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Francuzai eina ant Vokietijos; 
Frankfurto miestas užimtas

REVOLIUCIONIERIAI 
DRŪČIAI LAIKOSI.

Apie Dortmundą ir Esseną 
krito 200 vokiečių valdžios 

kareivių.
Iš Meinzo pranešama, kad 

šio utarninko rytą francu- 
zų kariumenė užėmė jau 
Frankfurto 'miestą, ir gali 
užimti daugiau Vokietijos, 
nes vokiečių valdžia be są
jungininkų leidimo nusiun
tė savo kariumenę į Ruhro 
apskritį. Šita apskritis yra 
neutraiėj zonoj, o taikos su
tartis sako, kad neutraiėj 
zonoj vokiečių kariumenės 
negali būti.

Sukilę darbininkai Ruhro 
apskrityje laikosi drūčiai, 
ypatingai tame trikampyje, 
kurį sudaro miestai Duiš- 
burg, Dortmund ir Essen. 
Tame trikampyje šį panedė- 
lį krito 200 vokiečių valdžios 
kareivių kovoje su darbi
ninkais. Išskyrus tą trikam
pį, kitose Ruhro vietose gy
venimas pradeda jau nu- 
rimtiį-

Iši?Dusseldorfo praneša
ma, kad Duisburgo rytuose 
valdžios kariumenė paėmė 
jau miestą Mulheimą ir kad 
revoliucionieriai <pasitraukė 
Esseno linkui. Kariumenė 
dabar einanti ant Esseno, 
kur laukiama didelio mūšio.

Žinios sako, kad Dort- 
mundas, v^nas iš trikampio 
drutviečių, taipgi jau užim
tas valdžios kariumenės. 
Lygiai esą užimti Lueden- 
scheid ir Oberhausen. Te- < 
čiaus su užimtais miestais 
revoliucionieriai perkirto < 
susisiekimą.

True translation filed with the post-True translation filed with the post- 
maste r at Boston, Mass. on April master at Boston, Mass. on 
7, 1920, as required bj the Act of 7. 1920. as reuuired b'- the A r ,.<• 
October 6, 1917.

DANUOS SOCIALISTAI 
PAKLUPDĖ KARALIŲ.

Šiomis dienomis Danijoj 
buvo kilęs didelis politinis 
krizis ir tik per plauką ne
buvo nuverstas karalius. 
Tas buvo taip. 1914 emtais 

roristų ginklų neatiduoda}pirmeiviams pasisekė įsta- 
ir terorizuoja darbininkus,!tyti ministerių pirmininku 
kurie nori grįžti prie darbo.'pažangi! žmogų Zahlę. Pa-
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PERSEKIOJA IŠVAIKY-!pijos patriotai negalėjo 
TUS REVOLIUCION1E- (įtraukti savo šalies karen.

bet ta sutartis nieko negelb- r 
sti, nes būriai ginkluotų te-iT<

RIUS.
Duisburg.— ši miestą val- 

> džios kariumenė užėmė pe
reitoj subatoj po smarkaus 
mūšio. Dabar ji daro kratas 
ir šukuoja girias jieškoda-

60,000 AUKSINŲ 
LIETUVON.

Lietuvos Socialdemokra
tų Rėmimo Fondas šią są
vaitę išsiuntė Lietuvos So- 

> 60,000

• at Boston, Mass. onApri
7, 1920, as recjuired by the Act o!
October 6, 1917.

Lietuvos valdžia pasi
rengusi taikytis su JS™kratan;s 

sovietų Rusija

Represents over 4,000 Lithuanians 
in the City of Boston, 50,000 in 
New England ar.d about 500,000 

in the United Statės.

The Best Advertising Medinai. 
Advertising rates on application.

Ali communications should be 
addressed to:

“Keleivis," S. Boston, Mass.
*

į
-M

Metai XV. i

True translation filed with the post- mastei- at Boston, Mass. on April 
7, 1920, as required by the Act of October 6, 1917.
/I • • • 1 ■ •

BERLINAS PRAŠO PA
RYŽIAUS LEIDIMO.

Vokiečių valdžia daro di
džiausių pastangų, kad iš
gavus !iš Francuzijos leidi
mą užimti Ruhro apskritį ir 
numalšinti neutraiėj zonoj 

revoliuciją. Ji taipgi prašo, 
kad franeuzų valdžia atleis
tų jai užtai, kad generolas 
Watter įsiveržė Ruhro ap- 
skritin pirm laiko, nelauk
damas leidimo. Vokiečių 
valdžia užtikrina franeuzus, 
kad sukilimą numalšinus, 
visa vokiečių kariumenė 
bus iš neutralės zonos iš
traukta. Kaipo gvarantiją, 
kad ji savo žodį išpildys, vo
kiečių valdžia pasiūlė fran- 
euzams užimti laikinai 
Franfurta, Darmštatą ir ki
tus miestus. Toliaus ji pata
ria franeuzams paskirti 
prie generolo Wattero ar
mijos savo komisiją, kuri 
nuspręs, kada vokiečių ka
riumenės buvimas neutraiėj 
zonoj bus jau nebereikalin
gas. Tuo pačiu laiku, kuo
met tarp valdžių eina tuo 
klausimu derybos, vokiečių 
kariumenė jau veikia Ruh
ro apskrityje, nežiūrint, ko
kios bus derybų pasekmė*.

Sakoma, kad darbininkų

Draugai, aukaukite dau- 
•! giau L. S. R. Fondan. Lietu- 

REIKALAUS PRIPAŽINT- reikalin’
MO NEPRIGULMYBĖS. H ' Zį________

Lietuvos valstybėn turi įnei-! TRŪKSTA 4,000 DARBI- 
isėkmė buvo tokia, kad Da- ii Vilniaus, Kauno, Gardino! NINKU).

ir Suvalkų gubernijos.
Ši panedėli iš Berlino atė

jo šitokia telegrama:
Žinia iš Kauno sako, kad 

ant Lietuvos žemės dabar 
nėra jau nei vieno rusų ka
reivio. Šito delei Lietuvos 
valdžia yra pasirengusi pra
dėt su Rusija taikos dery
bas.

Svarbiausia taikos sąly
ga, kokią Lietuvos valdžia 
statys, bus pripažinimas 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Nepriklausomon Lietuvon 
turi įneiti buvusios pirma 
po Rusija Kauno. Vilniaus, 
Gardino ir Su vaikų guber
nijos.

■ Jie pradėjo griežti ant so
cialistų dantimis. Negana 
to, dabar Šlezvige buvo vi
suotinas gyventojų balsavi
mas, kari nusprendus, ar jie 
nori prisidėti prie Danijos, 
ar pasilikti prie Vokietijos.

ma išvaikytų revoliucionie- Viena Šlezvigo dalis nubal
rių.

Kaa kariumenė 
pereitoj subatoj Į 
gatvėse prasidėjo 
kova. Kulkasvaidžių 
rabinų kulipkos ūžė 
mis kaip didžiausis 
Buvo taipgi šaudoma iš ar
tilerijos ir mėtomos ranki
nės bombos. Nekuriuose 
kvartaluose kiekvieną na
mą kariumenei reikėjo imti 
per muši. Keturi pašaliniai 
žmonės buvo užmušti - ir 
daug sužeista. Belgijos pu
sėj už Reinb buvo užmuštas 
vienas vaikas ir sužeistas 
belgų kareivis.

Revoliucionieriai,

Įsiveužė 
miestą, 
smarki 
ir ka- 
gatvė- 
lietus.

Revoliucionieriai, kuriu 
buvo vos tik keli šimtai, bu
vo išvyti iš miesto po dviejų 
ir pusės valandų mūšio, bet 
ir tuomet kova da nepasi
baigė, nes įvairiose vietose 
buvo pasislėpę nedideli bū
reliai ginkluotų darbininkų 
ir šaudė į kareivius. Tuos 
beveik visus kariumenė su
ėmė. Žmonės sako, kad su
imtieji buvo tuojaus sušau
dyti, bet valdžia tą užginči
ja. Tečiaus kiek iš viso su
imta, ji neskelbia.

Valdžios kareivių šitoj 
kovoj krito apie 200.

VOKIEČIŲ PREKYBA SU 
AMEIRIKA.

Per vasario mėnesi Vo
kietija pardavė i Ameriką 
už $3,881,000 prekių, o iš 
Amerikos nupirko per tą 
pati laiką už $18,598,000 
reikmenų. Iš Amerikos vo
kiečiai perka augiausia val
gomųjų daiktų.

200 KAREIVIŲ UŽMUŠ
TA K YNŲ MAIŠTE.

Kvnų kariumenėj, Anhui 
provincijoj, kilo maištas, 
kurį malšinant 200 kareivių 
buvo užmušta. Maištas esąs 
da nenumalšintas ir gyven
tojai bėga į visas puses.

Kareiviai ęenerolo Ko- 
Tok-Lian vadovaujami su
kilo prieš gubernatorių Lo- 
Han-Sin. Gubernatoriui į 
pagalbą eina su savo spėko
mis generolas Tan-Ken-Ben 
iš Čan-Čau provincijos.

9 ŽMONĖS NORI LĖKT 
ANT MĖNULIO.

Prof. 
padarė 
siųsti ant mėnulio,

Goddard, 
planą

kuris 
raketai 

sako,
organizacijos Ruhro srityje kad jam pasisiūlė jau 9 ak- 
buvo jv.u priėmusios val- vatninkai, kurie apsiima 
džios pasiūlymą ir buvo leistis kelionėn ant nezino- 
sufikusios ginklus atiduoti, mc pasauk ».

jsavo už Daniją, kita už Vo
kietiją. Danijos patriotai 
pradėjo reikalauti, kad vi
sas Šlezvigas butų priskai
tytas pria Danijos. Bet 
premjeras Zahle, būdamas 
socialistinių pažiūrų žmo
gus, atsisakė šovinistų rei
kalavimus remti. Karalius 
užtai pavarė jį kaipo „tėvy
nės priešą,” o jo vieton pas
kyrė atžagareivį Liebę. So
cialistai tuojaus pakėlė pro
testą ir pareikalavo, kad 
Zahle butų sugrąžintas. Jie 
apskelbė generalį streiką ir 
oradėjo rengti didžiausių 
demostracijų. Susirinkusi 
apie 50,000 žmonių minia 
su randonomis vėliavomis 
ties karaliaus rūmais pra
dėjo šaukti: „Šalin kara
lius! Lai gvvuoja respubli
ka!”

Karalius nusigandęs pa- 
sdiavė, o atžagareivis Lie- 
oe su nauju savo kabinetu 
rezignavo, šituo manevru 
socialistai parodė didelę sa
vo galybę ir įgijo daug įta
kos.

VILNIUS I)A NEPAIM
TAS.

Žinios iš Vokietijos aną
dien sakė, kad rusų kariu
menė paėmusi Vilnių. Asso- 
ciated Press telegrama iš 

■ Varsavos dabar tą paskalą 
užginčija. Dėl didelio snie
go gilumo, Vilniaus apielin- 
kėje senai jau nesą jokių 
karinių operacijų.

i

PROTESTUOJA PRIEŠ 
JAPONŲ UŽPUOLIMĄ.
Bolševikų užsienio reika

lų ministeris čičerinas nu
siuntė Japonijai notą, sa
kydamas, kad jis skaito ja
ponų užpuolimą ant rusų 1<:

. kovo Nikolajevsko mieste 
} laužymu sutarties, padary
tos dėl operacijų rytų Sibi
re. Nikolajevsko mūšyje 
abidvi pusės turėjusios la
bai didelių nuostolių.

PARSIVEŠ ČEKO-SLOVA
KIJON $100,000.000.

ROMOJ 100,000 DARBI
NINKŲ IŠMESTA Iš 

DARBO.
Romos fabrikantai ap

skelbė 100,000 darbininkų 
lokautą. Sakoma, kad per 
kelias pastarąsias dienas 
darbininkai susirinkdavo į! .
dirbtuves, išbūdavo jose 3 Amerikos Raudonojo Kry 
valandas, ir vėl pareidavo žiaus žiniomis, ateinančiu 
namo, bet darbo nedirbda- vasarą iš Amerikos ketirn 
vo. Todėl darbdaviai ir pas- Parvažiuoti savo tėvyner 
kelbę lokautą. Kada pereitą daugiau kaip 100.000 čeko 

ketvergą darbininkai nuė- slovakų, ir, apskritai imant 
jo pas dirbtuves, jos buvo kiekvienas jų ketina parsi- 
užimtos jau kareivių. Fabri- vežti namo ne mažiau kaų 
kantai paaiškino, kad jie į $1,000. Tuo budu čekai par 
neįsileisią darbininkų patoljrivež namo apie $1,000,000. 
pakol jie nesutiks dafba 
dirbti.

»
VELYKŲ RIAUŠĖSE JE-
RUZOLIME KRITO 188 i • V''"-.* "‘fi Co zinku čionai suguoe e-J- ' u

SAUJA RAZINKŲ SUG
RIOVĖ NAMĄ.

New York. — Sauja ra
ŽMONIŲ zinKų čionaiZMUNit. Įlanto krautuvę lr pridan

Iš Jeruzolimos praneša- nuostolių. Razinkos papras 
ma, kad per Velykas tenai tai yra niekam nepavojin 
buvo riaušės, per kurias kri-gos, bet Colanto turėjo pa 
to 188 žmonių. Miestą kon- šidaręs vyno ir tas vyną: 
troliuoja anglų kariumenė. jam nerugo: taigi JisaiJdė 

0RLAJm!wiit'Š 500 ičiau^pasidarytų^vynas. Ta
ŽMONIŲ. įdaroma labai tankiai, bet to

Pagarsėjęs forlaivininkas kiam atsitikime vĮsuome 
Caproni, kurio aeroplandi paliekama orui skylių vir 
pasaulio karėj lošė žymią šutiniam dugne. Colanto g 
i ’ jPas^ribė New A orite, užmiršo tai padaryti ir j.< 
kad dabar jisai pienuojąs vynas ekspliodavo. Sprogi 
milžinišką oro mašiną, kuri nias buvo toks, kad išlėkė vi 
turėsianti 12,000 arkliu pa- si krautuvės langu stiklai 

neŠH nuo tapo sudaužyti visi ”šio-kei 
400 iki aOO žmonių. įsai” ir kitokie rakandai.

jo saują razinkų, kad grei’

šią seredą New Yorke 
šaukiama įvairių pramonės 
prakybos ir darbo įmonių 
Įgaliotinių konferenciją, 
kad pasitarus, kas reikia 
daryti, kad išrišus darbinin
kų trukumo klausimą. Sa
koma, kad Amerikoj šian
dien stinga 4,000,000 ateivių 
darbininkų. Tos stokos prie
žastis esanti tame, kad ka
rės metu buvo sustabdyta vos bevielė telegrama sakoj 
visa ateivvstė, o dabar kitos kad po šešių sąvaičių mūšio, 
valstybės sveikų vyrų visai kuris pasibaigė užėmimu 
neįsileidžia. Negana to, apie Novorosvjsko ir viso šiau- 
275,000 darbininkų karei rėš Kaukazo, bolševikai pa- 
oasibaigus iš Amerikos iš- ėmė nelaisvėn 12,000 Deni-

JAPONAI TUOJ PASIT
RAUKSIĄ Iš SIBIRO.
Iš Vladivostoko praneša- . . _ 

ma, kad japonų kariumenė susispietė --
ketina jau tuojaus pradėti |aiv.ynas. . odei Krymas da- 
iš tenai kraustytis. I___
esą baisiai ant jų įtūžę, dėl
to ir pasitraukti japonams 
esą sunku. Bet būti jiems te
nai kas diena darosi vis di
desnis pavojus.

Generolo Denikino armi
jos liekanos susirinko Kry
me, Feodosijos mieste. Čia 

ir sąjungininkų

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
NOVOROSYJSKĄ IR 
112,000 BELAISVIŲ.

Londone gauta iš Mask-

Rusai bar pasidarė reakcininkų 
lizdas. Feodosijos mieste 
žmonių skaičius padidėjo 
nuo 2-5,000 iki 60,000. Namų 
stinga, tai daugelis gyvena 
tavoriniuose vagonuose, 
žmonės labai serga. Ligon- 
bučiai kupini ligonių. Dak
tarų stinga.

Feodosija dabar virto są
jungininkų laivyno ir Deni
kino ’Tiuosnorių” armijos 
sijos. Tuo tarpu maisto Feo- 
kisi išlaikyti tenai kariu- 
mene ir palaikyti susisieki
mą tarp Krymo ir pačios Ru 
sija. Tuo tarpu maisto Feo- 
dosijoj nėra ir jeigu sąjun
gininkai tuojaus neprista- 
t.vs. tai padėjimas bus labai 
sunkus.

Užsienio militaristai, ku
rie tėmvjo, kaip Denikinas 

įbėgo iš Novorosijsko, nema
no, kad jis galėtų Kryme iš
silaikyti, nes jo kariumenės 
dvasia labai nupuolus ir ne
turi jokio noro gintis.

«

važiavo ir apie 1,125,000 da kino oficierių ir 100,000 ka
reivių. Beto da jiems teko 
300 kanuolės, daugybė viso
kios amunicijos, vagonų ir 
15,000,000 svarų benzino.

Žinia priduria, kad Deni
kino armijos užpakalyje 
plėtojasi smarki revoliuci
ja ir kad Kubanės srities re
voliucionieriai turį susinėsi
mu su bolševikų komanda 
ir veikią pagal jos nurody
mų.

PRAPUOLĖ 2,500 VAIKŲ.
Karės metu Turkijos vai-! 

džią išsiuntė į Vokietijos 
fabrikas ir kasyklas apie 
3,000 Armėnijos vaikų ir 
mokinių. Dabar pranešama, 
kad iš to skaičiaus 2,500 vai
kų prapuolė.

RADIKALAI LAIMĖJO 
ARGENTINOJ.

Argentinos rinkimuose į 
Kongresą laimėjo daugiau
sia radikalai. Iš 168 vietų, 
102 teko radikalams. Atža- plauks į Revelį jau pirmuti- 
gareivių partijos buvo visos niai laivai su rusais belais- 
susivienijusios prieš pirmei- viais. Pabaigus belaisvių 
vius, bet vistiek tapo su- klausimą, rusų atstovas 
muštos. Kopp pradėjo kalbėti apie

_ padidinimą prekybos tarp 
FOTOGRAFIJOS NUeMI- : Rusijos ir Vokietijos. Mano- 
MAS POLICIJAI-PRIDA- ma, kad neužilgo tarp Vo- 

RĖ BAIMĖS. kieti jos ir Rusijos bus at- 
Pereitą nedėldienį Paine naujinti visi sąntikiai. 

Memorial svetainėj, prie 
Apleton gatvės, 
Armėnų draugijos laikė sa
vo susirinkimą. Apielinki- 
nės policijos nuovados gavo ma, kad lenkai atrėmę bol- 
alermuojantį pranešimą, ševikų atakas pa’ei Slucko 
kad svetainėj sprogsta bom- upe. Gen. Litovskio armija

nori išvažiuoti, tik laukia, 
kad pasportus jiems duotų.

PLENUOJA 6,000,000 
DARBININKŲ STREIKĄ.

Laivų darbininkų unijos 
oirmininkas' Maher New 
Yorke sako, kad Amerikos 
capitalistai yra susitarę pa
naikinti 8 valandų darbo 
lieną. Kad šitam sumany
mui nedavus įvykinti, darbi
ninkai turi būt pasirengę 
apskelbti visuotiną streiką, 
turis apimtų visą šalį. Toks 
treikas paliestų 6,000,000 
larbininkų. Šitą propozici- 
ą Maher ketina išsiuntinė- 
i visoms unijoms.

$24,698,000,000 SKOLOS.
Per kovo mėnesį Suvieny- 

ų Valstijų valdžia atmokė- 
o $705,660,000 skolų. Dabar 
Amerika turi $24,698,000,- 
>00 skolos.

I Valdžios skola visuome- 
• įei dabar susideda iš sekan

čiu popierų:
Libertv bonds $15,616,- 

<00,000. "
Victorv notes $4,422,700,- 

XX).
Popieriniu pinigu $2,667,- 

'20.000.
War saving cert. $870,000, 

‘00.
Bondsu išleista prieš kare 

<1,000,000,000.

BATSIUVIŲ STREIKAS.
Marblehead miestelyje, 

.etoli Bostono, jau šeštą są- 
aite tęsiasi batsiuvių strei

kas. Šį panedėlį užsidarė jau 
rečia dirbtuvė, taip kad vi- 
i to miestelio darbininkai 
labar streikuoja, nes kite
lių darbų tenai nėra.

MILIONIERIUS SUSIP- 
JAUSTĖ.

Bridgeporte nusižudė mi- 
icr.ierius Nathniel Bishop. 

rėjęs i prausiamajį kambarį, 
is įvarė sau peilį po širdim 
r traukdamas jį žemyn per- 
kriodė visą pilvą. Nuvežtas 
’gonbutin jis mirė. Savžu- 
lystės priežastimi buvęs 
įervii suirimas.

Pereitą sąvaitę Chieagoj 
'risnigo apie 8 colius snie
go. Oras labai atšalo ir siau- 
_ė didelis vėias.

I

GEN. BRUSILOVAS ATA- 
TAKUOJA LENKUS.

| Sulyg Washingtono žinių, 
; bolševikų ofensvvą prieš 
lenkus veda pagarsėjęs rusų 
generolas Brusilovas, kuris 
tarnavo caro armijoj ir 1916 
metais, smarkiai sumušė 
austrus.

RUSŲ-VOKIEČIŲ SU
TARTIS.

Sulyg Berlino žinių, su
tartis rusų ir vokiečių dėl 
belaisvių aosimainymo jau 
pabaigta. Greitu laiku iš-

Bostone, POLAKAI GIRIASI LAI
MĖJIMAIS.

Iš Varšuvos vėl praneša-

paėmusi 300 bolševikų ne
laisvėn, 4 kanuoles ir ”daug” 
amunicijos. Bolševikai ata
kavę lenkus pelkėtam kraš
te Siavečnos auielinkėj ir 
netoli Baranovskos. Po die
nos mūšio, bolševikai buvę 
nuvaryti Į rytus. Apie Noro- 
no ežerą, netoli Dauguvos, 
mušis da tęsiasi.

bos. Policijos atpiškėjo keli 
vežimai; policistai su baime 
ir parengtais ginklais pri
siartino prie svetainės, ma
nydami, kad čia prasidės 
•evoliucija. Svetainėj te
čiaus rado kuoramiausiai 
susirinkimą laikant žmones, 
o kada pradėta klausinėti 
apie bombas, patyrė, kad 
fotokrafistas traukė susi-

REIKALINGAS ZECERISgalba sprogstančios šviesos 
(fi ashlight). kuris moka visą spaustuvės dar

ią, reikalingas '‘Keleivio” spau
stuvėje; malonės atsisaukt tuo- 
jaus. Taipgi gali atsisaukt ir

GIRNAKALIAI SUSTREI 
KAVO. . _

Quincy mieste, netoli Bos- norintis mokintis zecerio amatą, 
tono, sustreikavo akmenų ' 
tašvtojai. Jie reikalauja 
$8.00 į dieną. Darbdaviai 
siūlo $6.60.

bet pageidaujama kad mokėtų 
bent kiek lietuvių kalbą.

‘‘Keleivio” Adm.
255 Broadway, So. Boston, Mass
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ū APŽVALGA o
SMETONOS VALDŽIA 

PA KLUPDYTA.

Smetonos ir Galvanausko 
valdžia norėjo valdyt žmo
nes lazda. Bet lazda visados 
turi du galu. Antru galu pa
ti valdžia gavo per galvą, ir 
gavo taip, kad ji suklupo.

Taip rašo "Naujienoms” 
iš Kauno drg. S. Kairys. No
rėdama rinkimų metu suriš
ti pirmeiviams rankas, kad Į 
Steigiamąjį Seimą galėtų 
susirinkti tiktai kunigai ir 
dvarininkai. Smetonos-Gal- 
vanausko valdžia Įvedė vi
sam krašte karės stovi, už
draudė susirinkimus ir su- 
paraližiavo visokį veikimą. 
Šitokios represijos sukėlė 
netik žmones, bet ir kariu- 
menę. Ir Įvyko tiek svarbių 
atsitikimų, sako d. Kairys, 
kad jie pakirto valdžiai pa
kinklius ir sutrikdė visas 
jos kortas. Tariant jo žo
džiais—

"Paklupdė valdžią tas pats 
politinis rėžimas, su kuriuo ji 
tikėjosi nugalėti savo priešus; 
paklupdė, tartum visai netikė
tai.

"Pusiau 
opozicijos 
damos iš 
rinkimams 
ve jai pare 
kalavo 
krašte 
krašto 
laisves ir paliuosuoti ųeteisė-

mėnesio 
nesuiauk- 
gyvenimą

vasario
partijos.
valdžios 
paliuosaojant. įda-

iškimą. kuriame rei- 
tuojau panaikinti visam 

karo stovį, patikrinti 
gyventojams politines

tai laikomus kalėjimuose poli
tinius kalinius. Tų reikalavimų 
valdžiai neišpildžius. opozici
jos partijos pažadėjo atšauk
siančios savo žmones -is Kabi
neto, Tarybos, visų komisijų 
Seimui projektus prirengti ir 
pagalios ir pačių valstybinių 
įstaigų.

”Kcl valdžia galvojo, kaip iŠ 
vienos pusės nusileisti, o iš ki
tos pusės vėl atsigriebti. įvyko 
nauji atsitikimai.

"Vasario 22 dieną Kaune su
bruzdo kariumenė. Iš-pat ry
to kai-kurios dalis, suėjusios 
aikštėn ties bažnyčia, pareika
lavo vyriausiojo vado ir įteikė 
jam visą eile reikalavimų, tarp 
kurių reikalavimą panaikinti 
karo stovi, paliuosuoti politi
nius. kalinius, duoti kariškiams 
teise rinkti Seimo atstovus. 
Kariumenės ūpas buvo grieb
tas ir aiškiai valdžiai nepalan
kus. Tuo tarpu kitos kariu
menės dalis iš priemiesčių mė
gino taip-pat pasiekti miestą, 
liet išanksto paruoštomis prie
monėmis buvo ginklu sustab
dytos. Sutikusios ginkluotas 
užtvaras, jos pačios stvėrėsi 
ginklo, ir įvyko susirėmimas, 
kuris tęsės keliolika valandų. 
Buvo vartojami ne tik šautu
vai. bet kulkasvaidžiai ir arti
lerija.

"Man šią žinią rašant, susi
rėmimas baigtas be didesnių 
kruvinų aukų, bet nerimas ka
riumenės tarpe yra gilus ir 
platus. Jis vienoj ir kitoj for
moj iškila atskirose Lietuvos' 
vietose, bet nerimo priežastis 
daugumoje yra bendros. ’
Po kariumenės sukilimo 

opozicijos partijos panauji
no s a vo reikalavimus ir
jiems išpildyt davė valdžiai 
laiko iki 27 vasario. Valdžia 

tokį ultimatumą 
išpradžių stvertis

gavusi 
bandė 
priespaudos, kaip darydavo 
caras, bet pasijuto per silp
na esanti ir turėjo nusileisti 

Taip buvo nulaužyti Sme
tonos kompanijai ragai! 
Taip nusibankrutijo kunigų 
viešpatavimas Lietuvoje! Ir 
už savo piktadarystes tie 
žmonės turės atsakyti. Kaip 
d. Kairys rašo—

"šiandien ypač darosi aišku, 
kad dabartinė klerikalų ir 'Pa
žangos’ valdžia įbraidino Lie
tuvą Į labai sunkią padėti ii 
kad didelė kaltės dalis gula ant 
jos. Jos sudarytas 
rėžimas panaudojo 
riumenę politiniams

reakcini? 
musų ka 
tikslams'

karo stovi vykinant, tuo pačiu 
giliai patvirkino ir kareivius ir 
davė progos karininkams pac- 
virkti. Bendras politinio veiki
mo suvaržymas, apmirdinęs 
demokratinės visuomenės vei
kimą, sukurstė kraštą prieš pp. 
Galvanausko ir Smetonos val
džią ir atsiliepė kareiviuose. 
Kariumenė pasijuto turinti 
reikalo pakelti savo balsą pa- 
liuosavimui krašto nuo viduji
niu okupantų tuomet, kai jos 

pasiruošę 
pirmąją 

Lietuvos 
Nerimas

pašonėj lenkai yra 
išnaudoti kiekvieną 
progą, kad Įvykinus 
okupaciją iš šalies, 
kariumenės tarpe reiškia jos
susilpninimą: dedasi tas pavo
jingiausiu Lietuvos ateičiai 
momentu, ir atsakomybę už 
tai turi nešti dabartinė valdžia 
ir ją sudariusios dešiniųjų gru
pės.’’
Lietuvos Socialdemokratų 

vadas sako, kad Steigiamam 
Seimui susirinkus, Smeto- 
nos-Galvanausko kompani
ja turės užleisti savo vietą 
kitiems. Jis pataria jai iš 
anksto jau "susikrauti vali- 
zas.

i

KOKS JU "LIETUVIŠ
KUMAS.”

Lietuves valdžia tyčiai 
paskelbė pavardes kareivių.! 
kurie po sukilimo buvo areš
tuoti, kad parodžius, jog su- 
kilielių tarpe daugiausia 
buvo svetimtaučių. Iš to, ži- 

išvedi- 
yra 
jie 
to
jų

kus ir drąsiai dalyvavo mū
šiuose. Ant kelionės leitenan
tas Harris mirtinai sužeista 
netikėtai pataikiusiu Į galvą 
šoviniu. Jo kūną prezervuotą 
<t. y. taip įvairiais tepalais su
taisytą. kad negestų ir nepil
ni) gabens Amerikon. Kūno 
išlepimas pavesta daktarui 
pulkininkui \Vaiker. Pažymė
tina, jog tas d-ras Walker per 
visą dieną ant pavojaus ir ne
valgęs slaugė ligonius ir net pa 
vėjuje su ginklu rankose šau
dė i sukilėlius. Pasižymėjo irgi 
majoras IsbeU. kurs pats ypa- 
tiškai šaudė į sukilėlius kol tie 
nepradėjo bėgti miškan, o net 
tada dar juos vijosi automobi
liu je.*’
Kaip matote, Lietuvon 

valdžia malšina nepatenkin
tus žmones su svetimtaučių 
pagalba.

Na. o jeigu Lietuvos val
džia neskaito sau šalies iš
davyste sėbrauti su svetimų 
valdžių agentais ir naude
lis jų pagalba kovoje su sa
ve žmonėmis, tai kodėl gi 
Iaetuvos piliečiams ar ka
reiviams turėtų būti išda
vystė susidėti su kitatau
čiais savo draugais?

Pagalios, kas tuos kita- 
atučius priėmė Į lietuvių ka- 
riumenę? Ar ne ta pati val
džia?

Patriotai turėtų i šituos 
-dau simus atsakyti ’ i

sai elgiasi daug blogiau, ne-į 
ęu jo.smerkiami amerikie
čiai agentai.

V

NUBAUDĖ KUNIGĄ 
KEMEŠĮ.

Pereitame "Keleivio” nu- 
neryje rašėme, kad Telšių 
apskrities seimelis, Lietuvo
je, uždėjo vienam kunigui 
-,000 auksinų pabaudos. Da
bar "Lietuvos Ūkininkas” 
oraneša, kai tasai kunigas 
buvo kun. Kemėšis. Seimelis 
nubaudė ji netik pinigais 

Bbet atėmė jam teisę daly
vauti rinkimuose ir apšaukė 
Išdaviku, nes jis skundė 
"kolčakininkams” Navarė- 
iu valsčiaus valdybą, saky
damas, kad ji susideda iš 
’bolševikų.”

"Lietuvos Ūkininko” Nr. 
š jo korespondentas iš Tei
nu rašo:

"Apskrities seimelis gruo
džio 28 d., pasiskundus Nova- 
rėnų valsčiaus valdybai ant sa
vo klebono Kemešio, kad jis 
per savo ’gaspadinę’ ir vargo
nininką skundęs vokiečiams 
koičakams valsčiaus valdybą- 
kaipo bolševikus, ir iš sakyklos 
tą pat paantrinęs, kad vien i: 
klebono jie tereikalauja rekvi
zicijų, kurių jis dar ii nebuvo 
davęs.

"Už tai seimelis kleboną nu
baudė 2,000 auks. ir atėmė jam 
balsą rinkimuose, kaipo išdavi
kui.”
Taip ir reikia tokiems ju- 

lošiams! Juk tokiu skundu 
įasiremdami, juodošimčiai 
"kolčakinmkai" galėjo su
gaudyt visą valsčiaus valdy
ki

Žodžiai ir darbai.

t -
kinti kentėjimai tūkstančių 
geriausių Lietuvos sūnų dėl 
Lietuvos laisvės, ir padėkoti 
už tai turėsime krikščio
nims demokratams.

Maumas.
"Liet. Uk.”
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”Kas tik geras lietuvis, 
kas tik geras katalikas, kas 
.•ori gerą darbo žmonėms,- - 
kievienas privalo rašytis i 
krikščionių demokratų par
pia, ją palaikyti-i r už ją bal
suoti.”

Tokie žodžiai skamba kas 
šventadienis daugelyje Lie- 
:uvos bažnyčių, taip skelbia 
kunigai su savo bičiuliais 
er krikščionių demokratų 
aikrašti, "Laisvę,” ir Įvai
rias agitacijos knygpalai
kes.

Paklausius, paskaičius iš- 
•odvmų. kad vienintelis esąs 
šgelbėjimas Lietuvos žr.io- 
lėms — tai prisidėti visiems 
irie krikščioniu demokratu 
lartijos. Ji, toji partija, vė
tanti prie Lietuvos neprik- 
ausomvbės, prie darbinin- 
n> žmonių gerovės.

Tokie tai jų žodžiai. Pa
žiūrėkime krikščionių de- 
nokratu partijos darbų ir 
,-amatysime. kad tai yra 
"arizejų žodžiai.

Prieš karą nors Lietuvoje 
okių beveik partijų nebuvo, 
ečiaus visi žino, kad tų lai
ku krikščionys 'demokratai 
»uvo susispietę apie Seinų 
kunigus: ten buvo Įsitaisę 
ie "Laukaičio ir b-vės” 
spaustuvę, kur spausdino 
crikšeionin demokratu laik- 
aščius. Per laikraščius ir 
atsišaukimus jie gerinosi ir 
lataikavo caro tarnams, tei- 
ė ir niekino tuos, kurie ra
bino darbo žmones susipras- 
i ir nenusileisti caro val
džiai. Iš sakyklų politikuo- 
antieii kunigai padėjo "na
vininkams” ir dragūnams 
’kramolą” malšinti, kaipo 
Dievo tarnai liepė žmonėms 
dausyti teisėtos rusų caro 
■aidžios, nes ji esanti paties 
Dievo Įstatyta. O tuos, kurie 
tęsdami alki ir skurdą, išsi- 
adėię patys savęs ėjo Į žmo

nes ir šaukė juos savo tei
ses gint, dėl laisvės kovot,— 
uo~ kunigai krikščionys de- 
nokratai apšaukė bedie- 
'iais. maištininkais ir ”cic-i- 
ikais," grasino nuo jų žmo- 
įes kiek galėdami.

Kaip gi tai atsitiko, kad 
abar tie patys krikščionys j 

iemokratai, dargi tie patys ; 
įsmenvs sakosi visada kovo- . 
ę ir kovosią už Lietuvos ne- 
iriklausomybę ir darbo : 
žmonių gerovę?

Tas pats riebusis džiako- 
las, kurs 1905 m. amžinai 
buvo prakeikęs ir pasiuntęs 

paties Liucipierio nagus 
ūsus "buntaučikus.” kurie 
i raškė caro portretu s ir rei
kalavo lietuvių kalbos mo
kyklose ir lietuvių valdinin
kų, — dabar tas pats riebu- 
ūs džiakonas, sušaukęs sa- 
o parapijos darbininkus, Į 

truiinę mušdamasis šaukia: 
’Mes visada dėl Lietuvos 
aisvės kovojome, mes dar- 

. liniukų reikalus gynėme — 
su mumis eikite.”

Tai ne išgalvotas, bet tik
ras atsitikimas, o tokių at
sitikimų Lietuvoje yra šim
tai. O kokie ju darbai dabar, 
Lietuvos valstybę beku- 
•iant?

Krikščionių demokratų, 
kaipo partijos, darbus, turė
jome progos pamatyti tik 
tuomet, kai daugumą musu 
inteligentijos, išvažiavusios 
Rusijoiu-grižo i Lietuvą. Tr 
čia su tos partijas žmonėmis 
atsitiko nemažas stebuklas. 
Kai vieni jų pasilikę Lietu
voj išrinko Lietuvai karalių 
Urachą ir mokino ji lietu
viškų poterių, kiti tuo pat 
metu Rusijoj tano tikri res- 
nublikininkai. Matyt, Rusi- 
iop revoliucijos bangos tiek 
buvo stiprios, kad palietėj 
net klerikališkas smegenis,negalės tinkamai prisiruoš- 
ir aptraukė jas tam tikra ’ti prie Steigiamojo Seimo, 
respublikine plėve. jei suvažiuos i ji kunigai su

Sugrįžę Lietuvon, jie rv-( davatkomis abiejų lyčių, tai 
žosi pasivadinti save darbo tuomet bus sugriauta viltis 
žmonių gynėjais ir rodytis visos lietuvni tautos, išnie-

. esą dideliai kairėn nukrypę 
; krikščionys.

Krikščionių demokratų 
partijos elgesys Įvairių ka
binetų kūrimosi ir darbavi
mosi metu duotų progas 
.iaug pakalbėti. Bendrai tas 
jų elgesys galima pavadinti 
rėksnių politika, kurie nė 
viename kabinete steigia
mojo darbo nemidirbo, ir 
norėdami sugauti savo tink
lan minias, metė masinan
čius obalsius ir kojomis sut
rempė.

Bet geriau ?ia apibudina 
:ą politiką, ių darbas da’oar- 
iniame Galvanausko kabi
nete.

Iš vienos pusės: krikščio
nis demokratas užsiauginęs 
barzdą važinėja po Lietuvą 
kurti darbininkų
š antros: 
nokratas, 
ninisteris, 
čia tuos darbininkus į dvari- 
•inkų retežius ir negalėda- 
nas priveikti šaukiasi kari- 
lės pajiegos. Savo laikraš- 
:vje krikščionys demokra- 
ai nuolat sakosi valstybės 
’eikalus statą aukščiau už 
oartijos interesus, o tuo tar
pa eidami valstybės valdi- 
įinkų pareigas naudoja vaj- 
Ižią savo partijos reika- 
ams: vidaus reikalų minis- 
.eris siunčia kun. Krupavi-I "Keleivis" 
:ių į Žemaičius "valdininkų ka: 
/patingiems reikalams,” • o 4. Tegul ji oriroao, kada 
:ie "ypatingi reikalai” — "Keleivis” yra rėmęs Sme- 
rra ir partijos agitacija, tonos valdžią ir jos politiką. 
Tauragėje- krikščionis de- "Laisvė” šitus daly-
nokratas p. fučkus, &P- kus prirodvs ir parems tik- 
■krities viršininkas, areš- Lais dokumentais, "Kelei- 
uoia savo partinį priešinki-Ujo" redakcija užmokės jai 

ką Bildušą,, apskrities sei- ksi,000.0O. Tai yra auksinė 
neko pirmininką. Utenos DrOga gaufj dvkai krūvą pi- 
ipskrities viršininkas krik-k;^ ir' prie t0 da pakelti sa- 
;čio’nių demokratų žmogus vo varda. parodyti svietui, 
). Bražėnas per žvalgybos kad ji nemeluoja! 
ąkynų areštuoja "Valstie- pet "LaiSVė” nega
bų Sąjungos organizato- prirodvt, tai ji turės 
'ių pil. Juknevičių, daro ^aį prisipažinti, kad ji 
<ratas pas visus dalyvavai- v,ra laikraštine paleistuvė; 
dus Valstiečių Sąjungos ’ kad tyčia skelbdama mela- 
-usirinkime, nors tam susi- dingas žinias ji apgaudinė- 
'inkimui buvo gautas karo -a savo skaitytojus ir šmei- 
comendanto leidimas. Taip| >j2 nekaltus žmones. 
;ad krikščionys demokratai 
š valstybės daro savo parti
jos kramei. Nukreipę visas 
;avo pajiegas į vidujinę ke
žą neva su ”bolševikais,” t. 
z. visais tais, kurie kunigų 
•kverno politikoje nesilaiko, 
taip gi nudirba krikščionys 
Iemokratai valstybės dar
ią ? Galvanausko kabinete 
uri dvi ministerijas: vi

daus reikalų ir susisiekimo. 
Kaip ‘dirbo susisiekimo mi- 
įisterija, žino kiekvienas, I 
kam teko važiuot geležinke- 
iu anais laikais, kol gele
žinkeliai nebuvo perduoti 
karo vadybai. !

Kaip dirbo vidaus reikalu pPreiheB ”
ministerija, jaučia kiekvie- ”DidčJis ^eIagv rašo; »Va]. 
įas pilietis, kuis tik džia nuolatos skelbia, buk 

^eino Vestfalijoj susidarė ■ De.ko Li_etu\ oje karo stoviš didelė Raudonoji Armija, 
zęsesi ligi tol, kol reikto su- Tag visai Reiįo
darniu sąrašai kandidatų Vestfalijos darbininkai ap_ 
mio apygardų į St. ^eimą • Lięinkiavo t,ktai lam ka j 
Delko mes negavome laisvai išvijus kariUmenę> kuri sto. 
padarą t susirinkimų, pasi- u - Kappo valdžią. Žino- 
.arti apie kandidatus. ma, pasieke savo tikslo, dar-

Dei to, xad taip reikėjo bininkai jau nebeleis tai ka- 
krikščionmis demoKratams; dumenei' g S3V0 ranku iš_ 
jie, krikscisnys demokratai, 5prjkti, kad davus jai progą 
o ne kas Kitas, laike Lietu- paskui itaisvti didelę skėr- 
voj€ lig šiol karo stovj. Ivne. ’ ’
Mat, krikščionys demok-1 "Visoj Reino Vestfalijoj 

t atai gali aprinkti sau kan- palaikoma pavyzdinga tvar- 

mus klebonijose,, todėl jų vi 
d aus reikalų ninisteris....
(cenzūros išbraukta) apsau ___ _______  r________ ?
gos ministeris tikino savo|įad pateisinus ‘"skeHvnJ 
kolegas, kad jie neatsako už . ............. . .
tvarką krašte, jei karo sto
vis bus nuimtas.

Ir jeigu musų visuomenė

PASIŪLYMAS ‘LMSVET f

$1,000.00 dovani) arba Lai* 
kraštinių Banditų vardas.
Komunistų laikraštis "Lai

svė" nuolatos skelbia, buk 
"Keleivis” remia Kolčaką, 
Smetoną, Vokietijos Sehei- 
demaną ir Noskę; buk "Ke
leivio” redaktoriai perką 
Lietuvos valdžios bonus ir 
remia Lietuvoje reakciją 
(žiur. "Laisvės" Nr. 79).

Argumentuoti su tokiu 
laikraščiu, kaip "Laisvė,7 
kuriai svetimos visos pado
rumo ir laikraštinės etikos 
taisyklės, butų netiktai-vėl
ius, bet ir peržemas darbas, 

vidaus reikalų Į Bet kad plačioji visuomenė 
grūda su kuinš-Į matytų, kaip "komunistų" 

laikraštis meluoja, mes da
rom "Laisvei" šitokį pasiū
lymą :

1. Tegul "Laisvė” faktais 
prirodo. kad "Keleivio” re- 
daktoriaj yra pirkę dabarti
nės Lietuvos valdžios bonų;

2. Tegul ji prirodo, kada 
"Keleivis” vra stojęs už Vo
kietijos Scheidemanną ir 
Noskę;

3. tegu! ji prirodo, kada 
yra rėmęs Kolča-

sąjungų.
krikščionis de-

«

LIETUVOS PRAMONĖS 
BANKO BIZNIS

Kaune yra Įsikūręs vadi- 
lamas "Lietuvos Prekybos 
r Pramonės Bankas.” Jo 
-kyrių yra Vilniuje, Pane- 
ėžyje. Šiauliuose, Mariam- 

volėje ir kitur. "Darbo” Nr. 
» 0 ant pirmo puslapio telpa 
lidelis to banko skelbimas, 
<ur aiškinama, kaip jis (tas 
»ankas) suorganizavęs ”len- 
rvą ir pigų ir be nuostolių 
nnigų siuntimą iš Ameri
kos Lietuvon." Girdi:

"Iki šiol amerikiečiai, siųs
dami pinigus Lietuvon, naudo
jasi patarnavimu visokių agen
tų, bendrovių ir bankelių, kurie 
paėmę iš siuntėjo dolerius pas
kaito juos labai maža vokiečių 
arba Ob-Osto markėmis ir net 
visai nustojusiais vertės rusų 
rubliais, siunčia Lietuvon per 
Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Banką jau nebe dolerius, 
bet atpigusias markes ir rub
lius...

"Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankas, rūpindamasis 
Lietuvos piliečių gerove ir no
rėdamas juos išvaduoti iš Įvai
rių agentų brangiai -atsieinan
čios nelaisvės, jau suorganiza
vo lengvą ir pigų ir be nuosto
liu pinigu siuntinę iš Ameri
kos Lietuvon, nes užmezgė ry
šių ir tuo reikalu susitarė su 
didžiausiu Amerikoje Banku 
Irving Nationa! Bank...” 
Todėl, girdi, klausykit:
"Kiekvienas amerikietis, no

rįs siųsti didesnę ar mažesnę 
sumą Lietuvon, tenuneša tuos 
pinigus ten pat Amerikoje į 
Irving National Bank, New 
Yorke, Woo!worth Bldg.. arba 
į bykokį jojo korespondentą 
kituose Amerikos miestuose 
Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Banko sąskaiton (angliš
kai: For the acccunt of the 
Commercial and Industrial 
Bank of Lithuania). Gautą už 
tuos pinigus kvitą teprisiun- 
čia Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankui Kaune, kame 
siunčiamoji dolerių suma bus 
išmokėta adresam ui dienos 
kursu, atskaičius bankui už 
patarnavimą nežymų nuožim- 
tį."
Išrodo tikra labdarybė! 

Bet ištiesti yra visai kas ki
ta. Kas siuntė tokiu budu 
pinigus, sako, kad Lietuvos 
Prekybos- ir Pramonės Ban
kas da mažiau išmoka už 
dolerį, negu Amerikos agen
tai. Ir dabar paaiškėjo, kad 
už amerikiečių dolerius Lie
tuvos Prekybos ir Pramo
nės Bankas išmoka rusiš-į 
kais rubliais, kurius pats( prasmes varne, tai ous 

Į savo apskelbime sako netu- sulaikytas visas maistas vo- 
smar- Hnt jokios vertės. Taigi ji- Riečiams.

pa-

velionis ta-

noma, turi būt toks 
mas, kad svetimtaučiai 
Lietuvos neprieteliai, 
kursto prie revoliucijas, 
dėl žmonės neprivalo 
klausyti.

Bet klausimas, su kuo
‘.i Lietuvos valdžia sėbrau
ja?

štai "Išeivių Draugo” ko
respondentas J. Karosas, 
rašydamas apie užmuštojo 
amerikiečio lieutenanto Ha- 
•riso šermenis Kaune, sa
ko:

"Vakar vakare
po nuneštas i bažnyčią ant Vy
tauto prospekto. Kaune. O 
šiandien ant 8 vai. ryto susi
rinko i bažnyčią visi apsaugos 
ministerijos karininkai, atlai
kyta už velionį šv. Mišios, pas
kui 8 karininkai karstą išnešė 
iš bažnyčios ir uždėjo ant ap
motu ratų (kur paprastai ve
žama uždėtos armotos, teks ka
riškų laidotuvių papratęs), ku
riuose įkinkyta 6 arkliai ir už
tiesta dikta Lietuvos vėliava. 
Ant vėliavos paguldyta gra
bas, o ant grabo apsupta Ame
rikos žvaigždėta vėliava. Pro
cesijos į Kauno stotį paskui 
velionio karsto ėjo vyriausias 
vadas gen. Silvestras Žukaus
kas, gen. Liatukas (buvusis 
vadas), karės viee-ministeris 
Merkis, gen. Crozier, pulkinin
kas Muirhead, pulkininkas 
Woods. pulkininkas IsbelL ka
pitonas Windsor.
Števens. kapitonas 
kapitonas Bowen.
Rcsenkienz (Rosenkranc). pul
kininkas Kleščinskas ir ma
joras šumskis.”

Štai jums kompanija, ka
noj maršuoja Lietuvos ge
nerolai ir ministeriai! Cro- 
der, Muirhead, Woods, Is- 
■ell. Windsor, Stevens, Pei- 
eira, Bowen, Rosenkranz, 

Kleszczynski — ar tai lietu
viškos pavardės?

Šitie svetimtaučiai 
vien tik maršuoja su Lietu
vos valdininkais, bet padė
ta jiems ir pasipriešinusius 
žmones mušti. Tas pats J. 
Karosas "Išeivių Draugo” 
Nr. U rašo:

"Apie 5 vai. ryto generolas 
Crozier, pulkininkas Muirhead 
ir vertikas Kriaučiūnas pėsti 
ėjo Į Panemunę, apsiginklavę. 
Su jais buvo irgi majoras Is- 
beil, leitenantas Harris, kapi
tonas Bosvvell ir kiti Amerikos 
legijono karininkai bei karei-! 
viai. Jie pasirodė labai

kapitonas 
Peireira. 

kapitonas

ne

LAIKRAŠČIAI KELIA 
KAINĄ.

Popierai ir kitiems spau- 
los dalykams trigubai pab
engus, pradėjo kilti ir laik
raščių kaina. Angių dien- 
’aščiai, kurie pirma buvo 
varduodami po 1 centą, da- 
var visi parsiduoda po 2 
nentu.

Lietuvių laikraščiai taip- 
vat pabrango. Štai ”Sanda- 
■a,” kuri eina syki Į sąvai- 
ę ir iki šiol buvo ‘$2 metams, 
iabar praneša, kad nuo 1 
gegužės jos prenumerata 
jus jau $2.50.

Klerikalų "Darbininkas." 
kuris eina tiktai 4 puslapių, 
tainuoja net $4.00..

Kiti, kaip antai "Vienybė 
Lietuvninkų," sumažino sa
ro formatą. ' •

Tiktai vienas "Keleivis” 
?ali eiti tokia pigia kaina, 
les jis turi daug skaitytojų. 
'Keleivis” šiandien yra dau
giausia išsiplatinęs lietuvių 
laikraštis pasaulyje. Lietu
vių dienraščiai neturi tiek 
laug skaitytojų, kiek jų tu- 
i "Keleivis.” Ir todėl jis yra 
ligiausis ir prieihamiausis 
iarbininkams laikraštis.

Skaitykit ir platinkit "Ke
leivi,” o jis niekad nepab- 
rangs!

GINčAI DELEI L. A. 
BENDROVĖS.

Delei Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės kilo spaudoje 
ginčai. Pirmutinis K. Šliu
pas paskelbė, jog kai-kurie 
šėrininkai toj Bendrovėj tu
ri no 10,000 halsų, nors seni 
tiek nusipirkę neturi. Pas
kui Liutkauskas išplepėjo, 
kad Bendrovės valdyba ne
tiesa skelbia, buk Bendrovė 
turėjusi gražaus pelno. 
Anot Liutkausko, Bendrovė 
turėjusi gražių nuostolių.

Dabar eina peštynės. 
"Lietuva.” kuri gavo iš tos 
Bendrovės $-5,000 paramos, 
gina ją, o ”Vienybė Lietuv
ninkų,” kuri nieko negavo, 
pyksta ir peikia Bendrovės 
politiką._________________
Amerikos "ULTIMATU

MAS” VOKIETIJAI.
Suvienytos Valstijos pas

kelbė Vokietijai "ultimatu
mą,” kuris sako, kad jeigu 
prasidės ^betvarkė,” tai bus

i

Taigi "Laisvė” dabar sto
vi prieš visuomenės teismą 
ir turi pasirinkti vieną iš 
dviejų: Arba SI,(Mjp.00 dova
ną ir garbe, arba laikrašti
niu banditų vardą ir gėdą.

I.aiko duodam jai iki 23 
balandžio. 1920.

"Keleivio” redakcija.

Fru e translation filed \vith the post- 
naster at Bcston, Mass. on Apri! 

1920, as required by the Act of 
Jctober 6, 1917.

RAUDONOS ARMIJOS 
NĖRA, SAKO "FREI- 

HEIT.”
Nepriklausomųjų Vokie

tijos socialistų organas 
po antgalviu 

"Didėlis melas” rašo: 
džia nuolatos skelbia,, buk

Visoj Reino Vestfalijoj

didatus, darydami pasitari-|ka. Nei riena gatvė nėra už
drausta ir niekam nekliudo
ma dirbti. Gąsdinančios ži
nios tyčia vra platinamos,

kurią sumušti militaristai 
rengia.

"Jodei reikia pasakyti, 
kad apsiginklavo nevien tik 
nepriklausomųjų socialistų 
ir komunistų partijų šali
ninkai, bet taipgi dešinieji 
socialistai ir net demokra
tai ir krikščionis darbinin
kai.”

*
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, Skandalas lietuvių 
/ parapijoj.

Šventa Kazimiero lietu
vių parapijos klebonas lie
tuviu vaikams mokinti par
sitraukė iš vienuolyno tūlą 
lenkę. .Minyška-lenkė, žino
ma, lietuvių kalbos nemokė
jo, o ir jos nekentė, ką paro
do kad ir šitas atsitikimas, 
kuris parapijoj jukelė vai
dus ir, rodosi, bus priežas- 
čia, kad lenkbeinis klebonas 
taipgi turės jiaskui savo 
„sisterę” iš lietuvių parapi
jos išiskraustyti. Dalykas 
ve kame: Kada vieną kartą 
vaikai narapinėn mokyklon 
atsinešė lietuviška vėliavą, 
lenkė minyška atėmus ją iš 
vaikų sudraskė į skutus ir 
sumindžiojo. Tas, supranta
ma, užgavo lietuvių parapi
jom) patriotinius jausmus. 
Negana, kad tie ponai palio
kai anapus vandenyno nesi
liauja svajoję apie Lietuvos 
užgriebimą ir lietuvių išnai
kinimą. bet da ir čia, net 
samdininkė, mėgina rodyt, 
kad lenkai turi tiesą lietu
vius vaidyti ir jų prigimtus 
jausmus kojomis mindžioti.

Kam kunigas Sutkaitis 
samdė tą lietuvių priešę, to 
neaiškinsiu — matyt, kad ji 
musų tėveliui patiko, tik 
tiek turiu pasakyti, kad ir 
pat? Sutkaitis „panskos" 
dvasios prisigėręs ir klebo
nijoj daugiau yra lenkas, ne
gu lietuvis, nors ir grynai 
lietuyišką pavardę nešioja. 
Minyškos pasielgimas sukė
lė parapijonus ir prieš patį 
kunigą, kurį jie penėjo ir 
kuriam savo sunkiai- uždirb
tus dolerius krovė, manyda
mi. kad tam tėveliui lietuvių 
labas rupi: dabar pasirodė, 
koks jis lietuvių prietelius, 
kada pats dedasi prie lenkų 
šovinistų.

Be to, kunigo sesuo Ago
ta sudaužė mokyklos duris, 
už ką buvo areštuota ir tu
rėjo užmokėti 17 dolerių at
lyginimo. J. A. Paskųs.

Veiklus I.MD.- narys. J. 
Kazlauskas, kuris buvo na
mo statymo komisijos pir
mininku. už savo darbą mo
kestį (360 dolerių) aukavo 
scenerijos Įtaisu mui. Kada 
14 d. kovo LMD. susirinki
me užklausta jo. kode! savo 
žadėjimo da neišpildė, tai 
komunistai gavę progą pra
dėjo šaukti, kad tasai „bur
žujus” griauja draugiją.. 
Aukaut yra liuota valia 
kiekvienam. Aukaut niekas 
negali priversti ir neaukavi- 
mo griovimu negalima skel
bti. Bet komunistai gėdos 
neturi.

Seho bedievis.

Komunistai.
Parapijonams pakėlus 

prieš savo lenkbernį klebo
ną „revoliuciją,” musu ko
munistai irgi neiškentė ne
prisidėję. Mat, kur „revoliu
cija.” ten ir komunistams 
reikia būti. Jie eina į para
pijos susirinkimus ir ten 
iermuoja. Jie tuomi parapi- 
jonams netik nepageibsti, 
bet kaip tik priešingai: ku
nigui duoda proga skelbti, 
kad tai ne parapijonai, tik 
bolševikai daro parapijoj 
nesutikimus.

Nepersenai tūlas musų 
komunistas (pasižymėjęs 
peštukas) susimušė dirbtu
vėj su užveizda. Jo bendrai 
Lietuvių Mokslo Dr-jos su“ 
sirinkime pareikalavo, kad 
draugija apmokėtų jam tei
smo lėšas. Mat „revoliucio
nierius” turėjo bausmę už
mokėti. Tečiaus šitokių "re
voliucijų” L. M. D. neremia 
ir peštukui nuostolių neap
siėmė atlyginti. Man rodos, 
kad už žeminimą draugijos 
vardo, tekis narys turėtų 
būt da ir pačios draugijos 
nubaustas, kad žinotų, kaip 
reikia elgtis ir kad peštynės 
nėra pagirtinas daiktas.

LSS. graboriai pasistatė 
sau tikslu naikinti darbi
ninkiškas organizacijas,. nu
sprendė palaidoti ir Birutės 
chorą. Tečiaus pačių komu
nistų choras Aidas jau pak
riko, o Birutės gyvuoja.

Kooperatyve lietuvių 
krautuvė, pasiliuosavus iš 
po komunistiško,? diktatū
ros, pradeda gražiai vysty
tis: ji gavo daug naujų šė- 
rininkų ir biznis geriau pra
deda eiti. Jau rengiasi ir 
avalynės krautuvę atidary
ti. Komunistų boikotas 
jiems patiems kenkia.

tik

šų darbininkiškų susirinki
mų juk tai juodašimčių ir 
reakcininkų darbas. Tokius 
darbus nutarė dirbti ne ko
munistų simpatikai, ne pa
šaliniai, bet patys komunis
tai savo kuopos susirnkime: 
Visai rtesistebiu, kad „Lais
vė” gėdijasi šitokį komunis- 
ų nutarimą paskelbti, bet 

kada taip yra, tai iau geriau 
visai tylėti ir nepasakoti, 
kad „komunistai niekad nė
ra tarę socialistams prakal
bų ardyti bei joms kenkti."

Antras dalykas. Sausio 2 
dieną komunistų prakalbose 
o. Balsys netik šmeižė drg. 
K. Liutkų, bet tiesiog save 
simpatikus kurstė prieš tą 
žmogų, pareikšdamas, kad 
jus žinote, kas su Liutkum 
reikia padaryti. „Laisvė” te
čiaus suriko, pamačius „Ke
leivyje” žinią apie tūlų Wor- 
eesteriečių komunistų gra
sinimus, buk tai „prasima
nymas.” Komunistai, girdi, 
niekad nieko panašaus ne
galėjo sakyti. Taip, ir Bal
sys negalėjo sakyti: „Mes 
žinom, ką su Liutkum pa

lis nuo musų prik- 
Eetgi Balsys tatai 

, susirinkime.
paukščiai negalė

dami fakto užginčyti, tyli 
kaio klemsai.

Ne, broliukai, šitokia sa
vo kova prieš darbininkus 
ir šitokiais savo darbais 
iųs ankščiau ar vėliau tų pa
čių darbininkų teisingą 
ūims nuosprendį turėsite iš- 
klausvli. Joks piktas dar- rūų ir rūbų buriu?

; joks melas nepalieka 
atlvginimo.

V. Gildė.

’TĘLEDA” šanti kazyrų kaladę.
-Tai ve, kokia čia „Pelė 

čia" — tai kazvravimo įs
taiga — susigriebsite jų?.- 
Naktinis paukštis... — mąs- 

Tote toliaus.
—O kaip čia butų, kad

daryti, 
lauso.” 
sakė viešame 
„Laisvės”

KAS KUO KOVOJA?
Brooklyno papliauškų or- 

gans „Lais.” -54 numeryje 
"garsindama” LSS 19 kuo
pos prakalbas mėgina už
ginčyti, buk komunistai nie
kad ėra tarę kenkti socia
listų parengiamoms prakal
boms. Ir nors tos socialistu 
prakalbos jau praėjo ir ių 
komunistai nei išardė, nei 
nepakenkė, tečiaus, kad tie 
pliuškiai be gėdos raudonio 
šneka, per akis meluodami, 
tai negalima nutylėti nepa
rodžius, kiek pas tuos žmo
nes yra padorumo ir savęs 
gerbimo. Kas pienuoja ir 
daro, o kada pienas nepa
vyksta. nekaltumu apsime
tęs skelbia save nieko pa
našaus nedariusiu, tai jau 
aišku, kad toks asmuo pats 
pažemina save, atskleisda

mas savo niekingumą.
Dar prieš Kalėdas LSS. h 

19 kuopai rengiant F. J. Ba-j 
gočiui prakalbas vietos ko-j 
munistai su A. Bimba prie-j 
šakyje ruošėsi prakalbas iš-i 
ardyti, sukeliant susirinki-; 
me triukšmą. Ir tąjį triuk-i 
šmą. Bimbai vadovaujantį 
komunistai kėlė, tečiaus i 
„Laisvė” triukšmo kėlikaisĮ 
paskelbė „pašalinius” ' ko
munistų „simpatikus.*’ Pri
sipažinti. kad tais necivili
zuotais gaivalais kaip tik: 
karščiausi komunistai buvo, 
mat, sarmata; reikia pasa
kyti. kad tai ne komunistai ’ 
bet komunistams pritarian
tis pašaliniai. Nejaugi ir,Ą.: 
Bimba, komunistu lyderis. 
„Laisvei” yra tik „pašali
niu?” Faktas faktu lieka, 
kad komunistu lyderio ler- 
mo kėlimu netik pašalimai, į 
komunistų simpatikai, bet 
net ir tūli daugiau save ger-j 
biantis komunistai pasipik-į, 
tinę, vienok „Laisvė” _ juosi.; 
apskelbia triukšmo kėlik-ais,- 
o savo proteguojamą komu.-! 
nistą Bimb* laiko garbinga; 
vadovu. I

Po tų prakalbų netrukus 
buvo kamunistų kuopos su
sirinkimas. Tame susirinki
me vienas rimtesnių komu
nistų pakėlė klausimą, kas- 
link pakelto laike Bagočiaus 
prakalbų triukšmo. Tasai 
rimtesnis komunistas M. 
V—kys pakėlė klausimą tuo 
tikslu, kad susirinkimas 
duotų šiokią ar tokią direk
tyva, kaip komunistams 
reikia atsinešti linkui socia
listu rengiamų viešų susi
rinkimų.' Šito atsitikimo 
apkalbėjime tasai M. V-kys 
pasakė, kad „tokiu pasiel
gimu puldote komunistų 
varda, kad tokia taktika ko
munistams netinka.” Vie: 
nas komunistų atsakymui 
naduoda inešimą, kad užgy- 
rus tą taktiką, kokia buvo 
vartota tariamose socialis
tų prakalbose. Juodašimtiš
ką įnešimą tuojaus paremia 
komunistų lyderis ir karš
tai už įnešimą kalba A. Bim
ba, Zepereckis ir kiti. ir 
kas? Taktika viešiems so
cialistų susirinkimams ar
dyti liekasi užgirta, kaipo 
atsakanti komunistams tak- 

Ar šita faktą „Laisvė” ga
li užginčyti? Ardvmrfs vie-

lei-

LOAVELL, MASS. 
Kunigai.

Vietos lenkų kunigas, 
dęs sudėti savo štmiui auk
sinius dantis, ne labai gerą 
įspūdį tuomi padarė į žmo
nes. Dabar žmonės pasako
ja: „Tai mat, kokiems die
vams musų sudėtos aukos 
eina.”

Lietuviškas tėvelis šįmet 
padarė velykines korteles 

•po 10 dolerių. Žmonės atsi
sakė jas pirkti. Sakoma, 

i kad kunigėlis ir policijai 
Įėjęs skųstis ant savo para- 
ipijonų, kad jie bedieviais 
virto. Ar jis iš policijos ga-

Mexicali, .Meksika.
Pietinė Kalifornijos dalis 

taip vadinama Žemoji Kali
fornija, priklauso Meksikai., 
Svarbiausis miestas, guber- Vl!s. pusdoleri iš jūsų? 
natoriaus buveinė — Mexi-,11 
ealL-Tiesa pasakius, tai yra; 
ne miestas, bet miestukas,! 
turintis 7 tūkstančius t - 
ventojų.

Pu)-vo ir smarvės čia dau
giau, negu reikia, ir iš pir
mo žvilgsnio, rodos, kad ir 
dievas ir žmones jį užmiršo. 
Bet taip tik rodos: ištikru- 
ių miestelis gali stoti 
tynęs už garbe su 
les ir net su San Francisi 
. Kame gi tos garbės 
nis? Owl — anglis! 
Jote — ispaniškai, 
viškai „Pelėda* kelia 
vali garbę ir skleidžia 
n.ias į visas puses bent 
rą šimtu mylių aplinkui.

Naktinis tai paukšti 
leda,” bet ypatingo 
'Apie penktą valau ls 
tų keleivis 
sriovę žmonių, 
linkui vienos trio! 
kaba „The Owl 
Amerikonai, 
meksikiečiai, 
moteris į* merginos, 
riai ir buvusieji ka 
madingas švarkas ir 
malai — visi traukia 
pačia vietą.

Tokio pat įvairumo
•p.

ga-
Ne-

tiriu lovos nakvynei, o ir be j . augi
j vakarienės dar esu.

Jus atkreipiate durną į 
prašanti. Nuvalkiotas vei
das ir melsva nosis pasako
ja apie prašytojo prisiriši
ma prie svaiginančių gėri
mų. Bet jus da nepasiliuo- 
save nuo pirmo įspūdžio, 
mašinališkai lendate savo 
kišenin ir traukiate pusdo-

ros, užmokate už pasaką pu
sę dolerio.

Nemanykite, tečiaus, kad 
tuo viskas ir užsibaigė. Ve, 
dar dvi abejotinos žmogys
tos prie jūsų artinasi. Kur 
pasislėpti?

Vienintelė nuo pu-a 
čia vieta — tai pri*. 

Čia

uos '.nge- ėri. Prašytojas dingsta mi- 
------- isco. nioje. nesuspėjęs nei ačiū 

a!ti-|iur>is tarti.
:ai, Paco- i

o lietu- žiūrėti „Pelėdai" arčiau i 
Mex‘-Į •.kis. žengiate kokia penkio- 

ži-įiika žingsnių: saliuno stalas 
po-1 ■ yilgas, ilgas... Čia taip-pat 

Į' Įso pasaulio atstovai:, mur- 
pe?. iai ir geltonplaukiai, rbu- 

budo.iJonV!-^žiai ir žvairaakiai, 
po nie-imoteris ir merginos — su

pa stebės gyvi liauja, juokiasi, verkia, ka- 
plaukiančiupinėjasi ir bučiuojas. Čia 

su iš- i)at ir pažįstamas jums 
jdžentelmonas. kuri apdova- 
įmojote puselolieriu: nakvy
nei ir vakarienei jis da sus- 
j )ės iš kito gauti, o dabar 
į šildosi degtinės stikleliu. 
I žengiate toliaus. Bet ne- 
suspėiote
ne 
as 

jus atsistoja.
—Ve. tasai žmogus

ko. rodydamas jums 
stovinti meksikieti. — 
ko jo man.

»3S
Teatre.’ 

chimečiaš i: 
seni ir jauni 

, sieke- 
re i vi a i 

skar- 
i t:i

žmo- 
_ _ s Pelėda"

išvemia kas minutė algai Į 
gatvę.

Pažvelgkite vidun, štai 
;>eržengėt slenksti. Troškus, 
bjauriai sunkus oras užmu
ša jūsų kvapą, suspaudžia 
krutinę. Daug šviesos, bet 
kokia tai migla dengia vidu
rį triobos. Tiesiai prieš jū
sų nosį plaukia dvi žmonių 
sriovi: viena į dešinę, kiri 
priešai ją — i kairę. Barš
kėjimas medžio, tarškėjimo* 
stikliniu indų ir žmonių bai
sai susilieja ir susimaišo : 

neišreikštiną gar-kbkį tai 
?a.
'Kiek 

žmonių, 
kuo tai užimtų. Jus stengia
tės suprasti, kur jus pateko
te? Pagalios prasiskyrsioje 

vo kokią pagalbą, labai abe-j2monių sienoje matote žalia 
jotina, nes, kad nenustojus stalą, o už jo žmogų, 

'■visiškai biznio, 
i korteles , atpigino: .

irik-T,?0 ^^rius kortelę ir po' 
doleri nuo vpatos ant ang

lių.
Kiek jis tų kortelių parda-Į 

i vė — nežinia, bet visgi nesi-i 
Įnori tam tikėti, kad jis tiek 
anglių sukurvtų.

Da vienas atsitikimėlis,: 
kuris nušviečia kunigus,: 
kuo jie ištikrujų žmonėms 
yra. Štai musų tėveliui be- 
kalėdojant devintoj gatvėj 
bent kelis kartus skambino 
i B-nės duris, bet visada ra-Į 
Jo duris užrūkytas ir, lang- 
tieses. užtrauktas. Mat, B-nė 
dienomis dirba, tėvelis tatai 
žino, bet jis eina kalėdot. 
kada žmonės iš darbo parei
na. Jis suprato, kad B-nės 
durys jam uždarytos, kaino 
negeistinam svečiui. Tėvelis 
vienok nesusigėdo. Jis husp- 
rėndė B-nę prigauti. Pasi
ėmęs du gizeliu jisai paser-' 
gėjo kada moteriškė parei-' 
na iš darbo, ir kaip tik ji du-' 
ris atrakino, kunigas štai ir 
čia. Ir nuėjęs su savo gi
zeliais vidun, kunigas pasi-, 
juoke iš B-nės, kad jinai ji 
du syk prigavo, bet trečiu 
kartu jis ją pagavo. Na, ir 
iškaulino iš moteriškės 3 do
lerius. Moteriškė, kad at
sikračius tų čigonų, negeis-' 
tinų svečių, noroms-nen> 
roms davė ubagui išmaldą. 
Vadinasi, kunigai dėl pinigo 
nesigėdija prieš žmonių no
rą i namus listi.

B. MiHer.

toliau — nugaros 
ką tai veikiančiu.

I

kunigėlis! 
padarė

Paima žingeidumas pasi-

apsistoti tolima- 
triobos kampe, kaip ki- 
džentelmonas priešais

— sa- 
greta 
pasa- 

ėsate taip šyk
štus. jog galite pagelbėti pa
vargėlį puse dolerio...

-Jus pirmu sykiu matote 
tąjį meksikietį, kurį čia 
‘ums rodo, kaipo jūsų pa- 
•istamaii. Juš niekad nepra- 
sitarėt žodžio į jį. Neigi ta
sai pavargėlis nėra kalbėjęs 
m juo. P.et jau ’pavargėlio 
bnonė pašalietį užsipulti.

—Well, — atrėžiate jus, 
—jis tiesą pasakė... — Ma
note tuo būda atsikratyti 
’ntruzą, bet apsirinkate. — 
navargėlis pradeda savo ne
pasisekimų pasaką jums pa
sakoti. Tepa ir malevoja, 
meluoja ir nekaista. Paga
lios jus netenkate kantry- 
•ės; kad išvengus avantiu-

i.

LIETVVI! Tl NEŠI ŠYVO IR LIETUVOS ATSAKO
MYBĘ.

Neiduok išdirbystę ir pramonę Į rankas svetimtaučiu, 
nes tapsi ekonomišku vergs.

Prisidėk prie LIETUVIŲ MECHANIKŲ SĄRYŠIO nors 
maža savo dalimi, ir trelhėk Įsteisrli dirbtu,es Lietuvoje.

LIETUVIU MECHANIKŲ SĄRYŠIS yra inkorporuotas 
New Yorko valstijoj, todėl ir vienas per tave nupirktas 
Šeras daug žada šioje srityje.

Norint surengti LIETUVIŲ MECHANIKŲ SĄRYŠIUI 
prakalbas , arba plačiau susipažinti su L. M. S. mieriais, 
kreipkitės Centran. adresuodami:

LITHUANIAH MECHAH CS LEAGUE, Ine.,
- 134 — 136 BROADWAY Room 510,

BROOKLYN, N .Y.

argėliu 

stalo. Čia žmonės užimti 
rimtu darbu; čia pavargėlis 
neišdrįs jus trukdyti. Jus 
atsidūrėte prie ruletkos. 
Batukas sukasi be paliovos. 
Nikeliai, dešimtukai, kvote- 
riai ir pusdoieriai išdėsto
mi ant stalo; pastovi jie čia 
apie ouse minutės ir nuva
žiuoja į sukiko kasą. Tik 
retkarčiais keno nors sug
rįžta atgal į savo valdytojo 
kišenių, atvilkdanias su sa
vim da 35 tokios pat vertė? 
nhigų.

35 doleriai už vieną! Ir 
kaip veikiai! Po plvniais. 
verta pamėgint! Ir šimtai, i? 
tūkstančiai žmonių kas mie
la diena, vakarą, rytą ir 
naktį "mėgina” ir neretai 
prakiša šimtus dolerių.

Štai pora pavyzdžių: Prie 
stalo sustoja du ponu ir pa
naitė. Pastaroji nori paban
dyti savo laimę. Jaunesnis 
tonas jai paduoda dolerį. 
Doleris atsidarė pas rato su
kiką. Mergina prašo kiro i 
dolerio, bet ponas, atsimin- : 
damas veikiausiai savo pri- 
tirimus, atsisako antrą do
lerį duoti. Mergina 
■avo siioną gerokai 
"•iau kelių nasikeiia

Įtino išlošti 400 ir da pridė
ta-; šmtas nučiuožia į "Pelė
dos” sparną!

Bufetas, rasi, bus viena- 
nekalčiausių vietų po „Pelė
dos” sparnais. Tiesa, ir čio
nai už gėrimus lupama nes
vietiškai brangiai ir ištuš
tinama lankytojų kišenini, 
bet tik jau tokių išnaudoji
mu, kaip prie lošimų, čionai 
nėra.

Tečiaus ir čia neapsieina 
be šiokių-tokių nesusiprati
mų. štai, pavyzdžiui: arti 
durių, vedančių i kambarius 
merginų, kurias „Pelėda” 
labui savo lankytojų užlai
ko. vaizdingas reginys — 
apie putuzinis pusplikių 
merginų, vietoj sijonų 
nytėmis kelinaitėmis - 
plonytėmis, kad 
palyginus butų perstoras 
audeklas ju mergiškom 
blauzdom pridengti — ap-

l 
1;

pi ši
taip 

vortinklis

ju 
blauzdom pridengti 
jpito trejetą vyrų, iš pažiū
ros kaminakrėčių. ką tik iš 
camino išlindusių. Tečiaus 
tai ne kaminkrėčiai, tik ma
šinistai nuo Ilolsto katarpi- 
lerių. Jau daugiau kaip mė
nuo merginos jų nebuvo ma
čiusios; jos gerai žino, kad 
kiekvieno tu vyrų kišeniuo- 
se porą-trejetą šimtų dole
rių galima rasti; jos puola
si prie ju meilingai... Orgija 
prasideda. įsisiūbuoja. Alus 
ii- degtinė upe teka. Links
moji kompanija pasidaro 
perdaug triukšminga net ir 
okioi vietoj kaip „Pelėda.” 

Policijantas daro pastabą 
vienai labiau įsismarkavu
sių merginų. Pasigirsta 
pliaukštelėjimas antausio. 
Polic-istas sugriebia smar
kuole už rankos, jinai pur
tosi, blaškosi, rėkia. Policis- 
as pritempęs suimtąją ar

čiau duru, atsiteisdamas už 
savo antausį, pastveria vie
na savo ranka merginai už 
peties, kita ranka už spran
do ir paleidžia visu jos kunu 
i duris, kad tos pačios atsi
daro ir mergšė išskrenda 
įauk.
» O ka veikia pasilikusi be 
jos kompaniia? Tokie atsi
tikimai, tai labai paprastas 
dalykas čionai, kad kreipus 
bent kokią domą.

Ar reikia, aprašinėti tų 
merginų gyvenimą, jųjų pa
silinksminimus, šokius ?... 
Ne, užteks; perdaug šlykš
tu! Pasakysiu tik tiek, kad 
nuolatinis merginų skaitlius 
„Pelėdos” prieglaudoje svy
ruoja tarpe 125 ir 150 eg
zempliorių.'

Žinovai pasakoja, kad 
"Pelėda” kasdien iš savo 
lankytojų kišenių išlesa po 
15—20 tūkstančių 'dolerių. 
Ir jie nei kiek neperdeda. 
Reikia žinoti, kad vientik 
„laisnis” „Pelėdai” lėšuoja 
15 tūkstančių i mėnesį, arba 
•500 dolerių į dieną. O kur 
algos bankininkams, rato 

,______ peržiūrėtojams
Šalia stovintis jo jr kitiems biznio ’.oalaikyto- 
. stengiasi jį ati- iams? Kiekvienos merginos 

dieninė mokestis 10—15 do- 
!lei iu. o jei jų yra 150, tai 

-» penkiolika šimtų. Gi biznis, 
’ "Pelėdos” biznis, juk 

gražaus

urnai 
augš- 
taip. 

kad risi raiščiai ir kvarbat- 
kos ios kelinaičių elektros 
šviesoj sužiba, ir išsitraukia 
’š pančiakos penkinę.

Deda dolerį — prakiša. 
Deda antrą — taip pat. To- 
kis pat likimas patinka ir 
trečią dolerį, bet ketvirtojo 
dolerio kvoteris netik kad 
■ugrįžta. bet dar parsiveda 
su savim net 8*5 dolerio! 
Dabar jau ir tasai šykštuo
lis ponas nebeįstengia susi
laikyti nebandęs laimės: iš
sitraukia saują sidabriniu, 
ir apie dešimtį dolerių iš
dėsto ant numylėtų nume
rių. Bet jo lemtine ne jam 
patarnavo. Semia antrą 
saują — vėl toks pat liki
mas ! Įsikarščiavęs ponas 
iš švarko šoninio kišeniaus 
išsiima dvidešimtinę, išmai
no.. ir tų greit netenka. Tuo 
pačiu keliu nuvažiuoja ir ki
tos dešimtinės ir dvidešim
tinės. Paskolina iš draugo, 
bet ir tiems sudiev!

Jis pasitraukia nuo stalo. 
Panaitė šaltai su juo atsis
veikina: kokia nauda iš to
kio pono, kuris prašvilpė vi
sus savo pinigus, da ir sko
los prisidarė?

Tuo tarpu visų domą į sa
ve kreipia kitas stalas. Čia 
jaunas vaikėzas kaziruoja 

i „iš penkių ranku.” Jam la
ibai sekasi. Jis jau išlošė 400 sukikam • t -X. 1 • • • i • • - - -

y,

į dolerių !
■ draugas
įtraukti nuo kazyrų:

—Gana jau, užteksi...
* — Palauk, negaišinki
nekantriai atkerta jam k?.-'ypač 
ziruojantis. . . i taipgi turi duoti g.

į Didelis būrys žiopsotojų pelno jo savininkams.
i ištiesę kaklus stengiasi pa- Bet kam-gi priguli toji 
matyti kuo lošimas užsi- garsi "Pelėdos" įstaiga?

: baigs. |Kas yra to biznio savinin-
i —Liaukis — maldauja b kr s? Amerikietis, labai gar- 
draugas — prakiši viską bingas Amerikos stambiųjų 
kaip matai. biznierių tariie asmuo. Jis

I —Da syki — pasiaiškina yra didelis prohibicijos apaš 
salveišiųkaziruojantis ir stato lala- ir bene tik 

dolerių.
! Suskaitęs pinigus bankie 
rius ima naują kazirų kala
dę,* maišo, "išdalina. 7 
stovi aplink stalą be žado, yra tasai purvinas „Pelė- 
Visų akyse žiba godumas.'dos’’ biznis, bet kada pats 
Kiekvienas, rodos, sako: ak,’prisižiūri visam tam ir pri- 
kad nors vaikinas laimėtų, simeni švelnų, dievobaimin- 
kad pakirstų sparnus tai.gą "Pelėdos" patrono veidą, 
„pelėdai.” kuri ne vieną iš tai tik tuomet pradedi sup- 
čia žiūrinčių išvirkščiais ki-’rasti, kaip auksas buržuazi- 
šeniais paleido.

Kaziros atidengtos. Vai-

;utt*i’os narys.
' Tiesiog nesinori 
kad girtokliavimo

tikėti, 
priešas 

Minia užlaikytu šitokį urvą, kokiu » ■ • •_ _ i -

jos sielą supudo.
Jonas.
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drau- 
pra-
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parei- 
gas ir mokėti valdyti ugni-

1) Spręsti: ar reikia šau- 
: laikas pradėti

apgavystė? 
pamislinau 

Einu stačiai tos bend

gyvas

augštvn. 
per visą

nunešė daug 
namų. Apie 

didumą galimr 
jau ir iš to,

Kain tik valdžios 
kalni nuskirta 
ėmėsi tyrinėjimo, 
nė spauda nutilo

mas ta pačią gazietą toliau, p 
užtikau vienos bendrovės Į As galiu tave surestyt

—Tegul bus pagarbintas, į piau kumui Dešrauskui, kad 
Maike!

—0, sveikas gyvas, tėve!
—Dėl gyvumo, tai dar gy

vas, vaike, ale dėl sveikatos, 
tai nelaikai...

—Taip, taip, ir aš matau, 
kad tau negerai, tėve. Išro- 
dai lyg iŠ grabo atsikėlęs.

—Beveik taip ir buvo.
—Kaip?
—Buvau, vaike, 

grabą uždarytas.
—Na, na!
—Jes, vaike!... 

tautos labo...
—Dėl tautos labo 

numiręs?
—Naųsa, nebuvau

jis mane gerai užkaltu.
—Kam?
—Aš. vaike, norėjau par

siųsti save i Lietuvą. Baksą 
j liepiau užadresuut pačiam 
Lietuvos prezidentui Sme
tonai ir nuvežti bendrovė? 
ofisan.

—Kvaily, tu. kvaily! Juk 
tu galėjai užtrokšti tame 
bakse, galėjai badu numir
ti!

—Jes. vaike, be mažko ga
lo negavau. Nuvežęs prie 
bendrovės ofiso draiverys 
kaip vertė baksą iš ratų ant 
saidvoko, tai mislinau. kad 
ir kaulų čielų neliks. Negana 
to, Įtraukęs i ofisą tas šun
snukis. pastatė baksą taip, 
kad aš ateisto i au gaiva že
myn, o kojomis 
Tain išstovėjau 
naktį. Ant rytojaus paju
tau. kad vėl mane mufuoja. 
Pavertė ant šono ir pradėjo 
risti kain bačka. Aš tau sa
kau, vaike, kad nei vienas 
šventas mučelninkas tiek 

tuviu- i’-au& nekentėjo, kiek aš. Ir 
džiaba !v^s ta* ^el tautos labo!

—Kas čia tautai per la-

•Tai kaipgi tu i 
patekai ?

—Ne i grabą, vaike, ale Į 
baksą.

—Kaip-gi tai atsitiko?
—Ogi skaitydamas gazie- 

tas aš syki užtikau žinią, 
kad Lietuvos vaisko glavna- 
kamandujuščis generolas 

Žukauskas gavo atstauką. 
Čia man pasirodė čenčius, 
vaike, gauti gerą

. Klausimas tiktai buvo, kaip i
i Lietuvą parvažiuoti. Pini-jbas. tėve, kad tu toks žiop- 
gu ant šinkortės aš neturė-?as-
jau. o prie to da juk ir pas- —Maike, tu taip nekai- 
porto reikėjo. Ale, skaityda- bėk! Tu žinai, kad aš esu lie-

• - j -uvisko vaisko generolas.
UZAinau vielike v»v-. — - ------- . - UZ

apgarsinimą, kad ji siunčia'tai. kad tu mane žioplu vadi-
Lietuva baksus. ir kad i[ni. Jeigu aš ir bučiau toks, 

tuos baksus gali dėt ką tik-(tai.,tu negali sakyt. Bet aš, 
tai nori. 1-------------- ------
rovė, katalikiškoj gazietoi 
apgarsinta — 
čia negali būt.

KELEIVIS
Ir kaip tu, tėve, iš tenai 

išėjai ?
—Jeigu ne socialistai, vai- 

. ke. tai gal tik ant Sudnos 
i Dienos bučiau iš tenai išė
jęs. Ale socialistai užuodė, 
kad katalikų bendrovė neiš
siuntė baksų i Lietuvą, ir 
pradėjo apie tai savo gazie- 
tose rašyti, žmonės tada 
pradėjo eiti ir žiūrėti,, ai
tas 1 
sisekė išeiti. ;raną pasistiprint, ba per du

. -**a’ matai, tėve, tu so- mėnesiu tik maldomis gvve-
cialistus keiki,’o jie tavo gy-'nan.

vastį išgelbėjo!
—Jes, vaike, dabar aš jau[Pruseika prirodytų savo pa-’ 

pripažįstu, kad socialistai; sakų teisingumą. T 
geri žmonės, tik man nepa- Kova,” nei "Laisvė 
tinka, kad jie Lietuvos vai-1 reikalavimo neišpildė 
ižios neremia ir Į Dievą ne- straipsnio nepaskelbė. 
t,k*- . I Lietuvių Sociaiistų Sąjun-

O gal Lietuvos valdžia knygos, kaip tik jas per- 
neverta rėmimo? įsiustą *...... .........................

reikalaudamas, kad j

Bet nei 
” mano’ 

ir» ' .......
Mes nesame militarizmo gai eikvoji savo jiegas ir tau 

šalininkai. Abelnai imant, pavestųjų žmonių jiegas, 
visi susipratę darbininkai nieko nepasieksi, pats nu- 
armįios neapkenčia. Tečiaus 
tas da nereiškia, kad mums 
neteikia turėti jokio supra-

Militarizmo Mokslas
L1

vargsi, ir kitus nuvarginsi, 
a|)saugoti nesugebėsi. ,

Savaimi aišku, neapsiei-
. __ iš Philadelphijos į

tai. vaike, pakai- Brookįvną, tuojaus ėmė ir 
u- r » - ,bėsim kitą syk. Dabar as vateko i valdžios rankas,* . . . . .- ■- . . , ... .. r i

teriy^*. taip man i>a-noriu eiti kur noi-s i ręsto-N sunaikintu ias tain itimo aPle karmi men^* Juo si ir be rikiuotes statuto.
’ žmogus žino daugiau, tuo 
'geriau. Todėl mes perspau
sdinsime čia iš "Kariškių

KAS JIE?

Kataūkiška bend- vaike, nesu žioplas.
—Tai kode! tu.-tėve, 

:pei užsikalti Į baksą?
—Tas, vaike, neparodo

sau. runa stačiai tos oenu- mano žioplumo. Tas parodo 
rovės ofisan ir klausiu: "O mano kvtrumą. Aš norėjau 
kaip dideli baksą jų? galit be šifkortė? ir be paspirto 
i kraiti narsiusti. ir kiek jus parvažiuoti į Lietuvą ir 
imat už persiuntimą?” Jie ginti savo tėvynę nuo bolše- 
man sako, kad bendrovė ima rikų. 
10 dolerių ir duoda savoj t—Bet neparvažiavai, 
baksą. Parodė bakso saizą—j —Neparvažiavauv vaike, 
buvo pįi-ėtinai didele skry- },a mane apgavo. Tų baksų i

a, vaike. Lietuvą visai nesiuntė. Iš
—Na. o kas toliau?
—Toliau, vaike, aš pak

lausiau. kas tuvi supakuoti 
tavom Į tą baksą: ar aš 
pats, ar jie? Atsakė, kad aš 
turiu užmokėti 
ŠIO. parsivežti jį namo, su 
dėti savo daiktus ir sugrą- mane ant šipo leidžia, 
žinti jiems atgal: jie tada iš- bendrovės prezidentas ._______ ______
siusią baksą i Licuojų. o is sekretorius buvo man sakes, raščiai paskelbė 
tenai Smetona pristatvsiąs kad jo laivas tuojaus plauks. MulhaTo darbus, 
juos savo armabilium i pa- Ale apmonijo tas biaurybė. tu? delei ardymo darbiniu 
ti Kauną.

—Tr tu tam tikėjai, tėve?
—Kaip netikėsi, juk ne 

žydas kalba! Tr aš baksą ant 
pečiu parsinešiau namo.

—O paskui?

bendrovės ofiso nuvežė ma
ne ir įvertė i skiepą. Skiepas 
gilus, tai bemažko’ neužmu
šė, kaip paleido žemyn.

—Tai kodėl- tu nerėkei, tė- 
už baksą ve ?

—Mat aš mislinau,

i
Komunistais pasivadinu- net nepasakė delei kokios 

šiųjų elementų laikraščiuo- pi 
se ir prakalbose nuolatos 
girdisi socialistams adre
suojami epitetai: "social-iš- 
davikai,” parsidavėliai," "ka 
pitalistų bernai” ir kitokie, 
žinoma, šitokiems titulavi
mams gali pritarti tiktai to
kie jau. kaip ir tie patys 
šmeižikai. Kiekvienas toks 
šmeižikas apie kitus žmones 
su lyg savęs sprendžia. Tatai 
žino kiekvienas protaujan
tis žmogus. Tečiaus yra dau
gelis nežinėlių, kurią ,by pa
sakai patiki, nesvarstant ar 
pasakojimas paremtas bent 
kokiais argumentais ir fak
tais ar visai ne. Dažnių- 
dažniausiai tie komunistiški 
chuliganai pasigavę savo ly
derio sakini su savo pridėč- 
kais kaip papūgos ji karto
ja. Įsižiūrėjus i visą tą dra
ma matome, kad tie varg
šai. neapykantos apiakinti 
sąžinės neramumo apkvai
šinti, eina nežino kur, daro, 
neišmanydami ką. .♦Mąsty
mas, galvojimas jiems nėr*' 
jau galimas.

Ne tokiems elementam 
čion noriu kalbėti, nes jis 
"be širdies, be dvasios — ta’ 
gyvi škeletai.” kaip sako di 
dis poetas Adomai Mieke 
vičius. Noriu atkreipti pro 
tauiančiu darbininkų dom/ 
i tulus faktus, kurie ne laba 
gerą šviesą meta ant tr 
žmonių, kurie daugiausia 
nusidėjo prie musų Lietu 
viu Socialistų Sąjungos su 
naikinimo.

Dar 1913 metais Ameri 
kos buržuazinė spauda pas 
kelbė skandalą, iškeltą tak 
kapitalistų įrankio Mui 
halFo, kuris ir po šiai diena 
tarnauja kapitalistams j* 
pokalbiuose ir intrigose de 

■ei naikinimo darbininkiš
kos organizacijos; įkanda 
ras kilo, kada Muihallas pas 
kelbė. kokiais pasibjaurėti 
n ai s budais kapitalistai nai 
kiną darbininkų unijas 
kaip rinkimuose superk* 
balsus, kad pravedus i va- 
diskas vietas "savąjį žmc 
gų:” kokias intrigas ir pro 
vokaciias sugalvoja darbi 
ninku judėjimo slopinimu 
ir it. Skandalas nasirod 
tiek pažeminančiu valdan 
čiari klesą, kad net šalie 
valdžia, nors ir tų kanitalis 
tams "savųjų žmonių” kon- 
ro’iuojama, noroms-neno 
roms tuomet rado reikalin 
<ni pavesti dalvką ištyrimu’

■ tam rei 
komisij 

buržuaz’ 
ir nuti’»

įar.i'’ tai visiškai, n et* ir ko 
i misi jos tvrinėjimo rezulte 

- ;to nen-skelbė. nes matom? 
- '|komi-ija perdaug šlykšči* 

I dalykų susekė.
ba! 1915 m. vėl tūli progresv 
ar viškesni buržuazijos laik 

i biauriu 
atlik

i • *'

Jie mane trankė ir valkiojo kiškų profesinių sąjungų 
kaip tie žydai Kristų, o aš Sekdamas šitą dalyką, a 
vis tylėjau ir kentėjau, kad paėmęs iš kapitalistiškų lai’ 
nepajuntu, iog lietuviškas raščiu svarbesnes ištrauka 
generolas sėdi bakse. Kada parašiau apie tai LSS. orga 
jau supratau, jog aš ne ant nui "Kovai,” kad paskelbt’ 

_ O paskui pridėjau viso- ši iki, ari kokioj bjaurioj skv- lietuvių darbininkų žiniai 
kios žyvnasties, pasiėmiau !ėj, tada rėkiau iš visos si- Tuometinis "Kovos” redak 
kvorta ruginės, susikupri- los, bet tenai jau niekas ne- torius K. Vidikas man' 
nes atsisėdau i baksą ir Iie- girdėjo. straipsnio nepataipino i

I 
piežasties anie tuos provo-1’ 
katoriškus kapitalistų dar
bus jis nenori "Kovos’’ skai
tytojams pranešti.

1915 metais man važinė
jant su prakalbomis po ry
tines valstija?, tūlas kapita
listų agentas pasikalbėjime 
su manim paklausė, kiek aš 
kalbu vartoju. Patyręs, kad 
kalbu bent keliomis 
mis. agentas pasiūlė 
gera vietą, f 
kia ta vieta, koks darbas 
pareigos toj taip gerai 
mokamoj vietoj, 
atsakyma, kad 
yra pinkertonai 
ir provokavimui 
kiški; organizacijų! 
šes šitą manės kalbinima ir'

Dabar aš vateko į valdžios 
ikad !
.kaip komunistai skelbė, jog 
i visa socialistinė literatūra 
i turi būt sudeginta. Valdžia 
šita komunistų norą išpildė 
ir LSS knygas sunaikino.

Jeigu "Kcleiris" bei "Nau
jienos" bent vieną savo nu
meri butu išleidę tokio tu
rinio. kaip "Laisvė” ir jai 
panašus komunistu raštai, 
itai "Keleivio” ir "Naujienų” 
'senai iau nebūtų ant svieto. 
Valdžia žino, kas nuošir
džiai darbininkams tarnau
ja, o kas juos provokuoja. 
Tai provokacijai pridengti 
juk reikalinga ir skraistelė.

Socialistų Partijos orga
nas, paskelbdamas Benhar- 
dą amerikonišku Azevu, tei
singai sako, kad da tų Aze- 
vų šimtai darbininkų tarpe 
sukinėjasi ir veikia. Ir ištik- 
rųių. Turime ir męs lietu
viai savų Azevų. -Jie ank- 
sčiaus ar vėliaus pasirodys. 
Jau dabar matome asmenų 
labai neaiškia fizionomija. 
”Iš ju darbu pažinsite juos” 

1—patarlė labai teisinga. 
Pažiūrėkime i komunistiškų 
lyderių darbus. Pagalvoki
me i supraskime^ kad sekti 
juos, tai reiškia eiti i jų už
statytas darbininkų judėji
mui ir organizacijai žaban
gus. Bukime atsargus.

T. J. Kučinskas.

Latviai ir 
Lietuviai, į-----

Iš Kretingos "Prūsų Liet. 
Baisui” pašoma: Latvijos 
laikraščiai "Skelbė, kad Lat
vijai begalo svarbu yra pa

klaikti Mažeikius ir Palangą. 
Mažeikiai, jų nuomone, yra 
svarbus ryšys tarp Liepo- 
jaus ir Mintaujos. Palanga 
esanti tiltas tarp Latvijos 
ir Prūsų. Todėl latviai tų 
kraštų ir negali išduoti Lic- 
■ uvai. Bet Mažeikių ir Pa
langos kraštai yra iš amžių 
lietuvių apgyventi. Kad jie 
Latvijai yra reikalingi ii 
naudingi, nereiškia, kad jie 
turi Latvijai tekti.

Pagalios gyventojai išgy- 
nę Bermontininkus, buvo

kalbo- 
man 

Paklausiau, ko- 
' s ir 

ap- 
ir gavau 

reikalingi 
ardymui 

d.arbinin-
Apra- I

siūlymą pasiunčiau "Ko
vai.” kad paskelbtų visuo
menės žiniai, kain kapitalis
tiški agentai veikia ir kaip 
larbininkams reikia jų ap- 
-isaugoti. Vidikas i 
□ranešimo netalpin?.

1916 metais valdžia 
pausd i no M ui ha i lo•Z'

at- 
išpa- 

gintį.” Tos išpažinties ir ap
rašymo, kaip ir kas veikia
nt. dęl ardymo unijų: kaip 
iulhallas papirkinėdavo 
aikraščių redaktorius irti, 
prirašyta, yra net penki di
leli tomai. Iš tų knygų iš
raukus darbininkams duo- 
lg tiek daug svarbių žinių, 
*ad ju neminėjus, tai reiš
kia laikvti darbininkus ne- 
inėje, kad iūos galėtų pro- 
okuoti ir jų organizacijas 
'•aikinti šimtai( ir tūkstan
tiai kitų MuIHallų. Tečiaus 
’Kovos” redaktorius Mui- 
iallo darbus nuo darbininkų 
lėpė. nes netalpino nei są- 
’ungiečio raštų, kuriuose tie 
’arbai buvo nušviečiami.

Toliaus. Valdžios agen- 
ams atėjus areštuoti "Ko- 
-os” personalą už Stilsono ____ _______tr; Ieapgalvotą paskelbimą. Vi-, savo lietuvišką valdžią su- 
’ikas turėjo progą "pabėg- ~ 
i” ir išvengti arešto po šiai 
•ienai. Taip paprastai būna, 
rad neaiškus asmenys ”pa- 
ėga” ir todėl jų neareštuo-
a.

Kuomet Vidikas radare 
utarti su ’laisviečiais” nu- 
•ankrutyti . "Kovą,” kad 
Laisvę” padarius Sąjungas 
rganu. tai "Kovą” jis pa- 
’arė tokia, kad net LSS. 
Mldomasis Komitetas pri- 
’erstas buvo tarti, kad re
daktorius daugiau talpintu 
’endradarbiu raštų ir kad 
ž tuos raštus bendradar
dams butų apmokama. Vi- 
’ikas tuomet pradėjo tal
kinti Įvairiais pseudoni- 
nais pasirašančių bendra- 
’arbių straipsnius ir imti iš 
dministracijos pinigus

darę, bet neilgam. Latviai 
atvyko su savo kareiviais >r 
suardė visą Lietuvos val
džios darbą ir patys užvieš
patavo.

Palangoj bus netrukus 
miesto valdybos rinkimai. 
Bet kaip girdėt, čia latvių 
neteisiai pasielgiama. Rink
ti. girdi, gali viri ir dabai 
atkeliavusieji latviai ir ji; 
kareiviai. Bet lietuviai, ku<- 
rie jau per 25 metus čia gy 
veno ir savo namus turi, iš 
rinkimu raštu buvo išbrauk
ti. ' ‘ ‘ “"Vienybė.”

POTVIMAL
Tuo pačiu laiku, kuomet 

vakaruose žemę su dangun* 
maišė audra, rytinėse valsti
jose tirpstantis sniegas pa- 

aminisiracijvs pimj;ua,gimdė didžiausi potvini 
iems bendradarbiams a p-Į Patvinusius Merrimack ii 

Connecticut upės užlieję 
daug Naujosios Anglijo? 
miestelių, 
tiltų ir 
potvinio 
suprasti jau ir iš to, kac 
netoli Holvoke miestelio 
Mass. valstijoj, ant vieškelie 
prigėrė su visu arkliu ir ve 
žimu farmervs Bergeron 
Saro upė pagimdė didelį pot
vini Maine’o valstijoj. Nev 
.lampsire valstijoj vietomis 
fu toio traukiniai vaikščio 
įę. Mietuose miėsteliuose 
maistas gyventojams pris 
tatomas Itimis.

nokėti. Galų-gale paaiškė- 
o, kad tais Įvairiais pseu- 
loriimąis pasirašo pats Vi- 
’ikas ir ima mokesti 
'bendradarbis.”

rruseikai pradėjus 
'oti savo ištikimiems 
ramš, kad Kučinskas 
raibas sako demokratams 
’ž šimtines, užklausiau 
■^ruseikos, Jelko jis nepas- 
celbia laikraštyje to. ka z«. 
Ižiu pasakoja apie Kučins
ką. Pruseika vis pasiteisin- 
•avo. Netekęs kantrybės pa
rašiau apie "tuos skleidžia
ntis melus "Kovai’ ir "Trais-

nes rikiuotė — pirmmutinis 
dalykas karo tarnyboje.

„ e e Rikiuotė daro iš minios
į žodžio" pulkininko Kleščin- kariumenę, iš žmonių būrio 
skio straipsnį, kuris parodo,—kariumenės vienetą, kuris 

. ką privalo žinoti kariume- tįksiiai ir tvirtai veikia kar- 
nės viršininkas, idant gaiė- su kitomis kariumenės 

. jus pasekmingai veikti. Jis dalimis, slenka, pasisuka, 
i turi žinoti ve ką: j užima reikalingąją vietą ir

1) Kaip išmokinti karei-j reikalingąją padėti. Rikiuo-
vius valdyti ir vartoti gink- tg daro žmogų kariumenės 
lą, šauti ir durti. . daly kaip ir siulu staklėse.

Tam tikslui jis pats turi yas sjuias eįna tam tikra 
žinoti šaudymo mokslą, mo- kryptimi, nustatyta tvarka, 
keti kulka^vaidžiu šaudyti jr, susimegzdina su kitais 
ir durtuvu durti. _ ! siūlais, taip pat nukreiptais

2) Kaip iš žmonių grupės bendros valios, sudaro tvir-
sudaryti kariumenės dali, la netrukstamą medžiaga, 
kuria galima lengvai valdv- ... .ti ir manevruoti I. R^uote B atskirų stulų

1 Tam tikslui jis turi žinoti &i,^ar0 medžiagą, is atskilų 
rikiuotės statutų. (Snieguolių - tvirtų ledo ka-

3) Kaip organizuoti būtis,"11*? •'* . , , .
ir palaikyti tvarka pavesto- 1 f1 ban?yk mjpią pas- 
ie jam dalyj. Tam tikslui jis ‘R11 k?r.reikia^?1.’ ™s’ de’ 
turi žinoti vidaus tarnybos sinen, tiesiog; Minia pasis- 
statutą (kariškių santikių lnk_s tai v?eaon» tai kiton 
ir pareigu statutas). tpusėn, ir nieko nepavyks pa-

4) Kaip apsaugoti vai- d.į91L. Bet «m<>kyk mimą
Jžios tnrtašir Dalaikvti nkluoies lr nustatyk ją tam 
vXStvi<taie’ ■ .tikr°.ie tvarkoje, ir tu galč-
To^is! mokios sta- s> » ™>rfeL

tūtas. I Rikiuotė, tai karo dalyko
5) Kaip valdyti žmonėmis pagrindas, o be rikiuotės, be 

žvgij ir kovoje.
Tų žinių suteikia lauko 

statutas.
6) Kaip parinkti poziciją, 

kaip jinai itvirinti ir pada
ryti neprieinama.
i Tam tikslui reikalinga ži
noti apkasų Įtaisymas, lau
ko fortifikacija.

7) Kaip sutvarkyti susi
siekimą, apsaugą; kaip da
lyti žvalgymą, ir, galop, 
kaip vesti muši antpuelant, 
einantis, susitikus su prie
šu, naktį, lauke, apkasuose 
gulint

Tam tikslui viršininkai sustoti poilsiui, o svarbiau- 
tųri mokėti taktikos ir mo- šia, kaip save apsaugoti, ir 
keti spręsti taktikos ir šau- arba nuvarginsi žmones, ar- 
Ivmo uždarinius. ba pirmąją naktį busi neti-

Kad viršininkai galėtų pa- ketai priešo uškluptas ir 
inkti poziciją, nustatyti pražudysi save ir savo dalį. • 
iriešo padėtį, padaryti rei
kalingąją žvalgybą, turi mo
kėti skaityti žemlapius, len
gvai juose orientuotis, mo
kėti nuimti iš akies planą, 
udarvti apyskaitos kortelę 
r perspektyvos brėžinį.

Reiškia, jie turi mokėti 
opografijos.

Štai kurie statutai reika- 
ingi žinoti viršininkui: vi
rius, Įgulos, šaudymo, ri
kiuotės ir lauko.
Ir be to dar: taktika, to- 

ografija, ir lauko fortifi
kacija .

Štai tos žinris kurios rei-'?*“*" S™”štai ros zin.os, kuiios rei dmeje, kiek atsargos, ata- 
alingos kieknenam virs>- tinkamai jvairiomJ aįlinky. 
linkui. įbėms.
Ir ne vienas viršininkasViršininkai turi išmokinti 

egali nežinoti tai ir sakyti: visus kareivius eiti kareivio 
I^Jeis . Į pareigas kautynėje ir gran-
Ne, be tų žinių neapsieisi. dinėje, o pats turi tvirtai ži- 
Neapsieisi be vidaus tar- noti savo viršininko 

ivbos statuto nes nemokėsi Iflvkeu v
zlaikyti tvarkos gyvenime, t v. mokėti: 
avo dalyje bus visuomet - ~
■etvarkė, amžini nępasise- dyįj. Uik^ prau.
™?'.ir susikirtimai ai ką- šaudyti, ar dar ne laikas, 
eiviais. Kareiviai nepn- Nuspręsti, kaip tiksliai 
ras prie drausmes ir is jų taikinys apšaudomas, 
įekuomet nesusidarys tvir- *......... -

o= kariumenės dalis.“ ni šauliamš.
Pavestoji tau žmonių gru- / — * 

ė tam ir pasiliks niekio ne- taikiklio’au^tL 
uliedmtu žmonių buriu, ne- r- - - 
ugebančių bendrai su kito- šaudvmo’punkį.' 
rus kanumenes dalimis ~- -
zeikti.

Neapsieisi be įgulos štatu- 
o, nes tas statutas yra rin- 
dru’S taisyklių, kurios išsi- 
lirbo per ilgą laiką, taisyk
lų apie tai, kaip apsaugoti 
urtas ir tvarka, pritraukus 
am reikalui kuomažiausia 
•monių ir kuomažiausia __ ____________
uos nuvarginus. To statuto dorfe jau“ prasidėjo darbas 

nežinodamas tu bereikalin- ^abrikose.

rikiuotės statuto žinojimo 
negali apsieiti ne tiktai vir
šininkas, bet ir paprastas 
kareivis.

Suprantama, neapsieisi ir 
be šaudyme statuto. Neiš- * 
mokęs kaip reikia teoreti
niai ir praktiniai, vartoti 
ginklą, neišmčkinsi, kaip 
reikia elgtis su juo, ir savo 
valdiniu, ir pirmą kartą su
sikirtus su priešu, pats pra
žūsi ir kitus pražudysi.

Neapsieisi ir be lauko sta
tuto, nes nežinosi, kaip tin
kamiausia žygiuoti, kaip

Neapsieisi ir be taktikos 
žinojimo. Taktika tai ir yra 
karo mokslas ir nesugebėsi 
tu pasekmingai 
jeigu nežinosi i 
pagrindinių ”karo

. dalvkų.
Viršininkas turi 

kuris pėstininkų, raitelių, 
artilerijos judėsiu greitis, 
kiek jie gali eiti i dieną, Į są- 
yaitę. Kokios būna rikiuotės 
ir kokios voros. Kurių ilgių 
būna įvairios rikiuotės. 

(KaiD rikiuotės tvarką, kiek 
naikia turėti kareivių gran-

kariauti, 
nors pačiu 

• mokslo”

ri Aiškiai nurodyti taiki
ni šauliams.

4) . Taisyklingai nusakyti

5) Parinkti ir nusikrti isi-

6) Daboti šaudymo rezul
tatą ir kas reikia pataisyti.

7) Paskirstvti, suteikti 
ugni ir visą laika perkėlinė
ti i kitus taikinius.

(Toliau bus>

DUSSELDORFE PRASI
DĖJO DARBAL

Vokietijos mieste Dussel-
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APSIVEDIMAL

mums pagelbėti, skad Jus

merg-'nos.

(14)

$2.00 
$1.25.

varg<>- 
chorą.
(15)

ra šeimvnišką gvveninr-a 
mo tikėjimo.

Sviado. 
Telvokų 
righton, 
meldžiu 

(įsi

ar 3 centus ant var-

H'ATERBURIEČIV RE

'.(artino ir Silvestro Ši-
Trakii

Yra
119)

r Juozo Klimkevi 
Daugų parap 
Malonėkit atsi

Mass. į

W. K. S.
<•'5 Hudson avė., Brooklyn. N. Y.

Lietuvis.
Minoa, N. Y.

U i. ventės pa
girdžiau yra 
Y ra svarbus 

(15 >

Paj'eškau apsivedimui merginos. 
>»>o 19 iki 25 metu. Aš esu 25 metu. 
Mergina, kuri mylėtu gražų gyveni
mą ir sutiktų civiliai apsivesti, atsi: 
šaukite

Ii atsišaukti ir iš kito miesto; kelio
nės lėšas apmokėsime. (15)

A. J. Latonis 
2019 N. 17 st., Springfield, III.

,. . . (li>Antanas Girdžiunas
15 Millbury st., YY’oriester. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
\š c ■■.*. 23 metu. Norėčiau, kad ir 
mergina atsišauktų tokio pat am
inus. Platesnes žinias suteiksiu per 

laišką. (14)

Pajieškojimai

Pajieškau Adomo Jurėno, Panevė- 
io apskričio. Biržų parapijos. Kilu- 
ų sodžiaus. Malonėkite atsišaukti.

John Samus (14) 
Box 555, Dexter, Mc.

Pojieš'-'au Antano Strėnio, Raseinių 
■pskr.. Baltakių valsčiaus, Gervičių 
odžiaus. Atsišaukite. • (15*

Jonas Strėnis
5604 Sviifth avė.. Scattlc, YY’ash.

Šiuomi pranešame
■ vra užsisakę knygą 
MERGINOMS APIE 
LYKIS"

Pajieškau kūmo Juozapo 
jauno rė 1., Raseinių apskr. 
odos. Pirmiau gyveno B: 
fass. Turiu svarbų reikalą, 
tslšaukti.

Ii
Akron, Ohio. Malo-

REIKALINGAS atsakantis 
nininkas. kuris galėtų vesti 

j Atsišaukite.
Mikolas Ankstinąs

156 Gardrn st., Lawi-ence,

jau tiktai 30 "slapiųjų” vie-

Kastė KaiK-pecliiene
1272 l'nion avė., Bronx, N. Y.

tų. Bet štai, šalies konsti- ZOIJUCIJA DĖL STEI

KELEIVIS

“KELEIVIS”
GER1AUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS 
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje: 
Metams ....................
Pusei metų ................

Kanadoj ir Užrubežiuose
Metams ........................... $3.00
Pusei metų ...................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei 

piant į Redakciją, rašykit šitok 
adresą:

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

Užvedė bylą dėl 
gėrimų panaikinimo

tucija uždraudė stiprius gė
rimus, ir ant syk Vermonto 
valstijoj 125 miesteliai bal-'__________ Waterburio Lietuvių Pn>- 
suoja už gėrimus. Tas paro- gresyvių Draugijų -Sąryšis, 
do, kad ištikrujų "uždraus- prie kurio priguli 12 draugi- 
tas vaisius yra gardesnis!’’ [jų su 4,000 narių, 29 kovo 

New Yorko valstijos se- susirinkime, laikytame sa- 
nate mažumos vadas Wal- Įėję po No. 103Green st., 
ker įnešė anądien bilių, ku-'priėmė sekančią 
ris reikalauja, kad toj vai- ją: 
stijoj butų gaminama ir, ’ 
parduodama hoteliuose ir 
restaranuose alus ir vynas, 

I tik nestipresnis, kaip 2.75*;i 
• alkoholio.

Hitehcock, dempkratų ly
deris Kongrese, irgi stoja už

<•» 
rezoliuci-

Lietuvos 
suteiktų 
gyvento- 
tautos ir

Kad busimas 
Valstybės Seimas 
visiems Lietuvos 

jams, be skirtumo 
tikėjimo:

1. žodžio, spaudos ir su- 
.. __ _______ sirinkimų laisvę;

pardavinėjimą lengvo alaus j 2. Kad kiekvienas Lietu- 
ir vyno ir jeigu demokratai! ‘
nominuos jį į prezidentus,! 
jisai tikisi, kad žmonės iš
rinks jį vien dėlto, kad jis 
žadės sugrąžinti alų.

Taleri yra pamato manyti, 
kad alus ir vynas sugrįš. 
Apie degtinę reikia abejoti.

New Jersey valstija reika
lauja, kad sausas įstatymas 
butų panaikintas ir stiprus 

gėrimai sugrąžinti.
New Jersey valstija per 

savo prokurorą rMcCraną 
įnešė į Vvriausį Suvienytų 
Valstijų Teismą bylą, reika
laudama panaikinti taip va
dinamą ."sausą įstatymą.”

Savo skunde New Jersey -{į veikiausia bus jau savo 
valstija nurodo, kad pridė- dienas atgyvenus, 
tasai prie konstitucijos pro- 
hibicijos amendmentas. ku
ris draudžia 'šioj šalyj stip
rius gėrimus, buvo padary
tas nelegaliai, kad 21-nos 
valstijos legislatuios kižgy- 
rė jį priešingu savo konsti
tucijoms budu, ir kad kong
resas neturi teisės daryti 
prie konstitucijos jokių pri- 
dėčkų, reguliuojančių žmo
nių papročius ir dorą.

Toliaus nurodoma, 
tas amendmentas įveda au
toriteto ir galios centraliza
ciją be NeYv Jersey valstijos 
gyventojų sutikimo ir todėl 
laužo suverenas jų teises.

Dar toliaus peticija sako, 
jog tas amendmentas yra 
nelegalis ir dėlto, kad jisai 
panaikina valstijoj mokes
čius nešančią privatinę nuo
savybę. ir podraug naikina 
laisvą ir nepriklausomą val
stijos valdžią, nes atima jai 
įplaukų šaltinį, iš kurio 1918 
m. ji turėjo 32,442,889 mo
kesčių už "laisnius." Beto, 
prohibicijos įstatymas mai- 
.šosi į vidujinius valstijos 
reikalus, trukdo jos valdžia 
ir baudžia žmones kalėjimu 
ir sunkiomis piniginėmis 
pabaudomis.

BROOKLYNO BUBSIU* 
VIŲ UNIJOS DOMAI.
Susekus Rubsiuvių Uni

jos delegato J. Bekampio 
priešdarbininkiškus darbus, 
kada valdžia pradėjo dary
ti ant komunistų ablavas, 
Bekampis, pasinaudodamas 
laja proga, pabėgo iš 
Brooklyno, o tuo tarpu jo 
pasekėjai darbuojasi, kad 
jį išteisinus. Girdėtis, kad 
Bekampis vėl ketina grįžti 
Brookivnan . ir pasiteisinti 
iš daromų jam užmetimiu 
Ar komunistai turi, ar ne
turi padarę pieną, kaip Be
kampį išteisinti, • tas nėra 
svarbu, bet unija turėtų 
pareikalauti iš Bekam
pio legitimacijos ' apie jo 
praeitį, tai yra kad paklau
stų iš kokio kaimo, Lietu
voj, Bekampis paeina? Ar 
nepažįsta jis tenai Mockai- 
čio ir ar nežino apie tą ūki
ninką, kuris žuvo? Taipgi 
unija turi paklausti Bekam
pio, ar jis nepažįsta tūlo 
Brazaičio, 
pridaręs 
Chicagoj yra žmonių, kurie 
Brazaiti pažįsta ir sako, 

Suos skundas nurodo kad ,aba! Panašus į Be- 
kad pS “U?ymaš » Unija turi. žįnoU 
varžo NeYv Jersey valstijoj aį)1u'iena Bekambi J
daktaru praktiką, kad vai-į 
stija to įstatymo nėra užgy- [ 
rusi ir todėl jo vykinimasĮ 
panaikina valstijos teisę 
tvarkyti vidaus reikalus.

Pasipriešinimų "sausam 
įstatymui” į 
Rhode Island, 
setts ir Kentucky valstijos. 
Visos priešingos prohibici- 
jai valstijos remia savo pro
testą daugiausia tuo, 1— ’ 
tas įstatymas laužo valstijų 
savivaldybės teises.

Vyriausis Teismas Wa- 
shingtone išklausė kiekvie
nos valstijos skundą sky
rium. Argumentavimas 
prieš ir už nrchibiciją jau 
uždaryta. Nuosprendį vy
riausis Teismas paskelbs 
turbut birželio mėnesyje.

Jeigu vyriausis teismas 
pripažins, kad "sausas ista- 
tvmas” yra priešingas kon
stitucijos dvasiai, tai stiprus 
gėrimai bus sugrąžinti.

Tuo tarpu už sugrąžinimą 
svaigalų eina didele agita
cija. Ir' "slapieji” dabar tu
ri daugiau šalininkų, negu 
kada nors. Pavyzdžiu gali

tūlo 
kuris Chicagoj 

negerų darbų ?

APIPLĖŠĖ BANKĄ IR 
UŽMUŠĖ POLICMANĄ.
St. Louis, Mo. — Pereitą 

utarninką po pietų policija 
i^rpRkė t?ino-i čia ęavo telefonu kadpareiškė taiP^!ant Easton avė. užpultas 

, Mass c d~i bankas Tuojaus nubildėjo 
j vežimas policmanų, bet plė- 

kišas, kuris buvo vienų-vie- 
u nas, pasigriebęs £20,000 jau 

' bėgo lankan. Policijos už- 
I kurtas, jisai įpuolė į kruta- 
Imųjų paveikslų teatrą. Te- 
inai jis pasislėpė orchestros 
du ?bėn ir, kaip tik tarpdu
ryje pasirodė policija, pra
dėjo šaudyt. Kilo didžiau-! 
sis sumišimas. Trįs policma- 
nai krito sužeisti, o ketvir
tas užmuštas. Galų gale po- 
jlicija Dašovė jį iš karabino 
i ir suėmė. Jis pasisakė esąs 
i Smith.

Drąsa to bandito neišpa
sakyta. Jis pats vienas įnėjo 
į banką ir laikydamas abie
jose rankose revolverį vi
siems liepė pakelti angštyn 
rankas. Banko prezidentas 
Lanigan tuo tarpu kalbėjo 

---- - - . . r ;per telefoną ir manė, kad 
būt kad ir Vermonto va.sti- j.as nors juokais sušuko 
ja, kur kelios dienos atgal j’’rankoš augštyn!" Jis nek- 
svaigalų klausimas buvo j įaj jokios domos ir
balsuojamas valsčių sueigo- plėšikas tuojaus jį šovė. Ku- 
se. Iš 248 valsčių, 12? nu<)al-įbpka prašvilpė pro galvą, 
savo už gėrimus. lai pirmu- nužerdama pluoštą plaukų, 
tinis toks apsireisKimas tot quomeį apsukęs Į kasierin 
valstijos Istorijoj, ik? šiol plėšikas pareikalavo pinigų, 
didžiausis ’ slapiųjų ska,_ Kasierius parodė jam pluoš- 
čius tenai buvo 1J03 metuo- ta poDierjniųw kur buvo apie 
se, kuomet pirmu syk buvo $20,000, ir plėšikas juos 
Įvesta tenai svaigalai. Tuo-'pagnebę? leidosi laukan, 
met 92 miesteliai ^lsayo iiz, panke tuo tarpu buvo apie 

15 kostumierių ir keliatas 
banko tarnautojų. Jeigu po
licija nebūtų tuojaus pribu
vus, jis butu pabėgęs.

saliunus. Paskui tų mieste-' 
lių skaičius kas metai ėjo 
vis mažyn ir pereitais me
tais Vermonte išviso buvo

Pajieškau p^seseiės Marijonos! Pajieškau. Stasio Bągužo, Palėpių* 
Dzeimidžiutes. Suvalkų gub.. Seinų1 kaimo. Atsišaukite, 
apskr.. Veisėjų parapijos., Radzvilo- j Petras Stravinskas
litų kaimo. Meldžiu atsišaukti. (13) j Soniorsit Co., Meversdale, Pa.

Feliksą- Dzeimeilu ’_________________________________
135 North st., bit'.hburg, Ma.-s. ! Pajieškau draugo Juozo Gervetaus- 
” ' “ ~ “. j ~ i ko, jis 1918 m. gyveno Chlcagvje. pas-

Pajieškau brolio Adonio Jurdono, '' 
gyveno Chicago, 111. llakių valsčiaus. 
Margininkų sodos, Kauno gub. Ma
lonėkit atsišaukti arba kurie apie jį 
žino praneškite.

Kazimieras Jurdona
255 Broad'vay, So. Bosu.n.

Pajieškau draugo Juozo Gervetaus- 
i. g;

kiau išvažiavo į
i įsekite atsišaukti arba kas kitas pra
neškite. Yra svarbus reikalas. (14) 

Ale:; Tarazas
912 YVinter st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolio Kazimiero Čepo
nio, Kauno gub.. Panevėžio apskr., 

se- ! Adomavos sodžiaus, gyveno Clevclan- 
brolio Į le. Atsišaukite arba žinantieji jį pra- 

Tumo. Paeina iš Kauno Į neškite. 11 it
Telšių apskričio, Skuodą!

Paluknio kaimo. Tegul i 
patis ar kas žinote pra !

I
Į

i
I

Pajieškau brolio Kazimiero ir 
sers Anastazijos Girdžiunų, į 
Kazimiero 
sėdybos, 
valsčiaus 
atsišaukia 
neškite.

Mergina nuo 18 iki 2 ) metų, kur: i Reikalillga HlOteTis 
norėtų apsivesti ir gyventi ant visa- v. ;l—;dos, malonėkit atsišaukti. Pageidau- pnžiureti stubą ir du vaikus. Y 
jama, kaži mokėtų angliškai, aš esu! Ja“ lanko mokyklą. Bus duodamas 
pasiturintis vaikinas. Su laišku ma-; kambarys,, maistas, o apie rn^est), 
lončkit prisiųsti ir fotografiją. 'tai sutarsime laišku, ar ypatiskai.

F O Gaidys (15) ‘Darbas gerai inoterei pastovus, ba- 
xl l Vine st., ’ Philadelphia, Pa. v»i ” 56 L’*“

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 25 iki 35 metų. Aš 
esu 32 metų vaikinas, mylintis dailų 
■gyvenimą. Atsišaukite, atsakymą 
duosiu kiekvienai. (17)

John Donat
Box 85, Gieen YY’hite, \V. Va.

vos pilietis, be skirtumo tau
tos ir tikėjimo, turėtų bal
savimo teisę;

3. Kad Lietuvos dvarai 
butų padaryti bežemiams ir 
mažažemiams valstiečiams, 
arba nacionalizuoti;

4. Kad bažnyčia butų at
skirta nuo Yjalstybės ir mo
kykla nuo bažnyčios.

•Jeigu šitie dalykai Lietu
vos Valstybės Seimo nebus 
užgirti, tai mes į Lietuvos 
valdžią žiūrėsime su nepa
sitikėjimu.

Waterburio Liet. Prog 
Draug. Sąryšio valdyba:

' Pirm* P. Dapšvs, 
Sekr. S. Senkus, 

Ižd. V. Bagdanavičius.

SUSTREIKAVO KANSAS 
ANGLIAKASIAI.

Pittsburgh, Kan.— Ame
rikos ang?iakasiu unijos 14 
apskričio (Kansas valsti
joj) pirmininkas Howatt 
paskelbė, kad tarp 1,500 ir 
2,000 ankliakadų Crawford 
ir Cherokee pavietuose me
tė darbą ir išėjo į streiką. 
pareikšdam savo -tiesiogini 
protestą prieš prezidento 
Wilsono komisijos nustaty
tąją algą.

Ir vanduo pabrangs.
Brangsta netiktai duona 

ir drapanos, bet ir vanduo. 
Bostono majoras Peters įsa
kė, kad nuo 1 liepos mokes
tis už vandenį butų pakelta 
10 nuošimčių. Tas duosiąs 
miestui apie $125,000 į me
tus daugiau įplaukų už van
denį. Žinoma, žitą sumą tu
rės sumokėti namų savinin
kai, bet jie iš savo kišeniaus 
nemokės. Jie pakels žmo
nėms randą, taip kad tikre
nybėje tie pinigai bus surin
kti iš tų žmonių, kurie sam
dosi namus, taigi iš biednii 
darbo* žmonių.

Kas žinote, kaip ealima padaryt 
oki vandeni, su kurio pageiba galėti- 
itmušti paveikslus nuo kitu paveiks- 
’ų. Arba toki vandeni galėtų gaut- 
•aistinėse, praneškite, gausite atlygi
nimą. . . (15)

Joseph Andrusiunas
613 Milvvaukee av#., Chicago, III.

Pajieškau brolio Antano Narušio 
Pažeriu sod., Skirsnemunės parapijos, 
Raseinių apskričio, gyveno Chicagoj. 
Jis pats lai atsišaukia, ar kas jį žino 
praneškite. (14)

Izidorius Narušis
•73 Congress avė.. Waterbury, Conn 

’ ----------- —........ ■' «—
Pajieškau Boleslovo Baltrušaičio, 

Kauno gub., Šiaulių apskr., Tryškių 
niestelio. Gavau laišką iš Lietuvos 
Malonėkit atsišaukti, ar kas žinote 
eiksitės pnacšti. •

\«eronika Abromavičienė
8 Moore st., Cambridge, Mass.

Pajieškau dėdės Kazimiero Vilimo, 
’.ubausįų kaimo, Kretingos parap 
’Cas apie jį žino 'malonėkite pranešti, 
ir jis pats lai atsišaukia. Yra svarbus 
-eikalas.

Barbora Vilimukė (11)
1510 Wood st.. Philadelphia,'Pa.

Pajieškau draugą Vinco Andrulevi- 
iaus ir Vinco Ditkevičiaus, Vilniaus 

gųb, Stakliškių parap., Gripiskės kai
no. Turiu svarbų laiska nuo gimimų. 

Jonas Markūnas (15) 
445 Portland st., Cambridge, Mass

Pajieškau Jurgio Bagdono Garlevos 
miestelio, Suvalkų gub. Brolis Tamo
šius nori žinoti ar esate gyvas, ar m;- 
ręs. atsišaukite arba- kas jį žinote 
praneškite.

Laurinas Jurgelaitis (14)
2003 Peoria Rd., Springfield, III.

MiĮolas Zdanavičius iš Lietuvos 
oajieško S'mano Mačiunsko, Džekio 
^Jokūbo) Sadonio. Adomo Sadonio ir 
Juozo Zenevičiaus. Jie gyveno Ameri
koj. Kas apie juos žino, tegul praneša 
man, o aš nusiųsiu jų adresus Lietu- 
von- ..... (14i

Vilimas Sadonis
261 Athens st., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Vladislovo, pus
brolių Jono Kuntausko, Justino ii 
luozo Misevičių. Panevėžio apskrido 
■’ušalatos paiap.; jie ptįs ar kas juos 
žino praneškite. 111)

-V. aSUStU!Il<iS
2029 Cahvell st., Pitt.-buigh. Pa.

ANTANAS GRIGAS 
apijos, Kauno rėdybos 
įtvažiavęs Amerikon, 
■eikalas. atsišaukite.

Liudvikas Pleikis
877 Cambridge st. 

Cambridge, Mass.

Paiieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 27 metu. Aš esu 26 metų 
vaikinas. Su pirmu laišku meldžiu 
paveislėlio. Paveikslą ant reikalavi
mo grąžinsiu. Atsišaukite. (14)

1*. J. S.
663 Superidr st., Kenosha, Wiss.

Paiješkau brolio Stai-.islovo Kiau- 
akio. Kauno gub., Raseinių pav. 
Landžių kaimo, gyveno Pittsburgc 
nainose. Jis pats ar kas ji žir.ote pra 
teškite, už pranešimą skiriu $5 atlv- 
ųnimo. (15)

Agnė Varnelier.ė
211 Kirst st.. Elizabethport. N. J.

Pajieškau sesers dukties Kaštanui 
os Vaitkiutės iš Kauno miesto, gir 
įėjau, kad ženota su Juozapu Krikš 
riunu. Meldžiu atsišaukti arba ka 
nnote praneškite. (11)

John Tautkevich
256 Patapco st.. YVcstport. Md.

Pajieškau švogerio Jono Ališaus- 
io. Domeikių kaimo, Užventės par., 

Maulių apskr., gyveno Clevelande. 
leidžiu atsišaukti arba kas jį žinote 

iraneškite. (14 >
Jcnn Kaniauskas

16 Knox st., Lewiston, Me.

T. Ba’ trušuitis
20 I.incoln st.. Bnghton, Mass.

----- -----------------------^7-----
Pajieškau merginos 

iau apsivesti, 
os pažiūros, 
na. Atsišat 
eikslų, plačiau

su kuria gale- 
Aš esu lietuvis lais- 

mylintis dorą gyveni- 
kdamos prisiųskite pa- 

susirašinėsime laiš- 
(14.

Pajiekšau Stanislovo Gedrimo, gy 
enąs Pepperell. Mass. Seniau gyve 
•ęs Lavvrence. Meldžiu atsišauti. a 
as jį žinote manesk-t^. _ (15

J. Sereikaitė
Ita. 12, Bo.x 53S, l.av.rence. Mas-

Pajieškau pusseserių Juzės ir On<> 
r švogerio Pautaus' ių. Kauno gub 
liršlių parapijos, Burbiškiu kaimo 
leidžiu atsišaukti. (14)

Domininkas Baitkus
Box 539. Sagamore, Pa.

Pajieškau brolio Laurino I.iutkau- 
pirmiau gyveno Neshua. N. H.; pus 
irolio Juozo Tumseviciaus. pirmia. 
vveno Chicago. Iii.: kūmo Miko Šu 
io, pirmiau gyveno British Colum 
.•!>, Kanadoj: Jono Juškevičiaus, pi: 
niau gyveno YY’orcester, Mass. i 
larijonps Lekitaines. pirmiau gyve 
■o Newton Up;>er Kalis. Mass. Vi: 
>aeina iš Kauno gubernijos. Meldž:- 
itsišaukti. nes turiu svarbių reikab- 

Kazmiieras Liutkus (14
8 YViget sL, Boston. Mass.

Pajieskau Y'ir.co ir J 
iu. Vilniaus gub., 
įvirgždėnu kaimo, 
aukti, arba žinantieji pranešti; turit 
varbų reikalą. (14

Feliksas Klimkevičia
211 E. Main st.. Plymonth, Pa

Pajieš- au nusb-olio Petro Pušmsk 
Telšių aps' ričib. Sedos vaisė , Židik 
larapijos. Kas žino malonėkite pra 
’ešti arba pats lai atsišaukia.

Alex. Šaulytis
'317 Bei! avė.. McKees -Rocks, Pi

Pajieškau dėdės Mikoio M«tekoni 
Ukmergės apskričio. Girvakarių so 
'žiaus. gyveno Philadelphia. Atsi 
šaukite arba kas iį žinote praneškite 

J. Pavelson
168 Maujer st.. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolių Aleksandro. D' 
nininko ir Vincento Lileikių. vis 
3rokorių kaimo. Naumiesčio parap- 
’os. Tauragės apskr.; taipgi Aioizr 
Ylaruvaldo. Paplyškes kaimo. Meldži 
itsišaukti arba kas žinote malonėki 
'rnnešti, turiu svarbų pranešimą i 
Lietuvos.

Pranciška? Lileikis
32 Canton st.. Montello, Mass.

Pajieškau švogerių Y.ladislcvo Ja 
■ulevičio ir Antano Rekežio, senia- 
rvveno Chicagoj. dabar nėžirau. is 
■iu svarbų reikalą ir meldžiu atsi 
šaukti arba kurie žinot praneškit.

F. Focius
124 Berkshire st.. Cambridge. Mass

Pajieškau brolio Stanislovo Gestau 
to, kuris išvažiavo nuo tėvu iš See!y 
viiJe. Ind. i W. Va. mainas. Tėvai, bro 
lai ir seseris yra pasilge. atsišaukite 
trba kas žinote ji praneškite. (15 

Charles Gęstamas
3724 So. Paulina st., Chicago, Ilk

Pajieškau moters Agnieškos Taut 
kienės. gyveno Afrikoje,girdėjau at 
važiavusi Philadclphijon. Meldžiu at 
si šaukti.

• Stanley Tautkus
627 W. Madison st., Chicago, III.

Pajieškau Franc<škaus ir Julės Scš 
'tauškių, draugo Stanley Ruikio; vis 
Telšių apskričio. Viešvienų miestelio 
Malonėk’te atsišaukti. (16)

Domininkas Bedva
153 Main .‘•t., Hartford, Conn.

Pajieškau švogerio Felikso Jas 
nunto, gyveno Brooklyne: Kauno re 
Ivbos, Židikių valsčiaus^_Scdos para 
pijos. Atsišaukite. . (15'

Jonas Buzveitis 
2207 137-th st. Indiana Ilarbor. Ind

Pajieškau dėdės Amano Brazaus- 
’<io ir Monikos Brezauskiutčs. girdž
iau g"vena Nc.v Britane. Jie pstp 
irbu kas žino malonėkite pranešti.

Stanley Faltraitis (15) 
461« Vincennes avė., Chicago, III.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius pabėgimus, nusk- 

riaudimus. pasigarsinimus iš ko
kių vietų paeina, pirkimus, parda
vimus. pajieškojimus giminių arba 
draugų, "Keleivio” skaitytojams 
skaitome po 2c. už žodį pirmą sykį 
ir po 1 %c. už sekančius sykius. 
Neskaitvtojams skaitome po 3c. už 
žodį. Taipgi už apsivedimus skai
tome jk> 3c. už žodį.

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

"KELEIVIO” A DM.
255 BROADYVAY.

SO. BOSTON. MASS.

Pajieškau Brolio Jouzapo Miliaus- 
io, Suvalkų gub.. Mariampolės aps- 
ričio. Turiu svarbų reikalą, atsišau- 
ite. _ (H)

Marįjona Navickas
1213 Moyamensing avė., 

Philadelphia, Pa.

Pajieškau Pranciškaus Tiknio, pa
inu iš Kauno gub.. Šiaulių apskr., 
'•ruzdžių parap., Manušių kaimo, 
lyveno Montellej. Meldžiu jo paties 
r kas žino pranešti. Turiu svarbių 
inių iš Lietuvos. (15)

Gasparas Gedominskas
Box 136, Medvvay, Mass.

Pajie.šl au Stanislovo Taurinskio, 
aeina iš Kauno gub.. Telšių apskr., 
aties parapijos., Gedučių kaimo, 
yveno Montreal, Canada. Turiu 
varb'ų žinių iš Lietuvos. Atsišauki- 
? aiba kas apie jį žino praneškite.

Justinas Beinors (14)
14928 Cente i avė., Harvey, III.

Pajieškau brolių, seserų, giminių 
■ pažįstamų, gyvenančių Amerikoje; 
ilniaus gubernijos, Trakų apskričio, 
'zuguočio parapijos. Malonėkit atsi
sukti. (15)

Tony J. Gudelauskis
Box 16, Kori, Plain, N. Y.

Paiieškau
uliauskių; abu Vilniaus gub., 
>skričio, Varėnos parapijos, 
■atbus reikalas. Atsišaukite.

J. A. Y'itkauskas
73:> YV. Baltimore St..

Baltimore,

PRANEŠIMAS. .
visiems, kurie 

"PATARMĖS 
LYTIES DA- 

______ " su specialiu patarimu mo
terims. jau spaudoje ir už kiek laiko 
bus gatava. Todėl meldžiame nerus- 
tauti, kad ne taip greitai atspausd'in- 
sim kaip buvo manyta. Taipgi turime 
pastebėti, kad moterims, kurios 
knygą užsisakė verta palaukti, 
jos turės .nemažą iš jos nauda.

Moters, kurios da neužsisakė 
i knygą galite užsisakyt Ja dabar. Ga
lite siųst nioney orderį arba popieri
ni dolerį pažymėdami aiškiai savo 
.-arda”ir pavardę. ( -

MRS. F. J. STROPUS
8 Loring «(.. So. Boston, Mass.F.

Box 251.
U. - ■ ........... .  -

I*a>ieškau apsivedimui merginos, 
-u<> 2! iki 27 metu. Platesnes žinias 
uteiksiu laišku. Atsišaukite.

J. Lukas
Ciinton. Ind.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 25 metų, be skirtumo tikė- 
l mo. Aš esu 24 metų vaikinas. Atsi
šaukite prisiųsdamos uaieikslėlį. <15* 

J. Vaiinski
5.23 Lapham st., Milwaukee. Wis.

TIK VYRAMS. Turime labai dailių 
paveikslų, kurių iki šiolei nesate ma
tę. Prisiųskite vieną dolerį o 10 to
šių paveikslų aplaižysite. (11)

P. LEBEDNIKAS
R. S. SM Rutland, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės be vaikų, nuo 23 iki 27 
metų, kuri butu gera gaspadinė. Pla
tesnes žinias suteiksiu laišku. (15) 

Alex Rimkunas
18 Spring st.. Unicn City, Conn.

PARSIDUODA KARMA. 40 akerių 
žemės, su mažais budinkais. 10 akerių 
vra apsėta rugiais ir kviečiais, 15 
ikerių pavasariniais javais galima 
bus apsėti; per vidurį farnios teka 
ipelis, tarpe 2 geležinkelio stočių, ar- 
i gero kelio. Randasi ant farmos 
nedžių lentoms apie 25,000 pėdų. 
Kaina tik $2,000. Platesnių žinių 
Klauskite: (141

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

Pa'ieškau apsivedimui lietuvaitės, 
i'>r> 20 iki 30 metų. Aš esu 25 metų. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku. At
sišaukite prisiųsdamos paveislėlį.

J. A. Sim. (15)
3022 W. 40-th st., Chicago, III.

Pai'eška” apsivedimui merginos, 
nuo .'3 iki 25 metų. Meldžiu atsišauk
ti prisiunė'ant paveikslą. Atsakymų 
sukeiksiu kiekvienai.
' ' T J. S.

827 Moulbery St.. N. S. 
Pittsburgh, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
•ubą našlės l>e vaikų; Ik* skirtumo ti
kėjimo. Aš esu 30 metu amatninkas. 
Merginos mylinčios ramų gyvenimą 
atsišaukite. (11)

George Strauss
208 Market st., Norfolk, Va.

Pa’icškau pažįstamo Petro Svote- 
•o, iš Suva’kų rėdybos, Bartininkų 
aisčiaus, Bajoru kaimo, gyveno YVa- 
■>rbury. Conn. Jis pats ai atsišaukia 
rba 1 as ji žinote praneškite, 
vai bus reikalas.

Jonas Pačenkis
79 Court st., Eiizabcth. N. -J. i
—---------------------------------------------------- '
Paiieškau draugų ir giminių, paei-j 

ančių iš Ukmergės apskričio. Šėtos. 
aisčiaus ir parapijos. Malonėkit at- * 
'šaukti.

YViiliani Ambrose
Bcx 13*>, Cementon. N. Y.

TIK PAMISLYK.
100 FOTOGRAFIJŲ UŽ $2.00

įdek už 2c. markę, o gausi sampe- 
lius pa*: (15)

GEORGE PHOTOGRAPIIER
Box 69. Walerbury. Conn.

Pajieškau brolio Povilo Mucinskio, 
Ukmergės apskr.. Deltuvos parapijos, 
tkečiu sodžiaus. Paskutini la>šk i 
avau iš Indiana Harbor 1917 metais. 
~a labsi svambus reikalas, atsisau- 
ite arba ka« žinote praneškite.
Miss Kostanciia Mucinskaitė, (15) 

(Tsiunienė)
33 YVasbir.gtcn st.. YVaterbury. Conn

"ATARMĖS MERGINOMS APIE 
LYTIES DALYKUS JAU 

SPAUDOJE.
Minėtą knygą parašė M. H. San- 

(15) ger, vertė J. Stropus iš anglų kalbos. 
| Antroj laidoj bus prirengta naudin- 
Igu. naujų patarimų, kokių nebuvo 
pirmoj laidoj. Šiuose patarimuose bus 
parodyta, ką daryti, kad būti sveika 
ir laiminga. Taigimoterįs, kurios dar 

laukiamos knygos, tai 
tuoj. Rašykit aiškiai

Pajieskau Zofijos Didvaitės, Telšių 
nskričio. Gaudikaičių kaimo, gyveni 
’ort P’ąin. N. J. Turiu svarbų reika- 

atsišaukite. (15)
Fra” i t Vertei

226? Lakeside ava., CIbveland. Ohio.

Pajieškau dėdės JONO KREIVIO, 
urmiau gyveno Scranton, Pa. Paei- 
•a iš Deltuvos miestelio, Ukmergės 
■pskr. Mano tėvą® numirė, o dėdė 
\ntanas išvažiavo i Lietuvą, tode’ no- 
ėčiau gre'tai susižinoti. (16)

Barbora Kreiviukė
138 Athens st.. So. Boston, Mass.

Paiieškau Pijus-* Menkaičio. Vilka- 
iškio pnskri'io. Užbali” kaimo. Ga- 
-*™> laišku iš Lietuvos r.up jo tėvo. 

Meldžiame atsišaukti. (15)
Magdalena Bartašiutė 

2165 Oregon avė.. Cleveland, Ohio.

Paiiešlan pusb’-ol'o Simano ir pu-- 
eserės Uršulės S’lgaiiti, . švogorio 
’uozo Gr’šfeus: Raseinių apskričio. 
I'au-agės valsčiaus. Pagramonės na- 
apijos. Getkaičiu kaimo. Atsišaukite 
■rba kas juos žinote praneškite.

Petras Ai:galis
317 Bei! avė.. MeKces Ilocks. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarp 25 ir 30 metu, be skirtumo tikė
jimo; aš esu 28 metu amžiaus. Su 
pirmu laišku malonėkit prisiųsti ir 
paveikslų. Vaikinu nrašau nerašinėti.

J. E. Simons (11)
607 Glcnvictv avė..

Highland I’ark. III.

PARSIDUODA .MOTORSIKLE
Harley Davidson 18—20 metų Žal

svai pentitas su side car. ant dvejų 
ilinderių, ratai aptraukti naujais ro- 

bais, 3 sėdynės ir visos tulšis. Ant 
dde car’io yra uždkngalas nuo lie
taus. Parsiduoda už $280.00. (15)

Alex Brazauskas
70 Jersey st., Ansonia, Conn.;

PASINIU ĮMIKITE PROGA.
• PARSIDUODA RITERIO išdir- 
bystė su visomis mašinerijomis, kas 
*ik rpiguli prie išdirbystės. Gali pirk- 
i bile jfienas. Savininkas išmokins 

viso darbo. Biznis išdirbtas. Kartu 
rausi ir visus kostumerius. Priežas
tis pardavimo savininkas apleidžia 
Suvienytas Valstijas. Kas norite tu
rėti gero pelno kreipkitės šiuo antra
šu: (7
1707 So. Halsted St., Chicago, III.

BARGENAS! 2OO AKERHJ FAR
YIA PARSIDUODA PIGIAI. Geras 
namas. Namas, 2 barnės ir kiti nau
dingi budinkai. Virš 100 akerių iš- 
lirbtos. Kitkas vra ganyklos ir giria. 
Upelukas bėga per farmą ir yra 
tuvių, 2 mylios nuo miestelio. Augš- 
tos mokyklos ir bažnyčia, 3 bertai- 
niai mylios nuo apskričio mokyklos. 
’8 akerių užsėta kviečiais. Gera žemė 
•r viskas užauga. Kaina farmos 
įiSOOO. Pusę reikia įmokėti, kitką pri
ima ant išmokėjimo. Gali pirkti su 
banda, arkliais ir mašinomis. .Jeigu 

I su visais įrankiais ir gyvuliais kaina 
(811,000. Aš noriu parduoti tą farmą 
■ todėl, kad išvažiuoju į Europą. Už

jausti raiite lenkiškai, angliškai ar- 
i ba vokiškai. (17)

FRA.NK CHOJNACKI
I BOX 236, LUTHER, MICH.

r.euzsisakčt 
užsisakykite 
juodyta (ne paišiuku). Išpirkit money. 
orderį, ar popierinį dolerį įdėkit į • 
laišką, užrašę kam ir nuo ko siun-1 
čiama.

PASAULIU RATAS.
Astronomiškas aprašymas musų 

saulinės sistemos. Moksliška knyg3 
■u paveikslais. Vertė iš rusiško J. 
Stropus. Ją galima tuojaus apturėti i 
tik už 25c.

2. Kovotojas Už Teisybę. Šioji 
knygelė parodo kiek prisiėjo nukentė
ti už teisybę, kada nujodę tų veid- i 
•nainių niekšystę. kuriems žmonės į 
aklai tikėjo. Minėta knygelė išleista 
F. Milošauskio. Jos prekė 25c.

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

Virš paduotas knygas galima tuoj j 
gauti; laukt nereikės ir už čia pa-, 
žymėtas knygas galima pašto ženkle- Į 
liais siųsti po 2 
•Jo:

FARM0Į5! FARMOS!
Pirkite Farmas didžiausioj lietuvių 

i kolonijoj; čia jau yra nusipirkę far- 
! mas suvirs 400 lietuvių, dėlto kad čia 
i yrageriausios žemės, molis su juod- 
1 žemiu. Niekur nėra taip tirštai lietu
viais apgyventa kaip Fountain mies
to apielinkf. Aš pardavinėju žemes 
»o visas lietui ių apgyventas koloni
jas. Taipgi turiu daug Karmų ant 
nardavimo apie Scottviile, Mich. Tas 
farmas parduodu labai pigiai. Reika
laukit farmų kataiiogo. (17)

J. A ŽEMAITIS
R. 1. FOUNTAIN, MICH.

F. J.
8 Iztring st..

STROPUS
So. Boston, Mass.

FARMA IR BIZNIS.
Parsiduoda labai pigiai didžiausioj 

lietuvių kolonijoj gera farma. Ture- 
iamas 2 farmas ir biznį abiejų far- 
mu negaliu apdirbti, užtai parduoda 
labai pigiai. 11.8 akerių farma, budin
ai. sodnas jaunas. 60 akarių dirba

mos žemės ir apsėta rugiais ir kvie
čiais; žemė gera, viskas auga. 88 akc
ijai gero miško ir ganyklos geros, 
oer ganyklas bėga upė labai žuvinga; 
vienas blokas iki geležinkelio stoties 
:r apie tų stotį daug vasarnamių, iš 
;ų daroma gerą biznį, parduoda
mi viską namie. Platesnių žinių 
kreipkitės laišku įdėdami marke už 
2 centus. (15)

ANTANAS LESKAUSKAS
Lake County. PEOCOCK MICH.

Parsiduoda puiki farma.
4 mailios nuo Brocktono. kur di- 

Į tižiausia yra čeverykų išdirbvstė, nc- 
I didelė upė. 10 minutų nuo karo, '5 
minutės iki traukinio; 10 ruimų na- 

i mas. didelė barnė, gyvulių, vištų, vi- 
• sjs farmos mašinos, pakinkymai, ve- 
i žimas, gražus sodas. 36 akeriai že
mės; žemė lygi, maišyta juodžemiu, 
veik visa išdirbta. Ant tos farmos 
yra visai naujai pastatytas namas, 
galima pirkt abu sykiu arba po vieną. 
Priežastis pardavimo yra ta, kad sa
vininkas išvažiuoja į Lietuvą. Kas 
tik yra ant tos farmos parsiduoda 
labai pigiai. Pasinaudokite proga. 
Norint platesnių žinių klauskite

A. RASTINAS
.. 35 W. Sccond St.. Room 48, ..

SO. BOSTON. MASS.
PARSIDUODA KARMA apie 

akerių žemės, l akeriai dėl sodinimo 
tabako, o kiti kitokiems vaisiams; 
puiki ganykla, naujas namas ant dve
jų lubų, 8 dideli kambariai, cimantuo- 
ias skiepas, prie durų šulinis, barnė, 
geras arklys ir visi žemdirbystes 
įrankiai; arti mokyklos ir dideliu ta
bako dirbtuvių. Parsiduoda pigiai. 
Kreipkitės:

A. VAICEKAUSKAS
36 Sheldon st., Hartford, Conn.

PAVEIKSLŲ KNYGA.
Šita knyga susideda iš 352 pusla

pių ir talpina daugiau kaip 350 auk
štos dailės paveikslų. Šitoje knygoje 
parodoma dailiosios lyties, atidengta 

įvairiose pozose. Knygos
Pajieškau apsivedmini f______

arba našlės nuo 17 iki 29 metu, kuri išvaizda, 
sutiktu civiliai apsivesti ir vesti do- miera 8x11 colių. Tvirtu audeklo" ap- 

i be skirtu- daru (angliškas tekstas). Kaina su 
Aš esu 27 metų vaik'-. prisiuntimu tiktai $3.95. Reikaiauki- 

r>as. Atsišaukite prisiųsdamos paveik- te pas- (14)
sieli. ' f 14) 1 ------- - --------------

■ J. S. Savlyns
212 So. 9-th st., Brooklyn, N. Y.

ite pas:
I CH4S. P. URBANAS.

912 W. 34-th St. Chicago, Iii.

Vyrai iš kitų šalių
Klauskite musų apie 

riLIETYSTeS POPIEKAS. TIESAS, 
DARBUS. 
LIAVIMA.
MOKYTIS PILIETYSTĖS IR TI 

Lįskite
Amerikoje iaustumėties namieje.
LAYVRENCE AMERIKA.NIZAT1ON 

OFFICE
35 JACKSON ST..

LAURENCE. MASS.
CHARI.ES s. B0DWELL, E.xec. See.

Notary Public
Utaminkais ir Seredomis 

vakare. Kitomisdietn mis iki

LAIŠKU RAŠYMĄ. KE 
MOKYTIS ANGLIŠKAI,

(15) 
iki 9 '• 
5 vakare.

CHARI.ES


B

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

Lietuviškai scenai parūpino V. K. RAČKAUSKAS.

(Tąsa)
Svetys.— Atidarykime duris ir visi sy

kiu išstumkime ji laukan!...
Gustavas.— Ne, ne, nereikia skandalo! 

Jis gali užpykti... Jis labai pavojingas: mil
žino spėka... Ir nebandykite! Žozef ir aš — 
o juk mudu ne maži vaikai — ir tai negalė- 
jova stumtelėti ji iš vietos anei kiek. Įsta
bu ! Jis stovi, tarsi vinimis prikaltas prie 
žemės...

Ašilys.— Kas-gi jam pasakė, kad kū
nas yra ten ?

Gustavas.— Tai V-iržini; ji viską išple
pa...

Viržini.— Aš, ponuli? Ak, ne, galiu pa
sakyti... Aš dirbau, aš tik tiek ir sakiau: 
taip, ne ir daugiau nieko... Ar ne tiesa, 
Šventas Antanai? (šventasis neatsako). 
Na, atsakinėk-gi, jei tave mandagiai klau
siu!

šv. Antanas. (Kaip ir iki šiol, nuolai
džiai).— Ji man nepasakė.

Viržini.— štai matote... -Jis yra Šven
tas!... Jis iš anksto viską žinojo... Jis viską 
žino, aš jums sakau...

Ašilys. (Prisiartina prie šventojo ir 
ploja jam draugiškai per lieti).— Na, klau
syk, drauguži, pasijudink-gi iš vietos! Po 
velniais!

Svečiai.— Išeis... neišeis!...
Ašilys.— Aš turiu sumanymą...
Gustavas.— Koki?
Ašilys.— Kur yra daktaras?
Vienas svečių.— -Jis dar prie stalo: bai

gia valgyti upėtakas...
Gustavas.— Pašaukite daktarą. (Eina 

tūli jo pašauktų). Teisybė, jis yra beprotis. 
Tai jau daktaro dalykas.

(Įneina daktaras su nilna^burna valgymo ir skarele, 
parišta po kaklu).

Daktaras.— Kas čia tokio?... Bepro
tis?... Ligonis?... Girtuoklis?... (Pamato 
šventąjį). Tai elgeta! Čia nieko negelbės! 
Kame dalykas prieteliau? Blogai einasi, 
a? Nori gal ko?

š’č. Antanas.— Noriu prikelti iš numi
rusių panelę Ortans.

Daktaras.— Puikiai; aš suprantu... ta- 
r/.ista nesi gydytojas... Pavelyk man tamis- 
ta pačiupinėti ranką! (Čiupinėja pulsą). 
Ar tamista nesergi?

šv. Antanas.— Ne.
Daktaras. (Čiupinėja jo kaktą ir gal

vą).— O čia?... Ar tamista nieko nejauti, 
kaip aš spaudžiu pirštu?

šv. Antanas.— Ne.
Daktaras.— Puikiai!... Ar tamista nie

kuomet nejautei galvosūkio?
šv. Antanas.— Niekuomet.
Daktaras.— O praeityje?... Ar nebuvo 

kokių nors nesmagių atsitikimų? Taip, ži
nai, jaunystės paklydimų?... Tamista sup
ranti apie ką aš kalbu?... Ar viduriai nėra 
užkietėję? O liežuvis?.. Pažiūrėsime... 
Gerai, labai gerai. Atsikvėpkite giliau... dar 
giliau, dar, meldžiu!... Gerai.. 
mista nori, geradėjau?

šv. Antanas.— Aš noriu 
kam bari.

Daktaras.— Ko?
šv. Antanas.— Prikelti iš 

panelę Ortans...
Daktaras.— Jos nėra tenai.
šv. Antanas.— Ji ten, aš ją matau...
Gustavas.— Męs nuo jo nebeatsikraty- 

sime!
Ašilys.— Įleisk tamista jam po oda vai

stų !
Daktaras.— Kam?
Ašilys.— Kad užmigdyt... 0 po 

męs ji išnešime iš namų.
Daktaras.— Ne, ne, nekalbėkite 

kų... Prie to tai butų pavojinga.
Ašilys.— Tai jam bus blogiau; tas

sų neapeina... Mums niekas nemoka už tat 
kad męs dabotumėm bepročius, valkatas ir 
girtuoklius...

Daktaras.— Ar norite žinoti, ką aš 
misliju ?

Gustavas.— Meldžiu.
Daktaras.— Męs turime prieš save be

proti, maniaką, visai nepavojingą bepro
ti, bet jis gali būti pavojingas, jei męs jam 
prieštarausime... Aš pažįstu tokį ligos apsi-

reiškimą... Męs čia visi esame savi žmonės 
ir prie to. nors tas bandymas ir butų keis
tas, vienok aš nemanau, kad jis galėtų įžei
sti atmintį gerbiamos musų nabašninkės... 
Ir todėl aš nematau kliūčių, kurių dė.’ei męs 
negalėtume pavelyti jam įeiti i aną kam
barį — tokiu budu męs išsigelbėsime nuo 
nesmagumų ir išpildvsime tą jo nekaltą 
prašymą.

Gustavas.— Niekados!... Prie ko mes 
prieisime, jei kiekvienas perėjūnas panorės 
lįsti į šventas garbingos šeimynos paslap
tis po priedanga kvailo noro prikelti iš nu
mirusių y patą, nepadariusią niekam nieko 
blogo...

Daktaras.— Kaip jus norite, nuo jūsų 
viskas priklauso... Iš vienos pusės neišveng- 
tinas skandalas, nėsa, niekas neprivers jį 
atsisakyti nuo savo užmanymo; antra pusę 
-ertus— mažas nusileidimas prieš jį nieko 
jums nereiškia....

Ašilys.— Daktaras turi tiesą.
Daktaras.— Nėra ko bijotis, aš atsa

kau už viską. Galiaus, męs visi ten busime 
•r Įeisime sykiu su juo...

Gustavas.— Gerai, pabaigkime-gi su 
tuo... Ypačiai — niekam nereikia pasakoti 
įpie ši juokingą atsitikimą.

Ašilys.— Tetutės brangumynai randa-
i ant konsolės...

Gustavas.— žinau... Aš dabosiu, nėsa, 
tiriu tau prisipažinti, aš neužsitikiu... (Į 
šventą Antaną). Eikime čia, meldžiu, eik 
amists.... Greičiau, męs dar nepapusryčia- 

vome...
(Visi eina į kambarį po dešinės; šventas Antanas su 
jo aurevia blizga. Uždangai.

(Kadangi veikalas "Šv. Antano Stebuklas” 
ilgokas ir turėtu tęstis per laikrašti gana il- 
todel užbaigę pirmą aktą, pertraukiame, 

riša veikalą, galės

«s;

•ra
tai, ___  ____ .,r ........ «...
ru kurie norės perskaityt v 
-įpirkti knygutę. Kaina 25c.)

% ______________________

JAUNAVEDYS
Naktis tamsios, vėjai ūžia. 

Nuvykau aš pas Katružę 
Ir užtraukiau tra-lia-lia, 

Sveika gyva, panele!

-Jei tu nori ištekėti.
Eikš su manim pas’kalbėti; 

Aš su piršliu ateinu, 
Tave vesti ketinu!

Jiji mane apžiurėjo
Nuo pat kojų lig galvos; 

Vest su manim prižadėjo 
Ir pasogą tėvas duos!

Tad ko ta-

ieiti i aną

numirusių

tam

nie-

mu-

O

f

kkceivii

į
>

Ar
Turit
Mažą
Brolį
arSėserį?
Jeigu turite, tai peržiurčkit j? 
ir persitikrinkit, ar jie švaręs. 
Sugedę dantį* užnuodina maistą, kuri
jie valgo, užgauna virškinimą.ir nuo 16 
paeina visokios ligos, dėlei ko motinai 
prisieina daug bėdos panešti..'

vardas 
“COLGATE” ant 

toiletinių dalyku yra kaip 
‘STERLING” ant sidabro. ‘

dantis V'engkit dantų ligų. Eikit aptkkon ir 
reikalaukit Colgate’s. Pasidėkite tai 
kur prausiatės ir mokinki! vaikus kas 
rytas ir va karas šveisti ju dantis su 
atgaivinančiai skaniu

CQLOftTE’S'RtBBON CREAM
“GERI DANTIS” ( COLGATE & CO. “GERA SVEIKATA”

^REIKALAUKIT COLGATE S ŠIANDIEN

I

Jei
nu

Svarbus pranešimas.
Turiu už garbę pranešti lietuviškai 

visuomenei, kad jau išėjo iš spaudos 
senai pageidaujama knygelė "TEI
SINGAS KELIAS PRIE TURTO.’ 
Šita knygelė išaiškina daug biznic 
ir šidirbystės paslapčių. Ji parode 
kaip su mažu kapitalu gali pradėt' 
savo bizni ir daryti gerą pelną sau 
šita knygelė parodo kaip daryti mui 
’ą, -Jažurka. amoriję, langams valy 
-lyteles, peiliams valyti milteliu: 
drapanoms plauti miltelius, ”ketčir 
pa,” gyduoles, vyną ir daug kitų dali 
kų. Šitoj knygelėj yra pasakyta kr 

įgalima gauti beveik už pusę prekė 
laikrodėlius žiedus, špilkas ir kiti' 
auksinius daiktus. Šita knygelė yrt 
•■eikalir.ga kiekvienam žmogui. Jeig 
■tanai važiuoti į Lietuvą, tai šit- 
knygelė atidarys tau akis ir parodys 
kad Lietuvoj reikia visokių produktu 
•ai tu galėsi uždėti dirbtuvę Lietu 
veje ir daryt gražų gyvenimą. Ne 
<ita knygelė viską pilnai išsBškin: 
O jeigu Amerikoje gyvensi, tai ta 
ta knygelė d.a labiau via reikalingi 
nes gali palikti turtingu sekdama 
nurodymus iš šitos knygelės. -Teig 
nemanai į bizni eiti tad vistiek tu b 
tos knygelės negalėsi nes ši;
knygele parodo kaip/’siamie padam 
i kava labai skanią-^ir sveiką gert 

Taigi pirk ir skaityk "Teisingas kr 
’ias prie turto” ir pagerink savo i 

itu gyvenimą. Užtai šiandien skaity 
tamas šitą svarbų pranešimą tu< 
naimk plunksna į rankas ir liepk pri 
siųsti jums "Teisingas kelias prit 
turto." Prekė šitos knygos tiktai vie
nas doleris su prisiuntimu. Pinigu 
prašau siusti mor.ev orderiu arba po 
pierini dolerį i laišką gerai suvimo 
:ęs. Adresuokite šitaip:

W. YURKUS,
618 W. 31-st St., Dept A. 

Chicago, III.

MEILĖ IR 
DAILĖ

Smagiausia 
ir Įdomiausia 
kny;.a skaity
ti. 210 pusla
piu 20 pavei- 
rsliį. Kaina 
4.00. Reika
laukite pas:

A. Margeris,

S23 St. Pas! Avė.

III.

Pinigns siųs- 
cite: doleri, 
aiške. ar mo- 
lev ordcr’j.

I

KELEIVIO’.’SKAITYTŲJŲ 
DOMAI.

GERS. ”KEL.” SKAITYTOJAI!
Jus žinot, kad visokie spaudos 

dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangiau negu me
tai atgaL Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiau atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėti. Podraug iheldžiame 
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina 
darbininkų reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrų.

Su pagarba, 
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.

(15

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Jentholatum Co. Prieš eisiant gult 
štepk veidą mosčia per kelis vakarus. 
> padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu. 
Toji mostis išima plėtmus raudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu 
sės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųs1 
r štampomis.

J. RIMKUS.
?. 0. BOK 36, HOI.BROOK, MASS.

Alų, midų mes ragavom,
Per naktelę ulevojom,

Ant rytojaus nuvažiavom
Ir prie vinčiaus tuojaus stojom.

Vakar buvo mergužėlė, 
Šiandien moteriškė;

Vakar buvo svetima dar, 
Šiandien jau namiškė!

Atsikėlęs ankstį rytą
Žiuriu — jau pačios nėra! 

Ji kur gavus vyrą kitą 
Nuo manęs pabėgo!...

Nėr pasago, nėr pačios, 
Kas-gi mane pabučiuos?

Ir skatiko neturiu, 
Kitos vesti negaliu!

Eičiau jurėn gal prigerti,
Nes nenoriu jau gyventi, 

Bet bijau, kad nesušalt, 
Galiu kosuli pagaut...

Eičiau girion pasikart.
Tad nereiktų laukų art,

Bet kas duoną man uždirbs, 
Mano kūną kas maitins?

Žudyt save negaliu!...
Tokią širdį jau turiu:

Gaila savęs ir pačios — 
Lauksiu kol ji parvažiuos!

Prisiuntė Samsonas. ...

Gerbiamieji tautiečiai!
Pranešam, kad mes atidarėm 

DR ABUŽI V KRAUTUVE, vardu Bi- 
i\ita CMhinjr ('o. Mes už taikom la
bai puikiu 

reikalirjfa 
viepiąs ir

Mes
visokių drapanų, 
ėeve-ykų. visko, 
apsirengimui, 
jerzu

krautuvės, nes

laiko r
Tede!

i

siutų, 
kas tik 
Tavoras 

kožnas vienas bus 
kas pirks iš musų 
as praktikavau per 

metus tokiumbiznij ir tavorus 
. . ■ negu koks žydelis,

k; , viri gyvenantieji netoli
me dži-.m at -iiar.kyt;. (11)

BIRI t k t 1.01 IUXG CO. 
W. Radzvilk Superintendent. .. 
Fort ilu'lvard. Oakwo:>d. .Mieh.

užganėdintas,

JEIGU JUS MANOTE 
NUSIPIRKTI UKį TEISINGAI be 
apgavi bčs, mes duosime geiiausj pa
tarnavimų, negu kas kitas. Mes tu
rim viaug ūkių visokio didumo ir pre- 
k-.;s. Tu "i -•t su gyvuliais, mašinomis. 
sndna>:i. ūksėtais javais ir tt. Mes par 

: • ant kibsi Lmgve išmokėjimo, 
nes mes patįs esam taimeriai ir ant 
t'ara»ų gyvenam. Užtail mes gvaran- 
uojam žemę ir popierius. Norintieji 

iti geresnį patarnavimą visados 
:t mums pirma lietuviškai šito- 

adresu: (17)
AMERICAN FARM LAN’D CO. 

SCOTTViLLE, MICH.

VIENATINIS LAVVRENCE

Kriaušius
kuris pabaigęs KŪTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai gražiui siuva visokius KUBUS 
VYK VMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikaie užeikite ir per- 
sit'krinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis: (?)

P. Valiulis
42 U HAVERHILL ST. 

LAMRENCE, MASS.

INFLl ENZA 
prasideda su 
ŠALČII . Prašalink 
salti pirmu nusičiaudė- 
įimu su

HILUS

CASCA8Aį^QUININE
V

Pavyzdlngos šalčiui gyduolės 
per 20 nietų — pilių formo

je — saugios, tikros — 
prašalina šaltį Į 24 va

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

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

Rup turą užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos), 

•;ai priparedo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai? 
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba 
<aip jus ją nepavadintumėt? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patįs 
palaiko — paremdami ja kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne
teisinga 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 gal: 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 miegu Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Iimofc uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku. '■Prisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO 
COMPANY Block 3058, St. Louis, Mo„ o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodvmųs DYKAI ant išbandymo.

I

!

NAUJAS GYDYMAS, 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 
-rakšties ir kalkinių druskų indelius 
kraujuje galima sunaikinti visas nuo
dingas organizmui substancijas ir li
gą greit prašalinti. Atviros opos, 
skausmai, ištinimai, raumenų sukietė
jimas greitai prašalinama.

Naujas gydymo būdas pirmiausiai 
M r. Deiano perstatytas pasirodė labai 
geru, ir dabar visur vartoja
mas. Kas turi kenčiančių savo pa
žįstamų tepasirupina gaut 75c.. ver
tės vaistų dėžutę ir persitikrina ne
mokėjęs nei cento. Mr. Deiano sako: 
”Del prirodymo, kad Deiano gydymas 
tikrai pergali reumatizmą, nežiūrint, 
kaip užsisenėjusiu jis butų, jeigu ne
sate vartoję šito gydymo budo, aš pa
siųsiu jums pilno didumo 75c. vertės 
pakeli visiškai dykai, gavęs iš jūsų 
tik iškirptą šito apskelbimo, jūsų ad
resą ir 10c. apmokėjimui persiunti
mo- lėšų. F. H. Deiano, 729 M

Grifin Sq. Bldg., Syracuse. N. Y. 
(Siunčiame dykai tik vieną pakeli 

tam pačiam Žmogui).
• k »

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš pėi 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po kratine, 
špnuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per G mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bittęria. Kaina 
tl-25. Galima gaut geresnėse aptieko
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

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

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka |
( k Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikito
i J, ant 100 Saiem str., kur rasite visokiu naminių vaistų šaknų nuo vi- * 
' į šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio f®®'Ji 
i >m matizir.o, euo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plaa- m 
■ * čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- * 
į įjį gų ir geriausius patarimus suteik.ame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- !|j 

>M terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- * 
‘jį sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius dastarus per telefoną už- !{> 
$ dyką. Todėl jeigu norite gaut geras vaistus ir sučėdyt pinigus, tad X 
!» ateikite į APT1EKĄ po numeriu tl’(»
| 100 SALĖM ST„ BOSTON. MASS. *

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

Pirmą egzarnihaciją ir Kraujo išbandymą, jeigu yra reika
linga, padarome DYKAI kas atsineš ši kuponą.

TELEPHONE: Haymarket 4881

DAKTARU OFISAI
MEDICAL OFFICES 'c **

22 TREMONT R0W, SCOLLAY SQUARE 
BOSTON, MASS.

Šitą apgarsinimą turėtų pjrskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt-

(i Draugą Reikale ”
Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugians be jo neapsieina. 

Yra tik vienas Pain«Expcllcris ir dėl jusu apsaugojimo, jis-vra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

ANCHOR (Įdaras)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėr3 tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. RICHTER & CO., 326-330

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

PAIK.EIPELLEBI

įf

teB

VALANDOS nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.
— Raibame lenkiškai ir rusiškai.

*



Laiškai iš Lietuvos LSS. kuopų domai.
Noriu atkreipti draugų 

uomą i tai, kad kovo 3, 1920, 
buvo paskelbtas LSS. 19 kp. 
įnešimas referendumui, pas
kirti vietą, iš kur turėtų bū
ti renkamas LSS. Pilei. Ko
mitetas 1921 metams. Tas 
uri būti dar prieš pačius 

linkimus nutarta, gi iki 
šiol mažas skaičius kuopų Į 
tai yra atkreipę savo domos.

Taipgi noriu pastebėti, 
kad tuo pačiu laiku būvi 
paskelbta Pild. Komiteto 
nominacijos 1920 metams. 
Draugai, neužmirškite savo 
; areigų.

Kovo 26, 1920.
Chicago. III.
Už Sekr. Vertėją

Marė Jurgelionis.

--- -
Kunigai da pasityčioja iš .taip likti; žmonės •pradeda! 

susiprasti ir nesiduos savęs 
mulkinti visom pusėm. .

Kas iš Amerikos leido 
maisto ir pinigų, tai negir
dėt, kad kas butų gavęs. Gal 
kur užkliūva.

Kaslink parvažiavimo, tai 
tuom kart karė pas mus da 

i nepasibaigė: tauta su tauta 
smaugiasi. Kalbama, kad jei 
nepasibaigs, tai ims vyrus 
iki 35 metų amžiaus. Labai 
sumažėjo pas mus vyrai; li- 
jkę*tik senesni, o jaunesni vi
si kariumenėj. Gal iki pava- 

j sario viskas atsimainys, 
i Parvažiuok, kai tik virs ge- 
!resni laikai. Tik neapsivesk 
i .Amerikoj, nes Lietuvoj yra 
daug gražių Danelių..

Karininkų sauvalė.
Laiškas rašytas Napol. 

Trumpickiui i Akron, Ohio. 
Rokiškis, vasario 9, 1920. 
Brangus Broli Nepoleo- 

rrai! .
Jūsų laiška gavau šian

dien ir skubinu atsakyti, 
kad visi esame gvvi ir svei- 
ki.

Kaip rasai kad išsiuntei] atatinkama 
man pinigų 200 auksinjt tajj, atidėliojimą, 
širdingai deKuoiu, tiktai] .
prašau daugiau nesiųsti, nes: .r.rr- 
ir tų turbut negausim; b'J ' 1 
siuntei Petro vardu, tai ne- ___
gavom. Laikrašti "Kardą” 
jau vieną numeri gavau: 
širdingai dėkoju.

Dabar parašysiu kiek ■ 
apie musų gyvenimą.

Sausio 24 d. mes, Aušri
ninkai, turėjom surengę va
karą kuris atsižvelgiant i ■ ne^vfškuma. .......... -
tvarką, puoliką ir losimą!.vvvbinės spėkos pavarto- 
gana.puikiai pavyk±.£a.U^-ite Trinerio Angelicą Kar- 

'buii Toniką. Slogoms ir ko
suliui prašalinti geriausia 
vaistas Trinerio Sedatyvas 
Kosuliui. Nuo reumatizmo, 

! neuralgijos, nikstelėjimų, 
; raumenų pertempimo ir 
Gausgalų paliuosuoja iųs 
Trinerio iinimentas. Visus 
tuos vaistus jus rasite taip 
puikiai, kaip juos rado po
nas Schwartz. Galite gauti 
pas savo aptiekorius. — Jo- 
<-eph Triner Co.. 1333-43 So. 
Ashland avė., Chicago, UI.

žmonių bedu ūmo.
Laiškas rašytas 25 sausio, 

1920 metais Stanislovui Aš
montui nuo švogerio ir se
sers. Laiške rašoma:

Mes girdžiame, kad Ame
rikos gerbiami draugai, 
trokšdami Lietuvos betur
čiams pageibėu, deda pini
gus ir siunčia Lietuvon do
vanų. Už tą atjautimą mu
sų sunkaus gyveninio ame
rikiečiams priguli nuo mu
sų nuoširdus ačiū. Tėčiaus 
turime pasakyti, kad tų į 
pašaipu bei dovanų, jei kas! 
ir gauna, tai tik turtingos-Į 
ni bei mokytesni; beturčiui,1 
mat, nėra vietos prie stalu. Į 
'Viskas, kas yra iš Amerikos 
siunčiama, eina per musų 
valdžios rankas, o iš val
džios rankų į klebonų na
gus. Tie, kam malonus, tai 
duoda, o iš vargšų tik juo
dus padaro. Nuėjus pas ku
nigą prašyti atėjusios is 
Amerikos paašlpos, bėdnio- 
kai dažniausia išgirsta: 
”Nagi, ką jus veiksite iš 
pančiaku bei pirštinių uba
gais būdami? Jums prisiųs
ti drabužiai netinka: uba
gas nėra vertas nešioti toki 
aprėdalą, koki mums iš 
Amerikos prisiuntė...”

Ir nemanykite, gerbia
mieji, kad kalbu prasima
nęs. Nei Tai tikra tiesa.

Klebonai arba kiti valdi
ninkai priima iš Amerikos 
prisiųstus daiktus, išsidali
na tai*]) savęs, kitus perlei
džia žydams bei šmukliųin- 
kams; kurie paskui parduo
da žmonėms, plėsdami nes
vietiškai brangiai.

Jeigu kas nori savuosius 
sušelpti, privalo siųsti savo 
giminių adresu, pirma laiš
ku pranešant jiems, kad 
paskui laišką išsiunčia ir 
pašalpą, tai žinantis apie 
jos atėjimą lauks ir neleis: 
pasinaudoti svetimiems.

Lietuvos žmonės pradeda 
susiprasti.

Laiškas rašytas iš Kreg
ždžių, 19 vasario, 1920, M. 
Lisui, gyvenančiam Water- 
bury, Čonn. Jam rašo tėvas' 
ir tarp kita ko sako:

Tuo tarpu gyvename ne-| 
perblogiausiai. 'Onutė mo
kinasi giminazijoj. Nors ir 
brangiai viskas kainuoja, 
bet ką padarysi, kad pinigai 
pa srn.us mažą vertę teturi. 
Ir jų .visokių maišosi: rusiš
kų, vokišku ir vokiečių pa
likti! skolinamosios kasos 
ženklų. Bet kapitalą krauti 
ir neužsimoka, bile tuom 
kartu pragyveni šiaip-taip, 
tai ir gerai, o toliau nežinia 
kaip bus.

Kaip rašai, 
koj skelbiama, 
demokratinga, 
skelbiama 
čiaus mėgink 
tieses, mėgink 
skelbti, o 
kaip greit atsidursi už 
žinių grotų ir. varge 
jau kalėjimuose kenčia

I

NATURALĖ PASEKMĖS.
Kada jus jaučiatės svei

kais ir neturite jokios nega
lės dieną ar r.akti, tada jus 
sate gerame upe, pilni 

energijos ir viskas sekasi. 
Tai yra naturalė pasekmė, 
i’odei būtinai reikia rūpin
ais, kad visokios negalės bu
cą kuotrumpiausiomis, o jų
orašalinimui reikia (vartoji 
atatinkamą vaistą tuojaus 
’c atidėliojimo. Trinerio 
aistai kai]) tik tam yra da- 

?-nas Schvartz iš 
rašo 
biski

j J- -----------------------

! \Vestchester, N. Y. 
n°rnums: "Pavartojau

Trinerio vaistų ir radau 
uos tikrais puikiais.” Atsi

likus vidurių negalei, paim
kite Trinerio Amerikoniško 

I Kartaus Vyno Elixerio; jis 
urašalina vidurių užkietėji- 
ną. galvas skaudėjimą ir 

. Sustiprinimai

Ceriausiai

JOSEPH ZUPKAUSKAS

BOSTON, MASS
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SVEIKAS ir LINKSMAS KŪDIKIS YRA
DžlADGSMAS KOžNAI motinai

Visi kūdikiai, jeigu 2,auna tinkamą maistą, tarps 
serat ir išaugs i tvirtus ir tuaingus. Jeigu ne
gali žindyti savo kūdikio, k; -n rizikavoti su tokiu 
maistu . kuris sugadina \ idurius. Pirmiausia ju
su mintis turi būti

’73(/rdMt$
EAGLE BRAND

(COK'DKK .'KD MILK)

Tai maistas, ka buvo ” 
karčiu motinu. Veik v 
progresuoti, kaip r ik p:. 
Jeigu turit keblu r.-, u su 
jis neauga kaip teikia, 
gus—pasiųsk mums šit 
nimo instrukcijas 
dešimts keturiu • 
gausit dykai, kurioje t 
dikius tvirtais it >
Nebėdavokit api ? 
pirkit dėžę E; 
ant stalo ir 
—faktinai. 
kia pieno ir 
nis, ir delsi jo 
SIAS ant jusu si

;>i:ma mintimi” trijų gent- 
isi kūdikiai 
dedami ant Egle 
maitinimu kudii 
verkia atkaklus 
ndivii kuponą apie mait 
kalboje.

.icią

lik.
lagie Erf 

valgius gj 
visokiems
cukraus.—

<?. L 1Y<
i G V J

pradeda ūmai 
i Brand. 
iio—jeigu 
ir nesma-

tuojaus penkias- 
knygos apie kūdikius, 
’iiiia kaip užlaikyti ku-

šis Kabelis ir Vardas 
yra Jums Gvararuija

raus ir pieno stoką. Nusi- 
>nd šiandien ir naudokit jį 
įminant, kavoje ir šokolade 
tikslams kur paprastai rei- 
—Jis y: a pigesnis ir skalses- 
.ntum > jis yra GERIAU- 
•riojimui.
Parsiduoda Geruose Aptiekose 

ir Groserių Krautuvėse

The Borden Company 
HCDSON STREET 
NEW YORK.

i 
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KIEKVIENAS gali gauti 
šli'i. GKAzU ENTitA FAAUn- 
Sl OT \ LAiKROOELJ, Al KS1- 
NSMS KRIAUNOMS PEILĮ iii 

FAAUKSl’OT \ LENCUGĄ.
Tai tikra proga gauti gerą 

daikto. Tekia proga gal niekad 
nenasitaikins. Kiekvienas ga'i 
gaut tą LAIKRODĮ -be vieno 
cento. Jeigu jus norit važ.iuof i 
Europą, jus galit nusivežti kai
po gražią dovaną. Viską ką męs 
prašom Jus, ta- padalint ir.usų 
24 puslapiu. Uždarbio. Pasilink
sminimų ir Premiją kataiiogų 
savo draugams, kuriam yra di
delių barmenų; tą gali padaryt 
kiekvienas ir jokio patyrimo ne
reikalinga. Mes turim tūkstan
čius tų daiktų išduot DYKA! Buk 
nirmas Justi mieste gauti juos. 
Mes jau Lakstančius tų laikro
džiu išdniiiion:. MES NORIM 
VIEN X DUOT IR JUMS Nepą- 
vėliuokit. Išpildykit tą kuponą ir 
pasiuskit mums tuojaus.

_'pcin Supplay Co.,
Dept. 300. 116 Nassaus SL.

Netv Veik Citv.
Kindlv serai me I'ree tbi 

offer:
Name.......................................
Address......................................

City ................ .............................
Statė.......................................

—JėnCO*?
YORK.U.Snesmagumų ir trūkimu. 

mums darė vienas musų ofi 
cierius, kuris matomai bu
vo gerai degtinės Įkaušęs; 
jisai darė publikoje triukš
mą per visą vakarą, tik Į jo 
kvailą elgimąsi nieks domos 
nekreipia, net ir komen
dantas ir milicija. Kada 
mes prašėm, kad jisai nutil- 
t ;į, tai jis tuojaus šoko mus 
areštuoti saukdamas: ”Jųs 
bolševikai!...” Mums pasise
kė nuo jo pasislėpti, tai ir 
nepakliuvom. Jis gi ir šo
kius trukdė, jieškodamas 
priekabių prie šokikų. Pas
kui susimušė su komendan
tu.

Antra kliūtis musų ren
giamam vakarui — tai vie
tinis komendantas, kuri 
davė šitoki Įsakymą: turim 
surašvti visus savo kuope
lės narius ir paduoti jam, o 
paskui, jeigu darysim susi
rinkimą, tai už trijų dienu 
prieš tai reikia Įnešti val
džiai nuo pelno 3 nuošimti 
pinigų, kad gavus leidimą. 
Iš to matosi, kad jau ir 

• mums, nors esame beparty- 
viški, bus blogiau.

1I

kad Ameri- 
iog Lietuva 
tai taip-pat 

T Lietu1’ )j 
žengti 

k laisvės

j

te
ptis
ZOvll 

nea psizi arė.-i, 
gete- 
daug
b ? 

kiti kenčia po sunkia netei
sybės letena, žinoma, kas 
turtingas, tas ir protingas, 
kas vargšas, tas ir mulkis. 
Tik turte šiandien laimė ir 

mės "demokratingoj” Lietu-:^tų kuopos reiKalams o. 
voj.nematome: nors ir do-!‘,°.3e_I!tl! butų sn!nciama l; 
riausias žmogus beturtis j 
butu, jam tik paniekinimas 
teskirta, o turtuolis ir niek-, 
šu būdamas ’ garbę turi.! 
Lietuva buržuazijos rapko-

P Labai daug savanorių pa
sidavė i kareiviją ir vis ka-.

L.S.S. REIKALAI
Iii
i
i

Įnešimas referendumui.
LSS. 19 kuopa susirinki- 

rhc. laikytame kovo 7, 1920, 
nutarė paduoti LSS. refe
rendumui įnešimą, kad mo
teris, kuriu vyrai priguli 

i prie LSS., mokėtų 20 centų, 
vietoj dabar mokamų 10 

1 centų, ir, kad 10 centų pasi- I

1NSTEIGTA 1S57 M.

(S) 
Nurodymai apie Valgius 

... Kūdikių Gerovė.

Kiti BORDEN
Borden’s Evaporated JIiik
Borden’s Condensed Coffee

Produktai:
Borden’s Milk Chocoiate
Borden’s Malted Milk

Ant 21 
akmens 

Gelžkelio iaikro- 
jis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metu auksuo 
tas su išrašytais 
dubel tavais vi r- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai

gelžke’iu važiuojantiems žmonėms, 
kūriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me 
tų Ypatingas pasiūliji m as. Mes iš
siųsime ši laikrodėli ant kiekvieno ad
reso už$9.75 C. O. D. ir pepsiuntimo 
tcaš’.us, su teise jums viską peržiūrėt. 
• ei busi neužganėdintas, nemokėk ne 
tento: Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėli ąsie $25.00 
iei pirktumėt kitur. Puikus auksuo, 
,as lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO.
>06 Atbenaeum 3d z. CHICAGO. ILI-.

l X / 
daugiau niežėjimo, ka.^imo-i. pU 
įvykstančių n-'V. pleiskanų.

panaikins vist- niežėj; 
Paskui tik retkarčiais s 
nų atsinaujinimo.

R U PELES yra tr.a 
Ji nesugadins nei jau 
Rl’EFLES. jei turite ;

Jus apttekminka* p 
? galime atsiust jum<
I markėmis ar money ori’e". k;irr.t:

F. AD. RICHTER & CO., 3
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kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kcsjmasi pasidaro papro- 

ir tuomet žmogus ka- 
nejučioms. Bet jis 
kad jam niežti, ir 

:iti tą žino. * 
■ai ir moterįs kenčia 

:ezejimą nuo pleiskanų, 
kenčia bereikalingai, 

nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

inkinio ir kitų nesmagumų.

j

stinga
: r tau sic
Iviskar

aiys iš galvos visas pleiskanas, 
ni- i.s apsaugos ją nuo pleiska- 

udvnė galvos odai ir plaukams, 
.ules. Jti< negalite apsieiti be

is už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
iU'in'.c nuo jūsų 75 centus pačto 
>s sm-kite šiuo adresu: <
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i 
i 
i 
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HOME SUPPLY CO., 116 Nassau st., New York, N. Y.

ANODIJA
skutėjų. Toji britva bus 
prisiunčiama dykai kiek

vienam kurie užsisakys nuo musų ge
ležinkelio laikrodėlį. 17 akmenų Svviss 
viduriais, gerai paauksuotas, pilnai 
gvarantuotas . ir gerai reguliuotas. 
Viršeliai to laikrodėlio yra gražiai 
< raviefuoti. Tas laikrodis parsiduoda 
š-toruose nuo $21 iki $35.00. Mes gi 

ną už' $9.75. Priedų šalę tos gvarantuotos

r. Taipgi duodam paauksuotą retežė-

Dykai Kiekvienam
Britva ”Gold Medai”, ge

riausio Angliško plieno, 
gvararituota, gražiai užbai- . 
gta, vartojama geresniųjų

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

KAI gali turėti gerą drukuojamą mašinėlę 
(Typpev.’riter). kuri parašo gražiai ir aiš
kiau negu su pkiksna. Ant tos mašinėlės 
gali kiekvienas teisingai ir greitai rašyti 
laiškus ir dokumentus. Labai paranki tiems, 
kurie negali gerai rašyti su plunksna. Pa
daryta gražiai, tvirtai ir niekados neužsi
kerta; rašo aiškiai, turi visas literas, nu
merius ir raštiškus ženklus. Tą mašinukę 

__  turėtų turėti kiekvienas. Ji parsiduoda po 
$4.00 ir brangiau, męs ją duodame kiekvienam DYKAI, kas pirks musų lai
krodėlį.

TAS GRAŽUS LAI KRODELIS TIK $6.75.
Jeigu norite turėti gražų ir tvirtą Laikrodėlį, prie 

darbo arba šventadieniams, tai neiauk, ir parašyk 
tuojaus jį. Tas laikrodėlis yra taip vadinamas seno
sios šalies systemo^ "Roskopo Patentas,” kuris yra 
žinomas geriausis iš visų. Laikrodėlis yra vidutinio 
didumo, labai tvirto mechanizmo ir laiką taiko iki 
minutos, turi gražius tvirtus viršus, su gražiu cifer
blatu ir gali laikyti daug metų. Niekur ęegausit ge
resnio laikrodėlio prie darbo. Laikrodėlis yra ver
tas $9.00, męs tik per trumpą laiką dėl supažindini
mo publikos parduosime pc $6.75, ir priedų kiekvie- 
nams duosime DYKAI rašoma mašinėlę. Jeigu no
rite turėti tą vertingą laikrodėlį ir mašinėlę, tai il
gai neiauk. tik prisiusk 25c. sidabrini arba štampo 
mis rankpinigių, o likusius $6.50 užmokėsit paimdami 
laikrodėli ir mašinukę. Rašykit tuojaus ir adresuokit:

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 NORTH IRVIN’G AVĖ.. Dept. 23 CHICAGO, ILL.

.^8

i~’pn itji
LSS. 19 kp. Komitetas: 

Org. K. Liutkus,
Sekr. M. Baltuškienė, 

Ižd. Kelmelis
Chicago, III.,
Kovo 26 d. 1920 m.

.-juavv f - _____ , Šis Įnešimas reikalauja
riauja už "tėvynę.” Mat ka-įbent 10 kuopų parėmimo, 
reiviams valdžia prižadėjo .kad galėtų būti paleistas re- 
žemės. Tiesa, labai ejaug tų ferendumui. Parėmimai tu- 
kareivių iau gavo žemė= po ri būt prisiųsti bėgiu trijų 
šešias pėdas amžinon nuo-' (3) mėnesių po jo pasirody- 
savvhėn. i mo spaudoje.

Prakeiktas kapitalizmo 
ryklys nesiliauja žmonių ri
jęs. ’ Bet kaip dabar yra 
[Lietuvoj, rodos, kad negali

Už Sekretorių Vertėją 
Marė Jurgelionis, 

3133 So. Emerald avė., 
Chicago, III.
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Viena iš reikalingiausių 
vaistų namuose.

Daktarai sako: "Geri ir sau
gus vaisiai sustabdyti vidurių 
gėlimą. Reikia pilti ant cuk
raus 3-5 lašus ir imti, kol 

'sksudėjimas-gč’imas apstoja. 
Galima ir vaikams duoti po vie
ną lašą cnt cukraus. Neduokite 
jaunesniems, kaip dviejų metų 
vaikams,”

Taigi ir tamista pasipirk tą 
naudingą vaistą.

Tirka ir stipri.
Jatul's anodija 

Užsakymą ir pinigus 
k

kaina SIJA 
pasiųs

to šitaip adresuodami: (H) 

P. A. JATUL
Aptiekorius

P. O. Box 2128, 
BOSTON, MASS.
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t MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ §1.95

Extra Dovanai!
t

Kiekvienam išsiųsime pakelį teatri
nių pinigų, iš kurių gali turėti daug 
smagumo ir nuduoti didžturtį, taipgi 
iliustruotą kataliogą geriausių laik
rodžių ir įvairių naujų išradimų, kas 
prisius mums 15c. apmokėjimui siun
timo lėšas. Rašysite tuojaus: (8)

PRACTICAL SALES CO.
1219 North Jrving Avė., Dept 15, 

CHICAGO, JLL.

• Šitą firkšlę tūkstančiai moterų su
• pasitenkinimu rekomenduoja. Pa“®"
• ryta ii minkšto raudono gurno, italpi- 
! na savyje 8 uncijas vandens, cirks- 
} kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi- 
J sas dalis vietos. Prisiųsk $1.9t> su. 
! savo antrašu, taipgi 15c. stampomis
• dėl apmokėjimo persiuntimo. Tun- j
• qm dancybe tiems panašių dalykų ir, 
t prietaisu. Rašykit tuojaus,
11 FISHLEIGH & CO., Dept. 914, 
i CHICAGO, ILL.

parduodame » į«dįbystės žie<£ gražiai in.
Entvos męs auosim jjn ■ P t.. rlnrwt^m naanksnota retežė-
gravieruotą. su gražia m.?. . jį tiftas pasiūlymas tik per trumpą
liikrą,Sto3tel ^atidŽtokito/bet užsiūkite tuojaus. Užgynimas gva-

w bJ'AW3?°VEL1 ' Sl 11 * ' C° NEW YOKK’ N- Y- 
Dept. L-24, P. O. Box 1034 _______ . .

DiDuABSlA » PURIAUSIA ARTISTKU PAVEIKS.? KSYGA! 
352 pusisp!u, 352 paveikslu.

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

šita njk’i i k .i dideiė knyga, 11x8 colius, 
yra at pau : k ita a;k iabai geros popieres ir 
apdaryta puiki,-’ . t’ ai. .audeklo apdarais.

Ir šita reapkninuoja'.na knyga parsiduoda 
tik už $4.00!

Pinigus siųskite morey orderiu arba popie- = 
rimais dėle: i is ’• • e šiuo adresu: AL Sfnr- S 
geria, ^023 /’-.■></ Are., Chicago, III. j

Siųskite $5.00 ! n—n. tai g.-.usite abidvi g 
knygas: Pnitngn!^r Mrnifšl-r>s M'-ilirki =
l:ni ir Pareikš*’' a

0BiMii»im®«HnnKiiOinii»iniOwmiin!:;ainiiHi>i:iCii.hi:iiinaisu:..: .ai- ;i.i..ii.oi;....i:H.;aa:.imiinuiiii»iiiiUiijii|i*d



8 KELK! VU
v [lyg išgalės, kad reikalingas
H* * _ Į mums visiems namas butų 

VietinCS AiniOS Palaikytas ir teiktų vietą 
w ib]>svietos, kultūros ir susi-

_ . . rinkimu reikalams. Reikia
Lietuvių Labdarystes i Irau- 

gijos L erų Atskaita. 'nei gero
Kerai urSdįV 17 kovo ir,'««■? aukavo.’ bet ir darba^tyti. 

tęsėsi iki 25 d. kovo. i™8?. wvęsdami savo pa-
aktvviai dalvva- «ls>o laiką; Jie dtrbo per

• ’ t 'naktis iš vpų savo spėkų,
kad fėrai naudos atneštų. Ir re 
ačiū tiems geros valios žino-, 
nėms šiandien Labdarystė? 
Draugija pasidžiaugia.

Už daugiausia pelno pada- 
Ka- ryma dovanas laimėjo: I.ie- 

cho- tuvių Moterų Apšvietė? Pi
ras. LSS. 60 kuopa, Lietuvių ia — 1 oraizą: pelnė $200.00. 
Laisvamaniu Federacijos 30 A. L. T. Sandaros 7 kuopa 
kuopa. Lietuvių Jaunuonu-'—2 praizą; pelnė $197.30 
nės Ratelis, Lietuvių Rub- Lietuvių -Taunuomi 
šiurių Unijos 149 skyrius ir telis gavo 3 praiz. 
A. L. T. Sandaros 7 kuopa, i $124.14. 
Vi<os šitos organizacijos; Praizus aukavę 
kiekviena turėjo savo stalą ros’’ redakcija -—k: 
ir darbavosi, kad pelnius tės $1.75. P. Vali 
Lietuvių Salės palaikymui, i branzalietą, vertės

Fėrams daiktais bei pini
gais aukavo šios draugijos 
bei asmenys: Lietuvių D
Rubsiuvių Unijos 149 sky 
rius aukavo 20 dolerių, Šv 
Kazimiero Dr-ja — $20.00 
D. L. K. Vytauto Dr-ja — 
$10.00, Lietuvių Ukėsu Kliu
bas — $10.00, SLRKA. Šy.i 
Kazimiero Dr-ja — $5.00 ir

"k'?", Lietuvių' 
Ratelis — 10

Peruose a
v o šios organizacijos: Lietu
viu Moterų Apšvietos Draii-
gija, Švento Kazimiero Dr- 
ja, D. L. K. Vytauto Dr-ja, 
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Dragija. Lietuvių Ukėsų: 
Kliubas. S. L. R. K. s 
zimiero Dr-ia. Gabijo

susirinkime |[tiniame savu :
nutarė Plepiui užmokėti 12 

: dolerių.
Draugijos susirinkimas, 

kuris Įvyks teinančios jere- 
/ ' Ii,kad tie visuome- dos vakare (balandžio 7 d.); 

velijantis žmonės privalo šitą dalyką apsvars- 
Narys.

Socialistu prakalbos.
Balandžio 19, nuo 8 vaka- 

Tremont 
kalbės žymus 
August Claessens. 

I viams darbininkams 
;tu išgirsti.

Temple salėj 
kalbėtojas 

Lietu- 
vertė-

I

KUN. MOCKAUS PRAKALBOS
Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacijos 30 kuopa

ATEINANČIOJ NEDĖLIOJ, 11 BALANDŽIO
Prasidės 2 vai. po pietų

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E Ir Silver Sts., South Boston. Mass.

KALBĖS KUNIGAS M. X MOCKUS.
Kunigui Mockui sukanka penki metai kaip jis važinėjasi po įvairias 

lietuviais apgyventas kolonijos su prakalbomis. Daugelis žmonių, kurie 
per tą laiką lankė jam rengiamas prakalbas ir skaitė jo platinamą litera
tui**. turėjo progos tapti laisvai protaujančiais žmonėmis. Pagerbimui 
Mockaus penkių metų darbavimasi apšvietos labui, laisvamanių kuopa 
rengia jam prakalba# Jis žada pasakyti karštą prakalbą ir išvažiuoti į 
vakarines valstijas. . *

Visus kvieičanie atsilankvti. Jžanga dykai. Rr.NGEtJAI.

i r~--------------
J GERIAUSIA LIETU- 
I j

i
L

' VIšKA BUČERNE.
Visus * tavorus parduadanie 

pigiau negu kitur. Salyklo po 
12Vic., o apynių po 86c. ir pri 
siunčiu visur. ( )

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

I I 
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Svarbus susirinkimas.
Liet .vių Labdarystės Dr- 

rinkimas bus 7 ba
lino 7:30 vakare, 

i Salėj. Nepamirški- 
.kyr. nes bus išduo

bs raportas iš f erų.
‘ Rasimas ičiuš.

-tt’S SUS
Iridžio 
i -iLl'.i v i

atšilti 
las i'

e a

Kriaučių Atydai!
SUTVERTA IR INKOR

PORUOTA ANT $50,000 
KAPITALO RUBS1UVIV 

BENDROVĖ.

*
»

i P. Ketvirtis.
Varde Lietuvių Labda 

rystės Draugijos visiem 
aukavusiems, dirbusiems i’ 

i atsilankiusiems siuomi iš 
reiškiu nuoširdžią padėką.

1 Fėrų vedėjas:
Petras Žukas.

Plepys reikalauja neužpd- 
nyto atlyginimo.

Pereitais metais Lietuviu 
ko-

daiktais už 84.00,
Jaunuomenės
dol., National Bottling Co. Labdarystės Draugija, 
toniko išdirbystės savininkė munistui Plepiui pirminin- 
(lietuvė) aukavo $5.00. Ki- kauiant, buvo surengus Jo- 
buris — $5.00, A. Ivaškevi- no Butėno koncertą. Kadan-

$15.00, Dr. P. J. -Ja- prieš pat koncertą
Adv. treikavo Bostono policija

V. A.

sus- 
i* 

pradėjo siausti teroras, tai 
Plepys kreipėsi prie polici
jos viršininko su užklausi
mu. iš kur gauti vakarui ap
saugą. Jis kreipė-i vėlai va- 

____  _____ t kare, todėl naktinis virši- 
$15.00, J. P. Tuinila branza- ninkas atsakė, kad reikia 
lieta, vertės $13.00, Lietuvių k'austi dieninio viršininko 
Rakandų Krautuvė — lem- Dieninis viršininkas negalė- 
pą, vertės $13.00, B. Connes -Jo duoti policisto ir pasakė 
— paveikslą, vertės $3.00. kad koncerto rengėjai gal 
Lietuvių Valgomųjų Daiktų rizikuoti, nes manąs jokit 
Kooperacija — paveikslą, užpuolimo nebusią. Koncer- 
vertės $8.00, A. Dragaišienė tas atsibuvo l»e jokio polici 
—rankų darbo gurbeli su 
gėlėmis, vertės $5.00, Olia 
Mauša — paveikslą, Rač
kauskienė — du kvietku, K.
Šidlauskas — galioną 
ereamo, S. Vilaišis 
svaru kumpio. J. Valeckas Kiti komunistai irgi buve 
—22 sadarinkų dėžutės, J. sumušti. Todėl jie pradėk' 
Norkunienė — pora kurnai- Labdarystės Dr-jai keršyt 
čių, L. Zukienė — 12 dirbti- Dabar Draugija parengė ie 
nų rožių, "Keleivio” J ‘ 
—knygų, vertės $5.00, "San
daros" išleistuvė — knygų, 
vertės $5.00, Žibikas — i 
knvgutes. F. Kežis — 2 pa
veikslu, Brazaitis — laikro
di. kunigas M. X. Mockus— 
Bibliją. vertės $5.50. P. 
Mankus — laikrodi, F. Stro- 
pienė — 23 knygutes. O. Sta- 
šienė — 3 knygutes, A Žvin- 
gilas — 45 knygutes, V. Bal- 
savičius — 5 knygutes. A.
Mockevičia — knygų už $!, .„ 
J. Čigas — 10 knygučių, P-gaištas dienas, kuomet jis 
Lapienė — perfumų bute-^j0 pernai prašyti policijo; 
liuką, C. Lileikienė — tavo- apsaugos Butėno koncertui 
ro, vertės $1.00, J. G. Zaldo-- Toks reikalavimas 
kas — ta voro, vertės $3.00. tiesiog begėdiškas. Nes 
Daugelis ir smulkesnėmis Sykį jjs ėjo policijon 
aukomis fėrus parėmė. Au-j<are darbo parėjus, 
kavusiems ačiū. Jeigu auka-h!ntru kartu kreipėsi

čius 
kimavičius — $10.00.
Hotvard — $10.00.
•Tankins — $5.00, A. J. Kup
stis.— $5.00. J. Valukonis — 
$5.00, P. Čaplikas $2.00, A. 
Simokaitis — $1.00, P. Valu
konis auksinių daiktų už

ics patarnavimo. Tai būvi 
jau senai.

Po to buvo Labdarystė 
Draugijos valdybos rinki
mai ir komunistas Plepys 

du neteko pirmininko urėdo
Ice

”Keleivio’’ leidėjai rus. Komunistai kaip ima 
pydami stengėsi fėram 
kenkti ir kuodaugiausi? 
nuostolių Draugijai prida 
ryti. Jie netik patįs fėru: 
boikotavo, bet ir kitus nu( 
jų atkalbinėjo.

Tečiaus nežiūrint komu
nistų boikoto, f erai davė
gražaus pelno, ir štai, kad" 
Draugija laimėjo, minėtasa' 
komunistas Plepys pareika
lavo, kad Draugija 
tų jam po $6.00 už dvi

užmokė
u-

yrr 
vi e
va- 

f 
(___ _ ________ , - jokie

vusieji didesnės vertės auką!(iarbo nedirbdamas. Nedir- 
čionai nepaminėti, malonės k0 jjs< fcaip žmonės šneka 
pranešti fėrų vedėjui Pet- ve delko: Kaip tik Bostone 
rui Žukui. policija sustreikavo, jis nu-

Įplaukų su visais suau-^jo siūlytis policijos depar- 
kautais daiktais fėrai davė tamentui už policmaną. Po- 
išviso.......................$1063.76 licmanu jam likti nepasise-

Išlaidų išviso buvo $427.84 kė, sakoma, tiktai delei y 
Pelno tokiu budu Lietuvių paties bailumo, nes kaip tik 

Labdarystės Dr-jai lieka į vaikai ant D st. pamatė, kac
$635.92. Plebvs išėjo iš policijos nuo- 

Nors ir buvo tokių žmo-Jvados, tuojaus apipuolė ji 
nių. kurie visais galimai- ir šaukdami "seab!” ėmė 
budais bandė fėrams paken-;svaidyt akmenais. Plepys 
kti _ nesidrovėjo net atėję vos-vos savo kaili išsinešė,

fėrų salėn atkalbinėti Janky- Taigi Labdarystės Draugi- 
to.iJS nuo rėmimo Lietuvių ios nariai dabar sako, kad 
Namo, tečiaus šitokių gal- Plepys reikalauja $12 tur- 
vala pikti norai tik jiems būt už tą "nukentėjimą.” už 
patiems pažeminimą atnešė, kuri Draugija jokiu budu 
Protauiantis ir tikrai musų negali būti kalta, 
visuomenei apšvietos ir la- Nežiūrint visų tų faktų, 
bo trokštantis žmonės tų Lab. Draugijos board-direk- 
tamsos apuokų ir intrigan- toriai, kurių tarpe didžiu- 
tu nepaisė ir darbavosi su- ma buvo komunistų, pasku-

Teatrališkas vakaras.
Sub; toje. 10 balandžio, 

■ svetainėje 7 Burleigh 
Cambridge. Mass. LSS. 

71kp. rengia gražų pasilin- 
sminima. Prasidės nuo 8 
akare. Bus sulošta "Caras 

kibire" ir ikti mažesni vei
kalai: taipgi bus ir gražios 
nv.zikos. Kviečiame gerbia
ma publiką atsilankyti.

Komitetas.

PRANEŠIMAS
Atidarėm Naują Lietuvišką Kes- 

loranriją. Meldžiam visų lietuvių už- 
?iti. Viskas švaru, valgiai gerai sutai- 
’yti- (16i

V1CTORY CARE 
Rokas Geležinis, savininkas 

2(»8 Broaduay. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA GERI FORNIČIAI 
lei 5 kambarių, išvažiuoju į kitą1 
nieste’i; kreipkitės nuo 7 iki 9 vaka

rais šiuo adresu: (14)
G. M. 41 Gatės St.. ant antrų lubų 

So. Boston. Mass.

PARSIDUODA VEŽIMUKAS ”ba- 
b.v carrage;” galima matyt bile lai- 
v U.

PETRAS KUSEVICH
170 H st., 2-nd floor, So. Boston.

PARSIDUODA So. Bostone 10 rui
mų namas, 
symai, geri 
na nuo 7 
bile laiku. 
1391-M.

. PARSIDUODA virtuvės ir 3 kam- 
Parsiduoda visi sy- 

Savinir.kas važiuos Lietuvon.
------- (16) 
So. Boston, Mass.

I

| Tel. So. Bostoa 1771 -

• Dr. J. Jonikaitis.:
! Chirurgas ir Gydytojas '
♦ Ofisas: 495 E. BROAbWAY, }
* So. Boston, Mass. t
I Valndos: nuo 9 iki U-tos iš ryto ♦ 
t nuo 7 iki 9-tos vakare. I• ___________________ l

Bereikalingus Plaukus.
Prašalina su elek- 

rikos prietaisomis be 
mažiausio skaudėji
mo. Plaukai išimami 
su šaknimis ir nie
kados daugiau neat- 
auga. (16)

GYDYMAS GVARANTUTAS
Miss RObA PASCOM1TCH

184 Boylston st.. Room 57
BOSTON. MASS.

Valandos:
Nuo 1(4 iki 1 ryte 
Nuo 2 iki 6 uieną...........

f

Visi kliaučiai ir dirbtuvių 
vedėjai malonėkite atsišauk
ti, kad išvien bendromis 
spėkomis sukėlus kapitalų ir 
protiškas jiegas uždėjimui 
dirbtuvių čionai ir Lietuvoje. 
Rašykite:

Anerican Eagle Riineoat į
Manfg. Co„ Ine. Į

.454 Broadvvay, x }
SO. BOSTON, MASS.

i t t i « t t i• t t «

Reikalingi Tuojaus!
-mos KLESOS MAŠINISTAI 
•IILLING MACHINE
JPERATORS
,ATHE HANDS
Y LINDĖK GRINDER 

1PERATOR
YUTOMATIC SCREVV 
MACHINE OPERATORS 
3ENCH HANDS 
T’OOI. ROOM.
ATTENDANTS

Operuoja 28 dirbtuvės So. Bo
lone. Darbas ant visados tei- 
ingam žmogui; gera mokestis, 
nesusipratimų su darbininkais 
tėra. Atsišaukit pas:

G. I. BYLIN
1!) Centrai st., Boston. Mass. 

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

Tel. So. Boston 506-W •
DAKTARAS ;

A. L. KAPOČIUS: 
i 
» 
i 
* i 
• 
i 
t 
♦ 
« 
i 
t 
« 
t 
t

I

LIETUVYS DENT1STAS.
VALANDOS Nuo 0 iki 12 dieną.

Nuo 1 iki t vak.
geram stovyje, visi intai- 
kaimynai. Paklaust gali- 
vak. arba šventadieniais 

Telefonas So. Boston

F 

I

I 
a

1
PININGUS

• i i>

NKDBUOMIS 
iki 1 *. po plotą

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio name 

251 Broaduay. tarpe C ir D Sis.
SO. BOSTON, MA8S.

Gydytojas ir 
Chirurgas.

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

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAN ST.
CBICAGO. ILL

TEL. BULEVARD 2160.

Dr. A. J. Karalius■t

II
•a

ii
LIETUVON!

Jūsų giminės ir draugai rei
kalauja pagalbos. Jums nerei
kia išbandyti. MUSŲ 40METŲ 
PRAKTIKA, užtikrina Jums, 
kad Jūsų pinigai pasiusti per 
mus pasieks siuntėjus greitai 
ir be jokių kliūčių.

Pinigų siuntimo musų spe- 
ciališkumas.

M. fl. Bernstein Co.
Baukiefiai 

101-105 Šalim St 
BOSTON, MASS.

I

•>arių forničiai. Parsiduoda visi sy
kiu. Savininkas važiuos Lietuvon.;
Matyt sralima bile laiku. (16)'
l-3b Athens st., So. Boston, Mass. i
2-nd Floor.

REIKALINGI SKALBYKLOS į 
........................... į

JI

i| People s fachange
i
t
i
K

DARBININKAI.
Iškratvtojas, paženklintojas 

j ir išdalintojas prie abelno darbo.
Arlington Steam Laundry

. 91 Mystic st., Aarlington, Mass.
♦

MOLDERIAI
turime ant visados darbą da : 

gerų "beneh moulders. ’: 
: misinginio i

Mes
ei keturių
urie turi patyrimą prie
i___ 2__ ' 2 '
oriausios darbo sąlygos visam mies-:

Automatic Aluminum Hee! Co.
62i Albany st..

ATSTOVAS—SOLIC1TORS
Reikalingas kad reprezentuotų 

IEAL ESTATG ASS’N. Atsišaukit 
’oom 209, Tremont Bldg., Boston.I „ -C

rba aluminum darbo. Gera mokestis.!

I
Boston. Mass.

LIETUMS MALIORIUS
Taisau ir pritinu namus iš vidaus 

r lauko. Jeigu norite kad butų pada- 
•ytos geras darbas už prieinamą kai
tą. kreipkitės pas mane, o gusite tes- 
•ir.ga patarnavimą. (16)

KRANK .JON AITIS
293 Bolton St, So. Boston. ?r!ass.
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JEIGU JUiD NAMU
STOGAS PRAKIURĘS—

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

PETRAS PLEVOKAS
116 W. Fourth St..

So. Boston, Mass.

Severos Gyduoles užlaiko 
•šeimynos sveikata.i

Pavasariniai 
išbėrimai

M yra labai nemalonum pagražinimu 
■ ir dalyku padarančiu beveik r.epa- 
I" kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 

atsižymi savo niežėjimu ir savo di- 
■ dėlių nepasidavimu gydymui. Juos 

pagimdo užterštas kraujas. Išvalyk 
R kraują, vartodamas

S Severa’s 
i Blood Purifier 
SS •

J (Severas Kraujo Valytoją) kuris yr* 
| žinomas kaipo sistemos sutaisyio- 
m jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
J nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa- 
H darantis galą votims, skauduliams, 
E išbėrimams, pučkams ir apskritam 
R nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jį. 
k JĮ pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
m $ 1.25 ir 5c mokesčių.

, . W. F. .SEVERA CO
CEDAR RAPIDS, IOVVA

♦č

PINIGUS J 
LIETUVĄ IR

LENKIJĄ

REIKALINGAS' DUONKEPIS 
kuris moka kepti lietuvišką duo
ną. Alga gera, darbas ant visa
dos. Kreipkitės pas (?)

D. D. Versiackas.
€■ Warren st., Cambridge, Mass.

REIKALINGAS aptieKoriaus 
pageilbininkas arba jaunas vai
kinas, kuris norėtu mokintis ap- 
tiekorystės, tegui atsišaukia 
tuojaus.

K. Šidlauskas, aptiekarius
373 Broadvaj*.

So. Boston, Mass.
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NUSIUNČIAME
PIGIAUSIAI, 

SAUGIAUSIAI, 
GREIČIAUSIAI

INCORPORATED
BANKIERIAI

78 SALĖM STREET 
BOSTON, MASS.
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|Dr. L. J. Podderiii
Iš Petrogrado. s ■

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR I 
MOTERŲ LIGAS. A

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

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

69 CHAMBER ST„ BOSTON. |
Telephone: Haymarket 3390

•i

5
7

BALTIC STATĖS
FINANCE CORPORATION

(Inkorporuota Mass. Valstijoje.)

CAFITAL STOCK $100,000.00
Korporacija likosi suorganizuota geresniam aprūpinimui keliaujančių Į 

Lietuvą lietuvių arba norinčių sutvarkyti Lietuvoje kokius nors reikalus.

Siunčiam Pinigus į Lietuvą ir į Visas Pasaulio Dalis,
Parduodam Laivakortes.

I šią bendrovę Įeina visos lietuvių agentūros, kurios pirmiaus veikė atskirai.
Apart agentūrų i Korporaciją prisidėjo Įžymiausi Bostono vertelgos:

Petras čeplikas, Antanas Ivaškevičius, K. Šidlauskas, St. Vileišis; profesio
nalai: D-ras Jakimavičius, Dr. A. Ka-počius, Adv. Howard, Adv. Bagočius, 

Sandaros ’ redaktor. K. N. Norkusir daug kitų.
Korporacija jau turi savo nejudinamą turtą, visą bloką su trimis mūri

niais ir 6 mediniais namais, ant kampo Broadway ir Ė st. So. Bostone, kurio 
vertė siekia į 60,000.00.

Korporacijos šėras iki 1 Gegužės jx> $100.00, 'paskui bus pakeltas iki 
$115.00, o gal ir nebeliks. Kas norėtų tapti šėrininku šios korporacijos, at
sišaukite tuojaus.

KURIE SIŲSITE PINIGUS J LIETUVĄ per BALTIC STATĖS FIN. 
CORPORATION, gvarantuojame, kadjusų pinigai nueis greit. Už $100 auksi 
nu—$2.00; už lOOOauksinų—$18.00; už2000 auksinų—$35.00. Bet kursas pi
nigų keičiasi, todėl musų korporacijapasiunčia pinigus visados pagal dienos 
kursą.

PARDUODAM. LAIV AKARTES, parupinam pasportus ir padarom vi
sokius dokumentus. Turint kokį reikalą kreipkitės pas:

BALTIC STATĖS FINANCE CORPORATION
Cor. Broadway & E Street, So. Boston, Mass.
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Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESU ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Commmiss.
66—67 Journal Building 2 

262 VVASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

425 BROADVVAY, SO. BOSTON
Tef So Boston 87 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
” 6:30 ” 9

Nedėliomis nuo 1 iki 3

m Tel.: Richmond 2957-M.

f Dr. David W. Rosen h
•B Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir į I
* Rusiškai. i j
$ GYDO CHRONIŠKAS IK SLA- į i 
(Ji PTAS LIGAS.
įfį VALANDOS:
* Nuo 8 iki 10 ryto. j į

Nuo 2 iki 3 dieną. j |
Nuo 7 iki 8 vakare. į 1

(t 321 HANOVER ST. ĮĮ 
BOSTON. MASS. P

Tek Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridgu 6098.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.♦

Didžiausia Lietuviška

APTIEKA
Naujiena Visiems.

Pirmą siuntinį vaistų ii Euro
pos gavome ir dabar turime 
įvairiausių vaistą, kokie tik pa
saulyje variuojami.
. -Jeigu negauni kitur, ateik pas 
mus, męs turime. Receptus ii- 
pildome visokius, Amerikos ir 
Europos daktarą.

Taipgi užiaikom visokią ii- 
dirbysčią ir patentuotų prepa
ratą. Kadangi visokią vaistą 
turime labai daug, todėl vardu 
ir kainas tik kai-kurių čia pa
duodant.
Kraujo Valytojas ...........
Nervų Ramintojas ...........
Nuo slinkimo plaukų ir 

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

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

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

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženklelį atsakymui.

Adre’uokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
373 Broadway,

So. Boston, Mass.

Sl-50 
$1.50

$1.25

$1.25 
. 75c. 
$2.00 
$1.00
$2.00

«
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