: keliu griauti. Suprantama, 
i kad pirmutiniai Lietuvos 
ldarbininkai stojo į kovą, 
įteikdami savo vadovvbėn ir 
kitus revoliucinius ir de
mokratinius Lietuvos visuo
menės sluogsnius.

Tai naujai kovai bus rei
kalingas ne tiek ginklas, 
Kiek aiškus savo reikalų su
pratimas, organizacijos ke
liu sutelktos ir sudrutintos 
darbininkų eilės, suvieno
dintas ir sumanus darbinin
kų klasės vadovavimas.

Lietuvos darbininkai, jau 
daug ką apgalėję, uoliai ren
giasi ir tą kovą greitai lai
mėti.

Bet mums, draugai, daug 
ko trūksta. Rusų revoliu
cijos iškeltieji komunistų 
obalsiai, viliodami darbinin
kus savo skaistumu, laiki
nai patraukė savip ir musų 
draugų dali. Išardytas kra
što ūkis vargina pirmučiau
sia darbininkus, ir nėra iš 

į kur paimti tų nemažų lėšų, 
! reikalingu tvarkvti ir vesti 
į partijos organizacijoms, ne
begaliai leisti atsišaukimus, 
! lapelius, laikraštį, gaminti 
pamatinę socialdemokratų 
literatūrą prie Steigiamojo 
Seimo rinkimu ir juos tika- 
mai pravesti.

Visais svarbesniais atsiti
kimais Lietuvos Socialde
mokratų Partija susilauk
davo iš jūsų, draugai, grei
tos ir broliškos paramos. 
Ypač tebestovi mums at
minty jūsų mums, pagalba 
pirmosios Rusų revoliucijos 
metu.

Dabar atėjo mums svar
biausia kovos valanda. Kuo 
bus paremta nauja besiku- 
_ ...........; Lietuvos tvarka,
tuo bus dėtas gal ilgam lai
kui ir Lietuvos darbininkų 
gyvenimas.

Todėl turime sukelti visas 
darbininkų iiegas, apgalėti 
savo priešus ir patiesti to
kius pamatus naujam musų 
gyvenimui, iš kurių nekliu
doma galėtų augti darbini" 
kų klasės gerovė, 
naujos gyvenimo fermos, 
plėstis socialistinio surėdy
mo tvarka.
Todėl, draugai, kreipiamės 

į jus ir šaukiamės jūsų pa
galbos. Grįžkit, kas galit, 
Lietuvon, kad stotumėt pa
tįs kovojančių eilėn ir padi- 
dintutnėt, sustiprintumėt 
musų jiegas.

Rinkit ir aukokit pinigus, 
kad ir tuo būdu p>adėtumėt 
musų kovą laimėti. Pažiūrė
kit į musų priešus: klerika
lai ir įvairus "patriotai” jau 
senai savo sėbrų iš Ameri
kos šelpiami. Neatsilikite,* 
draugai, nuo jų ir padėkite 
vykdyti didelį ir dešimtims 
metų grindžiamą darbą.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partija.

stytis

Kuomet šitas pranešimas . i • - rr__pasieks skaitytojus, gaii X“™ K an- 
būt. jog pinigai bus jau Ber-i . 2 pa-^.ar^ a . t į ap 
line Das dro- PožpIa !;iausta.’ J<unuo P°PT y

Rot to /sk t ištiš pnes pasauli; bet Lietu-
t“ >i -i u U vnc /;>. ?e^.na’. L.etu- valstvbinį gyvenimą ta
Ir -laike. . bylotos uraujrai saukiasi greitos )džia paveJėgįvkščia4rf. 

akcijos smukle, po kurią 
girtais balsais šaukdami

, į "liuosai" stumdosi visokie 
r caro gadynės išauklėti paš- 
. i—-i.-.- jr "patriotai” ir 

"krikščionis.”
i Draugai! Dabartinė juo- 
:doji valdžia rengiasi pati

Kaunas, 
Sausio 21, 1920.

"Sandara” Nr. 11 sako, 
kad ponas Voldemaras skai
tydamas Kaune Mokslo 
Draugijos susirinkime lekci
ją piršęs Lietuvai karalių — 
monarchiją. Kauno "Dar
bas” rašo, kad visa krikščio
nių demokratų (kuniginė) 
partija linkstanti prie kara
lius. Bet ar galima tuo ste
bėtis? Juk nelabai senai da 
iu lyderis vvskupas Karevi
čius keliais šliaužė prie gen. • 
Ludendorfo, prašydamas 
Lietuvai monarchijos. Tik 
atiduokit kunigams Lietu
va, o tuojaus b
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LOWELL, MASS.

pinigu banke. Komitetas bo-1 nepribuvo, tai prakalbos ne-

Kelmelis.

tai būda- lantiejuafejpg

” — bi au
tai komu- 

gėdydamiesi

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

rnas
:ų 

apie Lietuvos

HAVERHILL, MASS.
Smetoninės valdžios rėmė

jams nesiseka.
Kaip jau "Keleivyje” bu

vo minėta, čionai 23 vasario
buvo vietos tautininkų ir 
klerikalų surengtos Lietu
vos Misijai prakalbos. Ka
dangi pačios Misijos nariai 
negalėjo pas mus atvykti, 
tai jų vieton buvo pakvies
tas ’čeverykų inžinierių-” 
Žuris. Kadangi inžinierius 
visur tą pati kurpali varto
ja, tai apie jo prakalbas nei 
neminėsiu, tik tiek ‘ reikia 
pasakyti, kad ir patys rengė 
jai, užmokėję inžinieriui 30 
dolerių, vargiai gali sakyti, 
kad prakalba atnešė bent 
kokią naudą. Tiesa, tūlas’ 
mu.sų tautininkas viešai 
paskelbė, perkąs bonų už 
300 dolerių, tečiaus dabar 
pasirodo, kad reikia pridė
ti da 250 dolerių, kad pada
rius tris šimtus.

Haverhiilio lietuviai ir ių!f.in^jPls ?1S1^iai Paiodo.. kad 
draugijos griežtai atsisakė Į flP?
pirkti Lietuvos kunigu i. 
dvarininkų paskolos bonus. 
Lietuvos valdžios reakcio
nieriški darbai, Lietuvos 
laisvei ir nepriklausomybei 
išdavišika jos pozicija — ir 
mums amerikiečiams 
gerai žinomi, taigi visai nes-’ 
tebina, kad liaudis atsisako 
remti tokią valdžią, prieš.' 
kurią Lietuvos žmonės sun
kią kovą turi vesti. Tik m u- • . v. ... . ,.
siškiai tautininkai ir kleri-’pečiams reikia pasakyti 
kalai viso to lig ir nemato 
jie nesiliauja dėję savo pas-į 
tangų, kad melavus žmo-į 
nėms ir viliojus iš jų dole-

nei šalies laisvė ir neprik— nei minėti. .Agentą puikiai 
lausomybė nėra pageidauja- sukirto paprastas musų 
inais dalykais; kad tais gra-! žmogelis, kuris pasistojęs 
žiais ūbaisiais jinai dangsto-, taip ji sukritikavo, nušvies- 
si vien tam, kad lengvati
kiu- apgavus ir reakcinius 
elementus pastačius tvirton 
pozicijom Kalbantis tereiš
kia: „Dabartinės valdžios 
šalininkai vadina išgamo
mis ir išdavikais tuos. 1 
neperka bonų , tai tegu aš’jami tokių elementų, 
busiu išdaviku Lietuvos ku-j tariamas agentas, 
nigams, dvarininkams ir da
bartinei Smetonos carber- 
i;ių valdžiai, bet nebusiu 
pardaviku Lietuvos darbi
ninkams, ir todėl nepirksiu 
bonų !„ šitam užreiškimui 
suužia griausmingas delnų 
plojimas, kurio užteko, kad 
komitetas bonams pardavi
nėti suprastu, jog ir šitame 
susirinkime sutiko ji taipgi 
apsivylimas, ir tai daug 
skaudesnis. Turiu pasakyti,, 
kad šitoks haverhiįliečių

damas dabartinės lietuviš
kos va'džios veidą ir tos val
džios reakeioniškų darbų 
bjaurumą, kad visiems su
sirinkusiems žmonėms buvo 

(aišku, kokius darbus remia 
kas tūli musų žmonės, vadovau- 

kaip

; Dabar pasirodo, kad net 
tie loweliečiai, kurie buvo 
pasižadėję pirkti bonų, kaip 
L. P. B. Komiteto sekreto
rius paskelbė, savo pažadėji
mus atsiima. Sako, kad y°s 
300 dolerių yra -sumokėta, 
daugiau jau nieks nemoka. 
Kaip žinoma, tautininkai 
per savo spaudą gyrėsi, kad 
Lowellyj surinko $5.000, bet 
iš tų penkių tūkstančių, kaip 
'matom, liko tik ?300.

Katalikai nenori eiti 
ispazmties.

Kovo 10 d. buvo Šv. Juo
zapo Draugijos susirinki
mas. Teko ir man būti. Indo- 
miausiu to susirinkimo nu
tarimu bene bus tas, kuri 
užeituoti skaitau reikalin
gu, nes ištikruju tai nepap
rastas apsireiškimas. Štai 
tūlas vytis Įneša, kad kiek--

BROOKLYN, N. Y. 
Musą veikimas.

Vietinė ’ LSS. 19 kuopa 7 
kovo buvo parengus drg. St. 
Michelsonui prakalbas. Pra
kalbos pavyko. Nors musų 
komunistai dėjo pastangas 
ir atkalbinėjo žmones, kad 
neitų i socialistų i engiamas 
prakalbas, l>et jų darbas pa
liko jiems be pasekmių. 
Nors ir labai tą dieną buvo 
šalta, bet žmonių priėjo pu- 

nupiešė dabartim 
nadėiimą ir kaip 
valdžia smaugia 
sius darbininkus, 
karnos ir aukos 
Surinkta $17.43.

Lazdyno pareiškimas.
Nesenai sugrįžęs iš Lietu

vos Lazdynas, atsilankė i 
Brookivno Mecnanikų Są- 
rišio ofisą. Kadangi p. Laz
dynas atsilankė subatoje p > 
pietų, tai ofise rado pusėti
nai daug sąrišio narių. 
ilgo pasikalbėjimo apie Lie
tuvos padėjimą, vienas žmo- 

ištikru-į

sėtinai. Kalbėtojas vaizdžiai 
ii 'Lietuvos 

» Lietuvos 
susipratu- 
Buvo ren- 

L. S. R. F.

ų,igaudinėti ne bile kam jau 
sekas. Žmonės seka laik
raščius, žino dalykų stovi, 

ižino teisybę ir žino, kas rei
škia veikti, kad pasiekus ge- 
jresnę ateitį. Kad klerika- 

,aujlams ir tautininkams jau ne- 
iP>;_'C3'seka pas mus liaudį apgau

bti. tai už tai didžiausia dėka 
į „Keleiviui,” kuri vietos ke- vienas draugijos narys turi 
ituviai daugiausia skaito, atlikti velykine 
>n
,'n« r:----

daugiausia skaito, atlikti velykinę išpažinti. 
T'ečiaus ir patiems, haverhi- Vieni pradeda šaukti, kad 

įnešimą atmest, kiti gi rė
kia, kad reikia visus pri- 

Į versti pildyti tikėjimo pa
reigas. Kad ginčam ir triuk
šmui padėjus galą, pirmi
ninkas paleidžia Įnešimą 

i nubalsuoti. Už Įnešimą bal- 
----- ", o apie du šimtai 

i prieš Įnešimą. Vyčiai suke
lia Iermą. Vienas vytis išsi
traukia kokią ten knygutę 
iš kišeniaus ir šaukia: „Štai, 

sunkiame mateliame pa.'musu pirmininkas parduoda 
dėjime ! knygas su Sv. Juozapo

T*™ halini T. D G Kliu- i draugystės.Įtampa. Aš ji

. bravo!.
Prakilnus užuojautos 

j darbas. '
i Pasidarbavus A. Jurgele-rius reakcijos parėmimui.‘v;^utei ir T Kazlauskienei mnkas paleiuzia

Haverhiilio Komitetas ,;ionai 17 vasari0 buvo su-' . - 
Lietuvos Paskolos Bonams rengtas balius, kad gautuį 
pardavinėti nieko nepešęs pejnu sušelpus neleimingą 
minėtose „misijos prakal- raergjną Marę žiedeliui©,! 
bose, pradėjo lankytis į kurį <jaugiau kaip nuo dvie-' 
draugijų susirinkimus iu ja metų sirgdama, randasi 
agituoti UŽ pirkimą LiotU- matpraliamp na-
VOS bonu. veiui'e --

Kovo 2 d. tasai komitetas tam baliui L. U. G. Kliu-j ^ugystes štampą, 
atsilankė moterų paša»pines ^as davė dykai. Moterų 
draugijos susirinkiman, te- pašalpir.ė Draugija anmo- šalka praneša, kad poiicij’os 
čiaus tuščiomis iš jo turėjo baliui muzikantus, o p.ię'iršhiinkas atsilankė ir rei- 
- ----- —•' . . . . -.. kalama paaiškinimo, keno

■i paduška, vertės 10 dole- cg ntitmsas. Išėjo tūlas vy- 
j H i rūkas pohcistams paaiskm-
Balius serai pavyko irda-|ti: ?š. kad paty-

------ _ moterų draugijoj,’ ė pelno $226.57. Visas pel-!*;us’ ko «a policija mankos. 
Kovo 4 dieną SV. nas’skiriamas neIaimingojGav:j atsaku kad cm 

Kazimiero Dr-jos susirinki- Įjg01jės pašalpai. Tai gražus 
jne komitetą patiko tas paia užuojautos darba: 
kartus apsivylimas. Berods,’ ’ ~
y^'iiiko da Lietuvių Ukėsu 
Gedem'no Kliubas, kuris 
čionai yrą turtingiausia m u-j Nepavykusios prakalbos, 
sų organizacija, nes tun? - • . *
nuosavą salės namą, dideli! Kovo 7 dieną čionai buvo 
žemės lota, ant kurio manojŠv. Juozapo Draugijos i>a- 
statvti mokyklos namą, ir j rengtos prakalbos. Laukia- 

keliata tuksiančiu dolerių imas kalbėtojas K. Norkus :
‘ > i • • 1 11- _ — _  . J

Įvyko; pirmininkas paaiški
no apie draugiją ir pakvietė 
norinčius prisirašyti prie 
draugijos; prisirašė 13 na-

Pasinaudodamas susirin
kusia publika, tūlas musų 
biznierius pasirodė ant pa
grindų ir, pasiskelbęs Lietu
vos Bonų Pardavinėjimo 
Komiteto pirmininku, pak
vietė kokį ten bendrovės 
agentą pakalbėti. Agentas 
nieko indomaus nepasakė, 
tik agitavo už bonų pirki; 
mą: pradėjo smerkti vietini 
kunigą ir moteris, tai davat
kos pradėjo spiegti, kiti 
juoktis ir kilo betvarkė ir 
suirutė. Agentas pradėjo 
aiškintis, jog jis da neprigu- 
li prie parapijos, bet gali 
prisirašyti prie švento Juo
zapo draugystės, vadinasi 
pasiliks parapijonu. Kad ši
tas sandarietis pats nežino, 
kuo jis yra, tai veltui reika
lauti iš jo nuosakumo kal
boj; jis pradėjo pasakoti, 
kad socialistu spauda, kaip 
„Keleivis” bei "Laisvė” yra 
bolševikų papirkti, todėl, 
giidi, tie laikraščiai taip ir 
agituoja prieš Lietuvos val
džia. Apie kitas šito ”spyke- 

pesąmones nėra verta

išeiti. Moterys nubalsavo penĮ;jenė aukavo išlaimėji-
bonu. nepirkti. Kovo 3 die- į vcxuvo _ __ -u-
na Švento Juozapo Draugi-rių j rūkas policistams paaiskm-
ios susirinkime tiek pat, 
kaip ir moterų draugijoj,' 
laimėjo. ’

nams pardavinėti vylėsi, 
kad laimėjimas kliube atmo
kės jam už visus tuos kar
čius apsivylimus, kokių pri
tyrė visose kitose draugijo
se.

Prie to susirinkimo musų 
komitetas bonams pardayi- 
nėti stropiai rengėsi, apgal
vodamas gudriausius pie
nus. Sulaukus U dienos ko
vo laukiamas kliųbo susirin
kimas Įvyko. Kliubo pirmi
ninkas susirinkimą atidaręs 
jaučiasi lig ką namie pali
kes;/galų gale paskelbia: 
„Na, dabar Lietuvos bonų 
klausimas. Kliubas pirks už 
500 dolerių, o kas nenori, tai 
išgama.” Po šitokio užreiš- 
kimo ima balsą „prisiren
gęs” tautininkas, bet mik
čioja, maišosi ir, nepadaręs 
jokio įspūdžio Į susirinkimą, 
atsisėda. „Kas nor kalbėti, 
kas nor kalbėti?” — atkar- 
totinai šaukia pirmininkas 
ir pats sako: „Aš inešu pir
kti už $500. Kas daugiau?” 
Paima balsą U. Jis apibudi
na tikslą, kokiam paskola 
yra daroma, atvaizdina da
bartinę Lietuvos valdžią, iš 
kokių elementų ji susideda; 
keno reikalus toji valdžia 

vifąa ir kadeljaiBei liaudies,

iŠ.
Darbininkas.

• rus, ko čia policija lankos. 
Javus atsakymą, kad čia 
yra Šv. Juozapo katalikiš
kos draugijos susirinkimas, 
policija paklausė, kada bū
na socialistų mitingai, bet 
negavus nurodančio atsaky
mo, policija išėjo, o vyčiai 
salėje vis daro „revoliuciją” 
nireš pirmininką. Klausau. 
Vienas žmogus aiškina: „Aš 

į tą knygelę gavau jau bus 
1 trys metai tam ir dabar nu
sinešiau dirbtuvėn, tai iš 
manęs jie atėmė, sakydami: 
„tą bedievi mes nugalabinsi
me, tik tu niekam nesa
kyk.” Vadinasi, žmogus 
atidengė vyčių pieną. Mat. 
pirmininkas yra literatūros 
agentu ir daug išplatina 
pirmeiviškos literatūros, 
tai vyčiai matomai nuspren
dė padaryti tam galą. Pikta 
tamsos apuokams, kad žmo
nės skaitydami šviečiasi ir 
jau inkvizici jos'Įstaigos ne
palaiko. Vyčiai nori tą ap- 
švietos platintoją nugala
binti : jie nuolat ji skundžia 
policijai, toji persekioja V. 
J. Č.. tečiaus neturi kuo 
remtis, kad galėtų ji kalėji- 
man uždaryti. Gi tasai V. J. 
Č. skundu ir persekiojimų 
nepaiso ir nuo savo darbo, 
kuriam su visu pasišventi
mu atsidavęs, neatsisako. 
Jis ir susirinkime tatai drą
siai pareiškė. Vyčiai nors 
ir griežė dantimis, bet nie
ko nepešė nei su savo skun
du draugi jai. Taip susirinki
mas ir užsibaigė. Girdėjau, 
kad vyčiai grasina pirmi
ninkui. Draugijos pareiga 
šituos gaivalus suvaldyti ir 
neleisti jiems draugijos var
dą žeminti.

geli- užklausė: „Ar 
įu Lietuvos valdžia buržua 
zinė?” Lazdynas narnąs 
tęs pareiškė: "Negaliu sa 
kvti. kad Lietuvos valdži: 

. buržuazinė, bet kad ji juo 
dašimtiška, tai irgi neginčy
siu.” Nors tai p. Laz; 
ir daugiau indomių dalyk 
papasakojo 
valdžia, bet ir viršminėto jo 
pareiškimo pakanka.
Neri keliauti Lietuvon, tai 

užsimokėki -5 dolerius.
Kovo 11 į Brooklyną at

vyko vienas žmogelis iš Co- 
nnecticut valstijos tiksiu 
gauti leidimą vykti Į gimti
ni kraštą—Lietuvą. Ka
dangi tasai žmogelis yra di
delis patriotas, tai pirmiau
siai aplankė „Vienybę ide- 
tuvninkų.” Čionai gavės in
formacijas, buvo pasiųstas 
pas Purvi — tautininkų ly
deri. Purvus iškamantinėjęs 
žmogeli pareiškė: "Nori ke
liauti i Lietuvą, pirmiau už
simokėk 5 dolerius i Tautos 
Fondą, arba Tautos Gelbė
jimo Fondą. Nepadavęs ta. 
negali gauti leidimo iš Lie
tuvos Atstovybės Washing- 
tone.” Dabar kila klausi
mas: kas jiems davė leidimą 
reikalauti iš norinčiųjų grį
žti Lietuvon žmonių auka- 
vimo į klero-tautininkų fon
dą? Juk dar nesenai p. Vi
leišis pareiškė, kad kiekvie
nam Lietuvos piliečiui, no
rinčiam grįžti į savo kraštą, 
nežiūrint ar jis aukavo į ko
kį fondą, ar ne, bus pagelbė
ta išgauti leidimą iš šios ša
lies valdžios su jo (Vileišio) 
pagalba. Bet kas-gi dabar ? 
Nejaugi p. Vileišis vėl viską 
na ved ė Purvini ir jam pana
šiems?

[nėtiems apšvietus ir kultū
ros reikalams.

Nuosavo namo reikalavi
mas yra taip didelis Čianyk- 
ščiams lietuviams, kad to- 
lesniai laukti nėra galima. 
Kad šitą svarbų gyvenimo 
bendrą reikalą atlikus, rei
kalingos visų spėkos; reika
linga sudėti bent 50,000 do
lerių. Kooperatyvės Drau
gijos organizatoriai tvirtai 
tikisi, kad reikalinga suma 
greitu laiku bus surinkta ir 
pradėtas darbas bus atlik
tas. Šerus gali pirkti netik 
atskiros ypatos, bet ir musų 
lietuviškos organizseįi os.

Gali pirkti nuo vieno Še
ro, už 10 dolerių, iki 100 Še
rų už vieną tūkstanti, žo
džiu sakant, Kooperatyve 
Draugija stovi demokratin- 
giausiais pamatais ir kiek
vieno musų priedermė yra 
stengties, kad šitas prakil- 

inus ir svarbus bendras dar
bas butų kuoveikiausiai at

liktas ir pradėtų nešti vi
siems bendrą naudą, kaip 

(dvasiniu, taip ir materialiu 
Į žvilgsniu. /
I y
■ Namas manoma pirkti 
gatavas. Namo kiaušiniu ir 

labelnai draugijos reikalais 
i netrukus bus sušauktas Ke- 
’noshos lietuvių visuotinas 
j susirinkimas, kuris išrinks 
j Kooperatvvei Dr-jai pasto- 
fvią valdybą,„pastatant ją po 
atatinkama kaucija, ir pa
ves jai reikalą vesti prie re
zultato.

Lietuvių Kooperatyvės 
Draugijos inkorporatoriais 
yra: Šamas Elijošius, R. Ra
džiūnas. Andrius Kvedaras, 
Juozas Kasputis ir Feliksas 
Rastcis. Čarteris išduotas 
Wi-consino valstijos. Vieti
nė anglų spauda apie šitą 
Kenoshos lietuvių žygi atsi
liepė maloniu pasveikini n u. 
Taigi gerbiamieji broliai ir 
seserys, kuriems rupi musų 
apšvietus, kultūros, dailės 
ir abelnai gero vardo paki
limas; kurie tik suprantam, 
kiek musų organizacijoms 
atsieina svetainių samdy
mas; kurie trokštate pa
lengvinti sau kovą su pragy
venimo brangumu per Įsikū
rimą kooperatyvės krautu
vės, — tai visi dėkities prie 
(o svarbaus ir bendro musų 
darbo, kad bendromis spė
komis gerą sumanymą galė
tume paversti tikru kūno 
kuveikiausiai. Taigi i darbą 
į darbą su norais plačiais!

Sam Elijošius.

vo kas mėnesis rengia vie
šus vakarus ir droždavo sa
vo „spyčius,” sėdami darbi
ninkuose savitarpinį nesuti
kimą ir neapykantą. Dabar 
tie musų „vadovai” dingo. 
Nėra socialistų, nėra ir ko
munistų. Veikimas užbaig
tas.

Veikia da teatrališkas ra
telis Viesulą. Jis rengia kon 
cerius, bet žmogus i tuos 
koncertus nuėjęs išgirsta 
ne dainas, ne muzika, mato 
ne scenos veikalų vaidinimu, 
bet pamato tuos pačius že
mėn sukištom galvom „did
vyrius,” išgirsta tuos pačius 
smala varvančius spyčius. 
plūdimus ir šukavimus, kad 
ir ne taip, kaip būdavo, gar
sius. o paskui renkama pini
gai iš susirinkusiųjų žmonių 
„kaliniu liuosavimui.” Tai 
vadinasi kultūrinis veiki
mas...

Kada aki vaizdoje šitokio 
veikimo persergėjau rateli, 
kad jis nuo pasistatyto savo 
tikslo nekryptų ir neleistų 
„lyderiams” ir tą musų kul
tūros draugijėlę statyti pa
vojum,tai ratelio lyderiai
pradeda šaukti apie išdavy
stę ir mėgina užginčyti fak
tus, kurie anaiptol ne man 
vienam žinomi, l
ir žinomi visiems tiems, ku
rie tik ratelio koncertus lan
ko ir mato, ką ratelis veik
davo seniau ir koks pasi
darė dabar. Ir ištikruju. ar 
ne juokdariai tie užginčyto- 
jai, kada mėgina užginčyti 
tai, kas neužginčijama?

Nuostabiausiu man, te
čiaus, yra tai, kad po užgin- 
čiiimo pasirasė ne G. P..H.K 
ir graborių organo kores
pondentas. bet žmonės, ku
rie, rodos, tokiais savo už
ginčijamais negalėtų statyti 
savęs žmonių pajuokai. Ne
jaugi Ratelio valdyba pa
liko jau tik diktatūros įran
kiu ir turi pildyt ”po prika- 
zu vielyeestva”? Jei taip, tai 
blogai. Ex-komunistams 
rimčiausi ir nuosakiausi ar
gumentai nesuprantami, o 
diktuojamiems bene reikia 
atleisti, nes nežino, ką daro, 
arba daro, kaip jiems liepia
ma. Kaip ten nebūtų, visgi 
sveikai protaujantiems ra
telio nariams da syki sakau, 
kad politikos veikimams yra 
kitos tam-tikros organizaci
jos, o ne dailės draugijos.

Montelietis.

kenosha. wis.
Lietuviai statosi sau viešą 

namą.
Kenoshos lietuviai pasta

ngoj’’ laiku sutvėrė koope
racijos pamatais bendrovę, 
kuri’ vadinsis Lietuviu Koo- 
beratyvė Draugija.

Kooperatyve draugija jau 
turi ir čarteri, kuris leidžia 
draugijai steigti vartotojų 
naudai kriautuvę ir Įsigyti 
Tautini Namą viešiems susi
rinkimams, kaip ve: draugi
jų susirinkimai, prakalbos, 
teatrai, krutamieji paveiks
lai, koncertai, bazarai. lavi
nimosi vakarai, muzikos, li
teratūros bei mokslo prak
tikos, gimnastikos ir kiti 
kultūros darbai.

Kooperatyve draugija su
organizuota ypatingai tuo 
tikslu, kad kuoveikiausiai 
įsigijus nuosavą Tautini 
Namą, kur galimą butų 
ikurti minėtą kooperatyviš
ką sagkrovą ir salę viršmi-

MONTELLO, MASS.
Atsakymas Į užginčijimą.
Bloga tam, kas savo šešė

lio bijos. Bloga su mūsiš
kiais „didvyriais” ex-komu- 
nistais, kurie patys savęs 
nuogastauja ir patys savimi 
neisitiki; jie da nesenai čio
nai pas. mus taip rėkavo, 
;aip viską maišė ir, lig ta ra
gana savo puode lavoną, vi
rė jie „revoliuciją...” Ir iš- 
tikrųjų, ne tik jie patys bu
vo apsvaigę tais durnais, bet 
ir daugeli kitų žmonių svai
gino. Ir manyta, kad tie du
rnų pūtikai— tai tikri kovo
tojai, tikri pasišventieliai 
„dėl žmonijos labo.” Gyveni
mo faktai parodė visai ką 
kita: kaip tik prisiėjo susi
tikti akis i aki su priešu, tai 
tie musų „didvyriai” tuoj ir 
virto baikščiomis kurapko
mis. kurios sukiša galvas 
žemėn ir mano, kad jų nie
kas nebemato. Jeigu kas pa
stebėjo jiems, kad da visas 
pasturgalis matosi, tai jie 
sušunka: „Išdavikas! Pasa
kai, kur mes esam...”

Nors tokie palyginimai 
juokingi, bet neperdėti ir tik 
šitaip tegalima sucharakte- 
rizuoti tują "revoliuci ionie- 
riu” „didvyrflkumą.”

Taiu ve, ar Sa pas mus 
buvusieji tOHiumst

DAUGIAU DAIKTU LIE
TUVON NEBESIŲS.

Lietuvos-Amerikos Pramo
nės Bendrovė sako, kad 
sunku pašalpą pristatyti.
Lietuvos-Amerikos Pra

monės Bendrovė (Katalikų) 
prašo mus pranešti, kad 
daugiaus dovanų siuntimu 
Lietuvon ji jau neužsiim- 
sianti. Ji sakosi 15 kovo ga
vusi iš Kauno nuo savo at
stovo Kaupo telegramą, kad 
išsiųsti per ja pereitais me
tais daiktai Lietuvą pasiekė 
ir dabar jau esą kelionėje 
iš Liepa jaus i Kauną.

Bet, sako, siuntimo aplin
kybės yra taip painios, „kad 
sunku daugiaus apsiimti pa
šalpos siuntimu Lietuvon.

„Bendrovė m «vė vieni 
laivą nusiuntus tuojaus ki
tą rengti. Bet kuomet taip 
-.unku ir ilgą laiką ima pris
tatymas, o Amerikoje daik
tu kainoms stovint taip aug- 
štai. kad Amerikos pinigus 
iškeltus tenai pigiau galima 
nupirkti, Lietuvoje esan
tiems Bendrovės atstovams 
patariant. Bendrovė nema
no kito laivo su pašalpa sių
sti i Lietuvą.”

Po šituo pranešimu pasi
rašo „Lithuanian American 
Trading Co.„ vardu A. Va

CH1CAGO, ILL 
„Naujienų” bendrovės 

susirinkimas.
Vasario 15 d. buvo „Nau

jienų” bendrovės šėrininku 
<uririnkim.as. Kadangi ko
munistams pareitame susi-* 
rinkime nepavyko vieninte
lio darbininkiško dienraščio 
bendrovei pakenkti; kadan
gi visos jų pastangos diskre
dituoti dienraštį darbininkų 
akyse netik kad be jokių 
jiems geistinų pasekmių pa
liko, bet dagi patiems ko
munistams davė smūgi, ka
da gyvenimo faktai parodė 
„Naujienų” pozicijos teisin
gumą, o komunistų pasakas 
apie -„Naujienas“ 
riais šmeižtais, 
ristai, turbut, 
susirinkiman neatėjo. Ne
sant tų profesionalių tvar
kos ardytojų, susirinkimas 
buvo rimtas ir ramus.

Iš protokolo pasirodė, kad 
pereitais metais bendrovė 
turėjo apie $80,000 metinės 
apyvartos. Nežiūrint spaus
tuvės reikmenų ir darbinin
kų brangumo, visgi šėrinin- 
kams liko 30' < dividendų.

„Naujienų” bendrovės 
turtas buvo inkorporuotas 
ant 15,000 dolerių. Dabar iš 

matomi?auditoriaus raporto pasiro
dė, kad turtas viršija inkor
poruotą turtą 10,000 dole
rių. Susirinkimas tat nuta
rė pakeisti senąjį bendro
vės čarteri ir inkorporuoti 
ant 50.000 dolerių.

Už „Naujienų” bendrovės 
gerą materiali stovi priguli 
dėka bendrovės direkto
riams ir dabartiniam bend
rovės vedėjui drg. Kl. Jur- 
gelioniui. žinoma, ir ”Nau- 
lienų” įtekmė musų visuo
menėj bendrovę stiprina.

Susurinkimas prašalino iš 
direktorių Dunduli už jo 
kenksmingus „Naujienoms” 
ir bendrovei darbus. Į direk
torius susirinkimas išrinko 
du nauju nariu, būtent drg. 
A. Tautkų ir J. Mickevičių.

Susurinkimas užsibaigė 
draugiškai.

Šėrininkas.
CAMBRIDGE, MASS. 

Aukos Lietuvos Socialde
mokratų Fondui.

Kovo 14 per LSS. 71 kuo
pos susirinkimą, iždininkas 
drg. J. Vinčiunas Įdavė man 
minėtos kuopos surinktus 
pinigus i Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Rėmimo 
Fondą, kad paduoti minėto 
fondo iždininkui drg. St. Mi- 
chelsonui.

Per pastarąsias drg. P. 
Grigaičio prakalbas aukavo 
sekančios ypatos:

S. Zdanauskas $10.00. 
Po $1.00 aukavo: J. Zda

navičius, Sajungietis. J. 
Kairaitis, J. Plechavičius, 
X. Urbanas, J. Lapaitis, A. 
Rundžius, T. Baika ir D. Va- 
leikis.

Po 50c. aukavo: P. Pos- 
'’ži'unis, A. Valeika, J. Ja- 
įsinskas, M. Petrašiutė, A. 
Tvanauskrutė ir V. Vietė- 
nis.

Po 25c. aukavo: L. Pau
lauskas, J. Lukašiunas, P. 
Norkus, K. Vaišnorienė, P. 
Tumėnas, U. Savulienė, -J. 
Grinčiauskas, P. Merlinis, 
A. Grinčiauskas, Ernest. K. 
Šlaitas ir T. Jurgdėnis.

Išviso su smulkiomis au
komis surinkta .... $33.66 

Apmokėjus vakaro iškas- 
čius liko.....................$18.40

Per šokių vakarą 13 kovo 
surinkta.................... $5.55

Kuopos iždininkas drg. -L 
Vinč’ nas pridėjo savu 5.05 

Viso.................... $25.00.
Draugiškai,

N. A. Rastrinis.
Šiuomi liudiju, kad pini

gus priėmiau ir vardan .Lie
tuvos draugų aukavusį® 
tariu ačni.



PAGUNDA
(Monologas)

Laikraščio Redaktorius
kalams — šluok jiems ir ga-’nio pobūdžio ir prie jų pri- toje kovoje 
na! 'dėtas vienas politinis pagei- Amerikos J

Bet po kiek laiko t } ' ___ __ ‘ 2
darba prie laikraščio už rai- kiams teisės dalyvauti rin- per valanda mirė. Kova su

vienas 
dėtas vienas politinis pagei- Amerikos karininkas: jis 

gavo davimas — suteikti kariš- buvo smarkiai sužeistas ir

---------- < feljetonėlis.) —
, prasčiokai, neatsige- Po kelių dienų kelionės, 

rim laikraščio redaktoriaus priplaukė Glasgou ą škoti- 
urėdu. Sėdi jis sau < " 
ofise, nieko neveikia, 
pi įsiustus rankraščius 
donų rašalu pabraižo, 
raižo ir viskas. Garbė 
raščio redaktorium 
Viršina jis visus 
nalus.

Apart to.

dykas joj. Musų Smailanosiui pa
tik rupo aplankyt Anglijos že- 

rau- mę ir savo gabumais, su ku- 
pab- riais kartu eina laimės ‘r pa- 
laik- sisekimas, nusikraustė nuo 
būti! laivo. Neilgai trukus pasie- 

profesio- kia jis tirštai lietuviais dar
bininkais apgyventą mieste- 

jei prasčiokai lį — Bellshill, kuriame so- 
arba prasčiokas norėtų ką cialistai leidžia laikraštu- 
ir gero 
per laikraštį visuomenės ap
kalbėjimui, redaktorius pa- 
tėmijęs jo rašto netalpina, 
vienok tą mintį kitoje for
moje pats pęrstato. Ir vėl 
redaktoriui garbė. Mat. ką 
jis nori, gali talpinti savo 
’oikraštin, o ko nenori, ne
talpina. Prieg tam, jei vieno 
laikraščio redaktorius pa
siunčia kokį rašinį į kitą 
laikraštį, tai greičiau talpi
na negu ne redaktoriaus, ir 
populiariškiausį minties iš
reiškimą.

Kur tu čia žmogus 
vokuosi visus 
gerumus. Tai 
roa. Gi algą 
gauna didesne 
prie laikraščio 
ninkas.

Redaktorium
kas geistu, bet griekai ne
leidžia. Mokintam sunku 
tas atsiekti, o jau liemoks- 
Iiui visai negalima. Tik paž
velkime, kokia's keliais įsi
gauna žmonės į redakto
riaus urėdą.

Vienas žmogus, kurį aš 
čia vadinsiu Smailanosiu, 
dirbo kokiame valdžios kon- 
tore (ofise) Liepojuj. Be
dirbdamas caro valdžiai, jis 
tiek jai nusidėjo, kad caras 
Mikė, tas baisus budelis, 
buvo jau slapta musų Smai
lanosiui kartuves pastatęs ir 
ryt po ryt butų jau 
dangaus jį pakėlęs, 
slaptos caro policijos miela- 
širdingumas visiems yra. 

žinomas. Todėl ir ant musų 
Smailanosio ji susimylėjo. 
Ji pranešė jam, kad jis bėg
tų. nes nedoras caras Jau 
taiso jam kilpą ir jis jau bu
siąs Abraomo kaimynas. 
Ką čia reikia daryt? Gelbėt 
gvvastį nuo budelių. Kiek
vienas gyvūnas kovoja už 
savo gyvastį! Kitokio išėji
mo nebuvo, kaip tik pabėgti. 
Kuį pabėgti ? — Amerikon! 
Daro pabėgimui pienus..

Nuėjęs policijon gauti 
pasportą arba tam tikrą lei
dimą apleisti Rusiją, stačiai 
policijos naguosna papulsi. 
Laikas trumpas. Ryt ar po 
ryt bus jau... Buk tu kytras 
ir išsisuk. Musų Smailanosio 
nedurno butą, o prieg tam 
laimė, pasisekimas prigelbė- 
io kiekviename jo žingsny
je.

Kaip ryt po pietų laivas 
išplaukia iš Liepojaus Į 
Angliją ir Ameriką. Ant lai
mės. laivo kanitonas yra 
pažįstamas. Tuoj musų 
Smaila nosis šnipštelėjo savo 
pažįstamam laivo kapitonui 
kame dalykas, o tas suprato 
be platesnio paaiškinimo ir 
pridūrė: "Laivas turi aplei
sti prieplauka 2 vai. po pie
tų. Aš pavažiavęs už kokios 
poras myliu nuo krašto, 

naftatvsiu laivą ant-inkaro. 
Tu buk prisirengęs. Prite
mus sėsk į motorine valte’e 
ir privažiavęs prie laivo rasi 
iš antros puse-; nuleMas ko
pėčias. Link. Man nesirodyk 
ir su maniui nekalliėk. Buk 
man nepažįstamas ir neži
nomas."

Sir>’lanesis darė kain bu
vo prisakyta ir viską atrado 
kain buvo pasakyta. Pirmas 
kinkų drebėjimas ir nuo ca
ro budeliu gyvasties išarelbė- 
nmas šiaip-taip praslinko. 
Dabar jau linksmas plaukia 
Anglijos-Amerikos link — 
vakaras.

sumanęs paduoti ką "Rankpelniu” vadinamą.
■ Smailanosis tuoj pristoja 

prie "Rankpelnio" ir dirba.
, j Sakosi dagi be algos dirbęs, 
'tik už aukas.

Bet nusibodo taip dirbti. 
Nėra finansų. O prieg tam

■ dar kas-žin keno suorgani
zuota gauja užpuolė ant 

i "Rankpelnio" spaustuvės. 
Tiek Smailanosis žino, kad 
gaujos lyderiu buvo V. S. Su 
io noru, ar prieš jo norą, tas 
įvyko, bet nusprendė Smai
lanosis keliauti Amerikon.f

Vėl nepaprastas proble
mos išrišimas! Pinigų nėra. 
Draugai biedini. Kad ir tur
tingi butų, bet neskolins nei 
neaukaus kokiam svieto De
rėjimui. Smailanosis pava
sario vakarais išeina į netoli 
esantį parką prie vandens. 
Čia tyru oru pakvėpuoja, 
darbininkų reikalus sau ra
miai apsvarsto ir pagalvoja, 
kaip čia į tą Ameriką dasi- 
gavus. x

Ant Smailanosio laimės, 
vieną sykį parkas buvo tuš
čias. Vilnys viena po antrai 
atsimuša į krantą, kas pri
davė daugiau energijos pa
sekmingai bėgančius reika
lus svarstvt.

Paskendus visam įn'ntyse, 
staiga pasigirdo pažįstamos 
kalbos žodžiai, liet nesupra
to jos. Tada pertraukė savo 
svarbius svarstymus, mintis 
sukoncentravo, atsikreipė į 
tą šalį iš kurios pažįstamoji 
kalba pasigirdo, ir išvydo 
besėdint dvi žmogysti. Man
dagiai ausį pakreipė, kad iš
girdus kokia kalba ir apie 
ką jie kalba... Nugi apie dar
bininkų reikalus. Aha, tai 
draugai! Priėjus ir užklau
sus ar nemoka rusiškai, jie 
atsakė, kad moka. Tuojau 
susipažino ir plačiau išsikal
bėjo... ,

Smailanosis tuojaus pa- 
siskundė ant savo likimo, 
nurodydamas didelę save 
vpatos vertę ir viską kitką 
kad tik geriau juos pertik
rinus. Galop pridūrė, kad 
noris Amerikon važiuot, bet 
pinigų neturįs...

Vienas naujų draugų pra
bilo: "Aš rengiausi važiuoti 
Amerikon taip-gi be pinigų. 
Už trijų dienų laivas iš
plauks Amerikon. To laivo 
kapitonas — mano tikras 
brolis. Aš važiuot dar nega
liu. Laukiu ko... Todėl mano 
vieton gali tu važiuot.”

Parašė laiškelį supažindi- 
damas su broliu kapitonu, 
kurį, žinoma, reikia tik pa
duot, o jau daug aiškint ne
reikės.’

Viskas išpildyta ir viska- 
gerai. Bet kad nuo anglų re
vizijos užslėpus, kapitonas 
įkrovė Smailanošį tarjie vi
sokių baksų ir pakų, kad per 
tris dienas nebuvo galima 
nei pasijudini, nei miegot, 
uei atsigult — aršiau kaip 
Rusijos kalėjime.

Vistiek visas sunkenybes 
jis perkentėjo ir laimingai 
pasiekė Amerikos prieplau
ką So. Bostoną. Čia nuo lai
vo nušoko ir nuėjo savais 
keliais.

Pradėjo dirbti adatų dirb
tuvėje už sentynis dolerius 
i savaite ir dirbo už šapos 
šlaviką. Ka darysi šiame su
rėdyme. Kalbos nei amato 
nemokėdamas, o ponai bosai 

įįnežiuri.ant kiek tu Dasišven- 
tęs darbininkų klesos rei

ir iš- 
redaktoriauš 
visiems žino- 

redaktorius 
negu 
kokis

kitas 
darbi-

būti daug

prie
Bet

ūžiu rinkėją, o dabar jau 
dienraščio vyriausiu redak
torium !...

Pabuvęs redaktorium, jis 
tiek apsišvietė, tiek drąsos 
gavo, kad valdžios prokuro
rą "kreize" išvadino, ir jo 
nei areštavo, nei atgal į Ru
siją nesiuntė.

Todėl negalima pavydėt 
redaktoriams to garbingo 
urėdo. Pakol jį pasiekia, tai 
mato ir šilto ir šalto.

K. L—kas.

kariumenėje Kaune.

kimuose į Steigiamąjį Sei- sukilėliais neapsiėjo be au- 
mą. Vyriausis vadas at- ’ 
sakė, kad visi ekonominiai 
reikalavimai jų yra pama
tuoti ir vyriausybė pasi
stengs iš savo pusės teisin
giems reikalavimams užga
ną padaryti, 
kad jie stato tuos reikalavi
mus neteisėtu budu. kad jie 
galėjo padaryti tą patį neda- tirti, susekti jo tikrąjį šalti- 
rant jokių demonstracijų, nį, vyriausybė paskyrė tam 
Delei politiškojo reikalavi- tikrą komisiją. į kurią įnėjo 
mo jisai, kaipo kariškis, irgi prof. Voldemaras, valstybės 
neturi tos teisės, tai jos ne- gynėjas p. Skipotis ir juris- 
gali ir kitiems suteikti, taigi tas Rymša. Pakol dar komi- 
šį reikalavimą jisai pateks 
vyriausybei ir atsakymą ka- 
riumen-ei galės . duoti tiktai 
uasitarius su Lietuvos vy
riausybe. Vyriausiojo vado 
atsakymas patenkino kariu- 
menę ir jinai ramiai išsiskir- kun. Mironas, 
stė

kų. Daugiausia nukentėjo 
sukilėliai; neturėdami savo 
oficięrių ir užtenkamai kul- 
kasvaidžių, gynės vien sa
vo atkaklumu ir pertai daug 
nukentėjo. Numalšinus su- 

bet pridėjo, kilimą, viskas vėl grižo savo 
vagon.

Sukulinio priežastims iš

Uždangai pakilus kunigo gąsdina šventoje prabaš- 
gaspadinė tik-ką, atsikėlus tėlio vietoje? (Atydžiai žiu- 
iš miego, šlavinėja po klebo- ri po stalu ir juokiasi). Ka- 
nija, pikta, susiraukusi. Ne- ka-ka! Tai vėl ta nelaboji 
dėlios rytas, dešimta valan- žiurkė, kad ją galas! Na, 
da. i palauk tu nedorėle, aš tau

—Tai prakeikta sėkla tie užtaisysiu spąstus ir gausi 
bedieviai-cicilikai!... Tikri tu galą su visais nedaviar- 
tikėjimo ir šventos ramybės komis sykiu... Gal ir tu jau 
griovikai!... Kada aš prade- išvirtai į bedievius-cicilikus 
du mąstyti, tai tarsi visas ir gązd-ini mane kada aš no- 
svietas augštyn kojoms ap- riu pasimelsti. Bet šie spąs- 
siverčia. Šventa Marija tai' prispaus tau uodegą, ne- 
Magdelena apsaugok nuo tų'gąsdinsi tu manęs daugiau
nedaviarkų! Bet kiek dabar, ir neveši mus į pagundą... 
tų nedorėlių ir priviso! Tik-:Štai, norė-jau pasimelsti, kad 
rai jau svieto pabaiga arti-. Dievas bedievius išnaikintų 
naši, nes už jųjų sunkius -
griekuš Dievas visą svietą 
pakoros. Taip ir raštas 
šventas sako: už viena de
šimtį kdroja. Tam aš šven
tai tikiu, nes ir prabaštėlis 
taip mokina. O jis yra dva
siška asaba, mokytas ir 
skaito šventus Dievo raštus. 
Jis daugiau žino už visus!...

—Dabar yra šventos ga
vėnias laikas, tai privalėtų 
visi melstis, pasninkauti, 
eiti išpažinties ir prašyti 
nuo Dievo griekų atleidimą. 
Bet kur tau! Tie nedaviar- 
kos dar daugiau nuodėmių 
užtraukia ant vienų žomnių. 
Vieton melstis, jie rengia 
balius kožną nedėlios vaka
rą, nieko neatbodami ant 
šventos gavėnios, šoka 
sau linksmai sus:rinkę dide
liais būriais... Ir da tyčiojasi 
iš švento tikėjimo. Sako: 
"Mes nesame griešni ir neti
kime i kunigų biznį.” Spa- 
viednę jiė* vadina ausinę ir 
žandarų biuru. Ir ką jie ne
prasimano?! Dieve apsau
gok! Vienon kad pasninkau
ti ir valgyti silkę, tai bedie
viai ansikrauja' Astalą rie
biais daiktais ir Valgo mėsą 
nieko neatbodami. Girdi,, ta 
mizerna silkelė nenuves 
mus į daugaus karalystę. 
Dieve atitolink tokį žmonių 
oaklydimą iš tiesaus tikėji
mo kelio! (sėdasi)._______

—Pereitą nedėldienį pra- 
baštėils pasakė labai gražų 
ir graudingą pamokslą 
apie peklos kančias, dan
gaus linksmybes, na, ir apie 
velnio pagundą prie grieko. 
Ak... kaip malonu jo klau
sytis! Bet kasgi iš to. kad , 
bažnytėlėj tik kelios bobel- 
kos tebuvo. Prabaštėlis pa- 1 
grįžo iš bažnyčios po mišių 
šventų nusiminės, supykęs 
ir pabučiavęs mane sako: 
"Jievute, mieloji, musų biz
nis jau visai eina vel
niop. Mažai kas beat- 
noša penkinę už velykinę, o 
ir pamokslas nėra kam sa- 
kvti, nes ir parapijonai jau 
atšalo nuo tikėjimo ir eina 
i tų bedievių-cicilikų balius, 
kur šoka sau gavėnios lai
ku... Aš net apsiverkiau iš 
apmaudos ant tu neda^far- 
ku ir sakau nenusimink, tė
veli dvasiškas, tie tikėjimo 
ėdikai raitysis peklos kan
čiose it žalčiai: spirgins juos 
velnias smaloje, jie degs, 
degs ir niekad nesudegs per 
amžių amžius! Tie bjaury
bės!
—Dabar bažnyčioj pracide 

da mišios šventos, permesiu 
ir aš kelis paterėlius prie 
penkių ronų Viešpaties Jė
zaus, ant tos intencijos, kad 
visi bedieviai-cicilikai šok
dami išsisuktų sau kojas ir 
valgydami mėsa užspringtų. 
i Klaupia ir kalba). Mano 
ščvra malda nenueis ant 
nieko, užleis Dievas neda- 
viarkoms savo koronę. Da
bar pasimelsiu už duseles 
čiščiuj kenčiančias. (Gieda). 
Kurs kentėjai už mus grieš- 
nus, Jėzau Kristau, Panele 
Šventa, susimilk ant musu... 
(Užšoka ant kėdės). O Jė
zau Marija Juozapai šven
ta*’... Visa iraičė šventųjų! 
Pribukite mao ant pagel
tus! Ugi čia nelab asis mane

sija neužbaigė savo darbo, 
sunku kas tikrai dar pasa
kyti, bet tame nelaiminga
me sukilime aiškiai painioja 
si lenku ir rusų bolševiku 
šulai. Tai tiek papasakojo

; arba atvestu ant tikro kelio, 
, o ta biaurybė taip mane iš- 
> gązdino, kad ir maldą išar

dė. Ka-ka-ka!... Kaip žydo 
poterius kiauliukas... O ko- 

; kia kvaila, nusigąsti tos ma
žiukės žiurkės... Bet kada 

■ prabaštėlis pareis iš bažny
čios, tai tuojaus parašysiu 
grieko atleidimo. Žinoma, 
jis tą su mielu noru pada
rys. dėl manęs ir da pabu
čiuos prie tų visų ceremoni
jų... O, kaip aš laiminga!... 
Tėvelis tokis geras, malonus 
ir kaip jis mane myli! (At
sisėda).

Ak, ta žiurkė, tai tikra 
pagunda! Aš gerai pamenu, 
kada vieną naktį ilgai neuž
migau, vis mąsčiau, kodėl 
Dievo švento galybė neuž
leidžia koronės ant tų cicili- 
kų, kurie nepildo tikėjimo. 
■Jie gavėnioj šoka ir mėsą 
ėda, o i bažnyčią niekad ne
ateina. Jie Dievą baisiai už
rūstina... Staiga išgirdau 
po lovą skrebu, skrebu! Aš 
taip nusigandau, kad nei ne
naši jutau kaip atsidūriau 
prabaštelio kambaryj, šauk
dama pagalbos... Abu nusi
gandome manydami, kad 
velnias yra po mano lovą...

Visgi aš neturiu ramybės 
lio tos velnio pagundos. Aną 
naktį sapnavau labai baisų 
sapną.. Rodos garnys it pa- 
kusa pristojo prie manęs ir 
negalėdama atsiginti nuo jo 
didelio snapo surikau per 
miega. Tėvelis klausia, ko 
aš rėkauju. Aš jam išpasa
kojau apie savo baisų sap
ną... Jis susijuokė ir sako, 
buk rami Jievute.. Bus vis
kas gerai, aš tam garniui liz
dą išbadysiu... Negązdins 
jis tavęs daugiau... Aš ma
nau, kad prabaštėlis kaipo 
dvasiška asaba daugiau nu
simano apie tokius dalykus. 
Aš atsiduodu ant jo šventos 
valios L.

Apie sukilimą Kaune da
lės kariumenės gautas yra 

generalinio
Į 
toksai oficialis 
štabo viršininko pranešimas

Oficialis pran. No. 1118.
\ asario 22 d! 10 v. 35 min. 

—Raitelių pulko dalis, su 
karininkais, orkestrą, ap
ginkluotos atėjo ant aikštės 
prie įgulos bažnyčios. Pa
reiškė savo reikalavimus. 
Su atvykusiais kalbėjosi vy- 
riaujis karo vadas generolas 
leitenantas Liatukas.

11 vai.—Raitelių pulko da
lis ramiai rikiuotės tvarkoj 
išsiskirstė.

11 v. 13 min.— Pasklydo 
gandai, jog raitelių pulko, 
komendatures kuojjoj,Pane
munės įgulos dalyse eina 
bruzdėjimas.
.13 v. 20 min..—Gauta žinia, 

kad vyr. karo vadas genero
las-leitenantas Liatukas.nu- 
vykęs į Panemunę išklausyt 
kareivių reikalavimų, tapo 
II atsargos batalione suim
tas ir uždarytas Artilerijos 
pulko nuovadoje.

Tuo pačiu laiku sukilėliai 
suėmė II atsargos bataliono 
ir Artilerijos pulko karinin
kus.

13 v. 18 min. — Sužinota 
kad Šancų įgulos dalys: 8 
pėst. pulkas ir 6-to pulkc- 
< batalionas pasilieka ištiki
mi.

1S vai.—įvyko šaudymas 
tarp sukilėlių ir šančų įgu
los dalių. Sukilėliai šaudė iš 
artilerijos.

18 v. 50 min. — Paleistas 
nėr tiltą į Panemunę šarvuo
tas automobilius, buvo pasi
tiktas kulkasvaidžių šūviais 
ir grižo atgal.

201 š vai.— Gauta žinia, 
kad II atsargos bataliono 
ir artilerijos pulko karinin
kai paliuosuoti.

Vasario 22— 
Iš generalio 

sykių kalbėta ; 
Panemunėje įvairių daliu 
vardu ir tokiu budu pasisekė 
sužinoti jų jiegos ir pienai.

Imtasi priemonių ryt die
nos veikimui.

Vasario 23 dieną.
5 vai. — Atvyko, iššaukta 

iš Kaišedorių 4 pės.t. ‘pulke 
kuopa.

6 vai.—8 pulko dalis pra
deda žygiuoti pirmyn per 
Nemuną į Panemunę. Vie
na kuopa išsiųsta į Roki.

8 vai.—Užimta 2 atsargos 
'bataliono kazarmės. Suki
lėliai traukiasi Prienų link.

U' -j 
'unt.-' 
viduol 
'rimta.

Gen. štabo Viršininkas, 
(pasirošo)

Gen. Liiit. ? -«>lapka.
Atvykęs iš Kauno Lietu

vos Va.lstvbės Tarybos na
rys kun. VI. Mironas yra da
vęs šiokių paaiškinimų.

Vasario 22 d. raitelių da
lis ir nekurios Kauno ko- 
mendaturos kuopos susirin
kę prie Soboro jier savo de
legatus pareiškė vyriausiam 
kariumenės vadui savo rei
kalavimus. Reikalavimai 
buvo daugiausia ekonomi-

-23 naktį.
• štabo daug 
su sukilėliais

• vai.—Panemunė ap- 
’r užimta. Maištas iik- 
a.- Daugelis sukilėliu

Kauniškės "Lietuvos” 26 
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valandą ryto pranešta buvo kai-kuriu. suimtu revoliucio- 
generalin štabu n, kad atsar- nierių ir pavardės, 
gos batalionas Panemunėj * 
irgi pradėjo nerimaut. Vyr. qį3s" ’’ 
karo vadas gen. Litukas pa- ynchael, 

nvdamas, kad ir ten jam pa-'AhJdis’Štesy^ Jan Glabi^- 
siseks sujudusią kanumenę ski Ziberman Vulf, Veiter 
nuraminti. Tečiaus nuyažia- f osta Grigaitis Antanas,

(Vaišvila Bronislav, Liuško- 
vič Jerzy, Pažemik Franc, 
Barkov-ki Vaclov. Šlikas 
Andrzej, Grider Freinord, 
Jonas, Brazaitis Petras, Za- 
čvnski Piotr, f Jakubovski, 
Kąžnnik Frąnc, Bruk Lei-

Jų tarpe j 
....v ■’u-gkiu.
11 atsargos bata-i Lietuvos Inform. Biuras. 
>erių. ’ Suarešta- : .

t
Maks 

Taube 
. .v . x ... ._______ ______ Ninant,
irizo ir ten nuvažiuoti, nia- Zefer Vulf, Slaboda Samoel,

Girdcn Trubin, 
j’as?. Jofin Tevel, 

. Liutvik

yęs Panemunėm jis rado jau 
šurervintą kariumėnę ašt
resnėj formoj. Kareiviai jau 
mėgino plėšti amunicijos 
sandėlius. Prabilus gen. Lia
tukui, jau jo nebeklausė, b*?t 
'ris vyrai rusiškai ir lenkis- k 
kai į jį aštriai prabilo. 'Nu- 
ginklavo ii ir nevedė į kam-į 
'tari, kuriame jau buvo su-'kiu. 
areštuota T' 
iiono oficięrių. ___ ___ ,
vus vyriausiąjį karo vadą, ‘

Ar kratantieji paveik

vra ir nekariš-

apsaugos vice-minįst. Mer
kis nuvažiavo i Šančius, kur 
-tovėie 8-tas pulkas, ir pa-j 
reikalavo iš.Panemunės su-Į 
kilusio bataliono delegatų.! 
Atėjo delegatai ir pateikė! 
13 savo reikalavimų, kaip na 
va: teisės dalyvauti Steigia- teatrus kasdien ir nejaučia 
rojo Seimo rinkimuose, su- kokių nors akių nesmagu- 
ririnkimų ir žodžio laisvės Dių, tai aiškiai rodo, jog pa- 
kariškiems ir tt. Vice-mini-j veikslai akims nekenkia.

kad į Teisybė, kai-kurie žmonės 
jaučia akių nuvargimą kru
namųjų paveikslų teatruose, 
bet beveik visuomet to nu
varginto priežastis yra silp
nos akis, o ne paveikslai. 
Tokiems žmonėms vertėtų 
nueiti pas specialistą ir duo
ti apžiūrėti akis, nes su to
kiomis akimis žmogus turė
tų tiek-pat bėdos, jeigu jis 
bandytų skaityti knygą ar
ba laikrašti.

Galime sakyti, jog žmo
nis gali žiūrėti į paveikslus 
oer ištisą valandą ir pusę 
kas diena be jokių nesmagu- 
nu akims, jeigu akis būna 
-veikos. Kartais paveikslai 
rik ir parodo žmogui, kad 
Jis turi silpną matymą. Jei
gu musų akis pradeda skau
dėti po ilgo skaitymo, 
nekaltiname knygą, bet su- 
nrantame. jog reikia gaut 
akinius. Taip-pat ir su pa
veikslais: nekaltinkim juos, 
bet eikim pas okulistą, kad

Jeigu milionai žmonių ei- 
į krutamujų paveikslų

steris Merkis atsakė, I 
reikalavimus jisai tik tada 
oriims, kada iie paleis su
areštuotą vyriausi karės va
dą ir oficierius, ir išduos su
kilimo Vadus. Sukilėliai Į 
■uos vice-ministerio reikala
vimus 5-tą valandą po pietų 
atsakė šūviais iš kanuolių. 
Neturėdami daug šoviniu. 
:ššovė keliolika kartų. Keli 
Šoviniai krito i vidurį mie
sto, bet'nuostolių mieste ne- 
oadarė, tiktai Šančiuose vie
nas šovinis pataikė į medinį 
namelį ir ji uždegė. Per visą 
naktį sargybą laikė 8-sai ir 
o-sai pulkai. Ryto metu 
atvažiavo iš Kaišedorių Va- 
riakojo pulko Ja viena kuo- 
’ia ir apie aštuntą valandą 
Panemunė buvo paimta, su
kilėliai suareštuoti, tiktai 
nekuria suskubo pasitvėrę 
Ivyliką arklių pabėgti. Va- 
=ario 23 d. H valandą ryte 
oakė’ė i iaušes lakūnų neri
kiuota kuopa. Ji buvo leng
viau nuraminta, tiktai, deja, ištirtų akis.

Svajonė.

t

f
I
I
I

jos, svajonės vėj .'utinės, 
Skraidot augštai ir žemai, 
Jiešot laimės paslaptinės, 
Kur gyvent tikt' amžinai.

• Jieškot tiesos neklaidingos, 
Kuri dingo jau senai, 
Klausiat laimės išganingos, 
Kur ii randasi nūnai?

Jus iaklojat j lugštvbę, 
Tob, >1 i dausas,
Bet ten udat tik tu. lybę— 
Ktfs gi JaiiOy ten suras?

Sunkus ke».i mus vargulio; 
Kur jo laime, i eitis?
Viskas rankose .trtvolio, 
O beturčiui tik mm s!...

J. Ruu /lis.

mes

Aldona.
BROOKLYNOGYVENTO- 

JAI "PIKETUOJA” 
NAMUS.

Brooklyne, kaip ir pačiam 
New Yorke, tarp namų sa
vininkų ir gyventojų eina 
didelė kova. Savininkai ke
lia nesvietiškai dideles ran
das. Gyventojai "streikuo
ja,” nemoka randų. Savinin- 
'^i meta juos laukan. Išmes
ti gyventojai stato prie na
mu savo ”pi kietus” ir dabo
ja, kad tų namų niekas ne
imtų. Taip atsitiko ant 
Powell gatvėj, kur 24 gy
ventojai turėjo apgulę namą 
po Nr. 520 per kelias dienas.

New Yorko valstijos se
natas užgyrė Lockwoodo bi- 
Iių, kuris reikalauja, kad sa
vininkas, norėdamas iškrau
styt iš savo namų gyvento
ja, turi duoti jam žinią už 
30 dienų iš kalno.

Sulvg dabartinių įstaty
mų, namų savininkas Ne-v 
Yorke gali išmesti žmogų į 
5 dienas.

SUDEGĖ DAVATKYNAS.
Wilksbarre’iuose, Pa., su

degė davatkynas (mergų 
klioštorius). Viena davatka 
gaisre žuvo. 9 buvo sužeis^ 
tos. Nuostoliai apskaitomi į 
$150,000. Vis tai tamsių 
žmonelių sudėti pinigai.



Farmos! Farmos!

SIVEDIMAL

Katalikas

Pajieškojimai

J. Kūdra

UŽPUOLIMAS ANT 
BANKO.

AUKOS M. X. MOCKĄUS BYLOS 
VEDIMUI.

PAVOGĖ 40 BAČKŲ 
DEGTINĖS.

Rnmoku dvare pąliuosuo- 
ta nuo darbo 20 šeimynų, tai 
vis geresni darbininkai, ku
rie visuomet drąsiai ėjo už 
savo draugų reikalus. Čia 
yra. ir tokiu darbininkų, ku
rie tik judošiaus vardą gali

RETK ALINGA moteris. kuri netu- 
jokios prieglaudos arba gyvenanti 

■■Inam padeiime. Pilnas prag.vve- 
buti pilna še'raininkę; ap- 

vpatą ir keletu ruimu. 
Pastovi vieta dėl tei- 
A įsišaukite. (12) 

Sau vers 
Clair Avė..

■Cleveland, Ohio.

Paiieškau Zigmo ir Felikso Zidiškų 
ir Juozo Cužo, srvveno Chicagoj. taip- 

Stanislovo Terpto, gyveno Pitts- 
bursr. Pa. Vist Stulgių parapijos. Yra 
<va-bi ž’rtia iš Lietuvos. (13)

- Jonas -Tonauska.
536 Deckers et . Sc/anton. Pa.

knygas galima tuoj 
nereikės ir už čia pa

galima pašto ženkle- 
ar 3 centus ant var-

Pajiešl.au brolio Tedeušv Vitkau 
brolėnės Mortos ir suraus Felikso, 
metai atgal gyveno Kurni.,;.j. \Į
Yra labai svarbu;. reikalu . .u . .o. 
kitę. . <12

Pajieškau brolio 
sens Anastazijos Gi 
Kazimiero Tumo, 
radybos. Telšių a; 
valsčiaus Palukny 
atsišaukia patis a1 
neškite.

Aš Zigniontas Dailidėna 
įminiu ir pažįstamų, ku; 
ų atsišaukti.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius pabėgimus, nusk- 

riaudimus. pasigarsinimns iš ko
kių vietų paeina, pirkimus, parda
vimus, pajieškojimos gimimų arba 
draugų, "Keleivio” skaitytojams 
skaitome po 2c. už žodį pirmų sykį 
ir po l¥zc. už sekančius sykius 
Neskaitvtojams skaitom* po Še. už 
žodį. Taipgi už apsivedimus skai
tome j>o 3c. už žodį.

Tokius pagarsinimus rašykite 
J uotrnmpiausiai ir visados siuski
te kartu ir mokestį, jeigu norite 
kad greitai tilptų.

"KELEIVIO” ADM.
253 BROADWAY.

so- boston. mass.

nuneš ir 
nurėti viena 
darbo nečau; 
si r. gos moters.

Donel
7D1S E. St.

STROPUS
Sų. Uosto?., .Mass.

Pajieškau Boleslovo Balt’ušaiėio. 
Kauno gub.. Šiaulių anskr., Tryškių 
mesteliu. Gavau laiškų iš Lietuvos 
malonėkit 'atsišaukti, ar kurie žinote 
teiksitės pranešti.

Veronika Abmrmvičienė
8 Moore st.. Cambridge, Mass.

apsivedimui merginos, 
be vaikų, nuo 20—27 m., 
tikėjimo. Aš esu vaikinas 
ksmau.s budo. Merginos 
apsivesti iai atsišaukia 
paveikslėlį. (13;

Šiuomi pranešu buvusiai mano 
žmonai ONAI M AKSVYTIENET, 
! tiri prasišalino nuo manęs 1918 me
lais su kitu vyru, kad jt gali nesis
lapstyti, nes aš jusu nekliudysiu Ir 
galit gvvent sau ramiai.

J. P. MAKSVYTIS
P. O. Bok 192, Hammond. Ind.

JEIGU JUS MANOTE 
NUSIPIRKTI UKL TEISINGAI be 
zpgavybės, mes duosime geriaus; >a- 
tamavimų, negu kas kitas. Mes tu
rim daug ūkių visosio didumo ir pre
kės. Turim su gyvuliais, masino, is. 
sodnais, užsėtais javais ir tt. Mes par 
duodam ant labai lengvo išmokėjimo, 
nes mes patis e«am fai meriai ir ant 
farmu gyvenam. Užcad mes gvaran- 
tuojam žeme ir popierius. Norintieji 
gauti geresnį patarnavima visados 
rašykit mums pirma lietuviškai šito
kiu adresu: (17)

AMERTCAN FARM LAND CO.
, s SCTHTVirjJį

PATARMĖS MERGINOMS APIE 
LYTIES DALYKUS JAU 

SPAUDOJE. U
Minėtų knygų parašė M. H. Ssaųi- 

ger, vertė J. Stropus iš anglų kalbos. 
Antroj laidoj bus prirengta naudin
gų, naujų patarimų, kokių nebuvo 
pirmoj laidoj, šiuose patarimuose bus 
parodyta, ką daryti, kad būti sveika 
ir laiminga. Taigimoterįs, kurios dar 
neuzsisakėt laukiamos knygos, tai 
užsisakykite tuoj. Rašykit aiškiai 
juodyla (ne paišiuku). Išpirkit money 
orderį, ar popierinį dolerį įdėkit į 
laiškų, užrašę kam ir nuo ko siun
čiama.

Pajieštaii apsivedimui merginos 
irin našles be vaikų: be skirtumo ti
kėjimo. Aš esu 30 metų am: .ninkas. 
Merginos mylinčios ramų gyvenime 
ztsišaukite. (II)

George Strauss
298 Market st., Norfolk. Va.

PAVEIKSLŲ KNYGA.
Šita knyga susideda iš 352 pusla

piu ir talpina daugiau kaip 350 aug- 
štos dailės paveikslų, šitoje knygoje 
parodoma dailiosios lyties, atidengta 
švaizda. įvairiose pozose. Knygos 

miera Sxl! colių. Tvirtu audeklo ap
daru (angliškas tekstas). Kaina si. 
urisiuntimu tiktai $3.95. Reikalauki
te pas: (11>

CHAS. P. URBANAS.
942 W. 34-tb St. Chicago, Iii.

PARSIDUODA FARMA. 40 ak 
žemės, su mažais budinkais, 10 ak 
vra apsėta rugiais ir kviečiais, 
įkęrių pavasariniais javais ga 
bus apsėti; per vidurį farmos 
upelis, tarpe 2 geležinkelio stočių, 
*i gero kelio. Randasi ant fai 
pėdžių lentoms apie 25.000 p 
Kaina t:k $2,0(>0. Platesnių ; 
klauskite: (

JONAS GIRDŽIUS
R. 1, F. D. Fountain. Mich.

FARMA IR BIZNIS.
Parsiduoda labai pigiai didžiausioj 

lietuvių kolonijoj gera farma. Ture- 
lamas 2 farmas ir biznį abiejų Tar
nų negaliu apdirbti, užtai parduodu 
’abai pigiai. 118 akečių farma, budin
gai, sodnas jaunas, 60 akarių dirba
mos žemės ir apsėta rugiais ir kvie
čiais; žeme gera, viskas auga. 88 ake
liai gero miško ir ganyklos geros, 
”er ganyklas bėga upe labai žuvinga; 
vienas blokas iki geležinkelio stoties 
ir apie ta stotį daug vasarnamių, iš 
ų daroma gerų biznį. parduoda- 
ni viską namie. Platesnių žinių 
kreipkitės laišku įdėdami markę už 

i 2 centus. i 15)
ANTANAS LESKALSKAS

Lake County, PEOCOCK -MICH.

Pajieškau pažįstamų j kuriais 
yvenau 1916 m. Chicagoj. Klemei 
jošio, Klemenco Kekio ir .Jono Va 
iavskio. Malonėkite atsišaukti a 
utie žinotu praneškite.

Stanlslovas Sadauskas
1278 McKenlev st.. Detroit. Mich

Taujėnuose krikščionys 
demokratai norėjo darbi
ninkų tarpe sudaryti savo 
draugiją. Buvo net tam tik
ras organizatorius atsilan
kęs. Darbininkai* išklausę 
organizatoriaus pranešimų, 
padėkavojo už jo pasidarba
vimą ir pasakė, kad su bur
žuazijos bernais jie nieko 
bendro nenori turėti. Tuo
met organizatorius pradėjo 
darbininkus niekinti, buk 
jie nekatalikai, darbininkai 
išėję iš kantrybėm sušuko: 
šalin išgama, mes visi kata
likai. Taip ir nieko išpešę 
krikščionys demokratai (iš
sinešdino sau.

Pereitoi nedėlioj Bostone 
plėšikai įsilaužė per lubas i 
Henry Van Dam ofsa ir pa
vogė už 830,000 Liberty 
Bonsų.

vėl smūgis kleri- 
I.ietuviai katalikai 

kad jų pinigais 
yra už-

Kansas Cityje ginkluoti 
banditai buvo užpuolę ban
ką. Kovoje su užpuolikais 
buvo nušautas banko kler
kas. Nieko nepešę banditai 
pabėgo.

BOLŠEVIKAI ATAKUOJA 
LENKŲ FRONTĄ.

Iš Varšavos pranešama, 
kad pereitoj pėtnyčioj ir su- 
batoj bolševikų kariumenė 
smarkiai atakavo lenkų 
frontą. Karės žinovai Var
šuvoj tvirtina, kad tai bu
sianti pradžia plačiai iš
garsinto bolševikų ofensyvo 
prieš Lenkiją. Tačiau • pir
mutines atakas lenkai sako
si atrėmę ir paėmę 903 bol
ševikų nelaisvėn.

Bolševikų oficieras pasa
kęs lenkams, kad sovietu 
armija rengiasi pradėti 
generalj ofensyvą prieš len
kus, kad atsiėmus Mozirą. 
Proskurovą ir Rovną.

STOUGIiTON MASS.. 12 sausio 
•920. Mockaus prakalbose aukavo p- 
^1.00: A. Jurcius. V. Stu’gaitis. F 
'uksutis, V. Rudinienė; po 50e.: P 
Y'K-as, A. Pocevičia, -L Kučin«kis, R 
Marksas. M. Chigas. D. Stripims. A 
i’oškevvius. T. Kibirkštis. A Yuko- 
rier"-. V. Rauka, R. Banis. EI. Jo- 
niusi’ienė, J. TaiCčiis. O- Gsįgscssc. J 
jonuškis. Sykiu $11.50 smulkių $5.05 
viso sykiu $16.55.

Mockaus antrašu prisiuntė St 
Stsnkis, Detroit, Mich. $150.

Visos viršrninėtes aukos sumoj- 
$67.55 yra nusiųstos į Lietuvių Lais
vamanių Federacijos Apsigynime 

ronda.
Aukavusiems tariu širdingai ačiū 

Kun. M. X. Mackus.

PASAULIU RATAS. «.
Astronomiškas aprašymas musų 

saulinės sistemos. Moksliška knyga 
su paveikslais. Vertė iš rusiško -J. 
Stropus. Ją galima tuojaus apturėti 
tik už 25c.

2. Kovotojas Už Teisybę. Šioji 
knygelė parodo kiek prisiėjo nukentė
ti už teisybę, kada nurodę tų veid
mainių niekšvstę. kuriems žmones 
aklai tikėjo. Minėta knygelė išleista 
F. Miiošauskio. Jos prekė 25c.

3. Kerštinga Meile. Trijuose aktuo
se tragedija, iš šeimyniško gyvenimo. 
Parašė F. Juškauskienė-F. J, Stro- 
nienėnė.. Minėtas veikalas lengvas 
lošti, tik 4 knygelių reikalinga. Jos 
prekė tik 10c.

Virš paduotas 
gauti; laukt 
žymėtas knygas 
iiais siųsti po 2 
•Jo:

BERLINE 3.801.233 GY
VENTOJŲ.

Vėiiausis gyventojų su
rašąs Vokietijoj parodė, 

turėti, šunvuodegauja ir po-:kad Berlinas su apielinkė- 
nams pataikauja. ! mis turi 3,801,233 gyvento-
t _ .. . , Piliekalnis. jų.

Pajieškau pusseserės baroorę 
Vaitkiutės. Kauno rėdybos. Teisi 
apskričio. Plungės parapijos, (>a^ 
dingiu sodžiaus. Atsišaukite. (1- 

Zrnonas Vait-us
30 Barthalomc'V avė., Hartford. Ct.

Kt:ikALL‘.’<-,.G atsakantis varg 
nininkas. kuris galėtų vesti ehoi 
Atsišaukite. (15

Mikola# Ankstinąs
156 Gardeli st., Lawrence. Mass.

ŠIAURĖS ŠVIESA SUFA- 
RALIŽIAVO TELEFONĄ 

IR TELEGRAFĄ.
Praėjusio panedėlio vaka- 

pasirodė 
(stiprus šiaurės šviesos spin
duliai. Mokyti žmonės, ku
rie žino, ką šiaurės spindu
liai reiškia, žiurėjo j juos su 
pasigerėjimu, nes Bostoną 
jie labai retai pasiekia; bet 
davatkos ir kitokie tamsuo
liai, pamatę besiliejanti dan
gumi stiprų pašvaitą, labai 
nusigando ir pradėjo pote
riauti, manydami, jog atė
jo jau svieto pabaiga, ar 
šiaip kokie stebuklai darosi.

Šiaurių gyventojai beveik 
kas vakaras toki apsireiški
mą mato. Jau Maine’o vals
tijoj tankiai šiaurės šviesa 
matyt. Bet- toliaus kaip 
Maine ji retai{ siekia, o jau 
apie Bostoną jos psisirody- 
mas vra tiesiog naujiena.

Kas tą šviesą padaro, 
mokslas tikrai da nežino, 
bet spėjama, kad tai yra 
elektros ar magnito veikmė. 
Jos pasirodymas visuomet 
turi didelės įtekmės' ant 
(elektros vielų. Šita Įtekmė 
'buvo gyvai jaučiama ir pe- 
jrėitą panedėli. Per ištisą 
'valandą Bostone ir i šiaurę 
nuo jo buvo suparaližiuotes 

• visos telefono ir telegrafe 
i vielos. Per 20 minutų. kuo
met ta šviesa bu\zo stipriau- 

isia, telefonais Bostone visai 
negalima buvo susikalbėti.

PETRAS STU1NAS 
jieško švogerių: Jun<> ' 
i'ovilo Tankuno, paei: a 
pirmiau gyveno apie <7 
svarbus reikalas. A t iš. 
antrašu:

Petras Stilius-
Šiliaus gatvė N<>. s. i. 

I.ithi

Siuntė Lietuvon baksą, bet 
nenuėjo.

Juozas Sausieris, kuris 
gyvena po No. 275 Third st., 
anie 5 mėnesiai atgal siuntė 
Lietuvon savo giminėms 
baKsą dovanų. Įdėjo jis 4 
blėšines lašinių po 12 svarų, 
dvi poras čeverykų, ^porą 
naujų blanketų, ploščių ir 
daug kitokių dalykų. Jau 
keturi jo laiškai nuo to lai
ko Lietuvon suvaikščiojo ir, 
atsakymai atėjo, bet baksas; 
su dovanomis da nenuėjo, ir. 
ar jis nueis kada nors, neži
nia.

Pereitoi sąvaitėj Sausie
ris gavo dar Adeną laiška iš 
Tdetuvos nuo tų žmonių, ku
riems siuntęs minėtas dova
nas. Jie rašo: ”Tamst?s do
vanų, kurias siuntei n.ums, 
negavome ir nežinome kur 
vra. Vieni sako, kad Lieps
iu i tebestovi, bet latviai ne
išduoda. o davažiuoti Į Lie
pom neleidžia. Taigi mesi 
dabar nežinom, ką daryti su 
tais talonais (k vi tomis V ką 
gavome nuo tamstos. Jei pa
siųstume atgal j Ameriką, 
gal tamsta sužinotume!, kur 
tie daiktai dingo.’’

GER1AUS1S DARBO ŽMONIŲ
LA1KRA6TIS

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje:

Metams ............................... $2.00
Pusei metų .......................... $1.25 .

Laaadoj ir lĮžrubcžiuose: 
Metams ............................ Jž.uti
Pusei metų ....................... $1.5'>
Su visokiais reikalais al-ikrvi 

piant į Redakcijų, rašykit šitokį 
adresų:

NAUJA KANULĖ MUŠA 
PER 200 MYLIU.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad franeuzų valdžia Įgiju
si pieną naujai kanuolei, ku
ri galėsianti šauti penkis 
kartus toliaus, negu, pagar
sėjusi vokiečių 'Didžioji 
Berta.” Didžiausia Vokiečių 
armota, iš kurios iie nuo 
Brecv bombardavo Paryžių, 
nešė apie 50 mylių. Franeu
zų nauja kanuolė galėsianti 
mušti per 200 mylių.

n jsų atsižymėjusius 
nes? Klerikalai rašo biau- 
riai melagingas koresiion- 
■lencijas Į ”Darbin.” vien dėl 
to, kad savo juodą politiką 
apgynus. Jie nori suskaldyti 
šv. Juozapo draugystę vien 
'Įeito, kad daugiau narių ga- 
’ėtu prirašyti prie žydiško 
inšiurinso. Ar galima tai pa
kęsti?

Tai tokie klausimai kjla 
tarife Cambridgeaus lietu
vių katalikų. Ir ištikrųjų 
klerikalu biaurią politiką vi
si pradėjo suprasti. Ateis 
<as laikas, ir jis yra nebeto- 
i. kada katalikų visuomenė 
užsigriš nuo jų ir pasakys: 
"Gana jau jums mus mul
kinti!’' O tada bus klerika
lams verksmas ir dantų 
griežimas.

!sč. Strik Piįi<’šks'i dr»UK0 Pranciškaus Ja- 
iiaū'gyvA; kučion'o, Suvalkų irt'b . M*ria"in«l;s 
ia iš L'c- apskričio. Pa.iiesio kaimo. Meldžiu 
malonėkit v«tsi<aukti arba kas apie ji žinote pra- 

(12)j besti.
I Paul Stravinskas

Mass. 1 \Cor. S. W. 12 st., Georgetokn, Iii.

Paiieškau datbinhikės rnersriuos 
■rb , našlės, kuri norėtų dirbti krau- 
‘tvėie arba virtuvėje. Krautuvė yra 
nir.kštų pėrimų. Šeimyna yra iš 3 
patu. Mokestis pairai gabumo. Ga

jausiai S dol. sąvaitėje, dirbti patr -i- 
iaujama subatomis ir nedėliomis. 
Atsišaukite. (12)

CAMBRIDGE, MASS. 
Katalikai klerikalams 

nebetiki.
Klerikalų įtekmė tarpe 

lietuvių smunka, kaip lepšis,rą virš Bostono 
nuo koto.

Buvo klerikalai užtaisę 
kilpa.', kad pažangioji vi

suomenės dalis negalėtų 
į.liauti miesto svetainės pra
kalboms ir kitokiems susi
rinkimams. Bet jų džiaug- 
-nms buvo neilgam. Susior
ganizavo Amerikos Lietu- 
vių piliečių Politiškas Kliu
dąs. Miesto valdyba pradėjo 
i lietuvius žiūrėti kitaip, ir 
klerikalų triksai nuėjo nie
kais.

Dabar 
kalams. 
sužinojo, 
pastatyta bažnyčia 
rašyta lenkams. Lenkai da
bar daro juokus iš lietuvių, 
sako: "Mes nupirkome jūsų 
bažnyčią su visa parapija ir 
pačiu kunigu.” Katalikai 
oradėio atbusti. Pradėjo ap
sižiūrėti, kur juos klerika
lai veda. Renkasi jie bariais 
ir kelia, klausimą: Kas bus, 
ieigu ir toliau mus klerika
lai taip apgaudinės, kaip iki 
šiol? Artam mes statėm 
bažnyčią, kad lenkai turėtu 
kuo pasigirt? Ar žmogus 
gali būti katalikų vadovas, 
kuris dėl savo darbelių Lie
tuvoje turėjo bėgti i Ameri
ka? Ar galima pavesti kata- 
;iku vadovavimą žydbemiui, 
kuris traukia lietuvius Į žv-. 
Jiška ’insurance” kompani-i 
'a vien dėl to, kad gauna: KONFERENCIJA.
iš tenai ”komišino?” Ar į Chicagos Lietuvių Darbi-
męs, lietuviai katalikai, j^-ininkų Taryba šaukia 28 ko- 
lim laikyti savo tarpe tokius Vo vietos ir apielinkės drau1- 
klerikalus. kurie niekina !giju konferenciją Meldažio 

žmo! svetainėje. 2242 W. 23 Tla- 
Įce. Konferencijos tikslą- 
lyra apkalbėti teikimą _ pa
galbos kovojantiems Lietu
vos darbininkams.

Psjicškau apsivedimui merginos, 
rba našlės, nuo 40 iki 50 metų. Aš 

-su 19 metų našlys • be vaikų, turiu 
rražu nuosavą namą ir gerą darbą. 
Atsišaukite prisiųsdamos paveikslėlį. 

Petras TvanausJ as (13;
201 Tillman avė., Detroit, Mich.

Pajieškau seserų Rožės ir Magdė 
F=r ciuniukių, Pajuodupio kaimo, Sv 
alkų gub.

Jurgis Jiiechunns

Pąjieškau Ignaco ir Ji; >/■, 7; 
Yra svarbus reikalas i: I.j .
išaukite.

Marijona Laltaiti.ss
234 Roę.I st., Ph;m ,

Netoli Baltimorės gink
luoti plėšikai pavogė iš val
džios sandėlio 40 bačkučių 
degtinės. Plėšikų buvo išvi
so 12, o sandėli saugojo tik 
du žmonės. Plėškai atvažia
vo automobiliais, užmaskuo
tais veidais, ir atkišę revol- 
\rerius liepė sargams stovėti 
pakėlus, augštyn rankas, o 
kiti tuo tarpu sukrovė gen
tine i automobilius.’ Sulyg 
dabartinės kainos, pavogta 
degtinė a p ve įtinama į 
380,(MM).

Pajie%25c5%25a1l.au
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Švento Antano Stebuklas
Dviejų Akty Komedija. Parašyta garsaus belgu dramaturgo Maeterlink

Lietuviškai scenai parūpino A. K. R.AtKALSKAS.

\ irvi’i.— Bet juk žmonės jiems
Viržiui.— Nų-gi mano ponai 

šeimyna... Visą pirmu du panelės 
ciu, ponas Gustavas, ponas Ašily: 
cios, jų vaikai, ponas žoržas, . 
Alfonsas ir Deziderijus... Broiia: 
liai, pjsseseris, klebonas, dakt 
dar?... Draugai, kaimynai, gimin 
iki šiai dienai niekas dar nebuvo 
kurie atvyko iš tolo... Jie visi labai 

šv. Antanas.— Aha ?
Viržiui.— Ar tamista matei į 
šv. Antanas.— Kokią gatvę? 
Viržiui.— Nu-gi musų gatvę! i 

namas...

atve

kati

HOKtSl
V : v .

Ant 
kia t 
žiru.

i,
t ;

i I

ingai
K c t o

V ' ’ 
t 1

“ (: <

•mis.— Taip, vienok tos aukos 
angaus...
- .\egal b.ui!... Tad, •reiškia, 

v'.- rią sau pasilieka... Alan sakė ki- 
: nenoriu tikėli... Na. žiūrėk, aš jau 
v vandens!... Klausykite... 
Yniamis.— Ką taki?
mi.— Antai, ar matai tamista po 

?.i kraną?
.mas.— J i t;

Kokią 
u-gi musų 

gatvę, ant kurios stjvi 
šv. Antanas.
Viržiui.— Puiki g 

mai po dešinės pusės. ; 
kuris, kaip tamista

itas
— Taip. 
U-j oro'cvė.

apart 
žinai, i 

kėpiui, kad tie visi namai prigulėjo pan 
Namai-gi po kairės pusės — pono Gustav 
Iš viso jų dvidešimts du. Juk tai pin 

šv. Antanas.— Teisybė.
Viržini.— (Rodydama i spindul

A... jau gęsta!...
šv. Antanas. (Čiupinėja juos vai 

Taip, rodos...
Viržini.— Jie neilgai tebiizga.
šv. Antanas.— Tas priklauso nuo to 

kokios mintis užima gaivą.
Viržini.— Taip. Jie turi miškus, ukius. 

namus! Ponas Gustavas turi didelę krak
molo dirbtuvę; tas krakmolas vadinasi 
Gustavo krakmolas; tamista esi ji matęs 
tur būti... Žinoma! Jis yra labai didelis po
nas, labai turtingas... Yra dar keturi tur
čiai, kurie nieko neveikia; jie ir-gi atvažia
vo ant pakasynų... kiti jų atvyko labai iš 
toli... Vienas sakėsi važiavęs c 
taip, mat, toli gyvenąs... Aš ji 1 
rodysiu: jis turi labai dailią L 
dabar pietauja... ir man yra Įsa 
pems Į akis... Dideli, iškilmingi i 
dešimts keturioms ypatoms... Ii 
valgių surašą... Bus oisteriai, ke 
iiupės, tris valgymai is mėsos, 
iangusto, upėtakos a-Ia Šuber... 
žinai, kas do valgymas?

šv. Antanas.— Nežinau.
Viržini.— Aš ir-gi nežinau, 

bai gardus; ne dėl musų. Šampano neduos, 
mat, šermenis, nepadoru;'bet užtai kitokių 
vynų iki valiai... Panelė turėjo daug viso-; 
kių gėrimų... Aš pasistengsiu ir tamistai 
užslėpti gerą stikliuką, jei pasiliks; tamis
ta matysi, koks tas puikus gėrimas!... Pa
laukite, aš pažiūrėsiu, ką jie... (Pasikelia 
ant trepu, atstumia i ša i užlaidas ir žiuri 
pro stiklines duris). Jie, man matosi, ima
si jau už upėtakų, už upėtaki] a-la Šuber... 
Antai, Žozef perstatė Į kits vietą ananasą... 
Jiems dar prisieis triūsti bent dvi vadan-

X ■ Tatai visi na- 
pirmutinio, to, 

priklauso d Jon
ei.
r j.

2-as!

;L ė-

tas

Į

I
t

I

• C' 1 

y ■ • >
. -Cl-
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Motinos*
■—

VIENATIMS LAWRENCE

Kriaučius

Vardas 
COLGATE” ant tor

tinių dalykų tai kaip—STEK- 
LING’’. ant sidabro.

Apžiurėkit sa
vo vaiku dan
tis tuojaus, ir 
t ja i p g i savo. 
Bukiie tikrais, 
kad dantįs yra 
švarus, nes jie 
turi kramtyti 
maistą, kuris

kuris nubaigęs KŪTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLA. La
bai grį žt:.: siuva visokius RUBUS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. iiMiei reikale užeikite ir per- 
siiikriji- it, <■ visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis: (?)

P. Valiulis
42'/. HAVERHILL ST. . 

LAARENCE, MASS.

G l'.IT PADARYT tDIDELIAS 
ŠILKAS.

JK*

K l
sv. Amanas.— Matau.

> irzmi— Greta tamistos stovi viedras; 
.rnisui vandens, buk taip malonus. 
.G:-anas.— Su mielu noru.
ž‘ni.— Matai, aš niekados neapsi- 
iei mm kas neprigel'oės... Ir niekas 
mg '.-ja... Visi laksto, tarsi be gal- 

namuose, juk tai ne juokai!... 
žinai, ką tai reiškia!... Dar laimė, 

ne kas diena atsitinka... Aš nelin- 
:amis:ai... Ponas ims murmėti, jei 
•skus priruošta ir išvalyta, kuomet 
mkties svečiai!... Mat. nei šis, nei 
paskM aš turėsiu nušveisti visus 
daiktus... Antai pasukkite tą kra- 

ai... Atneškite man viedrą... Pcsi- 
rubus. susišiapisite... Atsargiau su 
s.. paguldyk juos ant suolo. Tenai, 
i. taip labai gerai!... (Šventas An- 
.duoeta jai viedrą L Ačiū tamistai, 

esi labai mandgus... Man reikia 
irdiN balsai ir bildesys nuo kėdžių 
io). Klausyk!... Kas tenai?... Aš 
iu... (Eina pas stiklines duris). AI 
asikėlė... Kas atsitiko?... ar tik jie 
i ė? Ne. kiti visi sėdi... Žozef Įpila 
ilgui i stiklą... Jie baigia upėta- 
onas išeina... Gal man pasiseks ji 
i ir pasakyti, kad tamista...
Gnta::?.-.— Taip, taip, eikite... eik 
tuoiaus....

a s 4

O'<

A 0,0...

‘ Q1 0*53 ■?

'♦ irziui.— Gera
■ int vietos, rim 
.0 St3I IR SlUutįį 

s mista... (šventa; 
j kų, kuriuos pat: 
!Ai, ai: Ką • 
rainiku!

Sv. .-m 
puti neprin 

Viržini 
pasakys ponas 
abudu vainiku, 
nelaimė, 
mista tenai: i 
sėdėk ramiai.. 
daugiau niekų 
prieš šventąjį).

šv. Antsnai 
siau... nesivaržyk...

di.. Klausvk, tamista, nrisesk! (šventasj Viržiui. Palaimink tamista 
kanapos). Ne,Pako1 ™udu vienu(kl

tamista esi labai inan reiks lšeitl aš nebematysiu 
t suolo, o man reikia tos... Suteik man palaiminimą 

ai... as jau------- .......
vėl pradeda dirbti ir pasiima'tos palaiminimas...

Antanas. (Pasikelia ir laimina, 
ei užsidega).— Duktė mano, lai- 

nėsa tu esi gera, tiesios dva- 
s širdies, tyra, be baimės ir gud- 

ybės ( kielių paslapčių akyveizdoje ir esi 
u si savo priderystėms.. • Eik ramy

bėje, mano kūdiki, ir pasakyk savo ponui... 
(Viržini išeina, šventas Antanas sėdasi 
ant suolo. Valandėlę lukterėjus, pro stik- 

?>a- duris, kurios randasi kambario gilu
moje, Įeina ponas Gustavas ir Viržini).

laiko?... Ką, Gustavas. (Rūsčiai ir piktu balsu). — 
Ką tas reiškia? Ko jums reikia? Kas ta
mista esi?

i

prie stalo/

padėk tamista viedrą
bereikalingas... I.'iki-

ne taip...
Antanas 
buvo pad 
a pridarei

tur-but la
I

Atieisk man... aš tru-

Tinkamas užlaikymas ” dantų "sulaikys 
jus nuo daugelio rūpesčiu ir blogu va
landų. Eikit pas savo aptiekinir.ką ir 
reikalaukit l’olga t e’s Ribbon Dental 
Cream.

Padėkit ji prie prausyklos! kad patįs ir 
jasu vaikai galėtu naudoti kas rytas ir 
vakaras, ypatingai visada prieš ėjimą 
gulti.

Daktarai ir dentistai rekomenduoja Cblgaie’s, nes
J “GERI DANTIS*’ COLGATE & CO. ‘ GERA SVEIKATA”

Redakcijos Atsakymai
Selvestrui Sergedai. — 

"Keleivyje” buvo kalbama 
tiktai apie priežastis, kodėl 
puola pinigų kursas, bei ko
dėl fabrikantai nekelia dar
bininkams algų, tai jau visai 
kitas klausimas, ir tas klau
simas, rodos, be aiškinimo 
visiems yra aiškus. Jie ne- 
inori kelti darbininkams už
mokesti dėlto, kad jiems pa
tiems daugiau liktu.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.95

Iš keturių uolių padarysi gerą štu- 
larpe pirštų pasirodo bolė, pas

kui bolės vėl pradeda pranykti; lie- 
a trys,, dvi, v:.,na ir paskui prapuo

la paskutinė. Šitą štuką daro geriau
si štukoriai ir jus galėsit ją padaryti, 
ei turėsit sekretą ir tas boles. Kai

na $1.75 ir $2.00.
NU.M. 2. Galit padaryt kad viekas 

mo stalo bėgtų žemyn; paskui stalas 
pats pašoka augštyn. 
stuka, visi pradeda bijotis. 
>1.00 ir $l.uO.

MAGUOS
B. O. Box 772,

Yra stebėtina 
Kaina

<?)
H aterbury, Conn.

KIRPK PATS SAU PLAUKUS2
Tapo užpatentuotas naujai išras

tas sanitariškas plaukų kiipikas, su 
kuriuom pats srali nusikirpti sau 
plaukus. Motinos jrali nukirpti labai !
puikiai savo vaikų plaukus; patyn-:

į

mas ne-til pinigu tau
pytojas turėtų rastis kiekvienoje šei
mynoje. Gvarantūojamaš ant iu me
tų. Reikalaudami prisiuskite $2.00, o 
mes tuoj jums prisiusime kirpiką su 
paaiškinimu k./a, ii vartoti. (13)

s. /Patas,
1734 So. Strir.g St., Chicago, Iii. į

į i <
* ✓
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NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu, 
loji mostis išima pietmus raudonus, 
•jodas arba šlakus ir prašalina viso

kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tes 50e. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
:r štampomis.

J. RIMKUS.
O. B0X 35, HOI.BROOK. MASS.

Į i i

Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisiusk $1.4)5 ss 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir t.: 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH & CO., Dept. 924,
CHICAGO. ILL.

DAKTARAS NAMUOSE.
'T'ik ką išėjo iš spaudos nauja kny

ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir tt., nuo ko- 

I kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 

:ta:p kad kiekvienas gali juos gauti 
‘b=!e aptiekoje. Be tq, yra daugybė 
gerą pamokinimų slaptybių ir re cep- 

l'okia knygutė yra reikalinga 
kiekvienam. Kaina $1.00. (12)

M. ZLKA1TIS
451 Hudson Avė.. Rochcster. N. Y.

tanas.—
latau...
.— Et.

Gu
Vienok ne taip jau baisi 

juos galima atitasvti... Sėsk ta
ps sidėk juos sau ant kelių fa* 
... Saugokis, nesijudink... dar 

pridarysi... (Atsiklaupia 
Aš norėčiau paprašyti...
— Sakyk tamista drą-

-1vėla!... Na, gerai I... 
tavas, pamatęs,

Ką 
kad

BEGĖDIŠKUMAS AR 
BEPROTYBĖ?

Kiek žemas cinizmas, už- 
sivarinėjimo atkaklumas ii 
nesuvaldomoji neapykanta 
tūlų mūsiškių, kokmunistaū 
pasivadinusių, žmogpalai
kių visas moralybės pajau
tas supudė, parodo, kad ii 
tūlo so-bostoniškio palaid- 
burnės "Laisvės” korespon
dento rašinvs, to laikraščio 

numeryje, koresponden
cijos skyriuje, paskelbtas 
Reikia būti arba žemiausios 
rūšies gatviniu latru, kad 
tokių perfidijų nesigėdijus 
arba pamišėliu; nes pas ką 
bent truputis da nesupuvin- 
tos sąžinės ir sveiko proto 
randasi, tas negalėtų tokiu 
nebutniekių prasimanyti ir 
juos skelbti.

J. B. Smelstorius.

PREl'MONIA 
tankiai seka nepai
sant persišaldymo 
PRAŠALINK SLOGAS

HILU®

CASCW.^QUININE

Pavyzdingos šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių formo

je — saugios, tikros — 
prašalina šalti į 24 va

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

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

Ruptura užmuša 7G00 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos), 

tai priparodp laidotuvių paliudymai. Kodcl? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atyd'os ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai? 
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba 
kaip jus ją nepavadintumSt? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patįs 
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne
teisingą. pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios 
priežiūros.

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

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

Išmok, 
dos sveiku. 
COMPANY 
nurodymus

uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa- 
rrišiųskite savo vardą ir pavardę šiandien j PLAPAO 

Block 3058. St. Louis, Ma, o jie jums prisius P’apao ir 
DYKAI ant išbandymo. j.

Antanas nori atsisėsti ant 
ne, nesėsk ant kanapos: 
purvinas: sėsk čia, an 
baigti mano darbas... (Šventasis sėdasi ant 
suolo; Viržini 
viedrą su vandeniu). Atsargiai! Pakeikite ša
kojas: aš išliesiu vandeni.. Ne, nesėdėkite i Spinduliai 
tenai, man neparanku; čia dar nenuvaiy- minu tave 
ta... Sėsk tamista ten, kampe; pi įstumk ^0.-. at m: 
suolą prie sienos... (šventas Antanas daro 
viską, kas jam yra liepiama), štai tenai ta- atsida 
mista nesušlapĮsi kojų... Ar tamista nesi: 
alkanas?

t i
šv. Antanas.— Ne, ačiū... Bet aš netu- 

amista pas savo ponus ir pa-

mane,
Kuomet ateis ponai, 

tamis- 
man vie- 

ena ir man labai reikia tamis-

Už straipsnius, "kurie rašyti ne nuo 
Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie 
telpa laikiaštyje įvairių firmų, lei- 
iėiai neatsako.

Jį. CA.-5Ž5 r? -v T'TZ .-X.-• t ‘
H® AL?

!

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite 

ant 100 Salėm’ str., kur rasite visokiu naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo ažsisenėjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- ' 
čia, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- ■ 
gų ir geriausius patarimus suteik.ame, nuo patrūkimo d<*Į vyru ir nx>- ' 
torų. Dielių iš Lietuvos ir įvairiu šaknų ir žolių. Mes jums patarnao- ' 
sime kuogeriausiai, pašaukiame gariausius daktarus per telefoną už- i 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ' 
ateikite į APTIEKĄ po numeriu (i)j

100 SALĖM ST

. riu laiko; eik 
sakyk jiems...

Viržini.— Tamista neturi 
gi tamista turi daryti?

šv. Antanas.— Dar du ar 
lūs.

V irzmi.
man nevalia eiti pas juos... K 
kol jie išgers kavą.

tris stebuk-
šv. Antanas (pasikelia nusižeminęs), 

šventas .Antanas...
Gustavas.— Ar iš beprotnamio? 
šv. Antanas.— Ne, iš Padvos...
Gustavas.— Na, ir kas čia do juokai?... 

Aš nesu pasiryžęs juokauti. Tamista, tur 
būti, esi girtas... Pasakyk-gi ant galo, ko

Pakol jie sėdi
teikia palaukti/

Ponas Gustavas butų 
labai neužganėdintas... Prie to aš nežinau, 
kaip jis tamista priims, jis, mat, nelabai te
nori, idant butų Įleidžiami Į namus pavar
gėliai... Tamista nesi panašus Į turtingą po- čia nori?
na. Į šv.Antanas.— /"

šv. Antanas.— Ne. Šventieji nėra tur-(mirusių tamistos tetutę.
• t,n^* .. 1 (Bus toliau.)

Aš noriu prikelti iš Bu-

U

VALANDOS nuo 9 iš ryto iki 9 vnknrc, 
KUbame lenkiškai ir rusiškai.

BOSTON, MASS.

3nt?ni

GREITA PAGHLSA
Silpnybės, paeinančios nuo persidirhimo. pailsimo, sąnariu ir raumenų 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

L__Sb Ącr$ (jųicicV' Ą

INFLUENZOS BAKTERIJOS YRA 
VISUR.

Jeigu jus nesijaučiat visai gerai, 
tad turite saugotis, kad r.epaagutu- 
>net Infuenzcs. Toji liga pagauna sil
pnesnius žmones pirmiausiai. Užiai- 
yk savo vidurius gerai, kad nepa

gautų uždegimą ir jus jausitės ge
riausiai.

GARFILAN
A ra malonus paliusuotojas pavida- 

e peppermint saldainių. Jis apsau
gos uždegimo ir palaikys jūsų vidu
rius švariais. Gardus vartoti ir veikia 
greitai be skausmo. Geras jauniems 
ir seniems. Pabandykite GARKI LAK 

, sį vakarą ir jauskis smagiu ryte, 
j Gauk Garfilax pabandvmui dykai.' 
jNESIŲSKIT PINIGŲ, tik išpiidyk 
' kuponą, kuris yra apačioje, priduo- 
Įdamas vardą ir adresą:

Išbandvmui kanonas dykai 
Frank GarfinkeI
Mfg. Chemist, Dept. L.-11

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

I

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš per 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Xš kentėjau nuo nevirininio pilvo ir. , 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo Kame
daug man nesmagumo — atsiliepdavo §treet 
skilvyj skausmai, rėžimas, gargimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę.' City 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega- i ~ 
vau pagclbos dėl savo sveikatos. Bet: 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras; 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl ■ 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai, 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis-: 
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveiksią i 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
$1.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS CHFM1CAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

J. BALTRŪNAS, Prof.
1707 Halsted St., CHICAGO. ILL.

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

I < i

TELr.PHONE: Haymarket 4881

DAKTARU OFISAI
MEDICAL OFFICES

22 TREMONT ROW, SCOLLAY SQUARE 
BOSTON, MASS

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

Pirmų egzaminaeiją ir Kraujo išbandymų, jeigu yra reika 
linga, padarome DYKAI ;s a ši kupetų.

Dranga Reikale ”
Šeimynos, knrios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, (langiaus be jo neapsieina. 

Yra tik vienas Pain-Expelleris ir dėl jusu apsangė.jinio, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženklin

ANOHOR (Įdaras)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra (ikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 34c. ir 70e. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadyąy, New Ynrtt J

.J* - ■ę



t L S. S. Reikalai.
LSS. viršininkų nuomina- 

cijos.
Dabartiniai LSS. viršinin

kai, kuriuos išrinko X LSS. 
Suvažiavimas, tarnauja tik
tai laikinai; iki bus išrinkti 
nuolatiniai viršininkai, nu
rodytu musų konstitucijoj 
budu. Todėl laidomasis Ko
mitetas savo posėdyje, lai
kytam (Kada? — Zec.) nu
tarė duoti instrukcijų Sek- 
retoriji-Vertejui, kad butų 
paskelbtos LSS. Viršininkų 
nominacijos.

1. Kandidatai Į Pildomąjį 
Komitetą. Jie turi būti iš tos 
pačios apielinkės, kurioj 
randasi dabartinis Pild. Ko
mitetas (nes ta apielinkė 
yra paskirta iki galo 1920 
metų). Kiekvienas kuopos 
narys gali balsuoti ne dau
giau kaip už 7 kandidatus. 
Kandidatai turi būti išbuvę 
Sąjungoje ne mažiaus kaip 
dvejus metus be pertraukos.

2. Kandidatai j Sekr.-Ver
tėjus. Kiekvienas kuopos 
narys gali balsuoti ne dau
giau kaip už vieną kandida
tą, kuris turi būt Suv. Val
stijų pilietis ir išbuvęs Są
jungoje trejus metus be 
pertraukos.

3. Kandidatai i Literatū
ros Komitetą. Kiekvienas 
narys gali balsuot už tris 
kandidatus, kurie turi būt 
išbuvę Sąjungoje bent po 
vienus metus.

Kuopų sekretoriai privalo 
pranešti nominacijų rezul
tatus ne vėliau kaip 15 ba
landžio 1920 m.

Už Sekr.-vertėja
Marė Jurgelionis.

3133 So. Emerald avė., 
Chicago, III.

ir ant galo, pašto praneši
mą, kur buvo ”iškešytas„ 
money orderis, kuris pas 
mane buvo žuvęs. Tie visi 
laktai randasi oa> mane 
ant rankų, ir jei šmeižikai 
nesiliaus diskreditavę mano 
vardą visuomenės akyse, 
apsigynimui aš imsiuos kad 
ir nesmagių Įrankių.

Galų gale patarsiu „Lais
vės” redaktorėliui Paukš
čiui, kad jis su savo bendra
darbiais K. Steponavičium 
ir S. J. Mieliausku nebejieš- 
kotų mano vagysčių, nes ne
rasite. Aš manau, kad tam
stai, Paukšty, yra daug ge
riau žinoma, anų metų ne
laimingas atsitikimas prie 
„Laisvės” Bendrovės atida
rymo ir išvogimo seifo.., 
Tamsta buvai tuomet Bend
rovės iždininku, tad gerai 
žinai tą atsitikimą. „V/ell... 
Catch not at the shadov/, 
and lose the substance.”

K. Liutkus.

O-

i J u r baigas. — Žemės ūkio 
> darbininkų profesinėj są- 
ji įjungoj dalyvauja 900 narių.

Darbininkų padėtis sunki. 
Algos menkos. Vietomis mo
kama tik 25 rub. algos. Bu
tai kai-kur dangumi dengti, 
be langų, be pečių ir nėra 
šulinių. Savininkai darbi
ninkams duoda biogą duoną, 
veik iš dirsių kjęptą.

Raudonės apielinkėje gy
vuoja žemės ūkio daubinin- 
kų pr. sąjunga, kurioj daly
vauja 181 darbininkas.

Gelgaudiškis. — Besiar
tinant valsčiaus rinkimams, 
kunigėlis darbavosi išsijuo
ks, kad tik pakliuvus Į val
sčiaus tarybą. Buvo suorga
nizuotos visos moterėlės, 
kad tik rinkimus laimėti.

Indomu, delko tie kunigė- 
iai taip veržiasi i savivaldy
bes, juk ju vietos bažnyčioj. 
Kadangi darbininkai krik-

KBEBIVIB '—

pradėjo pajuokti, tai ji : NUSIPIRK mosties;
bar neįsileidžia svečiu i sa 
vo susirinkimus.

Bežemis.
Vilkaviškis. Kauno juod-ij 

Varniams atlėkus net sočia- 
listai liaudininkai demokra
tai iš išgąsčio palėpėse tuno. 
Dvaruose žalvarniu daug 
besama, jie tyko darbinin
kus...

Buvo krikščionių demok
ratų susirinkimas/ Kunigė
lis, paėmęs „Darbininku Gy
venimo” Nr. 10 paskaitė ži
nutę, kame buvo buk netei
singai jų susirinkimas apra
šytas. Dėl tos žinutė< buvo 
visokių pasiūlymų, norėta, 
kad redakcija koresponden
tą išduotų, paskiau redakci
ją atsakomybėn patraukti, 
bet galų gale nutarė tik re
dakcijai protestą nusiusti.

Krikščionims deinokrar 
tams gerai darbuotis, jiems 
ir leidimų susirinkimams re
gis nereikia, liuosai leidžia 
rinktis. St. Gendrutis.

Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo 
Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie 
telpa laikiaštyje įvairių firmų, lei- - 
dėjai neatsako. ■
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IŠ LIETUVOS

TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba^ 
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult i X 
ištepk veidą mosėia per kelis vakarus i -{• 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu. Į? 
Toji mestis išima plėtotus raudonus į Z 
juodus arba šlakus ir prašalina viso- -£ 
kius spuogus nuo veido. Kaina dežu Į"ę 
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųs' 2.
ir štampomis. -b

J. RIMKUS. t
1 . O. BOX 3«, HOLBKOOK. MASS. A

FARMOS! FARMOS!
f

LIETUVIŠKA
BANKA

279 HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

LIETUVIŲ ATYDAI!
J visas Lietuvos vietas, kur tik gal) 

pasiekti paštas, MES NUSIUNČIA- 
ME PINIGUS, gvarantuojum už jų 
pristatymą.

Kadangi Lietuvoje dabar cirkulia
cija Markės ir Rubliai, todėl parduo
dam kursą vienų ir kitų.

Rubliai 100 — $5.00
Lenkiškos Mark. — 100 — $2.00
Vokškos Mark. 100 — $2.80
Kainos mainosi, bet priduodam 

artymiausią kursą.
įsteigiamas ir veikiamas kapitalas 

$500,000. (7)
V AL. BACHEVIČIA

279 Hanover Street,
Boston, Mass.

I 
!

z
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Įnešimas referendumui.
LSS. 19 kuopa susirinki

me, laikytame vasario 1 die
ną nutarė paduoti LSS. re
ferendumui jnešimą, kad 
LSS. Pildomasis Komitetas 
1920 metams butų renka
mas iš Chicagos apielinkės.

LSS. 19 kp. Komitetas:
Org. K. Liutkus,

Sekr. M. Baltuškienė,... . 
Ižd. Kelmelis.

Šis Įnešimas reikalauja 
l<ent 10 kuopi] parėmimo,! 
kad galėtų būti paleistas re
ferendumui. Parėmimai tu
ri būt prisiųsti bėgiu 3 mė
nesių po jo pasirodymo 
spaudoje.

Už Sekrr.-verteją
Marė Jurgelionis,

3133 So. Emerald avė.. 
Chicago, III.

Kovarskas. Miestelis sto
vi puikioje vietoje, prie pat 
kranto Šventosios upės. 
Miestelis veik visas išdegęs. 
Čia daug yra dvarų ir dvar
ponių, kurie laukia lenku 
legionierių, bet jų vis nėra. 
Visoj apielinkėj žmonės ne
turtingi ir matos dar nenu- 
sikratę baudžiavos—kunigų 
blobos. Dvarponiai pasid^.ė 
iabai „maldingi:” perka, au
koja bažnyčioms visokių 
Šventųjų paveikslų, net po 
kelis šimtus rublių. Biednio- 
<ams jau dabar prisieina 
badauti, nes duoną dvarpo
niai išvežę lenkų legionie
riams, stambesnieji ūkinin
kai laukia pavasario, nes 
tuomet brangiau už javus į 
gaus. .Kunigai gerai gyve
na, šiuos dvarponiai šelpia, 
□ mums neatiduoda kas pri
guli už darbą. Musu kunigė
liai baisiai susirūpinę krik
ščionių demokratų partija. 
Daugiausia žmonės skaito 
’Vienybę,” „Laisvę,” net 
’Darbininkas” pasimaišė. 
Bet žmonės pamatė, kad ši-

Extra Dovanai!

Kiekvienam išsiųsime pakelį teatri- 
. nių pinigų, iš kurių gali turėti daug 
smagumo ir nuduoti didžturtį, taipgi 

■įu iliustruotą kataliogą geriausių iaik-

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ SI.95

UKES Pirkite per LIETUVIŲ ŪKININKŲ iRAUGlJĄ didžiau- 
sioj lietuvių kolonijoj Amerikoje, kuri yra ,.,;dė a pei ANTANĄ 
KlEDj. Ji yra apgyvendi.-ta su 18<> lietuviais ūkini:.kais. Pereitu vie
nu metu pas mus nupirko 69 ukes lietuv.ai; pas mus daugiausiai 
ūkių lietuviai perka negu imant sykiu visoj Amerikoj. Musų kolonijoj 
yra 5 lietuviškos ūkiškos draugijos, laisvos ir katalikiškos, kurios 
parengia pasitarimą, mitingus ir pasikalbėjimus. Turime 2 parapijas 
ir kunigą. Tikimės greitu laiku įgyti vaikams lietuvišką mokyklą.

Broli lietuvi! Jeigu nori ant ūkės apsigyventi nepirk niekur kitur 
kaip tik musų kolonijoj. Scottviile, Mich., kur turėsi geriausi gyveni
mą kaipo tikroj Naujoj Lietuvoj. Toje musų kc-ioriioj anglai fa-tne- 
riai nerimauja, parduoda savo puikias farmas ir kraustosi laukan iš 
lietuvių tarpo tai mes iš jų turime daugybę šarmų paėmę ant parda
vimo: mažų ir didelių, su budinkais ir su sodnais, turime ir su gyvu
liais, ūkiškomis mašinomis. Duodam gyvulius masinas ir ukes ant 
lengviausių išmokėjimų. Pas mus kraštas labai gražus ir parankiau
sia Amerikoje lietuviams ant ūkių apsigyventi, i-aukai lygus su daug 
gražių žuvingų ežerų ir upių. —---- ‘---- ------------------------ --------- *-:-
keliais, 
žemiu 
visokių 
bulvių, 
Miestas SCOTT VILLE 
daikte, kur yra didžiausi ūkininkų turgai. Sukenavi.no valgomų pro
duktų fabrikai, sūrių sviesto išdirbvstės, bar.kos, bažnyčios, teatrai 
ir visokios krautuvės, magazinai. Vž 8 mylių nuo musų kolonijos 
yra antras portavas miestas LUDJNGTON, Midi., j kurį kasdien 
suplaukia daug laivų iš Chicagos, Mlbvaukes ir kitu imestu, kuriame 
yra daug fabrikų ir da 3 didelius naujus fabrikus budavoja. Čia yra 
visokių uždarbių.

Visi norinti gerų ūkių ir gerame daikte, atvažiuokite i Seottville. 
Mich.

Mes turime ir kitose trijose vietose ūkių parduoti, bet tenai 
ūkės ir apielinkė yra daug prastesnės ir komunikacija menkesnė. 
Kuomet atvažiuosite, mes su automobiliu po visas tas vietas jus ap- 
važiuosim.

HART. MICH1GAN yra 22 milios nuo Scottvitle, Mich. Apie*in- 
kėje Hart Mich. mes turime labai daug ūkių paėmę ant pardavimo. 
Ten ūkės daugiau tikusios sodnų augimui, piėiu. višnių, aviečių, rugių, 
grikių ir bulvių auginimui, nes ten žemė kalnuota smielis su žvyru. 
Mažai yra tikusios žemės dėl lietuvišų javą ir šieno auginimo. Per

inti; ta 
vis 6 lietuviai ten teapsigy- 
mes jus nuvežime į HART,

geriausiai ištaisytais žvyravotais 
mojis su jucd- 
del su juosou 
binzų, komų, 

R1AUSIOS genevos 
MFCrl. yra viduryje kolonijos, gražiausiam

su g
Oras sveikas, vanduo geras; žemė geriausi — 
ir molis smėben'iu maišyta. Derlingiausia 
javų: kviečią, rugiu, miežių, avižų, žirniu, 
daržovių, sodnų, dobilų, pievų ir G

f
• >
::

Žodis šmeižikams 
. ir melagiams.

NAUJAS GYDYMAI KU
RIS PRAŠALINA

’ REUMATIZMĄ.
75c. VERTES DĖŽUTĖ DYKAI KOŽ- 

NAM, KAS KENČIA.
Syracuse, N. Y. mieste atrasta nau

jas būdas reumatizmui gydyti, apie 
Kurį jau tūkstančiai žmonių sako, 
kad tai stebuklingas. Blogiausiuose 
reumatizmo ligos' apsireiškimuose, 
kur jokie vaistai negelbėjo, naujas 
gydymo būdas padarė stebuklą. Pa
sirodo, kad neutralizuojant uric-acid 
rukšties ir kalkinių druskų indelius 
kraujuje galima sunaikinti visas nuo
dingas organizmui substancijas ir li
gą greit prašalinti. Atviros opos, 
skausmai, ištinimai, raumenų sukietė
jimus greitai prašalinama.

Naujas gydymo būdas pirmiausiai 
Mr. Delano perstatytas pasirodė labai 
geru, jr dabar visur vartoja
mas. Kas turi kenčiančių savo pa
žįstamų tepasirupina gaut 75c., ver
tės vaistų dėžutę ir persitikrina ne
mokėjęs nei cento. Mr. Delano sako: 
'’Del prirodymo, kad Delano gydymas 
tikrai pergali reumatizmą, nežiūrint, 
kaip užsisenėjusiu jis buF,, jeigu i»e- 
sate vartoję šito gydyme budo, aš pa
siųsiu jums pilno didumo 75c. vertės 
pakelį visiškai dykai, gavęs iš jūsų 
tik iškirptą šito apsKelbimo, jūsų ad
resą ir 10c. apmokėjimui persiunti- 
— ,TI-. F. H. Delano, 729 L 

1 X- • 1 -1 • 1 ,/:r‘(in s<«- Syracuse, N. Y.Tina, paskutiniu laiku SUJU-; (Siunčiame dykai tik vieną pakelį 
'■ tam pačiam žmogui).

de laikraščiai ponų reikalus i
• 1 j • • T • VrlllAH

nAOLm titrui lniLrll CTTTii—1

Jo, sukruto ir nutarė, ypač; 
iš d variokų, pradėti skaity-'r 
ti „Darbininkų Gyvenimą.”; Į 
Visi darbininkai labai myli, 
ta laikrašti skaityt.

*’ *" i

Vienas iš dvariokų. i
Kybartų profesinė sąjun-. 

ga turi 239 narius. Geležin-: 
kelio darbininkų sąjungoj. 
-dalyvauja 46 darbininkai, ■ 
plytų dirbtuvės 
tinės

j
1
t
i

FIRST STATĖ 
BANK

107 SALĖM ST
BOSTON, MASS.

šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, Įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi- 
sąs dalis vieroš. Prisių.-K si.95

dėl apmokėjimo persiuntimo.
Si įvairių naujų išradimų, kas
__ . - r""’-™-:—c. Turi- prisius mums 15c. apmokėjimui siun- 

botiems panašių da.ykų ir rimo lėšas. Rašysite tuojaus: (8)
PRACTICAL SALES CO.

1219 North Irving Avė.. Dept 15, 
: CHICAGO, ILL.

Turi-

prietaisų. Rašykit tuojaus.
FISHLEIGH & CO., Dept. 924,

CHICAGO. ILL.

DYKAI SESIgso^FGOS DYKAI
_. „ Niekad pirmiau neatkreipė Jūsų atydos toks pasiūlymas.
- ^Pabandyti. Męs turime tik 10.000 tokių laikradėlių ant tokio 

specialiio pasiūlymo. Prie kitokiu aplinkybių Jus turėtumėt mokėti du 
tyvv . j ?^ai? H laikrodėli — ir męs duodam Jums visus kitus daiktus 
DYKAI sale jo. Kad būt užganėdintu tuom specialiu pasiulymu, paklaus- 
kit kur norit, persitikrinsit. kad tas laikrodėlis už $9.95 ištiesų stebuklingas.

©

tai ten lietuviai nemėgsta ant tokio gatunko žemės apsigy 
vieta yra garsinama per daug metą, o t>k • - -■ 
veno. Tie, kurie norėsit vaisiams žemės, 
MICH.

PEACOCK IR IROMS, MICH yra už 
turime arti 20,<M>0 akerių žemės parduoti 
yra da mažai apgyventa, tik kelmynai ir 
riaus galvijų auginimui, nes 
me ir su budinkais labai pigių farmų ir ant lengvu išmokėjimų. At- Į? 
važiuokite, mes jus nuvešime tenai. s

FOUNTAIN. MICH. yra už 11 myliu nuo musų. Mes turime ir £ 
apielinkėje CUSTER, MICH. Tose dviejose vietose turime daug ūkių 
parduoti su budinkais, su sodais, vidutinės žemes parduodame tose S 
vietose suvis pigiai ir ant išmokėjimu. Ten turime mažų ir didelių S 
ūkių su gyvuliais ir Įrankiais parduoti. Atvažiuokite pas mus, mes V 
visose vietose aprodysime ir iš visų vietų pasirinkti galėsite kur pa- £ 
tiks ten galėsit pirkti. Siunčiame i miestus lietuviams ant musų ® 
ūkių pagamintus valgomus produktus. Turime ant pardavimo 200,000 £ 
gatavų inčiepytų fruktavų medelių, ir diegų. Turime parduot puikiau- 
šių rožių ir žydinčių krūmų ir paviešio medeliu. Priimame vasaros lai- įį? 
ke miestų lietuvius vyrus ir moteris ant vakacijų. Atvažiavę su vi- £ 
šokiais reikalais kreipkitės prie musų LIETUVIŲ ŪKININKŲ T 
DRAUGIJOS administratoriaus ANTANO .MEDIS antrašu. ‘ £

LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA | 
Robinsoa Buildiug, SCOTTVILLE, MICH. |

29 mylių nuo musų, mes ten 
nuo $5 iki $1» už akerį, ten 
pustynės, tik tinka vien ge

ra didelės vainos ganevos. Mes ten turi-

LAIKAS, tai PINIGAS
Išnaudok šią trumpą PROGĄ pagerinimui savo GYVENIMO, 

versk savo l;uosą laiką į pinigus, o tas galima at :-?kti esant 
Atsišaukite tuojau norinti dirbti, kaip Ižuos- mis nuo darbo 
taip ir ištisą laiką, pažymėdami da-bartinį savo užsiėmimą. 
DARBIS. Visą agentavinio mokslą suteikiam DYKAI.

THE SEN-RAYTO CO.
6617 VVade Park Avė., Cleveland, Ohio.

Ap-
A GERTU, 

valandomis, 
Geras Už- 

(13)

Aš per „Keleivio” nv.m 
7 šių metų esmių išaiškinęs 
dalyką kas link buvusios 
LDLD. 25 kp. Balt ii noro, 
Md. man pasiųsto $17,50 
money orderio 17 lapkričio 
1919. liet profesionališki 
šmeižikai to nepaiso ir savo 
purviną darbą varo toliau. 
Jie per savo oragna „Lais
vę” jau du kartu mane Įta
rė, buk aš norėjęs ta $17.50 
sau pasilaikyti, vadinasi, 
nuvogti nuo draugijos. Jie 
tą daro sužiniai, ir jiems jo
kie faktai nieko nereiškia. 
Nesą jų tikslas yra mane 
apjuodnti žmonių akyse, pa
kenkti mano bizniui ir kar
tu. LDL1».

Aš toliau su tais žemos 
doros žmonėmis nemanau 
polemizuoti arba prieš juos 
aiškintis. Aš jiems užreik- 
šiu štai ką: J?i jus nejialiau- 
site tokių šmeižtų platinę 
prieš mane, aš busiu priver
stas pašaukti jus Į teismą. 
Tenai aš jums parodysiu 
banko „deposited slin,” ban
ko liudijimus, per kurį pa-
iieškojau to money orderio, nustojo.

- 25, mui-
26, statymo — 95, 

tartoko — 4 ir visi kiti Įvai
rių rūšių amatninkai.

t

_____________ I

Šiauliai. — Bermontinin
kams, vokiečiams pasitrau
kus, Šiaulių darbininkai vė
la pradeda atgaivinti savo 
profesines sąjungas. Čia 
darbininko uždarbis labai 
įvairuoja, juodarbiams die
nai mokama 4—5 rub.. ama- 
zininkams nuo 7 rub. iki 10 
rub. Duonos svaras 50 kap., 
mėsos kiaulienos svaras 3 r., 
iautienos — jautienos 2 r., 
'ašinių sv. — 5 r.50 kap. Ru
gių pųdas 15-16 rub., miežių 
12—13 r., bulvšų pūras — 
12—15 rublių.

Šiauliuose esama' virš 
2,000 bedarbių.

Lietuvoje
Lenkijoje

MES TURIME
30 ATSTOVAUJAMŲ 

MUS BANKŲ 
Į LIETUVĄ IR

LENKIJĄ

Vilkaviškio apskr. — Pa
jevonio žemės ūkio darbi
ninkų profesinės sąjungos 
sekretorius gruodžio 20 die
ną turėjo daug nemalonu
mų, prisiėjo pasiekti Virba- 
lius ir šiaip jau nesmagumų 
turėta. Sekretoriaus visa 
šeimyna nukentėjo, net 3 
mėnesių kūdikis ir tas ke
lioms valandoms laisvės 

A. Besparnis.

Avė.,

teismiškiui reikalui visur.

mados.

t
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O tai

visas
mes, lietuviai, t’

Minyška Mariana j 
širdvste, teisingumą, i

2 HUDSON ST.

Viską ką turi padaryti, tai pamatyt tą laikrodi ir .Jus persitikrinsite, 
tai didžiausis nupiginamas už tą kainą. Toks didžio, kaip paveikslėlis, 

nikeliniai viduriai, gražiausia _ graritura PAAUKSUOTI viršai 
Gvarantuoti ant 25 metų. S50.00 laikrodis nebus pa- 

Užtikrinam, kad visi Jūsų draugai mylės. Jus mielai norėsit 
Kada persitikrinsit kaip gerai jis laiko laiką.

kad 
tvirti 
su dviem antvožais, 
trankesnis.
turėti su savim jį Europoje, 
pripažinsit, kad tai tikras bargar.a.;. 
Dovanas, kurias duosim per 30 die
nų sekančios: (1) Automatiška yla, 
kuri siuva taip, kaip mašina. *2) Ma
šinėlė pinigams tikros skuros. G?) 
Pagerintas Stereskopas, naujausios 
_ ’ (4) Automatiškos plaukų 

žirklės. Kerpa plaukus taip lengvai, 
kaip kad šukuotum. (5) Raktams 
žiedas. (6) ženklintas žiedas, pa
auksuotas ant 10 metų.

Nesiusk pinigu, tik iškirpk kuponą 
ir įdėk su juo 15c. uždengti prisiun- 
timą ir prisiųsk ŠIANDIEN. Už
mokėti gromatnešiui ''11.95, kada at
neš laikrodėlį ir dovanas. Su užsa
kymu siųsk tik 35c. už prisiuntimą. 
Nep-aleisk geros progos. Užsirasv.< 
ŠIANDIEN. ' (50)

Ūnion Sales Co.,
2029 W. CHICAGO AVĖ., 

CHICAGO, ILL.

Geras tik per 30 dienų.
Union Sales Co, Dept. (220) 

2029 W. Chicago
KUPONAS.

Gentlemen:—
Enclosed please 

shipping charges 
send to me your vvatcii. 
tvill also send me vour

I will

t
find 35c. 

for vvieh 
You 

will also send me your pre- 
sents. I will pay postman 
SI 1.95 when the goods are deli- 
vered. I am sending you this 
order at once so that I should 
get your free presents. 1’11 try 
your watch 10 days. Ii I don’t 
likę it, I vri'l return it with 
your presents and you will re- 
fur.d my money.
Name __ ....
Address .............

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS

Atlieka v asus
OFFICE: 
735-736 O:d Socth ffidg.
294 Washington st,

Boston. Mana.
Tel.: Fort Hill 3424-1972.

OFFICE:
332 Broadvvav,

So. Boston. M 
Tel.: So. Boston 481-M.

Gyvenimo vietos telephone: Rosbury 4238-M.

Lai n mari z« 
Iši/.lui žia t ci$t. .■'■irr.t .ne.: 

imas. iuv'iurlMit.'i ir r 
Ttr.į.dly' įbėĮtt p,u-» h: h ta tiri n 

t't... '.'tll: 'J' fhu, tLii'ftr.i f”
V I/?.'. ttri li-riH tau l:ę
i nli"'i'p:i ' Ž'Vfih. </. '•- iT»a:ia p!a 

•ffd ■, v i- C'ptii.
f/, a.p/.,;
Kastai vra RUl’TI.ES? Ar 
i gydiuJė? Ne!! Ar kve

piantis vanduo? Ne!! RUb- 
1’LE.S yra tai pąpra■ čiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis. 

prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio ■iž ilgus, blizgančius, švelnius piatiktis? Kas įsdbut 
smagesnio i:ž čvsta iicniež nč:a galvos oda?

K 15 Jd* i' EJ'Š
nanaikir.a pleiskanas! Su jomis nereikią kelių mėnesių galvos 

ynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RL'I r’l.ES pradė- mažinti 
ciskanas. o savaitės laike jų jau ;’ei zy. ’.čs m-liks! Paskui tik retkar- 
ais suvi!ga’»t Kalvą bus až ckiiru. kad pleiskanos ne:::s:naujiutų. < 
> Nusipirkt,- šiąnakt RL’Fi-LES honkmę aptickojc. Kaštuos tik 
:c.. bet jus sakysite, kad ios vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
■idėti prie kiekvienos bonkutės.’*JN negausite ju-ų aptiekeje, tai 

skite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 
— F. AD. RICHTER & CO- 325-33C Broedway. New Yor’c

t 
! 
i 
i 
i 
įI
I
I I i 
j 
i i 
i i

PI R ST

BOSTON

Nusiunčiame pinigus ir 
pasiūlome geriausĮ užtik 
rinimą, sekančioms musų 
kainoms:

Lenkiškos Markės
1,000—už $21.50.

Vokiškos Markės
- 1,000—už $28.00.
Rubliai

1,000-až $48.00.

SKAITYKITE KNYGĄ, KURIA VISAS PASAULIS JAU SEKAI SKAITO? 
šitos knygos vardas yra Portugalu Aiinyškos 

Meiliški Laiškai, parašyti per Minyška Alkaforado, 
1608 m., klioštoriuj Beja.

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai jau senai 
tapo išversti i visas pasaulio kalbas, o dabar jie 
tapo išversti ir i lietuvių kalbą; o tai reiškia: ką 

jau senai skaitė su didžiausiu pasimėgimu, dabar ir 
;urėsime progą skaityti.

parodė savo laiškais nekaltos mergaitės kjlta- 
.........____ nepergalimą meilę ir neapsakomas kančias už

meilę ta'ipTkaip niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados. 
Minvškos Marianos Meiliški Laiškai tapo išleisti lietuviu kalboj 

labai storo, didele knygo. Be to, šita knyga yra papuošta labai pui
kiais paveikslais. Ir šitos puikios knygos kaina tik $1.00!

MDZIAUSIA IR PUIKIAUSIA ARTISTAS? PAVEIKSIU KMYCA!
352 puslapio, 352 paveikslu.

Niekur nėra taip aiškiai atvaizdinama gra- 
žio-ios lytie.- (moters) grynas bei plikas kū
nas, kaip kad šito knygo.

Šita milžiniškai didelė knyga, 11x8 colius, 
yra at pausdinta ant labai geros popieros ir 
apdaryta puikiais, tvirtais audeklo apdarais.

Ir šita r.cupkainuojama knyga parsiduoda 
tik už $4.00!

Pinigus siuskite money orderiu arba popie
riniais doleriais laiške šiuo adresu: Al. Mar- 
gevi*, ,2023 S t Poni Are., C/ncbgo, III.

Siųskite S5.00 kartu, tai gausite abidvi 
knvgas: Pfirtnaaly Minyškan Meiliški Laiš- 
]:ni ir Artistiški' Pareikštų Knyga..

Stebuklinga Formula
PASINAUDOKITE TUOJAUS.

Pagalios pasisekė mums surasti gydymo būdą Įvairiau
siu SKILVIO LIGŲ. Toji 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 y C
I • V. KARTUSIS VYNAS I • V.

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

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

TERRACE CITY PBARMACEUTICAL CO.
YONKERS, N. Y.

Sukenavi.no


KELEIVIS

Mechanikų Sąryšio 5 kuo
pos prakalbos.

Vasario 29 dieną buvo 
Mechanikų Sąryšio 5 kuo
pos parengtos prakalbos 
Kalbėjo J. Sagevičius iš 
New Yorko. Jisai pranešė, 
kad L M. S. komisija suži
nojimui su Lietuva i savo 
paklausimą, kas visų pir
miausiai reikalinga Lietu
vos pramonijos atstatymui, 
gavo atsakymą, 
vai reikalinga 
gaminti plytas, 
lentas, ūkio įrankius 
kandus. Lietuvos 
nės ministerija fabrikams 
triobas ir žemę trioboms 
statyti pateikia dykai, tik 
reikalingi vra atatinkami 
darbininkai ir mechanikai.

Reikia pasakyti, kad Ame
rikos Lietuvių Mechanikų 
Sąrišys yra pastatytas koo
peratyviškais pamatais ir 
stengiasi surinkti atatinka
mo kapitalo, kad pradėti sa
vo veikimą Lietuvoje.. Nors 
nuo susitvėrimo L. M. S. 
praėjo vos 5 mėnesiai, te
čiaus i taip trumpą laiką 
sąryšis suspėjo jau sudėti 
24.000 dolerių kapitalo. Su 
tokia amerikoniškų pinigų 
suma Lietuvoj gaunant dir
btuvėm triobas iš valdžios ir 
žaliąja medegą, galima jau 
pradėti darbas didžia skale.

Stįrišvs mano mašinas j 
pirkti Vokietijoj, pasinau
dodamas dabartiniu markės 
pigumu. Tikimasi, kad sąry
šis Lietuvos žmonių gyveni
me gali sulošti nemenka ro
le. Taigi mechanikai dėki-i 
ties prie sąryšio ir vienyki
me savo spėkas, kad nerei-l 
ketų jų pardavinėti kapita- i 
listams. Kesleris.

jog Lietu- 
pirmiausiai 

cementą, 
ir ra- 

pramo-

į Naujos Knygos.
Kas tai yra religija? Knyga, nu- 

, rodanti religijos atsiradimą ir jo3 
j veikimą nuo pat piriupradinio «žino- 
į gaus iki musų dienų. Labai svarbi 
(knyga. Kaina $1.50 audimo kietais’ 
apdarais $2.00.

Inkvizicija su paveikslais $1.00. 
Audimo kietais apdarais $1.25. 
Lietuvos ašaros.

rinkinys 35c.
Išmintingas 

drama 35c.
Pardavikams 

ant visų mano 
knygų kalaliogo.

A. 2V1NG1LA.S
26 Broaduay, So. Boston. Mass.

LSS. 60 kuopos prakalbos. 'Laivų krovikai sustreikavo.!
Pereitą nedėldienĮ Lietu- n s e" 1 I

— ~ ................. —i s unijos 911 skyriaus,;
Bostone, pereitą nedėldienįi 
savo susirinkime nutarė pa-J 
nedėlio ryte sustreikuoti, 
kad privertus samdytojus 
pakelti jiems mokestį. Sus
treikavo daugiau kaip 800 

[darbininkų, samdomų Clyde 
Line ir Burton Line kompa
nijų. Reikalauja 85c. valan
dai ir 120 centų už viršlai
kio darbo valandą. Iki šiol 

: jiems buvo mokama 65c. va- 
! landai.

Unit. Fruit Co. ir Federal 
i ine dokų darbininkai ne- 

jstreikuoja, šiaip visų kitų 
laivinių kompanijų darbi
ninkai ištisai visą Atlanti

dai pakraštį streiku stengia- 
i iškovoti sau pagerinimą 

materialio būvio.

vių salėj buvo LSS. 60 kuo- ‘^en 
pos parengtos prakalbos. 
Kalbėjo draugė Z. M. Pui- 
šiutė. Kalbėtoja pirmu at
veju išparodinėjo priežastis,

I

I

dėlei kurių atsiranda socia
listai ir nušvietė darbinin
kams reikalą kovoti politi
kos aluke pagalba savo po- 

j litinės partijos, stovinčios 
Į socializmo mokslo pamatais, 
i Antru atveju kalbėjo apie 
' dabartinius nesutikimus 
j tarpe darbininkų, pasėtus 

komunistų malkotentišku- 
mu. Aukų lėšoms padengti 
-urinkta 16 dolerių su cen
tais. už ką kuopa dėkuoja 
aukavusiems.

Publikos buvo pilnaT sve-l 
rainė ir visi ramiai užsilai
kė. išskyrus tulus komunis
tiškus vaikėzus, kurie nega
vę balso "klausimams." nor> 

■išeidami paplūdo.
—

I

Švento Antano Stebuklas
Dviejų Akly Komedija parašyta garsaus beigv dramaturgo Maeterlink

i Kriaučiu Atydai!
• - - 111
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».. 454 Broadway,
• SO. BOSTON, MASS.

SUTVERTA IR INKOR
PORUOTA ANT $50.000 
KAPITALO RUBS1UV1V 

BENDROVĖ.Kariškų dainų 

N a tanas, 5 veismų 

duodu didelį uždarbį 
knygų. Reikalaukite

(7)
m

; ii 1. ;'■•■ h:
OA iAlį_.X 4<a

•" Al?

Visi kliaučiai ir dirbtuvių 
vedėjai malonėkite atsišauk
ti, kad 
spėkomis sukėlus kapitalą ir 
protiškas jiegas uždėjimui 
dirbtuvių čionai ir Lietuvoje. 
Rašykite!

Antericai) Eagle Riincoat 
Maifg. Co., Ino.

išvien bendromis

r JEIGU JŪSŲ NAMŲ ] 
* STOGAS FRAKIDRĘS-:

Tai šaukitės lietuvio STOGU | 
TAISYTOJO. kuris turi savo • 
amate atsakanti patyrimą; i 
darbą atlieka kuogeriausiai. Jei | 
tik Jums reikia stogas pataisyti j 
ar naujas uždėti, tai kreipkitės » 
prie; (14) |

PETRAS PLEVOKAS į 

116 W. Fourih St., [
So. Boston. .Mass. •

» 
i j
♦
♦
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1^2 h Arįįy--
1 Dr. A. J. KaraliusŠVENTO ANTANO 

STEBUKLAS.
•Juokinga dviejų aktų ko

medija bus perstatoma LSS. 
60 kuopos 27 kovo, Lietuvių 
salėje. So. Bostone. Prasidės 
nuo S vakare. Apie pati vei
kalą nėra reikalo daug kal
bėti. nes pats vardas pasa
ko veikalo turini. Po persta- 

; tymo bus koncertas, kuri iš
dildys dainininkai ir muzi
kantai ir kuriame dalyvaus 

1 Dorchesterio dainininkų 
! kompanija, kuri susideda iš 
Antano Višniausko, medi
cinos studentas ir gabus dai
nininkas: Onos Višniauss- 

■ kūtės, Nelės Šimkevičiutės 
i 3tC.
į Atsilankiusioji publika tu
rės daug smagumo ir juoko. 
Todėl vietos ir apielinkės 

Į lietuviai nepamiškite 27 d. 
kovo. Įžanga pigi.

LSS. 60 kuopa. *

Gydytojas ir 
Chirurgas.

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

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAN ST.
CHICAGO, ILL |

TEL. BULEVARD 2160. k

Ii

Grūmoja kalėjimu.
Bostono majoras Peters 

paskelbė, kad visi namų sa
vininkai. kurie da nėra už 
namus 1919 metams užsimo
kėję taksas, privalo iki 1 d. 
gegužės užsimokėti, kitaip 

į jų namus miesto valdžia 
įaims ir per licitaciią par
duos. Taipig paskelbta pas
taba visiems vyrams, kurie 
turi mokėti taip vadinamus 
l’poll tax” mokesčius, kad 
11920 metams užsimokėtų 
paiku. Tuos „poli tax” mok?* 
: -ius turi mokėti kiekvienas 
j vyras, nežiūrint ar jis yra 
pilietis, ar ne. Tie mokes
čiai šįmet turi būt užmokėti 
nuo 1 dienos birželio bėgiu 
iviejų savaičių. Kas neužsi-, 

' nokės iki 15 d. birželio. t?m 
: tręšia areštas ir kalėjimo 
i bausmė. Taip skelbia miesto 
I valdžia.
i Sekantis "poli tax” mo
kesčiai bus jau $5.00. Iš tų 
oenkių doleriu, kaip maio- 
as aiškina. 3 dolerius ski-| 
iama valstijos fondam dėl; 

išmokėjimo kariumenės tar-Į 
cavusiems vyrams bonusų. i

Traukia R. Perniekę 
atsakomybėn.

Užpereitos pėtnyčios va- 
Įkara lietuvių Salėj atsibu
vo laisvamanių kuopos ne
įprastas susirinkimas, ka- 
ne kuopa nutarė traukti at
sakomybėn pereitu metu iž
dininką užtai, kad jis neduo
da jokio pasiaiškinimo deki 
mdėtų pas jį pinigų. Tas bu- 
.0 taip. Susitvėrus laisva
manių kuopai, jos išdininkų 
apo paskirtas kom. R. 
Pernickas. Kuopos nepasi- 
ikėjimas juomi didėjo. Ji* 

labai retai lankydavo kuo
jos susirinkimus ir neišduo- 

tskaitų apie kuopos 
stovi. Pasibaigus me- 
jo vieton kuopa išrin- 

paskirdama 
i c

I

Sustreikavo kliaučiai.
”Custom Tailors" unijos 

12 skyriaus, turinčio 400 na
rių, andai 200 narių sustrei
kavo, reikalaudami pakėli
mo mokesties. Sulyg pa
duoto jų reikalavimo mini- 
mum mokestis turi būti $4<»; 
savaitei. Dirbantiems nuo; 
šaukiu reikalaujama 30 nuo
šimčių daugiau: kelinių siu
vėjams 81. o bruslotų 57c. 
daugiau. Tasai streikas te
čiaus neliečia didžiausias ša
pas.

Areštavo už vartojimą 
morfino.

Piktadarysčių tyrinėjimo 
biuro inspektorius Do 
andai areštavo Arthurą Ly 
maną, kada tasai hy r- 
miška adata norėjo sau įsi
durti i žasti, kad įsileisti 
morfino.

Ant 21 | 
akmens | 

Gelžkelio laikro- 
Jis sriubelių už- A 
sukamas, vyris- 
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
du bei tavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
. kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiūlijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad- 

' reso už$&.75 C. O. D. ir persiuntimo 
, kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
'Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 

j jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo- 
' tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
; kiekvienu laikrodėliu.
' « EXCELS1OR WATCH CO.
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir JI ES U ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Commmiss.
66—67 Journal Building 2

262 WASH1NGTON STREET 
BOSTON; MASS.

Į

Laisvamaniu vakarienė 
nedėlioję.

Kovo 21 d. nuo 
Lietuvių apatinėje

i vskarc 
salėje 

Įvyks laisvamanių vakarie
nė. Svečių palinksminimu: 
yra užkviesti muzikantai, 
dainininkai ir deklamato
riai.. Tikietus iš ank= 
reikia gauti "Keleivio” o 
se arba Valukonio kraut 
vėje. Įžangoj tikietai nebu 
pardavinėjami. Komisija.

PRAKALBOS.
Rengia Progress Clothing 

Mfg. Co. Ine., nedėlios va
kare. 28 Kovo. 1920. Liet. 
Ukėsų Kliubo svetainėje 
Lavvrence, Mass. Prasidės 
nuo 7:30 vakare.

Kalbės pramonės žinovas 
p. P. J. Kazlauskas, kuris 
per daug metų yra tarnavęs 
didelėm anglų kompanijom, 
ir per keletą metų studija
vęs komercijos mokslą Bos
tono Universitete.

Progress Clothing 
Co. vra inkorporuota 
ssachusetts valstijoj 
$50,000.00, 
kiai auga.

Dirbtuvė ir ofisas randasi 
po Nr. 343 Broadvvay, So. 
Bostone. Bet dar trūksta 
du bininkų ir kapitalo ge
ram išbujojimui tos korpo
racijos.

. Todėl kviečiame visus at
silankyti kuoskaitlingiau- 
siai.

Prog. Clothing Mfg. Co.

Bos-

Mfg.
Ma- 
ant 

ir dabar smar-

x>s susirinkimu
daro a 
ždo 

•d -am-
<o kitą žmogų.
:omisiją peržiūrėjimui 
mygu ir perdavimui iždo 
laujam kasieriui. Komisijai 
•eikalaujant atiduoti kuo
dis turtą naujam iždinin- 

į kui, Pernickas atsisakinė
davo. Bet vieną kartą ko
misija ji prispyrė, reikalau
dama pasakyti kada jis ga- 
ų gale grąžins kuopai iždą. 
Pernickas tečiaus atsisakė 
*u kuopos komisija ką nors 
bendrą turėti. Komisija 
įpie tai pranešė kuopos val
dybai. kuri to 
rimui sušaukė 
susirinkimą.

Šaukdamas 
-usirinkimą, 
ninkas pasiuntė Perniekiu 
apdraustą laišką, kviesda
mas ji pribūti su iždu kuo
pos susirinkimam Jam ne
pribuvus, kuopa Įgaliojo sa
vo viršininkus iždo išgavi
mo reikalais daryti viską, 
kas tik bus reikalinga.

Užpereitos subatos vaka- 
rą kuopos viršininkai turėjo 
pasitarimą ir kuopas iždo 
išgavimo reikalus pavedė 
adv. Bagočiui. Pamatysime 
kuomi tas viskas baigsis.

Rejiorteris.

reikalo apta-
“nepaprastą

nepaprastą 
kuopos rasti-

CAMBRIDGE, MASS. 
Vaikų koncertas.

Vasario • 28 dieną čionai 
buvo Vaikų Mokslo Drau
gystės surengtas koncertas, 
kad parodžius publikai, kiek 
iau vaikai yra išlavinti dai- 
!ė? srity j.

Ir ištikrujų, pirmu kartu 
ianvkštė musų publika tu

rėjo progą matyti koncertą, 
kurio visą programą išpildė 
vieni vaikai. Vaikų choras, 
vedamas p-Iės K. Morkiutės 
sudainavo keletą 
Reikia pastebėti. 
Morkiutė gali būti 
ga chorų vedėja, 
palyginamai labai 
laiku vaikų chorą 
gana gerai dainuoti.

Taipgi vieni vaikai atvaį 
.lino komediją "Nepasisekė 
Marytei.” Negalima buvo 
nei tikėtis, kad maži vaikai 
taip puikiai savo užduotis 
atliks.

Po vaidinimo buvo dekla
macijos. monologai, dialo
gai ir šokiai, karščiausių 
aplodismentų gavo šešios 
mergaitės-šokėjos. Jų visų 
iešiu vienodas raudonas rū
bas, šokimo harmonija, gra
cija. automatiškai sutarti
nas judėjimas publikoje pa
darė tiek Įspūdžio, kad en
tuziastiškais .aplodismen
tais bent keletą kartų šokė
jos atkatotinai ant estrados 
buvo iššauktos.

Cambridžiečiai dabar jau 
matė vaikų mokyklos nau
dingumą ir privalo ją remti. 
Mokyklos vedėjai pasiryžę 
dėti pastangų, kad mokykla 
atneštų naudos.

Koncertan publikos atsi
lankė nemažai ir Vaikų Mo
kyklos Draugijai liko nema
žai pelno, kas paskatina 
tolesniai darbuotis ir lavin
ti musų vaikučius naudingo 
žinojimo. L. Paulauskas.

dainelių 
kad p-lė 
talentin- 
kadangi 
trumpu 
išlavino

Stato scenoje LSS. 60 kuopa SUBATOJE,

27 Kovo-March, 1920 m
Lietuvių Svetainėje

KAMPAS E IR SILVER STS. SO. BOSTON, MASS. 
Prasidės 8-tą vai. vakare.

Veikalas da niekur nebuvo vaidinta/ ir sothbostoniečiai turės progą
pamatyt pirmu kartu. Veikalas piln iš gražių juokų. Jis parodo, kaip 
vienuose turtinguose namuose mirė turtinga senmergė, kaip giminės ir 
pasivadinusieji giminėms suvažiavę į šermenis apraudoja nabašninkę, 
keldami puotą. Tuom pat laiku atsi anko "ŠVENTAS ANTANAS” ir 
prikelia nabašninkę iš numirusių ir kaip paskui ta vargšą į Deprotnami 
policija nusigabena. Scenos labai indomios ir juokingos.

Niekas nepraleiskite neatsilankę ir nepamatę ŠVENTO ANTANO 
STEBUKLO.

PASIBAIGUS PERSTATYMUI BUS GRAŽUS KONCERTAS.
Visus nuoširdžiai užkviečia L. S. S. 60 KUOPA.__________________ f

■■ r
Socialistų susirinkimas. ! . išvažiuoji, i lietuvąj tu- 

‘ . i riu 2 namus labai gerus su įtaisy-LSS. 60 kuopos susirinki- tnais ir piazais. Parduodu už seną 
mac iv-vką npdplini 91 knvn kaina- Kas žino* kaip dabar bamaiInas ĮvyKS neaeilCJ, -1 KOVO brangus, tai nusipirksit $500 pigiau.: 
lygiai nuo 11 iš rvto. Reikia Turiu automobiliu vertės $9oo;i 
nnhalcnnti ič Coritrn nricin Parduosiu už?700. Išvažiuoju balan- nUDaiSUOtl 1S centio pnsių-. aži<) mėnesyje. Naudokitės pr< -a. 
stas referendumo blankas.: _ . mikas Koranas

Narius ir norinčius prisira- J“ Elght.st- Bos*”. Mai
šyti kviečiame pribūti.
NAUJOKAITIS ATIDARĖ NAlJ.y'

KRAUTUVE. f . ......------------~-
Ant kampo E ir Fifth st. Antanas' I a*P^* taisau visokius čeverykus ir 

Naujokaitis atidarė naują valgonru- 
ų daiktų krautuvę^, kur gaiima gau- 
i visokios mėsos ir ko tik norima, 
lyderiai pristatorrii ant kožno parei- 
calavimo. Ateikite pažiūrėti. 113)

A. NAUJOKAITIS.
208 W. 5-th st., So. Boston. Mass.

REIKALINGI AGENTAI.
Kalbantis lietuviškai ir angliškai. 

Yra gera proga ’ prasilavinti ir už- 
iirbti gerus pinigus. Atsišaukite.

A. N'AM AKS Y • (13)
(4-th froor)

19-21 Milk st, Boston. Mass.

REIKAIJNGA moteris arba nyr- 
rina prie namo prižiūrėjimo. Darbas 
.engvas. Mokestis gera. Tyras oras 
•_nt kontrų. Atsišaukite.
454 Broadway,’-^ So. Boson,.Mass.

ANTANAS ČKRAŠKO, jisai 
iirba paminklus ir kryžius, pir
miau jis gyveno So. Bostone; te
gul pats atsišaukia arba kas 
tpie ji žino malonėkit pranešti 
io adresą. JĮ reikalauja Banka 
-eikale paskolos. (?)

R. VASILIAUSKAS
567—2-nd street,

So. Boston, Mass.

722 Ei"ht st^

GERUS ČEVERYKUS.
•i ‘ • Užlaikau gerus, naujos mados če- 

‘ yetykus VYRAMS ir VAIKAMS.

. T '

f Tel. So. Boston 506-W •
i DAKTARAS ; 

:A.L. KAPOČIUS!
« 
t 
t

LIETUVYS DENT1STAS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
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GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
Visus tavoms parduaiame 

pigiau negu kitur. Salyklo po 
12’zįc.^ o apynių po 80c. ir pri 
siunčiu visur. e ( )

K. Grigas
238 D st, So. Boston Mass.

Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynom sveikata.

padarau iš senų taip kaip naujus. 
Pataisau' gerai ir pigiai. Užeikit per
sitikrinti. Visiems patogi užeiga prie 
lietuviu svetainės. (12)

A. ABAZORIUS
301 E. SL, SO. BOSTON, MASS.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name

NEDALIOMIS

J

!
I

i
i

!

Linimentas
arba tam tikras tepalas privalo vi
suomet rasties ■amuose- idant at
silikimuose. kur reikalaujama te
palas prviriutlniain vartojimui, 
galėtumėt toojsns apturėti greita 
ir pasekminga palengvinimą nuo 
j v a iri u nesmagumt). Pasielgsite 
i? migti Ojai nusipirkd&mi

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Boston 27 

Ofiso valandos: .
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
” 6:30 ” 9

Nedčliomis nuo 1 iki 3
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Gothard Oil

W F S VERA CO

CEDAR RAPIDS. IOWA

i
!
■

ANODU
Viena iš reikalingiausi? 

vaistp namuose.

Daktarai sako: ”Geri*ir sau
gus vaisiai- sustabdyti viduriu 
gėlimą. Reikia pilti ant cuk
raus 3-5 lašus ir imti, kol 
skaudėjimas-gėlimas apstoji. 
Galima ir vaikams duoti po vie
ną lašą ant cukraus. Neduokite 
jaunesniems, kaip dviejų metų 
vaikams.”

Taigi ir tamista— pasipirk tą 
naudingą vaistą.

Tirka ir stipri.
Jatul’s anodija kaina $1.09. 

Užsakymą ir pinigus pasiųs
kite šitaip adresuodami: (11)

P. A. JATUL
Aptiekoriua

P. O. Box 2128, 
BOSTON, MASS.

' X

—
*T

PININGOS

N 
M

i■

LIETUVOS!
Jūsų gimines ir draugai ięi- 

kalauja pagalbos. Jums nerei
kia išbandyti. MUSŲ 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 Csl
Bankieriai

101-105 Salin $t„ 
BOSTON, MASS.
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TELEFONAS

Dr.i. C. LandžiusSeymour
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos:..
9—10 ryte.
1—3 diena.
6—9 vakare. 489 BROADIVAY 

SO. BOSTON. MASS.

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRU IR 
MOTERŲ LIGAS. 

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

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

69 CHAMBER ST.. BOSTON.
Telephone: Hayir.arket 3390
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Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosenh
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir į Į 

Rusiškai. ) ;
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- J 

PTAS LIGAS. ?
VALANDOS: 1

Nuo 8 iki 10 ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną. y
Nuo 7 iki 8 vakare. ! Į

321 HANOVER ST. D
BOSTON, MASS. >

(<

i

Tel. So. Boston 1771 »

Dr. J. Jonikaitis į
ti

Chirurgas ir Gydytojas
Ofisas: 495 E. BROADVVAY, ,

So. Boston, Mass. t 
Valndos: nuo 9 iki 11-tos iš ryto j 

nuo 7 iki 9-tos vakare. } 
__  __ _________ __________ ____ 4

l

PINIGUS I 
LIETUVĄ IR

LENKIJĄ

NUSIUNČIAME
PIGIAUSIAI, 

SAUGIAUSIAI, 
GREIČIAUSIAI

People’s Exchange |
INCORPORATED |

BANKIERIAI į

78 SALĖM STREET 
BOSTON, MASS.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERKIEIICZ,
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.

t 
♦ 
I

Didžiausia Lietuviška

APTIEKA
Naujiena Visiems.

Pirmą siuntini vaistą iš Euro
pos gavome ir dabar turime 
įvairiausią vaistą, kokie tik pa
saulyje variuojami.
. - Jeigu negauni kitur, ateik pas 
mus, męs turime. Receptus iš- 
pildotne visokius, Amerikos ir 
Europos daktarą.

Taipgi užlaikom visokią iš- 
dirbysčią ir patentuotą prepa
ratą. Kadangi visokią vaistą 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurią 
duodam.
Kraujo Valytojas 
Nervą Ramintojas ... 
Nuo slinkimo plauką 

pleiskanų ................. r___
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo niežų ir parkų ...
Nuo saulės nudegimo 
Nuo Reumatizmo .:. 
Bobro Lašai ................
D-ro. Kempe Kapsulis 
Perfumas visokių

gėlių 50c., |1, $2, $3, 14, $5. 
Muilai................ 25c. 50c. ir 75c.

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

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženklelį atsakymui.

Adre«uokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
373 Broadway,

So. Boston, Mass.

.. $1-50

.. $1.50 
ir
. $1.25

$1.25
75c.

$2.00
$1.00
$2.00


