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__ ' , iJaponai užėmė 
Vladivostoką.

TARP PEKINO IR PET
ROGRADO ĮSTEIGTA 
TELEGRAFO SUSI

SIEKIMAS.
Iš Pekino pranešama, kad 

tarp Petrogrado, Archan
gelsko, Novo-Čerkasko ir 
Astrachanės iš vienos pusės, 
ir Pekino iš kitos, likos įstei
gtas telegrafo susisiekimas. 

Charbine geležinkelio dar-

VISUS RUSUS NUGINK
LAVO.

Sovietų valdžią nuvertė, 
bolševikus areštavo ir vir

vėmis suraišiojo.

Balandžio 6 d. japonų ka
riumenė užpuolė ant Vladi
vostoko ir po 8 valandų 
smarkaus mūšio paėmė vi
są miestą. Ant visų valdžios 
Įstaigų dabar plevėsuoja ja-i hininkai puėmė Kynų Rytų
jx>nų vėliavos.

Tūli revoliucinės valdžios 
nariai jau areštuoti ir iš
tremti. Visi rusai likos nu
ginkluoti. Per visą naktį ja
ponai šaudė iš karabinų, 
kulkasvaidžių, mėtė ranki
nes bombas ir kaikurias 

. miesto dalis bombardavo iš 
lengvųjų aknkuolių. Nors 
japonai smarkiai šaudė ir 
kėlė didelį triukšmą, pasi
priešinimo didelio jiems nie
kas nestatė, nes rusai už
puolimo visai nesitikėjo.

Daug rusų pabėgo i kal
nus. iš kur jie nesenai buvo 
atėję, kuomet Kolčako val
džia andai puolė po revoliu
cionierių partijos atakomis. 
Paėmė miestą, anksti rytą 
japonai apsupo korėjiečių 
kvartalą ir užėmė jį. Suim
tus korėjiečius ir bolševikus 
paskui suraišiojo virvėmis 
ir varinėjo miesto gatvėmis.

Paskutiniai Amerikos ka
reiviai po gen. Graves vado
vybe išplaukė iš Vladivosto
ko 1 balandžio. Jiems iš
važiavus mieste tuojaus bu
vo išlipyti pranešimai, /kad 
japonų kariumenė iš Sibiro 
da nevažiuos. Gyventojai 
buvo perspėjami tuose lape
liuose, kad japonams ne
prieštarautų. Bet santikiai 
tarp rusų ir japonų kas va
landa ėjo vis aštryn, iki ant 
galo japonai užėmė miestą.

Revoliucionieriai buvo pa
ėmę Vladivostoką vasario 
pradžioje. Jie užėjo ant 
miesto nakties laiku. Buvęs 
tenai komendantu Kolčako 
generolas Riazanovas tuo
met pabėgo ir pasislėpė ant 
japonų kariško laivo. Vė
liaus jis išvažiavo Japoni- 
jon. Revoliucionieriai pa
ėmė miestą į savo rankas, 
kad paskui perdavus jį bol
ševikų administracijai, ku
ri dabar esanti kelionėje iš 
Maskvos į Tolimus Rytus. 
Žinios pastaruoju laiku ro
dė, kad Vladivostoko 
šiaurėje, palei Usuri ge
ležinkelį, japonai koncent
ruoja savo kariumenę.

Šį panedėlį telegramos 
sako, kad tarp Vladivostoko 
ir Chabarovsko japonai už
ėmė jau visą Usuri geležin
kelį. Tas geležinkekiis yra 
400 mylių ilgio ir eina iš 
Vladivostoko per Nikolską 
iki Usuri.

RAUDONOS ARMIJOS 
VADAS ESSENE NU-. 

ŽUDYTAS.
Iš Paryžiaus pranešama, 

kad mainerys Šteinert, ku
ris Essene vadovavo rando- 
nai armijai, valdžios kariu-

geležinkelio valdybą i savo 
rankas, tikslu įsteigti tvar
ką ir prašalinti geležinkeli 
iš politikos. Pakol bus pas
kirtas naujas direktorius, 
darbininkai sudarė uildo- 
maji komitetą, kuris kontro- 
lius veikimą.

FRANCUZAI TARSIS SU
RUSAIS.

Kpenhagon atvyko tris 
franzuzų delegatai, kurie 
tarsis su rusų komisija dėl 
užmezgimo prekybos su Ru
sijos kooperacijomis. 'Rusų 
delegacija Danijos sostinėn 
da nepribuvo, bet manoma, 
kad šiomis dienomis ji at
vyks su Krasinu priešakyje. 
Francuzų komisijon ineina 
De Halgoust, De Chevilly ir 
Mussart. Rusų misija vyk
sianti dar Londonan su sa
vo valdžios reikalais.

GENERALIS STREIKAS 
FIUMOJ.

Fiumoj pereitą sąvaitę 
apskelbta generalis strei
kas. Darbininkai reikalauja 
geresnio sutvarkymo mais
to pristatymo ir nustatymo 
mainomos pinigų vertės,kad 
už gaunamą algą butų gali
ma nusipirkti tiek pat, kiek 
pirma. Dabar kainos skaito
mos italų liromis, o algos 
darbininkams mokamos ju- 
go-slavų kronais, kurie 
turi tiktai dvyliktą dalį li
ros vertės.

EBERTO KARIUMENĖ 
SKERDŽIA DARBININ

KUS.
Paryžiaus „Joumal dės 

Debats” žiniomis, atvykę Į 
Frankfurtą iš Ruhro klo- 
nies pabėgėliai pasakoja, 
kad vokiečių valdžios kariu 
menė slopina sukilimą žiau
riausiu budu. Vestfalijoj esą 
sušaudyti visi darbininkai, 
kurie tik padėję ginklus pa
sidavė.

DERYBOMS PASKIRTA
17 BALANDŽIO.

i
I 
|
iiKlausia, ar bolševikai siųs 

savo delegatus, ar ne.
Londonas. — Iš Varšavos 

pranešama, kad derybos 
į tarp Lenkijos ir Rusijos so- 
I vietų valdžios, kurios ture- 

’ jo Įvykti pereitoj subatoj, 
buvo atidėtos ant 17 balan-, 
džio.

Lenkai rengiasi siųsti sa-i 
vo delegatus konfenrencijon 
su bolševikais Į Borisovą. 
Bet ar toji konferencija 
Įvyks, nežinia. Bolševikai 
norėjo, kad derybos butų 
Estonijoj, o lenkai stoja už 
Borisovą. Jie nusiuntė so
vietų valdžiai paklausimą, į 
ar ji siųs savo delegatus į 
Borisovą, ar ne. Kol kas da 
atsakymo rusai nedavė.

Pasikalbėjime su laikraš
čių reporteriais lenkų užsie
nio ministeris Patek pasa
kė, kad jis tikisi iš bolševi
kų aiškaus ir sprendžiamo 
atsakymo, kuris reikš arba 
taiką, arba karę. Kalbėda
mas apie bolševikų užreiški- 
mą, kad Lenkija kalta už da 
bartinį kraujo liejimą, Pa
tek pasakė, kad jeigu bolše
vikai liautųsi lenkus ataka
vę, tai karės nebūtų, nes 
lenkai tiktai ginasi. Kad 
lenkai yra Įsiveržę rusų že
mėn, tai Patek užtyli.

Lenkų ministeris tečiaus 
išreiškė viltį, kad sovietų: 
valdžia nusileisianti ir kad 
ateinančią subatą taikos de- j 
■egatai susivažiuos Bariso- 
70 konferencijon.

I

Traukia teisman 43 anglia
kasių viršininkus.

Federalė valdžia traukia 
teisman 43 United Mine 
Workers of America virši
ninkus Indianapolje, kaltin- 

; dama juos už suokalbį, kurį 
,~ V1S? buktai buvo padarę su ka- 

, ... i. syįių savininkais surengti
denų sumišimų, jeigu kas tų tyčia mainerių streiką, kad 

anglies baronai paskui turė
tų progos pakeltf anglies 
kainą. Ar tai teisybė, tai 
paaiškės teisme. Angliaka
sių unija savo viršininkams 
ginti pasamdė New Yorkn 
advokatą Hughes’ą (ištark: 

anądien Juzą), buvusį vyriausiojo

October 6. 1917.

KUNIGAI TVERIA NAU
JĄ "PARTIJĄ”

Kunigai mato dideli pavo
jų pasauliui. Visuotinas 
žmonių bruzdėjimas, nuo
latiniai streikai - •-*— - ’
veda prie revoliucijos ir di-

pavojų neprašalins. Na, o 
kas gi gali juos prašalinti? 
Aišku, kad toki stebuklą ga
li padaryti tiktai kunigų 
partija, kuri, vietoj politi- 
kos, mokytų žmones poterių. 
Taigi jie ir tveria tokią par
tiją. Susirinko ; " __ ,
Bostono Tremom Temple šalies ’teismo~nari’ 
”48 kumgužių komitetas," 
parašė tam tikrą platformą 
ir nutarė tverti „partiją," 
kuri išgelbėtų pasauli nuo: 
revoliucijos ir kitokių daly
kų, kurie kunigams ir da
vatkoms nepatinka.

Lietuva prašo, kad
Rusija pripažintu jai ,kią. Kad parodžius, j-

• ai i tipco kacvlrln cu

• •

Sako, angliakasiai uždirba 
gana pinigų.

Ta>'p angliakasių ir ka
syklų savininkų atstovų 
New Yorke dabar eina de
rybos dėl naujos sutarties ir 
algų. Kasyklų savininkai
įsako, kad angliakasiai da- 
jbar uždirbą gana gerai ir 
Jaugiau algos jiems nerei- 

i, jog jie 
sako tiesą, kasyklų savinin
kai surinko iš kietųjų ang
lių apskričių Pennsylvani- 

! joj bankų raportus ir paro- 
•do, kad nuo 1916 iki 1920 
metu indėliai tuose bankuo-

Voršava. — Anot gautų 
čia iš Vilniaus žinių, Lietu
vos valdžia pasiuntė Mask- 
von notą prašydama, kad ?e pakilo milionais dolerių, 
bolševikai darytų taiką ir Jų nuomone, tie indėliai pa- 
pripažintų Lietuvos nepri- kilo dėlto, kad angliakasiai 
gulmybę. Lietuvos valdžia padeda i bankus daug pini- 
reikalauja, kad prie Lietu- gų.
.vos butų priskaityta Kauno, 
Gardino ir Suvalkų guber- argumentas ir

butų atstovai ji sumušė. Jie nuro
dė, kad pinigus i bankus de-

Žinoma, tai yra kvailas 
darbininku

Darbininkų valdžia Vokietijoj 
nuveikta ir nuginkluota.

BUS SUDARYTI TVAR
KOS KOMITETAI.

GELEŽINKELIŲ STREI
KAS.

Netikėtai po visas Suvie
nytas Valstijas prasidėjo 
geležinkelių darbininkų 
streikas. Jisai kilo Chicagoj 
dėl vieno žmogaus, kurį ge
ležinkelio kompanija atsta
tė nuo darbo. Užsistodami 
už savo draugą, keli tūk
stančiai „svičmanų” tuo
jaus mėtė darbą. Unijos 
viršininkai pagrasino strei- 
kieriams bausme, kad jie el
giasi sauvaliai, nes streikas 
unijos nesąs užgirtas. Ka
pitalistų spauda pradėjo į sitrauks iš Ruhro distrikto,
rėkti, kad streikas yra „be-j tuojaus bus sudaryti tvar- 
teisis.” Bet streikeirių skai-jkos komitetai, į kuriuos 

lįneis veikiausia tie patįs 
žmonės.
Dusseldorfo komiteto na

riai sako, kad darbininkai 
yra patenkinti, nes jie lai
mėjo didelę politinę pergalę. 
Žmonės tiktai pyksta, kad 
valdžia atsiuntė į Ruhro 
klonį kariumenę, kuri da ne
žinia kada pasitrauks.

Sutartis tarp valdžios ir 
darbininkų Įvyko tiktai tuo
met, kaip kairumenė nerei- 
toj sąvaitėj paėmė Esseną, 
paskutinę darbininkų tvir

tovę. Darbininkai laikėsi 
gana drūčiai, bet kuomet 
kariumenė juos apsupo, jie 
turėjo pasiduoti. Nuveikti 
darbininkai sunešė savo 
ginklus į rotužę, kiti gi juos 
numetė.

Ruhro klonis dabar užimta 
kariumenės.

Pereitoj subatoj po pietų 
Ruhro klonyje darbininkų 
valdžia pasibaigė. Dus>sel- 
dorfe, Elberfelde, Barmene 
ir Tlangene pildomieji dar
bininkų komitetai perdavė 
visus reikalus miestų valdi
ninkams, nes to reikalavo 
padaryta su valdžia taikos 
sutartis.

Kaip tik kakriumenė pa-

čius kas dieną augo ir šian
dien jau suparaližiuoti be
veik visi šalies geležinkeliai. 
Dabar geležinkelių darbi 
ninkai reikalauja jau netik 
sugrąžinimo pavarytų savo 
draugų, bet ir algos pakėli
mo. Girdėtis, kad streikuo- 
iančiujų tarpe tveriasi nau- 
;a unija.

SUčIUPO 2500 KLASTUO- 
TŲ DEŠIMTINIŲ.

Slaptoji policija New 
Yorke areštavo tūlą Omarą 
Barselou ir Paulą Theorre- 
tą, kuriuodu atsivežė tenai 
.š Montrealo (Kanados) 
2,500 klastuotų dešimdoleri- 
nių ir bandė New Yorko ho- 
tehuose ir restoranuose jas 
išleisti. Abudu pastatyti po 
$1,000 kaucijos. Suimti jie
du tuojaus išpasakojo, kur 
;ie pinigai daromi, ir New 
Yorko policija davė žinią 
Montrealo policijai, kad ta 
cenai suimtų visą pinigų 
dirbtuvę.

aijos, ir kad Vilnius 
pripažintas jos sostine.

Jeigu sovietų valdžia su- da daugiausia biznieriai ir 
kasyklų savininkai. Taigi, 
jeigu bankų indėliai į ketu
ris metus paaugo milionais 
dolerių, tai tas tik parodo, 

j kad kasyklų savininkai tu
ri didelių pelnų ir gali dar
bininkams mokėti didesnes 
algas.

Angliakasiai reikalauja 
60% daugiau algos, 6 valan
dų darbo dienos ir penkių Į 

! dienų savaitėje. Sakoma, j 
kad anglies baronai jau su
tiko pakelti algą 20 nuošim
čių, bet sutrumpinimui va
landų ir įvedimui penkių 

! dienų darbo jie priešingi.

tiks su tuo pasiulymu, tai 
laikas ir vieta taikos dery
boms bus nuskirta abiejų 
pusių susitarimu.

Tai yra protestas prieš kan
kinimą politinių kaliniu.
Anglijos darbininkų są

jungų kongresas ir^larbi- 
ninkų partija išleido j Airi
jos darbininkus atsišauki
mą, kad ši utarninką po visą 
šalį prasidėtų generalis 
streikas, kaipo protestas 
prieš kaniknimą politinių 
kalinių. Dabar daugiau kaip 
šimtas politinių kalinių Du’o 
lino kalėjime jau antrą sa
vaitę badauja ir taip nusil
po, kad daugelis jų jau arti 
mirties. Darbininkų organi
zacijų viršininkai, apskelb
dami generali streiką, 
kalauja, kad politiniai 
niai butų paliusuoti.

rei- 
kail

POPIEŽIUS VENGIA AI
RIJOS KLAUSIMO.

Vatikanas paskelbė, kad . 
nežiūrint visų paskalų, po
piežius į Airijos klausimą 
visai nesikiša. Mat, nupeikti 
Airiją neparanku, nes ji ka
talikiška šalis ir nori pasi- 
liuosuoti iš po protestoniš- 
kos Anglijos; užtarti gi už 
Airiją vėl nėra kaip, nes 
tuomet Anglijai nepatiks. 
Štai, kokia popiežiaus politi
ka.

ATSTOVŲ BUTAS PRI
ĖMĖ TAIKOS REZO

LIUCIJĄ.
Washington.—Atstovų bu

tas 242 balsais prieš 150 pri
ėmė taikos rezoliuciją, kuri 
.išreiškia, kad karė su Vo
kietija pabaigta. Rezoliuci- 
ia buvo perduota senatui, 
kur republikonų vadai taip- 
ri pataria tuojaus ją priim- 
i. Tuo budu republikonai 
lori priversti Wilsoną pri- 
mti taikos sutartį su pasar
gomis, taip kaip kongreso 
lidžiuma nori.

STREIKAS VISOJ AIRI- SOVIETŲ VALDŽIA PRI- 
JOJ. į IMA LIETUVOS PA

SIŪLYMĄ.
Christiania (Norvegija). 

—Laikraštis "Sočiai De-
’mokraten” čia gavo iš Mas- 
kvos telegramą, kad Lietu
vos pasiūlymas pradėti tai- 

j kos derybas 15 balandžio 
tapo sovietų valdžios priim- 

į tas. Maskvos žinia sako, kad 
■Rusijos sovietą valdžia su-. 
:tinka Lietuvos nepriklauso-: 
mvbe pripažinti.

— 
ŠIĄ SĄVAITE LIETUVOJ 

RINKIMAI.
Sulyg anksčiaus nustaty

tos datos, šią sąvaitę, 14 ir j 
: 15 balandžio, Lietuvoje^ tu- 
įrėjo įvykti rinkimai i Stei
giamąjį Seimą.

Vėliausios žinios sakę, 
kad prieš valdžią susivieni
jo visos pažangios partijos: 
Socialdemokratai, Liaudi
ninkai, Valstiečių Sąjunga 
ir Santara.

Už daabrtinę valdžią eina 
tik dvi atžagareivių parti
jos : krikščionįs-lemok ratai 
ir atbuloji „Pažanga. Pas-

INTERVENCIJA SIBIRE 
KANADAI LĖšAVO 

$2,823,960.
Kanados valstybės sekre

torius Sifton pranešė par- 
liamentui, kad nusiuntimas 
Vladivostokan kariumenės 
ir užlaikymas jos tenai Ka
nadai atsiėjo $2,823,960. Ir 
tai neskaitant amunicijos ir 
kitų reikmenų, už kuriuos 
apmokėjo pati Anglijos val
džia.

KANSAS ANGLIAKASIAI 
EINA ANT KALĖJIMO.

Kansas valstijos anglia
kasiai atsisakė eit dirbti, pa- 
reikšdami tuo protestą dėl 

juždarvmo kalėjiman unijos 
’ pirmininko Howatto ir tri
jų kitų viršininkų. Būrys 
angliakasių eina ant Girar- 
do, kur sėdi kelėjiman užda
ryti unijos vadai. Angliaka
siai ketina reikalauti, kad 
jų viršininkai butų paliuo- 
suoti. Uuijos advokatai tuo 
tarpu padavė reikalavimą 
kad nuteistų unijos vadų by
los butų peržiūrėtos iš nau
jo. Teisėjas Curran nuteisė 
juos kalėjiman užtai, kad jie 
itsisakė stoti prieš taip va
dinamąjį ”pnamonės .sąnti- 
kių teismą,” kurį Kansas 
valstijoj kapitalistai įvedė 
tikslu prašalinti streikus.
SU DEGĖ ISO AUTOMO-

BILIŲ.
Brooklvne pereitoj (suba

toj gaisras sunaikino 25C 
automobilių vienam garaže 
Ugnis kilo iš gazolino.

13 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
BADO RIAUŠĖSE 

SLOVAKIJOJ.
Viennos žiniomis, Slova

kijoj prasidėjo jau badas. 
Nuo alkio žmonės gatvėse 
krinta. įvairiose vietose 
lel stokos maisto darbinin
kai atsisako dirbti. Kacu 
mieste gyventojai įsiveržė 
maisto administratoriaus 
>fisan, išvilko jį laukan ir 
ižmušė. Pašaukta kariume- 
iė pradėjo šaudyt ir 13 žmo
nų užmušė.
MEKSIKOS RINKIMUO

SE UŽMUŠTA 5 ŽMONĖS.
Chihuahua mieste (Meksi

koj) rinkimuose pereitoj 
• 1 * • 1 • 1 1 1* • v*

NORĖJO PADARYT 
DENDORFĄ DIKTATO

RIUM.
Munchene susekta suokal

bis, panašus į buvusią Berli- 
ne Kappo kontr-revoliuciją. 
Bavarijos sostinėje Muclie- 
no atžagareiviai buvo susi
tarę atsimesti nuo Vokieti
jos ir apskelbti generolą Lu- 
dendorfą Bavarijos dikta
torium.

LU-IČEKAI SUĖMĖ 29 VAGO
NUS GINKLŲ-

Mariš-Ostrovo mieste, Mo
ravijoj, čekų kariumenė su
laikė 29 vagonus ginklu, ku
rie buvo siunčiami iš Vien- 
nos Krakuvon (lenkams). 
Ant vagonų buvo parašyta, 
kad juose siunčiamos maši
nos, o pasirodė amunicija ir 
rankinės bombos. Italų ofL 
cieriai sako, kad siunčiami 
daiktai priklauso italams.
PRANCŪZŲ KONSULIS 

NUSIŽUDĖ.
Paryžiaus pranešama, 
Londone vienam hote- 
nusižudė Prancūzijos 

konsulis Margaret.

is
kad

menės buvo suimtas ir nužu-'lvje 
dytas.

ATVEŽĖ 78 KAREIVIU 
LAVONUS.

Pereitą sąvaitę į New Yor-i 
ką atėjo iš Anglijos trans-i 
Portas "Nansemond” su 78

o.

tavoji • visai neskaitlinga, 
žmonių su savim neturi, su
sideda iš vienų tik politikie
rių. .... i i •Taigi yra vilties, kad juo-

DA 2.000 JAPONU MAN- 
DŽIURIJON.

.... , - — Iš Tokio pranešama, kad
Amerikos kareivių lavonais,:da 2,000 Japonijos kareivių 
kurie mirė Anglijoj. 1 išplaukė Mandižurijon.

AIRIAI SUNAIKINO 220 
POLICIJOS NUOVADŲ.
Iš Dublino oficialiai pra

nešama, kad pastaromis 
dienomis sinn feinai savo 
užpuolimais ant policijos 
sunaikino Airijoj 220 polici
jos nuovadų. Nuostoliai ap
skaitomi išviso Į $2,000,000.

PRANAšAUJA REINO 
RESPUBLIKĄ.

Berlino laikraščiai sako 
kad gaunamos iš Pareinės 
urovincijų žinios verčn ma- 

:ąvaitėj kilo tokių riaušių, nvti, kad greitu lriku tenai
kad penki žmonės buvo už
mušti.

bus uaskelbta atvira re? 
publika.

LULJ1.HU
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1 KELEIVIS
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E APŽVALGA 0
RUBS1UVIŲ ORGANAS

„DARBAS.”
Mes norime atkreipti lie

tuvių rubsiuvių domą i ju 
organą „Darbą.” 
mums žinoma, tą laikraštį 
leidžia lietuviams rubsiu- 
viams Amalgamated Clo- 
thing Morkers of -^T.eric.^jdcinokretinis judėjimą; 
savo pinigais, ir leidžia jį 1 
tuo tikslu, kad stiprinus 
darbininkuose 1 ‘ 
aiškinus jiems organizaci
jos reikalus.

Ar pildo "Darbas ’ Sitas|ant pašt0 ženklelių spaušdi- 
pareigas? e narni „šventųjų” paveikslai.

Ne; jis elgiasi kaip tik jr i<uornet visa tai amerikie- 
. priešingai. Ant pirmo pus-kiams vra žinoma, tai kaip 

lapio būna du-tris straips- galima norėti, kad jie pirk- 
niukai padėti apie „amalga- bonus? 
meitus,” o 7 likusieji pusią- Jeigu Lietuvos valdžia 
piai būna užpildyti komu- bu^u išrinkta pačiu žmonių 
nistiška propaganda. Tenai ir jeigu jį buiu tokia, kur 
perdėm šmeižiami socialis- rūpintųsi ne klebonijų ii 
tai, dergiamas Keleivis, dvarponiu pelnais, bet dar- 
„Naujienos, žodžiu — ya- bo žmonių reikalais, tai 
romas biauriausis daroinin- amerikiečiai remtu ja visai 
kų pjudymo darbas! kitaip.

Vadinasi, rubsiuvių orga- --------
nizacijos pinigais leidžia- KURIE TURI DAUGIAU 
mas laikraštis paverstas TEISIŲ?
šlykščios komunistų agita
cijos Įrankiu. Organizacija 
leidžia laikrašti, kad auklė
ju? darbininkuose vienybę, 
o tuo tarpu tas laikraštis 
skaldo darbininkų spėkas ir 
sėja didžiausią demoraliza
ciją, iš ko gali pasidžiaugti. ... . . .
tiktai darbininkų išnaudo-h^tuvos reikalams., tai rej 
tojai kapitailstai. tautininkai n

žinoma, rubsiuvių unija htenkalai, nes jie ginasi
čia nekalta. Mes žinome, baugiausia auaKują.

• kad unijistai šitokiai provo- Bet "Naujienos” yra ki- 
kacijai vra priešingi, šitą Į tokios nuomonės. Jos sako: 
pragaištingą dai*bą vare 
Įsiskverbę unijon „komunis
tai.” Taip jie suardė Socia
listu Partiją, taip jie "pa
laidojo” LSS. ir LDLD. No-

MOKSLAS Iš TVARTO. frue translation fil«i with the post- 
. at Boston, Mass. on Aprii

Kunigai tiesiog iš kailio'fA,t3^°-_as, r?9ui,vd by the Act 
neriasi, kam žmonės reika-' r 
lauja atskirti Lietuvoj baž-, 

-jiiyčią nuo valstybės ir mo-'
si. Kad paskola nesiseka, tai i Įjykl^ "uo SBlflĮjlMS PetTOgradene žmones čia kalti, bet pa- oiausia jie p\Ksta uz tai ant »

i socialistų ir laisvamanių.
Teciaus priroyti. kad sočia-i

I

ti Lietuvos valdžia. Kuomet 
valdžia tarnauja ne žmo
nėms, bet ju išnaudotojams; 
1____  .....s susi
rinkimai uždrausti, o dvar
ponių suvažiavimai net ap- 
saugojami; kuomet: visas 

is su
varžytas karės įstatymais, 

, . |O juodašimčiai siaučia nepa-
2 įžaboti; kuomet iš vien su 

valdžia maišosi šlykštus 
klebonijų sutvėrimai ir net

ta* l XI“XXX^’ J u immuujuj 
j kuomet darbininkams

„Sandara” sako, kad nors 
Amerikoje yra apie 700,00C 
lietuvių, teciaus siųsti Į Stei- 
gaimajį Seimą atstovus turi 
"moralę ir legalę teisę" tik
tai tie, "kurie.parodė save 
duosnumą ir’ pasišventimą

” 'Sandaros' redaktorius, da
lindamas žmonėms iš savo ma
lonės 'morales ir legales teises,’ 
užmiršta vieną dalyką: būtent 
tą. kad tarpe svarbiausiųjų pi- 

rėdami da daugiau reakci-Į liečiu pareigų yra pareiga nu- 
jai pasitarnauti, dabar jie rodinėt valdžios ydas ir pavo- 
varo savo niekingą darbą ir Į jus, grūmojančius šalies gero- 
kriaučių unijoj. Įstate save 
sėbrą i „Darbo” redakto
rius. jie pavertė unijos laik
rašti savo organu.

Mes žinome, kad unijos 
didžiumai tas nepatinka, 
bet žmonės nežino, kaip nuc 
tos komunistiškos „influen- 
zos” atsikratyti. Bet atsi
kratyti labai lengva: praša
linti nuo laikraščio komu
nistus.

Jeigu rubsiuviai greitai 1 
to nepadarys, tai komunis
tai galės privesti uniją prie 
to, prie ko pie privedė savo 
„partiją.” <

TIK 7350...

vei ir laisvei.”

Šitos gi pareigos neatlikę 
nei tautininki. nei klerika- 

ai. Jie netik ką patįs nenu
rodinėjo valdžios ydų. bet 

[dar peikė socialistus, kurie 
'ai darė. Taigi, sako „Nau
jienos,” jei tik tos partijos 
turėtų teisę dalyvauti Stei
giamam Seime, kurios save 
oareigas atliko, tai tautinin
kai su klerikalais tas teisė
jau prarado.

NESMARKAUKIT.
Lietuvos Misija' paskelbė 

andai straipsnį, kad Ameri
kos lietuviai turi teisę rašy
ti Lietuvos valdžiai peticijų

Chicagiškė „Lietuva” pa-1 (prašymų) ir net nurodinė 
dėjo šitokį antgalvį savo i jos klaidas. „Naujienos" 
editorialui, kur ji kalba apie įasakė, kad reikėtų rašyti 
Lietuvos valdžios paskolą letik peticijas, bet ir pro- 
Amerikoj. Skaitlinė 7350 Į testus, 
reiškia, kad iki 17 kovo 
tik 7350 lietuvių Amerikoje 
pirko Lietuvos paskolos bo- 
nų. "Lietuva” aimanuoja ir 
sako:

"Tai ką reiškia ta skaitlinė! 
—Iš 7,800.000 Amerikoje gy
venančių lietuvių ikišiol pirko 
Lietuvos Laisvės Bonus tik 
7350. Reiškia, kad tiktai vie
nas nuošimtis čia gyvenančių 
lietuvių suprato ta dideli rei
kalą. kuriuomi atsikreipė mu
sų Tėvynė Tauta i savo vaikus 
užjūryje. Kiti gi 99 nuošimčiai 
čionykščių lietuvių vis dar lau
kia arba tuno pasinėrę rūkuo
se ir fanatizmo bangose.

"Bet kokią tvirtą paramą 
paduotų Amerikos lietuviai, 
jeigu pirktų Lietuvos Bonų 
bent 50 nuošimčių? — O juk 
Amerikos valdžiai čionykščiai 
lietuviai paskolino net 67 mili
jonus dolerių... Tiesa, tą jie 
darė, nes buvo verčiami dary
ti. šiame gi atvejyje vadovau
jamasi vientik susipratimo ir 
tautiškumo jausmais. Ir štai; nesmarkauti. Geriau kalbė- 
kokios pasekmės — 7350 pirko Rite poterius ir prašykite 
Bonus...” ! Dievo, kad patįs su savo

Chicagos tautininkų or-‘valdžia neatsidurtumet gur- 
ganas be reikalo čia sieloja- l>e...

organui 
labai ne

gyvi pr<>

I Brostvininkų 
„Darbininkui” tas 
latiko ir jis sako:

j "Socialistai tik ir
Į testais, smerkimais,' peikimais, 

šmeižtais, gatviniais riksmais. 
Bet kai dėl smerkimo Lietuvos 
valdžios ir protestų prieš ją; 
tai reikia pastabą padaryti 
Lietuvos valdžia privalo skai
tytis su tų Amerikos lietuviu 
balsu, kurie Lietuvos reika
lams aukuoja, bonus perka. O 
protestai tu. kurie agitavo 
prieš Lietuvos neprigulmvbę, 
atkalbinėja žmones nuo aukų, 
nuo bonu pirkimo, surinkę apie 
$50.000 Lietuvos nuken tėju
siems der karo, atskaitų neiš
duoda, privalo eiti gurban. Jei 
Lietuvos valdžia neturi užtek
tinai didelio gurbo Amerikos 
lietuvių raudonųjų protestams, 
tai mes padarysime kolektą ir 
intaisvsime didžiuli gurbą.”

Mes patartume „Darbi
ninko” redaktorėliams taip

• • « «« _ •

I

I

listų reikalavimas negeras, 
kunigui negali. Neturėdami 
prieš socialistus argumentų, 
"dvasiški tėveliai” koliojasi. 
Jų organas „Draugas” išva
dino socialistus "galvijais” 
ir sulvgino su „mėšlais.” To
lei "Naujienos” kunigu or
gano redaktoriui kunigui 
Bučiui ir pastebi:

"Tokiais plūdimais kun. Bu- 
čys žemina ne savo oponentus, 
o pati save. Tas taktas, kad ji
sai taip dažnai atsimena apie 
mėšlus ir galvijus, rodo, kad 
tisai savo 'mokslą' Įgijo tvar- 
te.”

L

Putilovo darbininkų

gamino Raudonajai Armijai 
batus, visai užsidarė, nes 
gaisras pereitą liepos mėne
sį sunaikino visą jos medžia
gą-

"Treugolniko” kaliošų 
dirbtuvė, kurj samdydavo 
1,500 darbininkų, užsidarė 
dėl gumos stokos.

Tvenam “Keleivio” Bendrovę
$50,000 vertes tarto pavedam skaitytojams.

Draugai ir draugės darbininkai, kurie skaitote ir my
lite ’ 'KELEIVĮ,” šiandien mes pranešame Jums gerą nau
jieną. Mes nutarėme pakviesti Jus prisidėti prie „Kelei
vio’ leidimo, taip kad „Keleivis” butų jūsų locnas laikraš
tis. Tuo tikslu mes tveriam "Keleivio” Bendrovę.

Šitas sumanymas yra gimęs jau 1917 metais. Jau tuo
met mes buvome paskelbę Bendrovės projektą. Tas pro
jektas iki šiol * is augo ir dabar jis jau tiek pribrendęs, kad 
mes pasiryžom jį vykinti gyveniman. •

„Keleivis” dabar stovi geriaus, negu kada nors pirma. • 
Nuo to laiko, kaip mes jį paėmėm i savo rankas, jisai pada
rė tokį milžinišką progresą, koks lietuvių laikraštijoj yra 
beveik nepaprastas dalykas. Keli metai atgal, kuomet 
mes jį nupirkome nuo A. žvingilo, jis neturėjo nė 2,000 
skaitytojų. Laikraštis tuomet buvo mažas, rankomis sta
tomas ir rankomis lankstomas. Visas reikalas tuomet bu
vo vertas apie $1,000.

Šiandien gi „Keleivis” turi jau arti 20,000 skaitytojų, 
turi puikią muro spaustuvę, turi naujausias mašinas, ku
rios ir stato, ir spauzdina, ir sukarpo ir sulanksto. „Kelei
vio” turtaas, imant su spaustuvės namu, mašinomis, 
knygomis ir visais įtaisymais, šiandien yra užaugęs jau 
daugiau kaip 60 kartų.

Taip "Keleivis” kilo ik» šiol. Dabar gi jam atsidaro da 
platesnė dirva ir da didesnė proga, nes dabar jisai pasiliko 
tiktai vienas pirmeiviškas lietuvių savatraštis Amerikoje. 
Negana to, dabar atsidarė kelias Į Lietuvą. Tik per tą 

'trumpą laiką keli šimtai amerikiečių jau užrašė "Keleivį” 
; savo giminėms Lietuvoje. Todėl jo skaitytojų armija au
ga su kiekviena diena.

Tai ve, kodėl mes sakome, kad šiandien "Keleivis” 
stovi daug geriau, negu kada nors pirma! Įgijęs sklypą 

i savo žemės, įsitaisęs savo namus ir pasiekęs tokio didelio 
skaičiaus skaitytojų, kokio neturi nė vienas kitas lietuvių 
laikraštis pasaulyje, „Keleivis” šiandien stovi ant tvirtų 
materialių pamatų.

Ir kada šitaip reikalas jau išvystytas, mes pavedame 
Ji oaliems “KELEIVIO” skaitytojams. Kada veiksime 
visi kartu, tai jums, draugai, bus smagiau, ir mums leng
viau. Ir visi iš vien dirbdami, galėsime da giaugiau „Kelei
vi” išplėtoti, da daugiau laisvės idėjos paskleisti, daugiau 
tamsybės išblaškyti.

Taigi „Keleivio” draugai, dėkimės visi bendrovėm Te
gul kiekvienas „Keleivio” skaitytojas bus podraug ir jo 
savininkas. Inkorporuosime „Keleivio” Bendrovę ant 
$50,000.00 ir išleisime 10,000 šėrų po $5. Šerų parduosime 
vienam žmogui nedaugiau kaip 200.

Kaip tik užsirašys pakankamas skaičius žmonių, tuo
jaus išrinksime Bendrovės valdybą ir pavėsime jos kont
rolei visą „Keleivio” spaustuvę su namu, visas mašinas, vi
sas knygas, kurių yra už kelioliką tūkstančių dolerių; vie
nu žodžiu—visą biznį ir visą ti rtą.

Pelnas tuomet eis patiems skaitytojams. Jeigu biznis, 
taip eis, kaip dabar eina, tai Bendrovės nariai drąsiai ga
lės gauti už Įdėtus savo.pinigus nuo 6 iki 10 nuošimčių pel- 

• no Į metus. Tuo budu, kas paims daugiau šėrų, tas turės 
i didesnį pelną. Taigi, kas turi bankoje padėjęs pinigų, 
tam daug geriau juos Įdėti "Keleivio” Bendruvėn, nes jo
kia banka tokio procento nemoka.

Kas paims 20 šėrų, tas galės turėt metų pabaigoj nuo 
86.00 iki 810.00 dividendų.

Tai kalbant tik apie nuošimtį. Bet Bendrovei susitvė
rus, „KELEIVIS” turės nepalyginamai sparčiau augti, nes 
tuomet kiekvienas Bendrovės narys bus jo platintojas.

Da daugiau „Keleivį” išplatinus, yra didelė proga jam 
virsti didžiausiu Ųetuvių dienraščiu, arba persikelti Lietu
von ir ten užkariauti laikraštijos dirvą. Ir tai nėra jo
kia svajonė, bet tai yra dalykai, kuriuos įvykinti labai 
lengva, tiktai reikia sujungti savo spėkas ir Įkurti bend
rovę. Stoję visi darban, „Keleivį” galėsime taip išplėtoti, 
kad jis netiktai gražių procentų Bendrovės nariams neš, 
.bet ir su patamsio spėkomis galės pasekmingiau kovoti.

Taigi, draugai ir draugės, su šiuo „Keleivio” numeriu 
atsidaro Bendrovės kūrimo 'kampanija. Prisidėkit visi, 
kas su kiek galite. Šėrų galima imti nuo 1 iki 200. Visi 
Šerai po $5. Kuo daugiau įdėsite, tuo daugiau Jums pri
gulės „Keleivio” turto. Kas pirmutinis?!

Laiškus Bendrovės reikalais adresuokite taip:
„KELEIVIO” BENDROVĖ J

255 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Pinigus už šėrus siųskit ”Money orderiais” arba re

gistruotuose laiškuose.

Maskvos sovietų laikraš
tyje „Komunistas” tilpo 
straipsnis vardu „Nuslopi
nimas koni r-revoliucijos 
Putilovo dirbtuvėse," kur 
paskelbta 189 vardai sušau
dytų darbininkų. Anot bol
ševikų laikraščio, tas atsiti
ko prie šitokiu aplinkybių:

Kuomet generolo Judeni- 
čo raiteliai užpuolė Petrog
radą. Putilovo darbininkai 
turėjo didelį mitingą, kur 
pirmininkavęs buvęs komu
nistas darbininkas P. Čer- 
niak ir kur buvo sakoma 
priešingų bolševikams pra
kalbų Iš susirinkusiu jų tar
po girdėjosi šauksmai: „Ša
lin nepaprastos komisijos’" 
„Šalin bolševikai!’’ „Mirtis 
komisarams!” "D u o k i t 
mums duonos ir laisvės!” Ir 
'taip toliaus. Pagalios mitin
gas priėmęs šitokią rezoliu
cija :

„Męs, Putilovo dirbtuvių 
darbininkai, skelbiam Rusi
jos ir viso pasaulio darbe 
žmonėms, kad bolševikų val
džia apgavo Rusijos prole 
tariatą, atėmė jam net tą 
politinę laisvę, kokia jis 
naudojosi po caro valdžia, ii 
Įvedė toki terorą, apie kur 
tik atsiminus kraujas stin- 

sukilęj gsta gįslose. Sunaikinę ša 
• pramone, bolševiką?

— — - - I • 1 1• kao 
darbininkas neturi kur užsi
dirbti pragyvenimą, ir vie
toj duonos, darbininkams 
šiandien gresia bado bota
gas.

„Atsisakydami pripažint 
bolševikus Rusijos viršinin 
kais, męs, Putilovo dirbtu
vių darbininkai, nutarėm 
paskelbti savo tarpe visuo
tiną mobilizaciją, kad parė
mus generolo Judeničo ka- 
riumene, kuri dabar eina 
ant Petrogrado paliusuot! 
mus iš bolševikų vergijos.” 

Šitą rezoliuciją paskelbė 
pačių bolševikų organas 
„Kommunist,’’ kuris pridu
ria, kad kontr-revoliucijos 
nuslopinimui Nepaprastoj 
Bolševikų Komisija (Črez 
vvčaika) nusiuntusi „ge
riausių savo spėkų.” Pe‘ 
rogradan atvyko iš Maskvos 
pats garsusis Peters ir dar
bas tuojaus prasidėjęs. Tar 
dant * darbininkus visai: 
črezvyčaikos išdirbtais bu 
dais,” sako bolševikų orga 
nas, „valdžia susekė visus 
kolčakininkus” ir 189 darbi 
įlinkai buvo sušaudyti. Te 
darbą atliko latvių ir kynie

SAKO. SMETONA 
PABĖGĘS.

šiame "Keleivio” nume- 
■yje tel}ia gana Įdomus iš 
Jetuvos laiškų. Vienas jų
įuredo. Kaip Lietuvos val- 
Ižia gražiais pažadėjimais 
irisivi'iiojo savanorių įvyru 
cariumenėn, o antras kalba 
įpie kareivių sukilimą ir jo 
oriežastis. Netiesą valdžia 
skelbia, sako laiško auto
rius, kad kariumenės maiš
as Kaune buvęs lenkų su- 
irganizuotas. Kareiviai su 
larbininkais buvo 
įeito, kad paėmus valdžią Į į lies pramonę, 
savo rankas. Smetonos vai-! privedė Rusiją prie to. 
i žios visi nekenčiu, nes ta 
aidžia netikra, jos niekas 
įerinko: Smetonos taipgi 
liekas nerinko ‘ Lietuvos 
irezideritu ir jisai negalė
jas pasilikti. Laiškas pri- 
luria, kad ponas Smetona, 
bijodamas patekti Į darbi- 
įinkų rankas, išbėgęs jau 
Anglijon.

Mes manome, kad šita ži
bia bus neteisinga. Ji vei
kiausia paremta paskalais. 
3et jeigu Lietuvos žmonėse 
?ina tokie paskalai, tai reiš
kia. kad jiems yra pamato.
VIETOJ "ŽIRGVAIKIO.” 
PANELĖ ŠVENČIAUSIA.

Pastaruoju laiku laiškai 
š Lietuvos ateina su nau- 
ais pašto ženklais, ant ku
ru jau nebe „žirgvaikis’\iš- 
mausdintas, bet panelė 
švenčiausia ir kitokie „šven- 
zieji.

Smetonos valdžia tuo bu- 
iu pati parodo, kad jai ne 
alstybė valdyt, bet kliošto- 
•iuje poterius su davatko
ms kalbėt.

i 
!

Laikraščiai praneša, kad I
Amerikos valdžia liepė'Ru- eiy. batahjonai.
sijos "ambasadoriui” Bach- 
netjevui iki 15 gegužės iš- 
lifcraustyt iš Rusijos amba- 
ados namo, kur jis iki šiol 
•is gyveno "atstovauda- 
nas” Rusiją. Eina pąskalai, 
tad šitas reakcionierius iš
eikvojo milionus dolerių pi- 
:igu, kuriuos Amerika bu
žo paskolinus Kerenskio 
.aidžiai.

(”Novaja Russkaja žizn/ 
Sausio 23, 1920.)

„Laisvės” redaktorėlis V. 
Paukštys prapliupo visu 
savo burnos nešvarumu, 
tam drg. K. Liutkus užsimi
nė apie "seifo" spynos „spe
cialistus.” Paukštys sako, 
tad jis galėtų užtai pat
raukti drg. Liutkų teisman, 

Vaje,bet... netrauksiąs, 
toks jis geras!

„Vienybė Lietuvninkų” 
rašo, kad Prūsų Lietuva nu
tarusi vienytis su Didžiąją 
Lietuva ir išrinkusi Į Stei
giamąjį Seimą 4 atstovus: 
Gaigalaiti, Striki, Jankų ir 
Laksi.

Amerikos bankai skelbia, 
kad jię jau nebesiunčia pi
nigų Lenkijon. Tas reiškia, 
kad proše-ponai” jau bank- 
rutija.

RUSIJOS FABRIKAI UŽ
SIDARO.

Sulvg oficialių Rusijos 
valdžios žinių, pasiekusiu 
pastaruoju laiku Suvienyta 
Valstijas, per rugsėjo mene 
si pereitų emtų Petrograde 
užsidarė 38 fabrikai dėl sto 
kos anglies. Svarbiausi ji 
buvo šie: Lessnerio povan 
leninių minų fabriką, Aivc 
knatų ir šovinių dirbtuvė 
Nobelib dinamito dirbtuvė 
Eriksono telefono reikmėm 
dirbtuvė ir tt. Vyborgo pu 
sėje taipgi bekeik visi fabri
kai sustojo.

Dirbo da armijai reikalin
gus dalykus sekančios dirb
tuvės : Putilovo su 5,000 dar
bininkų (gamino orlaiviam? 
šaudyt kanuoles ir šarvuo
tus traukinius); Ijoros ii 
Kalpino su 2,00 darbininki 
(gamino šarvuotus automo 
bilius, bet dabar plienas šo
viniams pasibaigė).

Baltijos laivų statyme 
dirbtuvėse, su 500 darbinin 
kų, dirbo tiktai taisymų dar 
bą.

”Skorochodo” batų dirb 
' tuvė, kur 2,000 darbininkų

PRAŠALINO SOCIALIS
TŲ ATSTOVUS.

Pastaraisiais rinkimais i 
New Yorko legislaturą (val
stijos parlament**' bvuo iš
rinkti 5 sočiai.: Walwman 
Ckassens, De Witt, Orr ir 
Solomcn. Kapitalistiškųjų 
partijų atstovai susitarę 
juos suspendavo. Kitokiu 
apkaltinimo prieš juos nebu
vo, kaip tik tas, kad jie dar
bininkų klesos atstovai, ne
ištikimi .stambaus kapitalo 
r.teresams.

Byla tesėsi kelis mėne
sius. Socialistams buvo da
roma kvailiausių užmetimu. 
Ir užpereitoj pėtnyčioj 116 
balsų prieš 28 legislatura 
nutarė visus penkis suspen
duotus socialistus prašalin- 
i, nežiūrint to, kad prieš 

tai protestavo tūkstančiai 
žmonių.

Šituo jjasielginiu Nevv 
Yorko reakcininkai parodė, 
cad jiems jau dreba kinkos 
iries augančią darbininkų 
lalvbę. Bet mesdami iš le- 
ds’aturos išrinktus žmonių 
atstovus tie plutokratai toli 
įenueis. Mes galim užtikrin
ti, kad sekančiais rinkimais 
žmonės išrinks socialistų du 
syk tiek. Laužydami konsti-i 
uciją ir linčiuodami žmonių’ 
■aidžią, republikonai su de
mokratais patįs išsirašė 
sau apkaltinimo aktą.

KAS .JUOS ĮGALIOJO?
Amerikos Lietuvių Tauti

nės Tarybos sekretorius J. 
3. Sirvydas pranešė Lietu
vos valdžiai, kad inž. T. Na
ruševičius, B. K. Balutis, 
kun. Dobužis ir kun. J. Ži-j 

I I į

i

ius esą Įgalioti „įeiti Lietu
vos Steigiamajin Seiman su 
pilnomis teisėmis atstovų 
mo Amerikos lietuvių.”

Klausimas, kas tuos po- 
ius Įgaliojo atstovauti Stei
giamam Seime Amerikos lie
žuvius? Jeiku p. Sirvydo 
’partija” apsirinko juos sa
vo atstovais, tai tas da ne
aiškia, kad jie turi teisę 
talbeti visų Amerikos lietu
vių vardu. Lietuviu Ameri
koje yra apie 700,000, o pJ 
Sirvydo „partijoj” nariui 
•ra vos keli tuzinai.

PAMELAVO.
"Amerikos Lietuvio 

■espondentas rašo iš Water- 
iur^ Conn., kad po „Kelei
vio’’ redaktoriaus Michelso- 
10 prakalbų, kurias tenai 
>uvo parengęs andai vietos 
Draugijų Sąryšis, žmonės 
imę reikalauti balso, bet 
talbėtojas nedavęs, tai žmo- 
iės taip Įniršę, kad kalbėto
ms turėjęs bėgti per užpa
kalines duris.

Tai yra grynas melas, 
tmonės per prakalbas sėdė- 
:o taip ramiai, kaip retai 
<ada pasitaiko. Tiesa, po 
iraka lbu vienas vytis norė
jo balso, bet pirmininkas 
am nedavė, nes publika bu

žo jau sustojus ir ėjo namo. 
Vyčiai sustoję kampe pra
dėjo niurnėti, bet niekas ne
kreipė Į tai jokios domos. 
Kalbėtojas išėjo kartu su 
irakaibu rengėjais. Taigi 
įpie kalbėtojo bėgimą per 
įžpakalines duris „Ameri
kos Lietuvio” koresponden- 
as turbut sapnavo.

ko-

LSS. KUOPŲ SEKRETO
RIŲ DOMAI.

Visi LSS. kuopų sekreto
riai malonėkite nevilkinant 
priduoti man savo ad
resus. Adresuokite: 25 Van 
Dorlear Place, New York, 
M. Y.

C. A. Herman,
LSS. T^aik. Adm.-Tždin.

ŽYDAI MUŠASI SU 
MAHOMETAIS.

Nėra ramybės nei „šven
toj” žydų žemėj, po kurią 
Kristus kitą syk vaikščiojo. 
Jeruzolimoj prasidėjo to
kios riaušės, kad anglų val
džia apskelbė karės stovi. 
Nežiūrint, kad miesto gat
vėmis patroliuoja anglų ka- 
riumer.e, tarp mahometų ir'

žydų Įvyko keliatas susirė
mimų, kuriuose keliolika 
žmonių buvo užmušta ir 
daugiau kaip 250 sužeista.

KANADO-tYRA 9,000,000 
GYVENTOJŲ.

Kanadoj gyventojų šiais 
metais skaitoma Į 9,000,000. 
Skolų 29 vasario Kanada tu
rėjo $1,915,995,924.
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Km skaito irKas nieko neveikia
i

To niekas nepeikia

BROOKLYN, N. Y. 
Darbininkai piktinasi ko

munistų darbais.
Kaip tik Brooklyne pra

dėjo daryti kratas ir areš
tuoti komunistus. Bekampis 
tuo momentu pasinaudoda
mas prasišalino; jis manė, 
kad galės paslėpti savo juo
dus darbus, kuriuos pridarė 
prieš organizuotus darbi
ninkus. Kada B. dingo, nie
kam nieko nesakęs, nei uni
jos valdybai apie savo prasi- 
šalinimą nepranešė, tai visi! 
pradėjo teirautis apie jį, ko
dėl jis pabėgo. Pradėjus 
apie jį kilti įvarioms kal
boms, jo moteris pareiškė, 
kad jis išvažiavo į Kalifor-1 
niją bananų sodinti, žino
ma, tai buvo juokas, dau
giau nieko. Nors jis ir pa
bėgo, niekam nieko nesakęs 
—paliko unijos ofisą ir pa
čią uniją be delegato, bet 
jo juodus darbus viešai iš
kėlė Magdalena Steff, pas 
kurią B. buvo užsitikėjęs, o 
ta moteris kiekvieną jo pa
reiškimą buvo užsirašiusi, L 
kad laikui priėjus parodyti. , 
kaip tie neva darbininkų ap-1 
gynėjai komunistai vykdo 
diktatūrą ir aišikna darbi
ninkams klesti kovą.

Iškilus skandalui apie B. Į* 
darbus unijoje. "Laisvė” f~ 
pradžių tylėjo; ji nudavė

įsirašyti. Jis ne dėlto apsi-Įdo ir kalėjimuose pūdo I.ie 
ėmė korespondentu, kad ką'4- 
nors apie uniią parašyti, bet 
dėlto, kad įtekmę gauti tar
pe darbininkų ir savo vardą 
išreklamuoti.

Kovo 25 d. š. m. 54 ir 58 
unijos skyriai laikė extra 
susirinkimą ir išrinko naują 
korespondentą, J. Buivydą. 
Jis parašė "Laisvei” trum
pą žinutę iš atsibuvusio siu
vėjų susirinkimo ir tarp kit
ko paminėjo apie kišeninių 
darbininkų nusiskudimo 
svarstymą. "Laisvė” tą ži
nutę neva patalpino, bet se
kančiame savo numeryje j: 
štai ką pasakė apie siuvė
jus: "Siuvėjai savo susirin
kime plačiai apkalbėjo apie 
kišenių iškraustvmą.” Ir da 
pridėjo: "Blogai, jeigu kal
bama apie kišenių krausty
mą.” Tas yra 76 "L." nume
ryje š. m. Brooklyno darbi- 

Į ninkai turėtų šitą aparchis- 
rų juoką atsiminti. Tai ne 
juokas, bet darbininkų įtari
mas. Darbininkai! Žinokite 
su kuo turite reikalą ir apie 
ką kalba anarchistų orga
nas "Laisvė.’’

.Balandžio 1 d. siuvėjai 
buvo sušaukę nepaprastą 
susirinkimą, kad galutinai 
išrišti Bekampio prasikalti- 

.. •|mą. Išrinktoji komisija iš- 
1S.' davė raportą, »ką ji surado

apie B. darbus. Nors ir bu
vo komisijos priduoti apie 
jo prasiakltimą labai aiškus 
faktai, bet B. pasekėjai iš 
kailio nėrėsi, kad jį išteisi
nus. Pritrukę argumentų jie 

! pradėjo "Laisvės” žodžiais 
koliotis. vadindami sau ne
patinkamus žmones provo
katoriais, smalaviriais ir tt. 
Žmonės pradėjo juoktis 
komunistų ir pastatė 
su B. ant vieno suolo 
dokumentai, kuriuos 
sija apie B. surinko, 
priimti ir viskas padėta uni
jos archyvan iki Bekampis 
sugrįš. Komisija, išduocįa-t

nieko nežinanti. Viskas ge
rai- viskas ramu. Mat jie 
patys nedrįso viešai pasaky
ti, kad B. nekaltas. Tie dar
bininkų klesos "užtarėjai" iš 
"Laisvės” pastogės slapta 
jieškojo patarnautojų, kad 
B. išteisinti ir visą jo juo
dą darbą unijoje ant kitų 
numesti. Na, ir surado! Tū
las V. P-tis.per "Laisvę" 
pradėjo kalbėti, kad B. ne
kaltas.

Čionai reikia pasakyti, 
kad V. P-tis yra artimas 
"Laisvės” redaktoriui. La- 

‘ bai gerai, kad tas žmogelis 
žino B. nekaltybę; gal p. V. 
P-tis Daaišikns plačiau ir 
apie Veršių likimą. Gali tie 
vėplit-kai iš "Laisvės” pašto- 
ges ka.oea kaip jiems pa- L Bekampis tik dėlto pa 
tinka, bet ,>au savo Kolegos k- kacj durnus akis.
B. neisteisms. Bekampis. Mikališkės Petras,
būdamas siuvėjų delegatu, 
prievarta darbininkus- spy
rė, kad "Laisvę” skaitytų ir 
ją remtų. Kuris nepirkdavo 
to anarchistų lapo, tas buvo 
buržujum apšauktas. Tas 
Bekampio darbas "Laisvei" 
labai patiko ir ji darė sau 
gerą bižnį. Todėl "laisvie- 
čiai" ir įieško tokio sau Įran
kio, kuris išteisintų B. prieš 
vietos darbininkus.

Bekampiui pabėgus ir j
"Laisvutei” blogai paliko. ___ ______
Netik kad siuvėjai pradėjo kės susitvarkę _____ __
jos nepirkti, bet tūlose dirb- stoties traukė į svetainę, 
tuvėse net ir pardavinėti ne- Svetainėj prakalbų pirmi- 
Įsileidžiama. Darbininkai kinkas, susirinkimą atida- 
pamatė, kad kaip Bekampis kęs, paaiškino jo tikslą, pa
juos mulkino ir su bosais Įsakydamas sugraudinančią 
draugavot, taip ir "Laisvė” karkalbelę, ir užbaigdamas 
tą patį daro. Skaldo darbi- paraginimu -šaukti "ura” 
ninku spėkas ir stiprina re- pagerbimui svečio ir miesto 
akcijos galę. valdžios. Žmonės šaukė.

Iš siuvėjų judėjimo. Pirmiausiai kalbėjo mies-
Kada A. C. W. of A. uni- to valdžios atstovas. Pakvie- 

jos lietuvių skyriai nutarė kus karininką žadeikį užim- 
leisti savo organą "Darbą,” ti tribūną, susirinkimas, vėl 
tai Brooklyno unijos 54 ir sušuko ura.
58 skyriai tuoj išrinko sa- P-nas Žadeikis kalbėjo, 
vo korespondentą, kad ap- kaip Lietuva kentėjo po ru- 
rašinėtų vietos siuvėjų vei- sų caro geležine letena; 
kimą. Tas, rodosi, labai ge- kaip ir jis pats kentėjo ka
ras daiktas, bet, dėja, kad Įėjimo kančias, o dabar, gir
tas korespondentas tyli — di, Lietuva laisva nuo cariš- 
nieko neparašo. Rodosi, kad ku kalėjimų. Teciaus nepa- 
siuvėjų.tarpe jokio judėji- sakė, kad kalėjimas kovo- 
mo nebūtų. Bėda su musų jantiems už laisvę ir tiesą 

” žmonėms lygiai yra sunkus, 
nežiūrint kas į tą kalėjimą 
žmones kemša: caras Mika
lojus, ar Smetona su Galva
nausku. Žinome, ką reiškia 
priespauda; ta priespauda 
mums gal nebuvo taip skau
di prie Mikalojaus, kuomet 
žinojome, kad mus žudo ir 
kankina svetimas despotas

V

WATERBURY, CONN. 
Kunigų binznis vis labiau 

smunka.
Mūsiškis dusių ganytojas, 

kuriam jau reketų daugiau 
negu 

pasta-

utuvos laisvės gynėjus pačių 
. lietuvių valdžia, lai pries-
■ pauda mums yra tukstan-
■ čius kartų skaudesnė. P-nas

Žadeikis skundžiasi ant ea- 
i ro valdžios žiaurybių, bet 
. nieko nesako apie lietuviš

kos valdžios žiaurybes, nes. 
mat, jis yra atstovu tos da
bartinės Lietuvos Saldžios.
Taigi žadeikio prakalba L ~ . • . -idaugelį žmonių darė tik | da.u?lau mPlnasi
liūdną įspūdį. Jis pasakojo 
kaip lietuvių kariumenė su-i, . , , . , . . . ;
mušė įsiveržusius Lietuvon lslgl‘
bolševikus, kaip tame darbe ,Į,m i\n‘a^’ . 1'a(!.t1.?.
’ietuviams gelbėjo lenkai ii .lsK£n-vn?° kelrodžiai kum- 
vokiečiai. Išeina, kad len-|ąa* nu? at0? ZhY°je-ns 
kams ir vokiečiams da turi- ,\odam1’ nei e!^:a rupin- 
me būt dėkingi. Žadeikis ir- r1? zei^^ais _ lYr.tais’. kū
gi nieko nesako; kaip lenkai iluos la ir va-
ir vokiečiai kolčakininkai ai 'Y8 Pa'a^a- ka(- r/iKia ru- 
bermontininkai daug labc Į įvalP mirus
Lietuvai padarė... 
įlinkai reakcininkams juk|^k.t^1^a^bl^.saVo in°ksi 
draugai, tai kaip gi juos 
peikti, kad jie žmones plėšia 
ir žudo?

Šitokio turinio Žadeikic 
prakalba l____ _
žmonėse negalėjo entuziaz
mo sukelti: priešingai, gir
dėjosi niurnėjimas it nepa
sitenkinimas. Pradėjus agi
tuoti už Lietuvos paskolos 
bonus, 1 
svetainę apleido.

Bonų mažai kas pirko, te Į de juk žmonės, kaip ir vi 
čiaus vietinėj anglų spau- :u Xls^ls gerais r y 
doj paskelbta, kad jų išpar- ia"nkimais: pinigas jiems 
duota už 525,000. Gal netru-Į reikajin^as> . kad turėjus 
kus patirsime, jog iš 25 tuk- gyvenimą ant žemės,
stančių pasidarė $250. Mat :u.r .pems via vilties ui ą- 
musų smetoninės valdžios Hai Pa£Vvenri-Jle gau pasi-; 
rėmėjai mėgsta girtis.

Jurgis Radzevičius.

jpintis užgrabiniu 
žemišku gyvenimu, 
ruoju laiku ant savo para- 
irijonų labai supykęs.
ta tėvelis užtai, kad tie pa- 
apijonjs taip-pat, kaip ir jų 

■ i ' • ■ ’ J
temisko gyvenimu, negu du 
uos išganymu. Ištikro ste-

Pvk-

Reakci- ianffun.paFeku<’ le«aus pa- 
' ' ' ..........\sio

nepripažįsta teisingu, tatai 
irirodydami tuo faktu, jog 
iie stengiasi kuodaugiausiai 
’.usikrauti sau žemiško tur-Į 

susirinkusiuose L? pamiršta bažny
čios mokinimą, jog leng
viau verbliudui per adatos 
skylute perlįsti, negu 
'iui i dangų Įsigauti."

Jauniems kunigams, _
beveik pusė žmonių Ryčiau, nėra padyvų, kad jie į 

. Į lažnyčics mokslo nepaiso; j
isi, 

ir blogais

1 i

savo biznio bažnytines pa- skaitė tą 
reigas eina, bažnyčioje --
giasi kaip paprastoj savo 
karčiamoj, žinodami, kad 
ir bažnyčia — tai tik biznio 
Įstaiga.

Biznis, kurį musų tėvelis 
tikėjosi gerai pavyksiančiu, 
pasirodė labai prastas. Bri
si kviesdamas sau talkon ku
nigu, tėvelis prisidarė sau 
lėšų, o iš būrelio davatkų ir 
iš tikėjimo juokus . sau da
rančiu saliunčikų nedaug 
jiasipelnė. Darbininkai gi 
jau nesiduoda savęs mulkin
ti ir tan jomarkan nėjo. To
dėl tėvelis dabar pyksta ant 
parapijonų, kad jie jam biz
nio nedaro.

Tai gerai. Juo greičiau 
darbininaki paliuosuos savo 

i protą nao prietarų ir kunigi 
!nių burtų, tuo greičiau ateis 
jiems tasai laukiamas išga
nymas iš kapitalizmo vergo
vės.

Senas Amerikonas.

tu r-!
I

MINDEN, W. VA. 
Mirė drg. J. Gumauskas.
Kovo 29 dieną čionai per- 

■ifikyrė su šiuo pasauliu bu
vęs veiklus darbo žmonių 
k lesus kovotojas, draugas 
donas Gumauskas. Kovo 31 
diena velionis iikos gražiai 
palaidotas be jokių bažnyti
nių ceremonijų miesto kapi
nėse. Ant kapo prakalbą 
apie velionio gyvenimą ir 
darbavimąsi darbinio kii kle
jos reikalais pasakė drg. F. 
Audaitis. Taip persiskyrėm 
su savo draugu. Lai būna 
jam ramus pasilsis įk> gyve
nimo kovos.

Velionis priklausė prie 
dviejų pašalpinių draugijų, 
ubiejų nariai velionio kūną 
išlydėjo į amžiną pasilsi ir 
atidavė priderantį paskuti- - 
nį patarnavimą. Laidotuvė- 
-e taipgi dalyvavo giminės. 
Įrangai 
moniu. 

lotuvės 
nonijų 
ai musų katalikai žingeidu- 
no vedini ėjo pažiūrėti, kaip 
"bedievi” laidoja, kad pas
kui turėjus medegos savo

j "a | įrašymą,
! abejonės, kiekvienas apgai- 
i lestavo Vieversio protišką 
‘silpnumą. Reikia manyti, 
kad vietoj P. Vieversio buvo 
P. Pelėda ir kaipo tokia, tai, 
žinoma, pradėjus rėkt nieko 
nei girdi, nei mato.

Milįs tiesą.
CAMBRIDGE, MASS. 

Draugų darbininkų žiniai.
Kadangi pastaruoju lai

ku kaip kitur, taip ir pas 
mus Cambridge’uj, tūli dar
bininkų klaidintojai ir dar
bininkiškų organizacijų ar
dytojai, norėdami vietos 
žmones prigauti, pasivadinę 
LDLD. 8 kuopos vardu, 
skelbiasi kuopa ir tariomos ‘ 
draugijos vardą naudoja sa- ! 
viems tikslams, tai skaitau p 
sau pareiga paaiškinti dar
bininkų žiniai, kaip ištikru- 
jų dalykai stovi.

Daugeliui jau senai yra 
žinoma, kad radikališki, su 
•ocializmo mokslu neapsipa- 
žinę, bet karštagalviai ele
mentai suskaldė Lietuvių 
Socialistų Sąjungą, patys 
pasivadindami "komunis- 
.ass: tie elementai _ tuo pa- kalboras Tečiau$ d 
ciu savo žingsniu išbraukė1 
save ir iš Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos, 
oeržengami jos konstituci
ją. kuri reikalauja, kad L. 
D. L. D. narys pripažintų 
Amerikos Socialistų Partija 
ir nekenktų jos veikimui 
darbininkiškame judėjime. 
Komunistai tuo tarpu pas
merkia Socialistų Partija ir 
aršiausiu būdu, kovoja prieš 
-ocialistus vien dėlto, kad 
tie saugoja darbininkų kle- 
>ą nuo provokacijos. I

Suprantama, kad tokie 
elementai sulyg LDLD. kon
stitucijos negali būti LDLD. 
nariais. Jie ir spiovė j L. D. 
L. D. konstituciją, jie nume
tė ja šalin. Bet kad apsiskel
bę "komunistais” jie sulindo 
i provokatorių užtaisytas 
jiems kilpas, tai dabar tie 
karštagalviai jau ir komu
nistų vardo neprisiima. Te- 
čiaus, kad savo ardymo ir 
griovimo darbą varius to
liau, jie dabar šliejasi no ki
rų organizacijų vardais. 
LDLD.. mat, kol-kas val
džios da nėra persekiojama. 
Komunistai, nors pasmerkė 
ir atmetė LDLD. konstitu
cija. bet visgi po tos draugi
jos vardu lenda, kad prisi
dengus. Tas reiškia draugi
jai pavojų. Kiekvienas dar
bo žmogus prieš šitokį ko
munistu darbą privalo Pro
testuoti ir ginti savo apšvie- 
tos organizaciją nuo to pa-Į 
vo^aus, kuri ant jos užtrau
kia tie darbininkiškų orga
nizacijų ardytojai. Komu
nistams mes nedraudžiam 
susitverti sau komunistišką 
literatūros draugiją, bet ne
galime leisti, kad jie tuo pa
čiu vardu naudotųsi.

Kol šitas bus padaryta, 
turime perspėti darbinin
kus, kad dabartiniu laikr 
vra net dvi LDLD. Ištikimi 
konstitucijai nariai yra tik-Į’ 
ri savininkai LDLD. vardo, 
ir peržengusieji jos konsti
tuciją neteisus pasisavinto
jai LDLD. vardo.

Kiekvienas darbininkas, 
kuris tik jau mato, prie ko 
nrivedė tie karštagalviai Į miego prikėlęs, 
"komunistai,” 1 
atskirti savo 
gus nuo klaidintojų. LDLD.ĮZa-kauska.

ir daug pašalinių 
Kadangi čionai lai
bo bažnytinių cere- 
buvo da pirmeina,CAMBRIDGE, MASS. 

LSS. 71 kuopos veikimas.
Kuopa buvo iš eilės suren

gusi trejas prakalbas. Kovo 
8 d. kalbėjo H. Kendall, Soe. 
Bart, valstijos sekretorius. 
Savo kalboj jis perbėgo Soc. 
Partijos veikimą ir dabarti

nę padėti, nurodydamas, 
kad partijai reikia nuveikti 

1 sunkų darbą, o spėkos sus- 
i kaldytos.

Drg. N. Rasteinis skaitė 
paskaitą.

Kovo 21 d. kalbėjo drg. S. 
uichekonas. Pirmoje daly7- 

je nupeikė musų komunis
tų nuveiktus darbus, faktais 
prirodvdamas, kad jie savo 
taktika pasitarnavo tik bur
žuazijai, nors tą titulą jie 
bando kitiems prikergti.

Antru atveju kalbėjo apie 
smetoninės Lietuvos "lais
vę.” Apart kitko pastebėjo, 
kad prie išauklėjimo Lietu
vos militarizmo, ant ko pa
silaiko reakcinė Lietuvos 
valdžia, prisidėjo ir V. Kap
suko ginkluotas veržimasis 

i Lietuvon.

na jų persitikrino, kad ti
kėjimas su laidojimais nie
ko bendra neturi, ir kad 

j aisvamaniai mirusiam savo 
irtimui daug gražesni pa- 
amavimą atiduoda negu ti
kintieji.

i Velionis Jonas Gumaus- 
kas buvo laisvas nuo visokių 
ikėjimiškų prietarų, ir mir
damas nenorėjo, kad ant jo 
:app kranksėtų žmonių ver
gijos ir tamsos palaikytojai. 
Mirė kaip tikras kovotojai 
įž žmonių laisvę ir apšvie- . 
ą.

I Velionis paėjo iš Suvalkų 
•ėdvbos, Mariampoiės aps
kričio. Amerikoj išgvvno 8 
metus, paliko moterį sutri- 

j mis mažomis dukrelėmis di
leliame nubudime. Beto yra 
Amerikoj du velionio bro- 
’iai, gyvenantis kur ten apie 
Newark, N. J. Jie laidotuvė
se nedalyvavo. Norėdami 
gaut daugiau apie mirusį 
avo broli žinių, jie gali 

kreiptis šiuo adresu: F, Au- 
daitis, Box 62, Minden, W. 
Va.
Su jo mirčia lietuviai darbi
ninkai netenka vieno savo 
kovotojų už geresnę ateiti. 
Lai būna jam lengva sveti
ma žemelė.

eisinti tuo, kad pasenę da 
I ?alės atsiduoti užgrabinio 
Į gyvenimo reikalams. Bet at
sižvelgus į tokius, kaip kad 
nusiškis tėvelis, net ir da
vatka tui i pagalvoti, kam 
asai senis taip tų pinigą 
rokšta, jeigu pinigai —že
miškas turtas — yra kliat?- 
ni į dangišką karalys
tę? Ir tas faktas taipgi pa 

Liudija, kad kunigai netiki 
'tas pasakas, kurias iie tikin 

į tiems skelbia.

sipinigavus, ;
i talką iš aplinkinių 
net penkis kunigus, 
nas, žinoma, 
savo parapi jonams 
skaitlingiausiai 
kad butų nuo ko vilna kin>! 
d. Bet pasirodė, kad viltis j’ 
apgavo; jisai pamatė, kad j 
i’o įsakymų k'auso jau tikp- 
kelios davatkos ir keletą 

iš pirmųjų ma-l

apie pramonę,Iriais ir nuodėmėmis turtm-ų auaP^as, k^aįdas 'r

LGNVELL. MASS. 
Biznierių prakalbos.

Balandžio 4 d. čionai buvo 
Brogress Clothing Mfg. Co. 
bendrovės surengtos pra
kalbos. Publikos susirinko 
įpie du tuzinu. Pirmininkas, 

j susirinkimą atidarydamas, 
ma raportą pareiškė, kad B. pareiškė, kad nors ir mažai 
oasakęs, jog jis pats sugrįši žmonių susirinko, betgi su- 
ir atsakys į tuos užmetimus, hirinkimą atidarąs ir pra- 
Dabar visiems bus aišku,!kalbos prasidėsią. Jis pak-

■ rietė kalbėti tūlą P. J. Kaz
lauską iš So. Bostono. Kai-! 
bėtojas keletu žodžių prabė
go pramonijos istoriją ir 

pradėjo raginti lietuvius im- 
jti pavyzdi nuo žydų ir kitų 
Į biznierių, kurie imasi jwa- 
; monės ir pasidaro sau geres
nę ateiti. Girdi, mes jau ne- 
svki girdėjome prakalba? 
socialistų ir bolševikų, bet 
jų nei vieni, nei kiti nieko Į 
nepasakoja : . 
tai dabar apibudinsiu jums gos, o iš saliunininkų 
’apie komerciją.” Ir sako:kaudonanosių irgi nedaug 
”Kada aš organizavau z/šiu- pelnysi.
Šių ' korporaciją Montelloj, Štai pris durų stovi bufe
tai visi socialistai ir bolševi- uis saliunčikų ir raudonano- 
kai buvo priešingi, o dabar šių. Sueina kunigai. Vienas 
jie patys perka šėrus.” Ir Įų sėdasi prie groteliu ir pa- 
nradėjo karštai agituot’ už sikviečia jauną gražią ca- 
uirkima kriaučių bendrovės Į vatkelę išpažinties. Spavie- 

doja jis ją nei neprisidengęs, 
o bobinčiui saliunčikm juo
kus sau daro, kaklus ištiesę 
žiuri į kunigą ir merginą,! 
bejuokaudami ir besijuok- j 
darni. Snaviedojantis kuni
gas matomai pamatė, kad 
šnabždasi ir juokus iš jo da
ro, dėlto jis greit pasikėlė 
nuo kėdės prie grotelių ir 
prasišalino. Prie darų apie 
spaviednyčia vėl juokingos 
komedijos. Vienas saliunči- 
kas nerimauja, kad prieš p 
stovi keletas kitu: iš nekant
rumo traukčioja augštvn 
savo kelines, nežinia, ar tai 
iš papratimo, ar gal būt pil
vas kiek sumažėjo, kada 
pusryčių negavo. Pagaliau s 
jisai užeina kitam už akių. 
Tasai stumia ji. murmėda
mas, kad kiauliškai darąs. 
Saliučikas vėl savo kelines 
augštvn traukia, aiškinda
masis: tuojaus, tuojaus, bus 
viskas orait...

Žiūrint i tą viską. įpatosi, 
kad nėra jokio bažnyčiai pa
gerbimo ; net ir tie. kurie dėl

iš 
kartu 
. Visi 
komi- 
likos

1
1

BRIDGEPORT, CONN.
I Lietuvos Misijos prakalbos.

Kovo 21 dieną čionai bu- 
ivo parengtos Lietuvos Misi
jai prakalbos. Pasitikti mi
sijai geležinkelio stoty j su
sirinko daug lietuvių. Atvy
ko tiktai vienas karininkas 
Žadeikis. Susirinkę žmonės 
sveikino jį lietuviškais vė- 
hikais mojuodami. Svetys 
sėdo į automobilių, o žmo- 

i eiles nuo
&

Mirų. Tik, girdi, ir nupir 
kus šėrus reikia būti kan
triems, nes per savo nekant
rumą daug pagadina, štai, 
sako, South Bostone ateina 
’ kriaučių šapą, pas mus. tie. 
kurie turi nusipirkę šėrų, 
ir nepaiso, kad šapoj yra vi
sai pašalinių žmonių, reika- 
’auia, kad valdvba jiems aiš
kintu biznio stovi. Taip elg
damiesi šėrininkai savo pa
nų reikalams pakenkia.

Iš tų biznieriškų prakal
bų klausytojams darbinin
kams maža buvo naudos. 
Rodąs, kad ir patiems tų 
prakalbų rengėjams nedau
giau naudos jos davė.

Laisvamanis.
korespondentais, kad jie 
miega.

1919 m. buvome išsirinkę 
už korespondentą tūlą ko
munistą. Tas žmogelis laikė 
apie 7 mėnesius užėmęs vie
tą ir nieko neparašė apie 
siuvėjų veikimą. Dabar pa
sirodė, kad tas žmogelis, bu
vęs unijos korespondentas,______________ _______________________ k-uuuu, vas

nei savo vardo nemoka pa-’caras. Bet kada šiandien žu- įsileidžia ligas ir gydytoja

Gyvuliai prieš paker
siant penimi, bet yra daug ir 
žmonių, kurie save nupeni 
kad gyvenimui pasidaryt 
netinkamais.

Kas bijosi į kambarius įsi- 
e!1st.1J®.aul«s Indulių, tas

Štai musų tėvelis, kad pa- 
pasikvietė sau 

i miestu! Kalbėtojas ragino remti 
Klebo-j Lietuvos Socialdemokratų

iškalno Įsakė • partiją. Aukų surinkta 817.
«usin>ktL Kovo 28 d- kalbė-i° dr&- v- 

” | Ambrozaitis. Jo kalba buvę 
,;į i taipgi apie Amerikos darbi- 

ninku judėjimą ir partijų 
skaldymąsi. * ' 

, Kalbėtojas ragino darbi- 
-aliuneiku. Iš pirmųjų ma- :linkus rimčiau ir nuosek- 

-ų noM !15au protauti: taisyti savo za nauda, nes jos uk POte-Į_,^oe veikti
bei Pagal dabartines aplinky-

bes, o ne kopijuoti Rusijos 
darbininkų taktiką, kas šio
je šalyje nepritakoma.

Antru atveju jis kalbėjo 
apie Lietuvos "laisvę" ir po
litiką. Ragino organizuotis 
• įvairias išdirbystės koope
racijas, kad jas butų galima 
iierkelti Lietuvon, nes tuo- 
mi, sako kalbėtojas, darbi
ninkai lavintųsi savitarpi
nio valdymosi ir užbėgtų ka
pitalizmui kelią.

Kalbėtojas taipgi ragino 
siųsti Į Lietuvą kiek galima 
daugiau literatūros. "Bak- 
sus su lašiniais pavagia, sa
ko kalbėtojas, ir ir niekam 
iš to nėra naudos, o litera
tūrą — kad ir pavogs, tai 
vis bus nauda; kas ją nes
kaitytų, vis protiškai lavin
sis.

Reikia pastebėti, kad vi
sose prakalbose tūli fanati
kai iš "kairės" vis stengėsi 
bumbėti, kaip pupas pabėrę. 
jei ne su pašaliniais, tai nors 
su savo šeimyna. Tur būt 
pildo savo principą "ardyt." 
Vyčiai mandagiau moka už
silaikyti viešuose susirinki
muose.

"Laisvės” Nr. 79 tūlas P. 
Vieversis aprašo d. S. Mi- 
chelsono prakalbą pasakytą 
kovo 21 d. Cambridge, Mass.

Kas buvo prakalbose ir

I

Ras-kas.

JERSEY CITY, N. J. 
Kazyros ir peštynės..

Balandžio 4 d., vėlai vaka
re du vaikinai, S. Mačionis 
ir A. Zaikauskas, eidamu 
gatve pamatė vienoj stuboj 
prie Mercer gatvės, degant 
^butius. Manydami kad 
tuose namuose yra vaka- 
•uškos, jiedu užėjo. Rado 
_en bekazyruojant savo pa
žįstamus : Feliksą Paršeli 
Toną Daniuną ir Tadą Šin
kūną. Prie kompanijos pri
sidėjo ir jie. Begerdami ir 
bekazyruodami jie susivai
dijo už vieną dolerį. Kilo 
maikios muštynės. Parše- 

;is su Daniunu pradėjo muš
ti Zaikauską. Gal butų jį ir 
užmušę, jeigu triukšmas ne
būtų namų šeimininkės iš 

. . > Išvyti iš
lengvai gali I stubos peštukai nuėjo saliu- 

tikrus drau-Įnan, palikdami sumuštąjį 
_____  . ~ ~ " Ant rytojaus 

nariai, kurie pasilieka išti-Į Zaikauskas susitinka saliu- 
kimi savo draugijos konsti- He tuos savo mušeikas ir vėl 
tucijai, neprivalo nieko tu- prasideda muštynės. Zal- 
rėti su uzurpatorių ”LDLD. kr ;skas išsigelbėjo bėgimu, 
cuona.’’ Patyrę, kad toj ”L. Mušeikos išsivilkę vijosi jį 
y. L. D. kuopoj” veikia ”ko- gatve pakol jis nepasnruko 

munistai,” privalo kuovei- vienon krautuvėm Dabar 
įkaušiai pasitraukti iš jos ir Zaikauskas patraukė mušei- 
kreiptis prie socialistų, kad kas teisman. Peštukai te- 
natvrus, kur yra tikroji L. čiaus kaž-kur pragaišo ir 
D. L. D. kuopa. polici ja jų nesuranda.

LDLD. 8 kuopos organi- ~ ' • « • • -
zatorius:

L. Paulauskas.

Tai mat kokios pasekmės 
to "nekalto pasibo vijimo” 
kazyromis. Jersėtis.
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KELEIVIS

Kalbant andai ”Ke- 
redaktoriui Chicago- Į

suomet juos klaidinti. Jau

L D. L D. Reikalai.

aklas. Mokantis

Svarbu, kad LDLD. nenuk- ninku švietimas ir jei jus re
miate darbininkų judėjimų. 

Nemirtinas Lincoln ka
daise pasakė: "Kai kuriuos 
žmonės galima klaidint vi
sados; kai kada galima suk- 
aidint visus žmones; bet vi- 

isus žmones visados klaidint1 • •*

ryptu nuo tikslo.
Kurie skaito laikraščius ir 

interesuojasi visuomeniš
kais reikalais, tie žino, kad 
LDLD. dabar pergyvena 
audringą savo istorijos lai
kotarpi. j,

Kodėl taip dedasi ir kam negalima.”
tai reikalinga. Mat, LSS.I Jas sakinys tinka ir L. D. 
jvvko skilimas; o kad L. D. L. D. Komunistams pavyko 
L.D. ankštai surišta su LSS.,;daugeli narių laikinai suk
tai nebuvo galima ir LDLD. laidinti; bet jie negales vi- 
išvengt suirutės. suomet juos klaidinti. Jau

Šios audros nebūtų kilu- dabar jie pradeda pamatyt, 
kurlink iie buvo nuženire.

cialistai? Juk šeidemanas
yra socialistas, Noskė so
cialistas, Ebertas socialis- 

itas. o ar jie gali apginti dar- 
ibininkus nuo buržuazijos?'
Ne. O jeigu Steig. Seimo ____ _____ _ _____
nebūtų, jeigu \ okietijos vai- me tuos žmones, kurie spie- pradėjo šaukti

mentai pradeda jau parali- 
žiuoti viešus musų susirin
kimus. Kalbant andai "Ke
leivio” i
je, tie suehuliganėję elemen- 

Tokiu vardu mes* vadina- lai sukėlė didžiausį lermą ir

Laikraštiniai 
Chuliganai.

is, jei musų buvusieji 
draugai, komunistai, butų 
pilnai supratę šios draugi
jos pamatines taisykles ir 

.užduotis. Draugijos valdv- 
masis demokratinis, jos už
duotis grynai kultūriška — 
platinimas apšvietos darbo 
žmonių tarpe. Apšvietą gi 
mums visiems labai reika
linga.

Draugija valdos! demok
ratiniais pamatais. Taip 
centro, taip Liter. Komite
tai. kuriems pavedama 
draugijos vedimas, rankraš
čių rupinimas ir knygų lei- 

’ dimas, renkami visų narių. 
Nariu pareiga rinkti i minė
tus Komitetus tokius asme
nis, kurie nusimano apie 
jiems pavestą darbą. Jei 
išleista knyga pasirodytų 
netinkama, atskiri nariai ir 
kuopos turi teisės pakelti 
balsą, kritikuoti, persergėti 
kad panašus raštai netinka 
Neabejoju, kad Komitetai, 
kurie žiuri rankraščių ir 
sprendžia apie jų turjnį ir 
literatinę verte, rūpinsis vi
sados atkreipti i tai domės.

• Komunistų skaldymas L. P. 
L. D. yra tai piktas noras 
atkeršyt LSS., kurios jie 
neįstengė palaidot. Nors ko
munistai gerai žino, kad 
skaldydami LDLD. daug 
daugiau keršija ir kenkia 
lietuvių darbininkiškam ju
dėjimui negu LSS., vienok 
jie tai daro.

Gal vienas kitas sakys: 
Jus. socialistai, jei geidžiat 
vienybės ir labo LDLD., tad 
kodėl nepavedat ją komu
nistams? Kodėl išvien su 
jais neinat?

Gerbiamieji, todėl, 
mes negeidžiam LDLD. pa
laidoti! Ji organizuota, kac 
gyvuotų ir neštų apšvietą 
nuvargintam lietuviui dar
bininkui, kad leidžiamais 
raštais rodytų kelią, kuris 
veda i šviesesnę ateitį, į iš- 
silivO'-avimą iš alginės ver- 
gŲOS.

Jus žinote komunistų pa
sielgimą su LSS. Jie ją "pa
laidojo" ir triukšmingai pri
sidėjo prie komunistų parti
jos. Bet kur komunistų par
tija šiandien? Jos nėra. 
Azevai ją suorganizavo 'ir 
patys pasmaugė.

Jei mes butume LDLD. 
pavedę komunistams, jus ži
note. koks likimas butų ją 
patikęs. Paaintrinu, LDLD. 
suorganizuota, kad gyvuo
tų ir veiktų naudingą dar
bą.

t Antras dalykas. Jei mes 
LDLD. butume pavedę ko
munistams. butume peržen
gę draugijos konstituciją 
Ten pasakyta, kad LDLI). 
Centro ir Liter. Komiteto 
nariais gali būti tik tie, ku
rie priguli prie LSS. arba S. 
P. Jus žinote, kad komunis
tai išstojo iš šių partijų, tai 
ir nariais draugijos komite
tu b ti negali, nes tai butų 
laužymas konstitucijos ir 
čarterio. įlaužant čarteri, 
gręsia pavojus iš valdžios 
pusės, nes tatai duotų jai 
progos imti draugiją nagan, 
atimt jos čarteri. vadinas, 
užgniaužti draugiją, o jos 
turtą paimti savo globon. 
Draugai, ar tokiam likimui 
jus organizavote ir auklėjo- 
te LDLD.? Jus negalite to 
geisti, jei jums rupi darbi-

riusa) 'mokėti ji nuimti ir pabrėž-
Viršininkas turi mokėti ti plane.

vesti savo dali pirmyn, pa-1 Vadinasi, reikalinga mo- 
rinkti naujas pozicijas ir. keti matuoti iš akies. O nuo 
geriausią krypti. Jis turi ži- žinojimo tikrosios priešo pa
nori, kaip kuri nors rinktinė dėties dažnai pareina viso 
perrikiuoti atatinkamai dalyko sėkmė: Išaiškinti tai 
kautynės sąlygoms, kada padėčiai daroma,, kiek gali- 
reikia sustiprinti grandinę, ma daugiau, žvalgyba, 
kada pulti priešą, kas reikia 
daryti po pasisekusio ant-'pateikti iš žvalgybos 
puolio ir kas po nepasiseku-' 
šio. Viršininkas turi žinoti, 
kaip susisiekti su kaimynė
mis dalimis ir su užpakaliu, 
o jeigu nėra kaimynų, tai 
kaip apsaugoti sparnus ir 
užpakali, kad priešas neuž
eitų už jų, kaip gintis nuo 
ližėj imu iš visų pusių, kaip 
sutvarkyti šovinių eikvoji
mą ir kaip organizuoti jų 
tiekimą. Viršininkas turi ži
noti, kurioj tvarkoj eiti per 
vietą, kuri apšaudoma toli
mosios artilerijos ugnies, 
tolimosios šautuvų ugnies, 
tikrosios šautuvų ir kulkas- 
vaidžių ugnies, kaip slinkti 
susisiekimo eigomis, ir apka
sais ir kaip išeiti iš jų. tu
rint kuomažiausia nuosto- 
ių.

Viršininkas turi mokėti 
vesti žvalgyba ir žinoti, kaip 
ipžvalgyti kaimą, girią, re- 
umas, augštumas, priešo 
pozicija ir priėjimą prie jos. 
lis turi žinoti, kurios žinios 
Orinčias vertę ir svarbios, 
r mokėti jas rinkti.

Viršininkas turi žinoti, 
kaip ansaugoti rinktinę ju- 
lesy. mūšyje, poilsy, kurio
mis jiegomis jis gali apsau
goti rinktine nuo netikėtų 
ižpuolimų ir kurio dydžio 

barą jis gali apsaugoti savo 
rinktine.

Tu dalykų nežinąs virši- 
tinkas niekam vertas.

Jis negali valdyti rinkti- 
0ės, jis gali tiktai pražudyti 

Tą.
Tą taktikos abėcėlę turi 

♦inoti kiekvienas viršinin
kas, ir nežinąs jos neturi do
rinės teisės būti viršininku.

Taip pat neturi teisės bu
ri viršininku žmogus, nemo
kąs topografijos. Kuris ne
moka skaityti žemlapių, 
įemoka juose susirasti ir 
■ymėti savo ir priešo padė
jęs, tas aklas žmogus karė-

c'žią butų paėmę komunis- j čiasi apie "Laisvę.” 
tai, jeigu butų apskelbta biaurus vardas: I 
proletariato diktatūra, bur
žuazija išnaikinta, šiandien 
Vokietijoj to nebūtų.

Lenkija yra kitas pavyz- 
dis, sako musų ’kairiaspar- 
niai.” Lenkijos socialistai 
irgi stojo už Steigiamąjį 
Seimą, b ką tas Seimas dar
bininkams davė? Jis tik 
buržuazijos reikalus gina.

Taip ir tam panašiai rė
kauja "komunistai.”

Reikia pasakyti, kad visa 
tai yra tiesa.'Bet tai yra tik 
viena medalio pusė. Tai blo
gumai, kurie darosi tik prie 
Steigiamųjų Seimų.

Bet atverskime antrąją 
medalio pusę ir pažiūrėkime 
kas šiandien darosi tenai, 
kur Steigiamųjų Seimų ne
buvo, kur komunistams pa
sisekė paimti valdžią i savo 
rankas, Įvesti sovietinę sis
tema ir apskelbti proletaria
to diktatūrą.

Visų pirma paimkime 
Finliandiią. Finų bolševikai 
buvo jau Įsteigę sovietų val
džia ir apskelbę proletaria
to diktatūrą. Jie buvo pas
kyrę ir savo ambasadorių 
(Nuortevą), Suvien. Val
stijose. Na, o kas dabar Fin- 
iiandijoje darosi? Patįs 
’kairiasparniai” sako, kad 
tenai darbininkai skerdžia
mi kaip gyvuliai skerdyklo
je.

Paimkime paskui Vengri
ją, kur komunistai buvo įs
teigę sovietų valdžią. Tenai 
buvo Įvykinta jau grynu 
gryniausia komunistiška 
tvarka. O kas šiandien Ven
grijoj darosi? Darbininkų 
kraujas bėga upeliais. Bur
žuazija tenai dūksta šimtą 
kartų daugiau, negu Vokie
tijoj ar Lenkijoj!

Pagalios, paimkime Ba
variją, kur buvo Įsivyravus 
komunistų valdžia ir jų dik
tatūra? Ar darbininkams , 
šiandien tenai geriau? Ne. ; 
jiems prisiėjo tenai daug i 
daugiau nuo buržuazijos nu
kentėti, negu tose Vokieti
jos vietose, kur komunistų 
"tvarkos" visai nebuvo.

Tai tokia yra antroji me
dalio pusė. Ji mums parode 
paties gy vėsimo faktais, 
kad ta "revoliucinė” komu
nistų taktika netiktai neve
da darbininkų prie išgany
mo, bet tankiai stumia juos 
i didžiausi vargą ir kraujc 
maudynes.

Žinoma, komunistai sako, 
kad iie čia nekalti,- jeigu 
buržuazija juos nuveikia 
Jie tu skerdynių nenori. Bet 
ar socialistai nori, kad bur
žuazija per Steigiamąjį Sei
mą įsigalėtų? Juk jie taip 
pat nenori. kad reakcija 
juos nuveiktų.

... ..— . Tai kur gi tuomet komu-
šaukią lietuviškų j nistų pamatas tvirtinimui 

ocialistai kalti, kad ne 
Steigiamojo Seimo seka re-

kurlink jie buvo nužengę. 
Suklaidintos kuopos tvarko
si iš naujo, tvirtėja ir veikia. 
Tvarkosi sekdamos draugi
jos konstituciją. Daugelis 
jau susitvarkė, pridavė cen
trui kuopų numerius, pri
siųsdamos kartu ir metines 
duokles. Bet randasi da ir 
apmirusių, nepersiorganiza
vusių.

Draugai, laikas bėga, rei
kėtų labiau sukrusti, kad 
Įmanomai sutvarkius drau
gijos reikalus ir kad butų 
galima pradėti ruoštis prie 
išleidimo vienos kitos knv- 
gos. Ir tas lengvai bus gali
ma ; bet jus visi draugai tu
rite suremti pečiais, kad 
pastūmėjus ši taip svarbų 
ir reikalingą darbą pirmyn.

Centro Komitetas dirba 
kiek galėdamas. Bet čia ne 
vieno komiteto darbas, o vi
sų narių. Todėl, draugai na
riai. ateikite Centro Komi
tetui su ūmia pagalba, o 
musų darbo vaisiai bus žy
mus.

Kuopos, kurios šios suiru
tė? tapo sudemoralizuotos, 
ir neveiklios, privalo tuojau 
sušaukt susirinkimus, per- 
organizuot, sumokėt meti
nes duokles ir pasiust cent- 
ran, išperkant monev orde
ri ar čeki vardu K. Liutkus 
ir kartu su kuopos numeriu 
pasiųst Centro sekretoriui 

M. J. Iškauskui, 363 Grand 
st., Jersey City, N. J.

Kuopos, kurios buvo suk
laidintos, 
bet ligšiol tylėjo, nežinoda
mos, kurlink krypti, turėjo 
orogos pamatyti ir supratai, 
kas rūpinasi gyvenimu ir 
veikimu LDLD. Tat laikas 
ioms grįžti prie Centro ir 
veikti.

Pagalios, ten, kur nėra ir 
nebuvo LDLD. kuopų, bet 
randasi bent įlenki žmonės, 
kurie supranta svarbą šios 
draugijos, privalo pasis- 

tėngt tuojau sutveri kuopą.
Taigi, draugai, kibkime 

darban.
Reikale informacijų krei

pkitės i Centrą.
J. M. Endzuiis,

Laikinis pirm.

nors nepakriko,

i '"sumušti 
____ Tai Grigaiti ir Michelsoną/’ To- 

biaurus vardas; bet jeiguĮkią pat yakchanaliją ”Lais- 
būrys politinių, šarlatanų j vės” salininkai įtaisė 'ka
be paliovos skelbia per savo 
laikraštį nebūtus dalykus, ir 
daro tai tyčia, kad apjuodi
nus gerą žmogaus vardą, 
kad nuplėšus jam šlove, kad 
pridarius kuodaugiausia 
moralės skriaudos, tai kaip
gi kitaip tokius piktadarius 
pavadinti, jeigu ne laikrašti
niais chuliganais?

O “'Laisvė” kaip tik šitokį 
darbą dabar varo.

Štai 70-tam numeryje tas 
purvinas šlamštas skelbia, 
buk "Keleivio” redaktorius 
S. Michelsonas "duoda šim
tines” Smetonos valdžiai 
remti ir "savo vedamo laik
raščio daugiau kaip du treč
daliu paveda reakciniai pro
vokatoriškai agitacijai, ku
ri teikia kolčakams ir sme
toniniams naudą."

Tūkstančiai žmonių, kurie 
skaito "Keleivį,” žino, kad 
tai yra šlykštus melas! Tūk
stančiai žmonių žino, kad 
”Kel.” pirmutinis pradėjo 
kritikuoti Smetonos valdžią 
ir smerkti kilčakin inkus. 
Pati "Lais.” 
žinias ir straipsnius, kur bu
vo išparodoma nedori Sme
tonos valdžios darbai. Ir vi
sa to akyvaizdoje ji nesigėdi 
meluoti, buk "du trečdaliai” 
musų laikraščio pašvenčiu 
ma kolčakinių ir semtoninių 
"naudai." Jeigu tai i___
’aikraštinis chuliganizmą?, 
tai pasakykit, kaio kitaip to
ki elgimąsi pavadinti?

Tai yra ^tiesiog 
tas dalykas.

” šalininkai Įtaisė 'ka - 
Ibant d. Grigaičiui Detroite. 
Worcesteryje tie gaivalai, 
kaip vienas jų pačių išple
pėjo, nutarė "prašalinti” vi
sus "socialbiaurybių” vadus. 
Norwoode vienas tokių chu
liganų prie liudytojų grąsi- 
no socialistą Liutkų paplau
siąs. Tai vis vaisiai to’ chu
liganizmo. kurį varo "ko
munistų” organas.

Jeigu šitas tvirkinimo 
darbas nebus sustabdytas, 
jis pridarys musų visuome
nei labai daug blėdies. Jisai 
pirves prie to, kad darbinin
kai liks suskaldyti į dalių 
dalis ir tarp jų prasidės 
kruvina kova ir turės pak
rikti visos organizacijos. 
LSS. ir LDLD. jau suardy
tos. Tas pats gali atsitikti il
su kitomis draugijomis.

Todėl, pakol da nepervėlu, 
reikia daryti tai provokaci
jai galas, 
visviena ar 
ar

vogė iŠ ”Kel.” .. .
- - - jClJOS.

Provokatoriai — 
jie bus žmonės, 

laikraščiai — turi būt 
vejami laukan iš kiekvieno 
darbininko namų, iš kiek
vienos darbininkų organiza-

Kiekvieno darbininke 
obalsiu lai būna:

Šalin darbininkų vienybės 
ardytojai!

Šalin provokacija!
Šalin chuliganizmas!

Bet kurių rezultatų gali 
žmo

gus, nors ir protingas, bet 
nemokantis nuimti vietos 
plano. Jis gali pasakyti tik
tai: priešas už kaimo, už 
upelio, už girios. Bet tai la
bai neaišku. Kitas dalykas, 
jeigu žvalgas patiekia prie
šo padėties planą ir prie jo 
dar perspektyvos brėžini, 
tuomet visa aišku. Tai, 
brangi medžiaga, kuria re- 
mianties jau galima tuojaus 
spręsti, kaip vesti kovą.

Nemokantis skaityti žem
lapio 
skaityti žemlapį — visą ma
to.

Mokantis nuimti planą, 
tai žmogus su liežuviu. Ne
mokantis — nebylys, kuris 
negali išpasakoti to, ką ma
tė.

Na, o ar gali aklas ir ne
bylys būti viršininku?

Kares stovi palaikiu 
bet..

nėra'1: Lai gyvuoja musų vieny
bė ir solidarumas!

Perilgas miegas kenkia 
sveikatai tiek pat, kiek ne-

negirdė- damiėgojimas. Suaugusiam 
kad laikraštis, žmogui pilnai užtenka 8 va- 

taip nugrimstų ištvirkimo! Iandu miego i parą, 
purvynam Tai yra netiki " vi --------
šlykštus, bet ir pavojingas! vienas’^s trijų vvrų Ame- 
ansirciškimas. Tai yra ženk- rjkoj nebuvo paimti ‘kariu- 
las, kad Į politini musų gv- menėn deieį fizišku truku- 
venimą yra jau Įsimetus pik- mu 
ta gangrena, .kuri gali už- '--------- —
nuodyt visą musu visuome- Sausgėlos ne visuomet vra 
nes kūną. Simptomai jau reumatizmu; dažnai tokie 
pasirodo. Užsikrėtę ta chuli- skaidėjimai paeina nuo su- 
ranizmo gangrena tūli ele- gedusių dantų.

Kauniškė "Lietuva’’ Nr. 
50 paskelbė Smetonos-Mer- 
kio "Įsakymą” (tai lyg ir 
caro ’Ukazas!”), kuriuo 
"panaikinamas karės stovis 
visoje Lietuvoje, išskyrus 30 
kilometrų zoną,” kuri api
ma ll apskričių: Vilkaviš
kio, Mariampolės, Seinų, 
Alytaus, Trakų, Kauno, Kė
dainių, Ukmergės, Utenos, 
Rokiškio, Ežerėnų.

Taigi didesnė Lietuvos 
dalis pasilieka karės stovy
je. Be to da karės stovyje 
pasilieka visa kariumene ir 
visi geležinkeliai. Politi
niams prasikaltėliams teisti 
paliekama karės teismas ir 
mirties bausmė.

Už ginkluotą sukilimą, už 
sudarymą su kitomis valsty
bėmis ryšių, kurie Įžeidžia 
Lietuvos suverenumą, ir už 
kėsinimąsi nuversti konsti
tucijos keliu Įvestai tvarkai 
ir valdžiai, nusikaltusieji 
baudžiami nuo 8 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo iki 
mirties bausmės, sako Sme- 
tonos-Merkio "Įsakymas.’’

Reikia tečiaus pastebėti, 
kad prieš viena tų Įstatų pa
ti Smetonos valdžia yra nu
sikaltusi. Ji pradarė su Ang
lija 15 metų kontraktą, pa
vesdama jos kapitalistams 
visą Lietuvos prekybą ir fi
nansus. Tai juk ir yra ”ry- 
šis su kita valstybe, kuris 
Įžeidžia Lietuvos suverenu
mą.” Taigi, sulyg savo pa
čios "įsakymo,” Smetonos 
valdžia dabar turėtų būt 
teisiama karės teismo ir 
baudžiama nuo 8 metų ka
torgos iki mirties bausmės.

Nors Smetona grąsina 
Lietuvos piliečiams karės 
teismais ir mirties bausme, 
vis dėlto matyt, kad ir jis 
nats bijosi. Savo "Įsakyme” 
jisai sako, kad tose vietose, 
kur pasilieka karės stovis, 
susirinkimai turi būt laiko
mi laisvai ir piliečiams ne
gali būt draudžiamas judė
jimas anksčiau kaip 11 va
landa vakaro.

Beto da valdžios laikraš
tis ”Lietuva” praneša, kad 
kartu su karės stovio panai
kinimu, panaikinta laikraš
čių cenzūra Lietuvoje ir ža
dama duoti kareiviams teisę 
dalyvauti rinkimuose į Stei
giamąjį Seimą.

Žinoma, tai ne Smetonos 
valdžios duotos malonės. Tai 
socialistų spaudimais ir ka
reiviu sukilimais iškovotas 
žmonių teisės!

"Dar- nė ir kruvinesnė reakcija? 
anai-' Darbo žmogus.

kac

L

pusė.
Socialistai bernauja bur

žuazijai, L__ ........ .........
anarchistėlių leidžiamas la- jog 
pas "Laisvė.’’

Socialistai yra judesiai,!akcija, jeigu po komunistų 
pritaria jai kriaučių unijos diktatūros seka daug didės- 
pinigais leidžiamas 
bas," kuri redaguoja 
chistėlis Bimba.

Socialistai yra bjaurybės, SKAITYTOJU PASTABOS 
stena jiems turavodama 
"Moterų Balse” klumpė Be- 
r.es-šukienė.

O kodėl, paklauskite, ko
dėl socialistai biaurvbės ir 
judošiai?

Ugi jie bolševikų taktikai 
nepritaria. Jie nenori sovie
tų valdžios; jie stoja už 
Steigiamąjį Seimą.

Na, o kuo gi Steigiamas 
Seimas blogesnis už sovie
tą?

Ugi štai, prie ko privedė ir Mučėną iš festungėš iš- 
Steigamas Seimas Vokieti- beluos. Nežinau, kaip tuo 
ią! Buržuaziia Įsigalėjo; džiaugsmu dalinasi Mučė- 
darbininkai šaudomi; mo- nas, kuris visgi nesulaukia 
r.archistai kelia galva. 0 tų gerų žmonių, 
kas visa tai padarė, ar ne so- Dehtris.

Vienas Norwoodietis, dar
gi ne-biznierius, nupirkę 
Lietuvos valdžios bonų net 
t ž 500 dolerių. Dabar "šiur’ 
Lietuva teks norvvoodie- 
čiams, tiktai .tasai pirkėjas 
kažin, ar bent popieros skly
peli už penkis šimtus gavo 5

Komunistiškos "Laisvės” 
špa'tose tūlas musų "revo
liucionierius” džiaugiasi 
kad netrukus geri žmones

KODĖL?
Kodel tu, vargše darbinįnke, 
pasaulio turtų savininke, 
kuris kasdien prie darbo stovi • 
ir brauki pr akaitą rankove 
nuo savo blyškaus sauso veido,— 
turi kentėti bada?...

Kodėl tavo žmona beturtė, 
spėkų netekus rengias mirti; 
maži vaikučiai drėgnam kampe 
lyg žvirbliai susimetę tupi, 
basi, nuvargę ir pageltę 
skursta, kenčia šalti?..'.

Kodel tiek turtų pagaminęs, 
esi bailus ir nusiminęs; 
niekam netaręs joki žodi, 
kitiems tu viską atiduodi, 
o dėl savos mažos šeimynos,— 
nepasilieki duonos?...

Kodėl tu leidi turčių gaujai, 
tų dykduonių mažai saujai, 
save taip skaudžiai išnaudoti, 
ir tavo pelną taip eikvoti,— 
ant šunų puotų, kortų, vyno,— 
suminti Į purviną?...

• X
Kodėl niekad neapsistoji, 
nepamąstai, nepagalvoji, 
kad laikas pančius nukratyti, 
ir dykaduonėms pasakyti: 
’Tie kurie dirbu, tai ir valgo,”— 
o ponui — šete smygą!” 

12—111—20.
N. • Rastenis.

Ir kaip jis ves rinktinę^ 
en. kur nežinoma jam vie

ta, kur gyventojai priešingi 
:o vėdamajai kariumenei?

Juk jis tuojaus paklys.
Kurlink eina šis kelias? 

Nežinia. Paklausti dažnai 
įėra ko, Kaikuomet gi pak
ausi, o tau tyčia pameluos.

Kas yra už tos girios? Ar 
lidelė ta giria? Nežinia. 
£emlapyj tas viskas pažymė 
ta, bet ką gali padėti žmo- j 
rui žemlapis, jeigu jis nemo- < 
<a susivokti jame. Ar gali
ma duoti vesti rinktinę žmo- j 
gui, kuris nemoka skaityti 
žemlapio ?

žinančiam dalyką paro
dysi ant žemlapio, kur eiti, 
•is ir nueis su jam pavestą
ją rinktinę i reikiamąją vie
tą. O nežinančiam dalyko, 
tiek ten neaiškinsi, jis vis- 
tiek užmirš, ir nueis ne ten, 
kur reikia.

Žmogus, kuris nemoka 
skaityti žemlapio, negali bū
ti viršininku, nors ir nes- 
kaitlingiausios rinktinės; 
jis gali būti tiktai eiliniu ka
reiviu, bet ir tai, jojo i sa
vaiminę žvalgybą siųsti ne
galima.

Bet maža mokėti skaityti 
žemlapį. Ir topografijos rei
kia žinoti. Dažnai žemlapių 
ne visiems užtenka ir tcdel 
reikalinga nuimti nuo žem
lapio reikiamąją vietos ruo
žo planą, ir tas planas bus 
tau žemlapių, jeigu nėra 
prirengto žemlapio.

Be to, nė musų, nė priešo 
pozicijos padėtis ant žemla
pio nepažymėta ir reikia



“KELEIVIS”
GEfUAUSlS DARJBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams .......................... $2.00
Pusei metų ...................... $1.25..

Kanadoj ir Užrubežiuobe: 
Metams .......................... $3.00
Pusei metų ...................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei- 

piant j Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

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

DENIKINAS SUTRIUŠ
KINTAS.

Sulyg Londono žinių, De- 
„voplikino kariumenės liekanos 

,iš daugelio vietų, kur pirma pietų Rusijoj galutinai jau 
gyvavo LSS. skyriai, bet bu- sutriuškintos.

‘ ______

greitai savo kuopeles sutvir
tins. '

Yra vilties, kad tuojaus 
bus ir daugiau kuopų, nes

Pajieškau švogerio Vincmto Sprin- 
delio. Šiaulių apskričio, l&udėnų pa
rapijos. Jo moteris jiešku jį iš Lietu
vos; dirbo miškuose. Kas jį žinote ar
ba jis pats praneškite.

Kaz. Bobrausl.i
5 Marsliall st., tlaveriulį.

Visokios žiniosf

60,000 AUKSINŲ NUSIŲS 
TA LIETUVOS SOCIAL

DEMOKRATAMS.

vo komunistų suardyti, bu
vusieji nariai jau kreipiasi Į 
Rajono valdybą prašydami 
nurodymų, kas reikia daryt, 
kad atgaivinus suardytas 
kuopas.

Nokintiems atgaivinti ar
ba naujų kuopų tverti, arba 
norintiems parengti prakal
bų. Rajono valdyba visuo
met suteiks patarimų ir 
kiek galėdama draugams 
patarnaus. Norintiems ko
kių informacijų ar pagalbos, 
reikia kreiptis pas Rajono 
organizatorių šiuo adresu: 
A. Liutkus, UIS Washing- 
ton st., Norwood, Mass.

Rajono valdyba primena 
draugams, kurie-jau prigu
li prie Rajono, kad pasisten
gtų užsimokėti savo mokes
čius i Rajono iždą.

Toliaus Rajono valdyba 
išreiškia pageidavimą, kad 
kuopos veiktų daugiau iš 
vieno, nes tuomet daugiau 
draugiškumo būna ir darbas 
geniau sekasi. ’

LSS. VI Rajono Sekr.
J. Jankauskas.

Kas žinote, kaip galima padaryti 
toki vandeni, su kurio pagclba galėtų 
atmušti paveikslus nuo kitų paveiks
lų. Arba tok; vandenį galėtų gau-.i 
vaistinėse, praneškite, gausite atlygi
nimą. ■

Joseph Andrusiunąs
613 Milwaukee avė., Chięago, III.

Paiješkau brolio Stanislovo 
lakiu, Kauno gub., Raseinių 
landžių kaimo, gyveno pitt 
mainose. Jis pats ar kas jį žino 
neškite, už pranešimą skiriu s 
ginimo.

Agnė Varneliei.ė
211 First st., Elizabethpoi".

Pajieskojimai

I'ajiekšau Stauisio-.-o Gedrimo, gv 
venųs Pepperell, Mass. Seniau gy\’e 
nes Lawrenee. Meldžiu atsišauti' 
kas jį žinote rpaneskite.

J. Sereika >tč
Sta. 12, Box 50S, Lav.-renee.

N. .J

Pereitam "Keleivio” nu
meryje buvo jau trumpai 
paminėtą, kad Lietuvos So
cialdemokratų Rėmimo Ko
mitetas išsiuntė Lietuvon 
(50,000 auksinų. Kad visuo
menei butų aiškiau, reikia 
paduoti smulkesnių žinių.

Pinigai išsiųsti tiesiog 
Kaunan,. Stepo Kairio var
du, su nurodymu, kad tai 
amerikiečių darbininkų au
kos Lietuvos Socialdemok
ratų Partijai. Draftas (če
kis) išpirkta Bostono Na- 
tional Banke. Už 60,000 
markių (auksinų) užmokė
ta $972, kas reiškia po 1.62 
cento markei arba po $1.62 
už 100 markių. Tai yra pi
giausia kaina, kokia tą die
ną (7 balandžio) Bostono 
bankose buvo galima gauti. 
Kitos fi-rmos, kaip antai 
First National Bank, Inter- 
r.ational Trust Company, 
prašė keliais punktais bran
giau.

Iš pradžios buvo manyta 
siusti pinigus kablgrama 
Lietuvos Atstovybei Berli- 
ne. kad ji perduotų juos Vla
dui Požėlai, kuris nesenai 
tenai atvyko. Bet už kable- 
gramą reikia mokėti $6.00, 
ir. prie to da tiesiog i Berli- 
ną bankai pinigų nesiunčia. 
Pagalios, kai-kurie LSRF. 
komiteto nariai buvo f 
nuomonės, jog siųsti sočiai-j Įima tikėtis, kad iki rudens, 

kuomet bus prezidento rin
kimai, Socialistų Partija 
jau - bus taip atsigriebus, 
joerei sūgebės pasekmingai 
pravest rinkimų kampaniją. 

Daug reiškia tas faktas, 
kad su partija eina Debsas, 
kuris sutiko priimti nomina
ciją i prezidentus. Minios 
turi daug pasitikėjimo prie 
jo, ir ”k|munistu..............
todėl jai mepakenks.

"Naujienos.”

Aš Jonas Stasiukaitis. Thc Robi 
Gage Coal Co., Mine 7, Bay City. 
Michigan, diibant patiko mane nelai
mė; karas pagavo ir labai sužeidė 
Draugai, giminės ir pažįstami malo
nėkit atsišaukti ir susirašyti su ma
nim. . (17>

John Stasiukaitis
1305 So. Chilson, Bay City, Mich.

I
Pajieškau draugų Vinco Andrulevi- 

ėiaus ir Vinco Ditkevičiąus. Vilniau: 
gub., Stakliškių parap., Gripiškės kai
mo. Turiu svarbų laišką nuo giminių 

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

Pajieškau luozapo Raukos, Kaune 
gub., Gargždų parapijos, pirmiau gy
veno Boston. Mass. Jis pats lai atsi 
šaukia ar kas jį žino praneškite. (16) 

Juozaoas Stan' us
1520 Grand st.. Tolleston, Ind.

Pajieškau dukters Antoses Slickiu 
tčs-Grigutienės, 6 metai atgal gyve
no Nantickoke, Pa. Meldžiu jos atsi 
šaukti arba kas žinote ją praneškite 

Josephine Markevich (Ivj 
Box 85, Glen AVhite, W\ Va.

SOCIALISTŲ LAIMĖJ! 
VIAI 1OWOJE.

Pajieškau giminių: Juozapo ir KotL J 40 4, fc* ų* V a*
rinos Palionių iš Dičiunų kaimo, An 

L ’ -----’-2 ’ ----------
Pereitoje subatoje (13 ba- 

lanazio) -L Pušalotos parapijos. Norėčiau susi-
užkariavo Davenperto mies- rašyti. 
lą Iovves valstijoje, praves
ti ama savo kandidatus be
veik i visas miesto viršinin
ku vietas ir laimėdama di
džiumą vietų miesto tarybo
je. Šitame mieste socialistai 
dar pirmu kartu turi toki 
pasisekimą.

Taigi Socialistų Partija 
ne puola, o eina stipryn. Ji 
butų šiandien dar galinges
nė, jeigu ”kairiasparniški” 
gaivalai nebūtų pernai sus
kaldę ją.

Tos darbininkų minios, 
kurios buvo laikinai ati
trauktos nuo partijos, mato- 

tosima. jau grįžta prie jos. Ga-

tano ir Jono Kleveckių, Dragonit 
Adomo, Antano ir Povių 

Dabkevičių. Aimuliškio kaimo; vis

(17) 
-John Kurr.ickas ,

208 E. 5-th sL, VVilmingtori, Dėl.

Pajieškau pusseserės Marijonos 
Dzeimidžiutės* Suvalkų gub.. Seinų 
apskr., Veisėju parapijos., Kadzvilo- 
nių kaimo. Meldžiu atsišaukti. (15 

Feliksas Dzeimeda
135 North st., Fitchburg, Mass.

Pajieškau brolio Jono Straksiu i:
Kauno gub.. Tryškių parap.. Kariš
kių kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Petras Strakšas
2301 Biddle st.. St. Louis, Mo.

I
Pajieškau Jono Kuliešiaus. Mont- 

vidų kaimo ir Elzbietos Suvaisdžiu 
tės. Statkunų kaimo. Pasvalio apskr 
Meldžiu jų atsišaukti arba kas žinote 
praneškite. Yra svarbus reikalas i 
Lietuvos; Jono Kaliešiaus moteris 
esanti paminus Lietuvoje.

Povilas Kriksčius
2 Congress st_ Fitchburg, Mass.

Pajieškau brolio Stanislovo Geštau- 
to. kuris išvažiavo nu-> tėvu iš Seelv- 
rille. Ind. i W. Va. mainas. Tėvai, bro- 
iai ir seseris yra pasilgc. atsišaukite 
ubą kas žinote jį praneškite. (15;

Charles Gestapas
3724 So. Paulina st., Chicago, III.

Pajieškau Franciskaus ir Julės Seš 
kauskių, draugo Stanley Ruikio; vis 
Telšių apskričio. Vienvienų miestelio 
Malcnėk’te atsišaukti. ' (jo)

Domininkas Bedva
153 Main st., Hartford, Conn.

Pajieškau švogerio Felikso Jas 
nunto, gyveno Brookiyne; Kauno re 
Ivbos, ^idi-- iu valsčiaus, Sedos para 
>ijos. Atsišaukite. ? 15i

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

Pajieškau dėdės Antano 
iio ir Monikos Drazausšiui 
jau gyvena Neiv Britane. 
iria kas žino malonėkite pranešti.

Stanley Baltuaitis iič 
46-10 Vincennes avė.. ?hi ago. Iii.

Pajieškau savo moters Marės Duš 
nanier.ės po tėvais Svetakiutės. Vii 
liaus gub., Trakų pav., Kalių p’arao 
šnipeliu kaimo. 9 vasario ji prasišaii 
10 nuo manęs .-u Kazimierą Stankų 
ui, Anykščių valsčiaus. Utenos apsk 
Juodu išsivežė 3 metų mergaitę Bro 
•te ir paėmė mano $450. čia jų ir pa 
'eikslai.

Brazaus-
•ės. girdė- 
Jie pati

Pajieškau brolių, seserų, giminių 
r pažįstamų, gyvenančių Amerikoje; 
Vilniaus gubernijos, Trakų apskričio, 
Užuguočio parapijos. Malonėkit atsi
šaukti. (i°>

Ton.v J. Gudelauskis
Box 16, Fort Plain, N. Y.

Mergina nuo 18 iki 20 metų, kuri 
norėtų apsivesti ir gyventi ant visa
dos, malonėkit atsišaukti. Pageidau
jama, kad mokėtų angliškai, aš esu 
pasiturintis vaikinas. _ 
ionėkit prisiųsti ir fotografiją.

F. O. Gaidys
814 \ Ine st., Phiia-.lelphia, Pa.

Su laišku ma-

(15)

Pajieškau Martino ir Silvestro Ši- 
>uliauskių: abu Vilniaus gub., Trakų 

Yra 
(19)

’.pskričio, Varėnos parapijos, 
varbus reikalas. Atsišaukite.

J. A. Vit'iauskas
730 AV. Baltimore St.. 

Baltimore. Md.

Pajieškau draugų ir giminių, paei- 
lančių iš Ukmergės apskričio. Šėtos 
alsčiaus ir parapijos. ?>Ialonekit a_t- 
išaukti. (15)

AVilliam Ambrose
Bcx J 38, Cementoh, N. Y.

Pajieškau brolio Povilo Mucinskio, 
.’knergės apskr., Deltuvos parapijos, 
itkočiu sodžiaus. Paskutini laišk » 
ravau iš Indiana Harbnr 1917 metais, 
i ra labai svarbus reikalas, atsišau- 
::te arba kas žinote praneškite.

Miss Kostar.cija Mucinskaite, (15) 
(Isiunienė)

įhington st., AA’aterbury, Conn

Pajieškau Zofijos Bidvaitės, Telšių 
pskričio, Gauuikaičių kaimo, gyveni 
'ort Plain, N. -L Turiu svarbų reika- 
ą, atsišaukite. X15>

I-'rank Vertei
2292 Lakcsidc avė., Cleveland. Ohio.

Pajieškau dėdės JONO KREIVIO, 
■irmiau gyveno Scranton, Pa. Paei- 
a iš Deltuvos miestelio. Ukmergės 
pskr. Mano tėvas numirė, o dėdė 
'.ntanas išvažiavo į Lietuvą, todėl n >- 
ėčiau greitai susižinoti. (16)

Barbora Kieiviuke
138 Athens -st.. So. Boston, Mass.

REIKALINGAS atsakantis 
dokas, kuris galėtų vesti 
išaukite.

Mikolas Ankstinąs'
156 Gardeli st., Lawrenee.

varjfo- 
chorą. 
(15)

Mass.

Reikalinga moteris
! prižiūrėti stuba ir du vaikus. Vaikai 
jau lanko mokyklą. I

■ kambarys, maistas, o 
I tai sutarsime laišku, 
: Darbas gerai moterei 
i Ii atsišaukti ir iš kito 
nes lėšas apmokėsime.

A. J. Latunis
2019 N. 17 st., Springfield, 111.

Bus duodamas 
> apie mokestį, 

ar ypatiškai. 
pastovus. Ga
udesio; kelio- 

(15)

i

PARSIDUODA KARMA. 10 akerių 
žemės, su mažai.s budinkais, 10 akėti 
yra apsėta rugiais ir kviečiais, 15 
akerių pavasariniais javais galima 
bus apsėti; per vidurį farmos teka 
upelis, tarpe 2 geležinkelio stočių, ar*- 
ti gero kelio. Randasi ant farmos 
medžių lentoms apie 25,pėdų. 
Kaina tik $2,00u. Platesnių žinių 
klauskite: (14 į

JONAS GIRDŽIUS
R. 1. F. D. Fountain, M^h.

į PARSIDUODA DUONOS KEPTU- 
i VE, vieta labai gera, biznis išdirbta-?, 

arkliai, vežimas, mašina tesiai dirb-
■ ti ir visi įrankiai. Parsiduoda už pri- 
! einamą kainą. Mano žmona prasiša- 
j lino, man sunku vienam varyt biznį, 
į Kre!pkitės:

P. MILAŠAUSKAS
59 Limerick st.. Gardner. Mass.

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

John Donat
Box 85, Gieen White. W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 25 metu, be skirtumo tikė
jimo. Aš esu 24 metų vaikinas. Atsi
šaukite prisiųsdamos paveikslėlį. (15 • 

J. A-aiinski
523 kapliam st., Mihvaukee. Wis.

Pajieškau atsivedimui merginos, 
arba našlės he vaikų, nuo 23 iki 27 
notų, Kuri butu gera gaspadinė. Pla

tesnes žinias suteiksiu laišku. (15) 
Ą!ex Rimkunas

18 Spring st.-. Unicn City, Conn.

l

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 20 iki 30 metų. Aš esu 25 metų 
Platesnes žinias suteiksiu laišku. .At
sišaukite prisiųsdamos paveislėlį.

•>. A. Sim. (15)
3022 AV. 40-th si., Chicago, III.

Paiieškau apsivedimui merginos, 
nuo 2(4 iki 36 metų, be skirtumo tikė
jimo. Su pirmu laišku meldžiu paveik
slo. UC)

J. Saukiis 
Oconto, Wis.

PARSIDUODA MOTORSIKLE
Harley Davidson 1S—20 metų Žal

svai pentitas su side car, ant dvejų 
eilinderių, ratai aptraukti naujais ro- 
bais, 3 sėdynės ir visos tulšis. Ant 
side car’io yra uždangalas nuo lie
taus. Parsiduoda už $280.00. (15)

Alex Brazauskas
7p Jersey st., Ansonia, Conn.

FARMOS! FARMOS! 
j Farma randasi Cormecticut valsti- 
jjoj. 40 akrų, apie pusė dirbamos že- 
: mes. kita ganykla ir girios. 25 obelis. 
I z.eme gera, juodžemy su moliu, 9 kam- 
I barių stuba ir barnė, geras šulinys, 
2’š mylios į miestuką su didebu fab- 
riku-audenvčia. Už vieną fėrą pava
žiavus randasi kitokių fabrikų, šita 
farma tuščia parsiduoda labai pigiai, 
tik už $1.900. įmolet reikia $600. Li
kusius ant lengvų išlygų.

Farma nepęrtoli Binghamton, N. 
). 290 akrų, apie 100 dirbamos žemės, 
kita ganyklos ir girios, žemė derlin
ga su moliu, upelis teka per ganyklą, 
vasaros laiku gyvuliam gerai atsiger
ti, taipgi žuvų galima pasigauti, stu
ba 7 kambarių. 3 barnės ir kiti bu
dintai, 10 karvių, 3 telyčios, 1 bulius, 
mašina šienui niauti, 1 plūgas sėdin
čiam arti, vežimas, rogės malkom 
vežti, vanduo iš šaltinio teka paipa ; 
stuba ir dėl gyvulių niekad nereikia 
pumpuoti; 2 mailes į miestuką. 1 mai- 
’ė i mokykla. Parsiduoda sykiu su 

! viskuom už $4,500, įmokėti reikia. 
$3.000.

A. ŽVINGI1.AS
26 Broadwa.v, So. Boston. Mass.

demokratams pinigus per 
Lietuvos Atstovybę nepa
ranku ir dėlto, kad pinigai 
tenai gali būt kartais tyčia 
sulaikyti. Todėl Fondo iždi
ninkas pasirinko tiesiogini 
kelią. Draftas su laišku Įdė
ta registruotan laiškan ir 
paleista stačiai Į Kauną.

L. S. R. F. Atskaita.
LSS. 33 kuopos Bingham- 

tone surinkta ir drg. B. 
Sangailos prisiųsta $52.40

AVaterburio Prog. Draug. 
Sąryšio surinkta:

iš Liet. Jaunikaičių Drau
gijos ..................... 70.25

iš Liet. Sūnų D-jos 2S.44 
iš Liet. Brolių .... 8.25
iš Moterų Apšvietus Kliu

do ...................-... $5.00
S. Michelsono prakalbose 

$20.00, išėmus $3.65 lėšoms 
padengti, liko ....

Drg. Andžiulis 
vo......................

LSS. 138 kuopos 
kime. Cicero, III., nariai su- 
dėjo .............••.........  23.00
Drg. A. Perulionis iš So 
Bostono aukavo .'... $4.00

Sykiu ........... $212.69
Buvo ............   . 874.39
Viso labo .... $1087.08 
Išsiųsta (60,000 mar

kių) .....................  972. (K)
Lieka........... $115.08

S. Michelsonas, 
LSRF. Iždininkas.

Paiieškau pažįstamų: Ignaco K.i- 
<Ic(skio, Ignaco Zigmonto ir Po vi k 
Pukio. gyveno Chicago. Yra svarbu:- 
reikalas. .Atsišaukite. (16-

A. B. Adomavičius
S] 0.-; Be.llv.'uc avė.. Cleveland, Ohio.

ir

16.35 
auka- 

. $5.00 
usirin-

LSS. VI RAJONAS AUGA.
Kovo 14 d. So. Bostone bu

vo LSS. VI Rajono valdyboj 
pasikalbėjimas, iš kurio pa
aiškėjo, kad Rajone dabar 
gyvuoja jau 6 LSS. kuopos. 
Dvi jų jau energingai dar
buojasi, rengia prakalbas, 
vaidina veikalus, taiso kon
certus ir tt Kitos da silpnos, 
bet ūpas pas draugus geras 
ir yra vilties, kad ir jie

šmeižtai

Pajieškau dėdės Kazimiero Lubaus- 
1 io ir Vincento Dagelos, abu iš Tryš
kiu parapijos.- Jiems yra atėję laiš
kai iš L:eturos. Atsišaukite. (17) 

Mrs. Kast. Lukošaitė-Gaškienė
706 Madison avė., Akron, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Jokūbo An<1- 
rukaičio. Vilniaus gub., Marcinkonių 
miestelio. Yra svarbus reikalas, atsi
šaukite. Taipgi Antosčs Bingeliutės 
Merkinės paranijos. Purplių kaimo.

I.uciia Valangevičiutė (16) 
1017 8-th avė.-. Rockford, III.

Moteris tamsaus >.-is aug
štyn riesta, dideli plaukai; vyro re. 
Jaukai, šviesus veidas, nemoka n 
•ašyti, nė skaityti, iebai blogai ka;b 
’nglištai. Kas juos patėmytų ir pr
iešių tikras žinias, gaus >5.') atlygi 
limo. "Ke'eivio” skaitytojų meidzii 
kad praneštų apie tai vietiniai pilie 
jai. 11 •

FRANK BUSHMAN
213 Pine St.. Gardiier

Pajieškau Antano Strėnio, 
pskr., Baltakių valsčiaus, 
slžiaus. Atsišaukite.

, Jonas Strėn's
560; Suifth avė.. Seattle, Wash.

Pajieškau apsivedimui jccros mer
ginos, kuri norėtų jrražų gyvenimą; 
mergina turi būt ne senesnė kaip 2S 
metų: aš esu 21 metų ir moku gerą j ----------- -------------------- ----------------------

*•: ;-crii uždirbu. Malonėkit ar-1 Parsiduoda puiki farma.
ląu susipažinti per laišką šiuo adre-1 F........................

su: (17)1 akerui žemes su tnobtauis, visai
i naujos, stuba iš 6 kambarių, barnė ir 
į Kiti budinkai. Žemį, juodžemė su 
' smėliu, prie didelio kelio, tarpe mies
tų. Parsiduoda už $2,290. Platesnių 
žinių klauskite: (17>

A. GIRDŽIUS
R. 4, Scottville. Mich.

ST. P-CE.
255 Broadvvay, So, Boston, Mass.

Pajiisknu ansivedimui iiotiyzaitės, 
mm 1« iki 22 metų. Aš esu 29 metų,| 
uždirbu gerai. Merginos, kurios nore-į 
i-'Į apsivesti atsišaukite, pri.siųsdamo'- : 
paveikslėli. _ (16) j

Mass.
George Puslis

Bnx -116, Johnston. City, III.

ANTANAS GRIGAS Užventės pa 
•apijos, Kauno redybos girdėjau yr; 
atvažiavęs Amerikon. T ra svarbu 
eikalas. atsišaukite. (L’

Liudvikas Pleikis
877 Cambridge st.

Canubridge, Mass.

Pajieškau brolių Juozo ir Roberte 
iunčmanų, iš Geidžių kaimo, Tirkš- 
•ų valsčiaus, Mažeikiu apskričio; tu- 
iu svarbu reiŲą. Atsišaukite. (1(>) 

Frank Kuncman
B x 356. iVheatridge, Colo.

FARMA IR BIZNIS.
Parsiduoda labai .pigiai didžiausioj

apsivedimui; ikstuvaitės. i lietuvių kolonijoj gera farma. Ture-Pajieškau apsivedimui > 1.,------  . ....
n ramų j^yvenimų,, nuo 20; darnas 2 farmas ir biznį abiejų far-

Aš esu 30 metų, moku | negaliu apdirbti, užtai parduoda
. ___ ... laikrodininko ir masinis- labai pigiai. 148 akerių farma, budin-
Malončkit atsišaukti, prisiunčiant kai, sodnas jaunas, 60 akarių dirba-

EX-PREZIDENTAS Už-. 
MUŠĖ REDAKTORIŲ.
Montevidos mieste, Ura

gu ay respublikoj, pietų 
Amerikoje, ex-prezidentas 
Ratile užmušė dvikovoj na
cionalistų laikraščio ”E1 
Pais” redaktorių Beltraną.

Tragedija Įvyko ant poli
tinio pamato. Tarp neciona- 
tistų ir ex-prezidento parti
jos eina didelė kova. Nacio
nalistų laikraščio redakto
rius pavadino buvusi prezi
dentą ”sukčiu karalium.” 
Dėl šito pavadinimo ex-pre- 
zidentas iššaukė laikraščio 
redaktorių dvikovom Susi
tiko jiedu žaislų pleciuje lie
tui lijant kaip iš viedro. 
Kiekvienam buvo paduotas 
revolveris ir ant duoto ženk-1

Pąiieškau brolio Ignaco Cąrkaus- 
kio, Kauno gub.. Telšių apskričio 
Varnių valsč., Kalaiškiu sodžiaus. 8 
metai atgal gyveno Chicagoj. Atsi
šaukite. (17)

Kaz. Carkauskas
Box 52. Riiey, Me.

Pajieškau Emilijos Pilipavičiukės 
Kauno gub.. Aleksandravos apskričio 
Kvetkų parapijos, Aiškudžiu kaimo 
Atsišaukite.. (17)

Petras Už.ubalis
Box 631, Nokomis. III.

Pajieškau dėdės Jono .Juškausko 
paeina^ iš Suvalkų gub_ K ai vari jo; 
apskričio, Simno valsčiaus. Karalčin 
kų kaimo, metai atarai gyveno Ne 
wark. N. J. Aš išvažiuoju į Lietuvą 
Jis pats ar kas ji žino nameškite.

Antanas P. Zailskas
228 First St., Elizabeth. N. .T.

Pajieškau Jono Mikėno, Jurgio ir 
T rancišVaus Matuliauclų; vi-.j i? 
Gnkepelių. Turiu svarbų atsišauki 
mą is Lietuvos nuo namiškių.

F. Sanėiulis
Box 171, w. Frankfort. Iii.

lo šovė viens i kitą per 20 kltc; Yra
žingsniu, bet pirmu kartu 
nei vienas nepataikė. Ex- 
nrezidentas i 
kito ženklo, šovė antru kar
to. Redaktorius krito mir
tinai sužeistas ir mirė. Ex- 
nrezidentas areštuotas, nes 
Įstatymai tokią kovą drau
džia.

I ajieškau brolių Felikso. Juožap'- 
iir, SteBa Repševičių. Malonėkit
atsišaukti arba juos žinantis praneš- 

----------‘ (16)
U. S. A. Hospital. Markleton, Pa.

nelaukdamas niJis'Sb” Tnį'^Ę811^
■ narapijos, Mičiunų sodž'aus, gyveno 
Mount Carmel. Pa. Meldžiu atsišauk
ti arba kas jį žinote praneškite.

Z. K. černauskiutė
(rcn. Dėl. N. S.. Pittsburgh, Pa.

c-„čMjie|kaU Svoceri? Valerijono Gri- 
a J0’ SP.unranu sodos, Juozapo ir 
Ant-o Grabužių iš Tirkšlių mieste
lio. Kauno gub. Kas apie juos žino 
malonėkit pranešti, arba patis lai at
sišaukia. (fr\

Kazimieras Samavyčią
135 Broadsvay. So. Boston. Mass.

REKALfflGAS ZECEMS
kuris moka visą spaustuvės dar
bą, reikalingas "Keleivio” spau-
, . su Kunuo gyvenom Washintr-stuveje; malones atsisaukt tuo- tono valstijoj, paskuiIražtaom i 

j«GUS. m ---------------------

Pajieškau draugo Mateušo Ver- siacko, su kuriuo gyven^^hing-

• "Keleivio” Adm.
255 Rroathvav, So. Roston, Mass

Chicago. III. ir nuo to laiko nežinau 
kur gyvena. Malonės atsišaukti arta 
kas apie jį žino malonėkit pranešti.

Vincas Ceana (16)
2292 RiisscH sL. Detroit. Mich.

Pajieškau komo Juozapo Sviad<
Telvok- 

Brightor, 
meldži' 

(15

Kauno rėd.. Raseinių apskr. 
sodos. Pirmiau gyveno 1 
Mass. Turiu svarbų reikalą, 
įsišaukti.

A. Eanulevičia
20 Lincoln St.. Brgiiiton.

Pajieškau pusbrolių Prano ir Alek- 
ar.dro Janušių. Jodvilių kaimo, Vi- 
luoklių parapijos, Ukmergės apskri- 
io; taipgi Kazimiero Čiapo. Meldžiu 
-.tsišaukti.

Rapolas -Janužis
2320 Grand st., Sicux City, Iowa.

kuri mylėtų 
iki 30 metą, 
.-•erą amatu:
to.
oaveiks'ą; atsakymą duosiu kiekvie
nai ir reikalaujant paveikslą grąžin-

Mass.

Pajieškau Pranciškaus Tiknio, pa 
■ina iš Kauno gub.. Šiaulių apskr. 
Gruzdžių parap.. Mantisių kaime 
Gyveno Monteiloj. Meldžiu jo patie 
ir kas žino pranešti. Turiu svarbu 
žinių iš Lietuvos. (15

Gasparas Gedominskas
Box 136, Medrvay. Mass.

Pajieškau dėdžių Ambraziejaus i 
Mateušo Pečiulių, taipgi draugų Jur
gio Vuliavičiaus, Jono Gudaucko i 
Jono Serevičiaus: visi Mauručių kai 
mo. Garliavos parapijos. Malonėki 
atsišaukti arba juos žinantis praneš 
ti. <lfi>

-Jurgis Girdauskas
873 Chene st.. Detroit, Mich.

Paipieškau moters Onos .Mažeikio
- ■ ’ * ' ės, apie 35 m

Macaičių kaimo, Garžd*. 
1914 meta’s atvažiavr 

:on. gyveno no num. 26 E. 2
Bavonne. N. Y Atsišaukite 
užvesta bvla dėlei persiskyr' 

(16

nes po tėvais Letveniukė 
amžiaus; 
valsčiaus.
Ameriki 
street, 
nes yra 
IRO.

R. 2,
Mitalas Mažei' a

Box i2, Edger, Wi

Pajieškau Juozapo Druseikio. i: 
Kauno gub. Ukmergės apskr.. Simo 
r.ių parapijos. Gyveno K iches.e.. 
Y. Jis pats ar kas jj žino melrtziv 
irąrcšti. Taipgi pajieškau pažįstamų 
•š Šimoniu parapijos. Jodziunų su
džiaus. ., „ - ,Povilas Bašinskas

P. O. B->x 175, Minden, W. \ a.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius pabėgimus, nusk- 

riaudimus. pasigarsinimus iš ko
kių paeina, pirkimus, parda
vimus, paiieškojimu.-. gimimų 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 po 3c. už žodį.

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

"KELEIVIO" ADM.
255 BROADWAY.

SO. ROSTON. MASS.

Pajieškau pusbrolio 
'•lilėškos, 
■arapi.ios. 
•Įsišaukti 
icškite.

> Ambrozejaus 
Naikių sodžiaus, Mažeikių 
Šiaulių apskričio. Meldžiu 
ar kas apie jį žinote pra 

(19>

mos žemes ir apsėta rugiais ir kvie
čiais; žemė gera, viskas auga. 88 ake
riai gero miško ir ganyklos geros, 

j per ganyklas bėga upė labai žuvinga;
vienas blokas iki geležinkelio stoties 
ir apie tą stotį daug vasarnamių, iš 

Pajieškau apsivedimui merginos jų daroma gerą biznį. parduoda- 
arba našlės tarp 20—21 metų am mi viską namie. Platesnių žinių 
žiaus. Aš esu 25 metu vaikinas. Atsi- kreipkitės laišku įdėdami marke už 
šaukdamos prisiųskite paveikslėlį; nt-;2 centus. (15)
sakyma suteiksiu kiekvienai. (16)1 ANTANAS LESKAUSKAS 

S. Malvinas I.ake County, PEOCOCK MICH.
213-8 Michigan avė., Detroit. Mich. ,

J. S. S.
Grand st.. Tolleston, Ind.

P. O.
Auį^ust Silver

Winchester. V.’is,

APSIV ĖDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arpe 18—28 metų amžiaus. laisvi? 
•ažiuru. linksmaus budo. Aš esu 30 
netu vaikinas. Moku gerą.ir švarų 
imata. Atsišaukite

D Piiiliips
Hotel Nashville, R. 301, 

Nashville,. Tenn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
uri mvlėtų ramų gyvenimą: nuo 2; 
ki 30 metų. Aš esu 23 metų. Su bir
iu laišku meldžiu paveiklėno. (16) 

-T. Andruskavičia
1,8t Grand st., Biooklyn, N. Y.

Pa:ieškau’ apsivedimui lietuvaitės, 
nuo 18 iki 21 metų. Aš esu 24 metų 
Geistina. ’a-l atsišauktu laisvų pažiu- 
■ų, prisiunčiant paveiksimi,. (18) 

Ant. Valaitis
593 Main st.. Bridgeport. Conn.

Paiieškau apsivedimui merginos. 
nu>> 18 iki 28 metų. Aš esu 23 metų 
vaikinas. Platesnes žinias suteiksiu 
'aišku kiekvienai. (16)

P. II. Z.
33 Drook St., Lavvrencc. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
hc skirtumo tikėjimo, kuri sutiktų ci
viliai apsivesti. Atsišaukdamos pri- 
siuskite paveikslėlį. H6)

J. T.
Manchestcr, Conn.Box 561,

Pa.iieš’au apsivedimui merginos 
arba našlės be vaiku, nuo 25 iki 35 
metų, laisvų pažiūru ir nivlinti derą 
gyvenimą. Atsišaukite prisiųsdamos 
paveikslą. (161

•Toe Thomas
Gen. Delivery, I’autiac. Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 19 iki 29 m. Aš esu 
30 metu. su pirmu laišku meldžiu 
paveikslėlio. Butų gerai, kad atsi
šauktų mylinti gyventi ant ūkės. (16) 

John Paranoski
' AVeveney Fnrm, Framinghąm. Ma<?.

BARGENAS! 200 AKERIŲ FAR- 
merginos. MA PARSIDUODA PIGIAI. Geras 

,'(17)1 namas. Namas, 2 barnės ir kiti nau- 
i dingi budinkai. Virš l*»0 akerių iš- 
I Urbtos. Kitkas yra ganyklos ir giria, 
j Upelukas bėga per farmą ir yra 

Pajieškau apsivedimui merginos žuvių, 2 mylios nuo miestelio. Augš- 
arba našlės. Platesnes žinias suteik ! tos mokyklos ir bažnyčia, 3 bertai- 
<iu per laišką. Atsišaukite. ! niai mylios nuo apskričio mokyklos.

M. Gust. i *8 akerių užsėta kviečiais. Gera žemė
2140 Jeffprson avė.. Detroit, Mich. >r viskas užauga. Kaina farmos 
--------------------------------------------------------j &8000. Pusę reikia įmokėti, kitką pri-

Pajieškau apsivedimui 
Malonėkit atsišaukti.

Joseph Apulsky
Gen. Dėl. Jersey City, N. J.

Pojieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo Ik iki 30 
■net’.i, mylinčios ramų šeimynišką gy
venimą. Aš esu 26 metų vaikinas. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku. (16) 

D. M.
426 Islar.d avė., Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos , 
be skirtumo tikėjimo, nuo 23 iki 301 
metų. Aš esu 29 metų, pasiturintis, i 
linksmaus budo. Atsišaukite prisius-į 
damos paveiksią. (16 C

J. T. Rozen
6905 St. Clair avc.. Cleveland. Ohio •

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės ha vaiku. Aš esu 28 me- 
•ų vaikinas. Meldžiu atsišaukti, atsa
kymą duosiu, kiekviena". (15:

. J. P. T.
89 S. 5-th St.. Kcnmorc, Ohio.

TIK PAMISLYK.
100 FOTOGRAFIJŲ UŽ $2.00

Jdėk už 2c. markę, o gausi sampe 
liūs pas: (15)

GFORGE PHOTOGRAPIIER
797 Bank St„ Uox 96 AVatcrbury, Ct

;ma ant išmokėjimo. Gali pirkti su 
bandą, arkliais ir mašinomis. Jeigu 
su visais įrankiais ir gyvuliais kaina 
$11.000. Aš noriu parduoti tą farmą 
todėl, kad išvažiuoju į Europą. Už
jausti galite lenkiškai, angliškai ar

ba vokiškai. (17>
KRANK CHOJNACKI

BOX 236, LUTHER, MICH.

farmos: karmos:
Pirkite -Farmas didžiausioj lietuvių 

kolonijoj; čia jau yra nusipirkę far
mas suvirs 400 lietuvių, dėlto kad čia 

Iyrageriausios žemės, molis su juod- 
■ žemiu. Niekur nėra taip tirštai lietu
viais apgyvenu kaip FounUin mies
to apielinkė. Aš pardavinėju žemes 
po visas lietuvių apgyventas koloni
jas. Taipgi turiu daug Farmų ant 
pardavimo apie Scottville. Mich. Tas 
farmas parduodu labai pigiai. Reika
laukit farmų kaUliogo. (17)

J. A. ŽEMAITIS
R. 1. FOUNTAIN, MICH.

JEIGU JUS MANOTE
NUSIPIRKTI ŪKŲ TEISINGAI be 
apgavybės, mes duosime geriausį pa
tarnavimą, negu kas kitas. Mes tu
rim daug ukiu visokio didumo ir pre
kės. Turim su gyvuliais, mašinomis, 
sodnais, užsėtais javais ir tt. Mes par 
duodam ant labai lengvo išmokėjimo, 
nes mes patis esam Taimeriai ir ant 
farmų gyvenam. Užtai! mes gvaran- 
tuojam žemę ir popierius. Norintieji 
gauti geresni patarnavima visados 
rašykit mums pirma lietuviškai šito
kiu adresu: (17)

AMERICAN FAR.M LAND CO. 
SCOTTVILLE. MICiL

Parsiduoda puiki farma
4 mylios nuo Brocktono. kur 

džiausią yra čeverykų išdirbystė, 
didelė upė, 10 minutų nuo karo, 5 
nutės iki traukinio; 10 ruimu 
mas, didelė barnė, gyvulių, vištų, 
sos farmos mašinos, pakinkymai, 
žimąs, gražus sodas. 36 akeriai 
mės. 
veik visa išdirbta, 
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 platesniu žinių klauskite: (18) 

J. BUKAS
E. Ccntcr st., W. Rridgi-vvatci-, Mass.

di
rve
ni i- 
na- 
vi- 
ve- 
že- 

žemė lygi, maišyta juodžemiu. 
Ant tos farmos 

pastatytas



*

ŽINIOS IS LIETUVOS
\ nes mes ta^p pri- 

urę. kartą gal busiu 
šnekesnis.

' Parb. Gyvenimas.

ILAKIA1, Mažeikių apsk. 
Pas mus darbininkai dar bi
jo atvirai stoti i kovą su 
buržuazija ir laukia bene 
ateis kas juos paliuosuouti. 
Visi tikrina, kad toks stovis 
negalės ilgai tverti, bet įp
ratimas laukti nuo kitų, kad 
sutvarkytų jų būvį, dar per
daug Įsisėdęs darbininkų 
galvose. Krikščionių dar
bams niekame nepritaria ir 

. slaptomis išjuokia juos, at
virai negalima, nes ponai 
krikščionys tuo apšauks bol
ševiku ir tuomet atsižeg- 
nok su savo Šeimyna.

Darbininkai žada nė savi- 
valdybos rinkimuose neda
lyvauti, nes, girdi, visviena 
S2vo žmonių pravesti nega
lėsime. Girdi, kol miestų 
darbininkai neprivers val
džia skaitytis su darbinin
kais, kaip su lygiais pilie
čiais, tol mums jokio išroka- 
vimo nėra dalyvauti jokiuo
se rinkimuose. Ir tokie rin
kimai ar i savyvaldas. ar i 
seimą, kuriuose negali visi 
piliečiai dalyvauti, jokios 
moralės reikšmės negali tu
rėti. ir ar pirmiau, ar vėliau 
turės būti padėti i arkivą.

Prieš karą mažai galėjai 
atskirti ūkininką nuo darbi
ninko. nes ir vieni ir kiti so
čiai pavalgvdavo, pritinka
mai apsidengdavo, bet šian
dien ūkininkai labai išsipū
tė, turi savo degtinės varyk
las ir už rugius gauna gerus 
pinigus ir tcdel puotauia ne 
blogiaus, kaip prieš karą 
kad puotaudavo dvaruose ir 
klebonijose, o darbininkai 
vaikščioja išbadėję, negau
dami pudelio rugių nusipir
kti.

Algos, bernai gauna i me
tus nuo 100 iki 200 markių, 
tarnaitės nuo 60-^-100 mar
kiu. Padieniai vyrai nuo 8— 
10 mr., motervs nuo 4—10 
mar. Jei mažažemis nori 
sėklos gauti nuo ūkininko, 
tai turi ją atidirbti dieno
mis. Buvo toks atsitikimas, 
kad už viena pura bulvių ga
vo išeiti 40 dienų! Už rugius 
dabar mokama 40 mar. pu-

. dui, o praeitą pavasari mo-| 
kėio už pūdą 105 mr.

Todėl dabar- taip vadina- 
, mi samdininkai ir i bažnyčią 
pradėjo eiti su mediniais ba- 

- tais, nes nebeturi iš kur nau
jus pasiteikti. Skurdas kas 
valanda auga ir taip tarp 
stambiųjų ūkininkų ir dar
bininkų su mažažemiais ka
sasi duobę, i kurią ar vieni, 
ar kiti turės Įkristi. Susidū
rimas neišvengiamas. Ir 
darbininkai to suisdurimo 
laukia su nekantrumu. .

Daug iau pradėjo svajoti 
apie profesines sąjnugas ir 
klausinėja buvusių darbi
ninkų vadų, kaip ir nuo ku
rio galo pradėti jas kurti, 
tik tie vadai nukankinti ka
lėjimuose ir taip Įvairiais 
persekiojimais, kratosi ir 
iokių patarimu neduoda, 
turbut ir jie laukia...

Nekurie drąsesni pradėjo 
rinkti "Spaudos Fondui’’ au
kų, bet jų padėtis kritinga, 
nes kas valandą gali patek
ti maloningos '’okrankos” 
akiai. P. G.

i, . . _ . .,(kartu j savaitę, laigi yra -
• malūnai stambus ir verpia 
i mos ir karšiamos 
■ kuriose dirba kelios

rys darbininkų, yra gimna
zija, vartotojų draugi ia

• "Atvarąs,” daug\bė Įvai
raus didumo krautuvių.

Trūkstant geležinkelių it' 
kitoms aplinkybėms susidė
jus dabartiniame laike mies
telis išrodo apmiręs ir skru
dus, tik retkarčiais pasirodo 
judėjimo žymės ir troški
mas pasikelti iš to amžm 
miego ir surasti būdas kaip 
numesti tie amžių nel:iisvė> 
pagaminti retežiai, bet kle- 
aikalų ir kitų reakcininką 
visokiais budais slopinama 
kievienas naujas sujudimas.

Darbininkų ir biednuome- 
nės gyvenimas blogėja... jie 
ilgai laukė kokios netikėtos 
laimės nukrintant. ir jau ne- 
rimastauja, klausdami, kas 
čia bus? Bet nesulaukę jau 
bando patys imtis darbo. 
Pasekę kitų kraštų darbi
ninkų pavyzdžiu, bandė sut
verti profesinę sąjungą. lai>- 
kričio mėnesyj padavė už
tvirtinti ^ aidžiai Įstatus, be: 
ligi sausio 10 d. valdžia ne
užtvirtino. .teisindamos ne
galinti dėl vieno kokio ten 
paragrafo, bet delko-gi kitu, 
kaip tai Kauno darbinin
kams tie patys Įstatai tinka, 
o mums ne ?

)
z

masinos 
, dešinu

J Jon.

r

ROKIŠKIS.- Pas mus dar 
tebeužia vandenų vilnys. 
Todėl baisu teisingai ir min
timis pasidalyti, nes gali iš 
kur nors išlysti vandens po
naitis. Įsimylėti koki nor- 
per neatsargumą ištartą ž i- 
di. tai ir nudulkins pa:
kari n i n k a kon t r-ž valgy bos 
štaban. O tenai tai gausi pi- 
uirų, kiek tik naneši: o kar
tais. jei blogai Lems pasima
tys. tai ir su Abraomu, su.si- 
nažinsi. Taigi, nors ir sunku, 
bet iau gerokai pripratom 
tylėti, ir daug geriau: tada 
ir skvernus ne taip uosto ir 
naciam suprantama, kad už 
tylėjimą tai niekas nieko ne- 
-akvs.

Profesinių sąjungų visai 
dar negyvuoja. Darbininkai 
išrinkom komisiją, kuri turi 
rūpintis išgauti leidimą ir 
organizuoti prof. sąjungas. 
Bet dabar nebežinom, nė 
kas bedaryti, nes komisijos 
nariai iau po antrus batus 
baigia plėšti leidimu besirū
pindami. O jo, kaip nėr, taip 
vis dar ir nėr.

Dvarponiai, išgirdę kad 
organizuojasi darbininkų 
profesinės sąjungos, sujudo, 
it ylom badomi, visokiais 
balsais ėmė rėkti. Vienas rė
kia, kad čia bolševikų esą 
išmislas, kitas žada dvarus 
parduoti, arba nuomon iš
duoti, o pats su savo šeimy
na dumti Į Varšavą. nes tik 
ten galėsiąs rasti ramybę ir 
užmiršti lietuviškuosius bar 
barus. Nuo lenkiškųjų išdu- 
kėlių, kurių jau ir ten pra
dedą rastis, tai apginsią 
Pilsudskio žandarai, kurie 
moką gerai savo pareigas 
atlikti ir kiekvieną kvepian
ti bolševizmu "chamą" rau
ną iš šaknų. Visų gudriau
sius tai grafas Pržedzeckis. 
nes jis čia išganymo Įieško 
ir kaip akržygys kovo ja su Į 
darbininkais. Organizuoja 
propagandistų kuopas. Bet 
vien propaganda nepasiten
kina. Visus geriau susipra
tusius darbininkus apstato' 
šnipais, o nekurtuos tai ir 
nuo vietų atstato.

Tai mat, broliai, Lietuvos 
darbininkai, kaip mes skurs 
:ame! Skriaudžia mus tas, 
<as tik nori. Bet ką čia pa
darysi: ant palinkto beržo: 
visos oškos lipa. Nepykite, 

kurie esti du kad daugiau tuokart nebe-i

BIRŽAI. — Biržai, tai 
vienas iš aplinkinių mieste
lių, kurs labiaus atsižvmi 
savo istoriškumu ir feodalų 
viešpatavime^ liekanomis, 
kaip tai: dar teberiogso pi
lies griuvėsiai, dirbtinis 
prūdas, žymus Astravas su 
savo palociais, reformatų 
bažnyčios ir t. t. Vokiečių 
gyvavimo laikais čia buvo 
apskritys ir mėginta iš Pas
valio geležinkelis atvesti, 
bet liko nepabaigtas. Dabar 
\ėl norima perkelti iš Pas
valio apskritys į Biržus. Čia 

. suvažiuoja iš apielinkės 
daugybės svieto, net iš Kur
šo j turgus, I

ės Suvienytose Val- 
se padaro nuostolio 

■vienam žmogui po pusę, 
o i dieną, o visuomenei 
ęiau kaip 5,000 dolerių'

Kain nasiiiuosuot! nuo tų 
škadadarią ir ligų nešiotojų 
žiimkių — rašykite Surgeoų 
■ ieiierai. Rupert Blue, Wa- 
shington, D. C. ir gausite 
knygelę su patarimais.

Redakcijos Atsakymai
"Keleivio” Skaitytojui (iš 

\ev. Haveno) — Už pamo- 
'■.inimm- angliškos ir lietu* 
viškus raibos tariame ačiū. 
VLmie rūpintis kitais, 
ktiiie iš "Keleivio" angliškų 
žodžiu nesupranta, geriau 
pats juos supraskite. Ap
skritimuose antgalvių bei 
adresų visgi lietuvių kalbon 
nevirsime, kad ir da tiek ta
ni ista jų nesuprastumėt.

\ 'neui Ragučiui (iš Phi- 
•adelphijosh — Visų pirma 
patariame tamstai išmokti 
geriau skaityti bent atspau
sdinta ”ašrą. kad galėtumėt 
supras;!, kur pačios redakci
jos žodžiai, o kur citatos, 
naimros iš kitų laikraščių.

a mokėtumėt skai
tai būtumėt supratę, 
pie Lietuvos komen- 
"gramotnurną” para- 
"Keleivis," bet Lietu- 
einantis laikraštis 

as." kuris irgi ne pats 
bet tik atspausdino

emianto Rutkovskio ofi- 
rastą. Mes gi paskel
ti amerikiečių

Č41

tams

Kad a 
H *2 n t1’’<.diliu 
'■ė IK 
voje 
"Da: 
rasė.

T
įaii
<*41 liet avių 

kad parodžius, kokie 
Lietuvą valdo. Tams- 

■21'mentus, kad Lietu- 
okslainės buvo 

yra tiek 
mintyje turite papras- 

mn.s-liaudi, bet to
kiems įjonaiTis komendan
tams galima buvo išmokti 
■ent savo įsakymus aiškiai 

parašyti. Deiei kitų dalykų 
su tamsta ginčyties nemato
me reikalo, nes tamstai 
reikia daugiau žinoti, kad 
apie ką. nors kalbėti.

Alex L. Reikow’ui. — Ta- 
mistos rašinėlio nedėsime 
nes apie Lietuvių Mechani
kų Sąryši jau nesvki pla
čiai buvo "Keleivyje” rašy
ta. o jus nieko naujo nepa
sakote.
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Colgate’s Ribhon 
Dcntal Cream

Parneša savo vaikams 
sveiką pagalbu. Jinai 
parneša saugu, ekor.u- 
mišką ir tinkamiausią 
dantų valytoją. koki 
geriausią už pinigu* 
galima pirkti.

ATMINKIT — Btagi 
Jantįs užnuodina mai
stą, kurį vaitot. už
gauna virškinimą ir 
yra priežasčių dauge
lio ligų, kuries vėles
niame gyveniniu atei
na ir padaro gyveni
mą nepakeli.-n g.

Mokinkit savo 
kas rytas ri kas vakaras su 

gaivinančiai skaniu

vaikus šveist ju dantis 
ai-

COLOfiTE‘3 RlBBOtl DEttTOL CSEatt 
“GERI DANTIS—GERA SVEIKATA” 

COLGATE & CO.
COI-CATE” ant tclletiniu dalykų yraVardas “COLGATE” ; 

kaip “STERLING” aut sidabro.

MEIle IR 
DAILĖ

Smagiausia 
ir Įdomiausia 
knyga skaity
ti. 21d pusla
piu, 20 paVei- 
ksltį. Kaina 
$1.00. Reika
laukite pas :

A. Margeris,
2023 St.Paal Ars. 
Gbicago, 11!.

Pinigus sitįs- 
kitę: doleri 
laiške, ar mo- 
ney ord

Extra Dovanai!

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

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

CHICAGO, ILL.

f
ii

SKAITYKITE KNYGĄ, KURIA VISAS PASAULIS JAU SENA! SKABO! 
šitos knygos vardas yra Portugalų Minyškos 

Meiliški Laiškai, parašyti per Minyšką Alkatorado, 
1668 m., klioštoriuj Beja.

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

svietas jau senai skaitė su didžiausiu pasimėgimu, dabar ir 
___ _ lietuviai, turėsime progą skaityti.

Minyška Mariana parodė savo laiškais nekaltos mergaitės kąlta- 
širdystę, teisingumą, nepergalimą meilę ir neapsakomas kančias už 
meilę taip, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados.

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai tapo išleisti lietuvių kalboj 
labai storo, didelė knygo. Be to, šita knyga yra papuošta labai pui
kiais paveikslais. Ir šitos puikios knygos- kaina tik £1.001

DIDŽIAUSIA £ PUIKAUSIĄ ARTlSTiŠKU PAVEIKSUĮ KNYGA!
352 puslapiu, 352 paveikslu.

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

Šita milžiniškai didelė knyga, 11x8 colius, 
yra atspausdinta ant labai geros popieros ir 
ajidaryta puikiais, tartais audeklo apdarais.

Ir šita r.eapkainucjama knvga parsiduoda 
tik už ?4.00!

Pinigus siųskite money orderiu arba popie
riniais doleriais laiške šiuo adresu: Al. Mar- 
geris, ^023 St. Paul Avė., Chicago, III.

Siųskite S5.00 kartu, tai gausite abidvi - 
knygas: PorhtĮiahĮ Minyškos Meiliški Laiš- § 
kai ir Artistišktf Paveikslu Knyga.

■ PAVEIKSLŲ KNYGA.
Šita knyga susideda iš .“52 pusla

pių ir talpina daugiau kaip 350 aug- 
štos dailės paveikslų. Šitoje knygoje 
parodonva dailiosios lyties, atidengta 
’svaizda, įvairiose pozose. Knygos 
miera 8x11 colių. Tvirtu audeklo ap
daru (anglišku^ tekstas). Kaina su* 
nrisiuntimu tiktai Š-J.SAS. fieikaiauki- 
te pas: (11)

CI1AS. P. URBANAS.
942 W. 34-th St. Chicago, Iii.

Vyrai iš kitų šalių
Klauskite musų apie

RU.IET1 sTĖS POP1EKAS. TIESAS, 
DARBI S.
Lt AVIM A.
MOK 1 TLS 

idski t e
Amerikoje
bA WR ENCE A M EKIK AN1Z AT1ON

l

LAIŠKU RAŠYMĄ. KE- 
MOKYTiS ANGLIŠKAI, 

l iUETYSTŽS IR TT. 
mums pagelbėti, skad Jąs 
įaiistumėiies nanūeje.

OFFICE
3.7 J AUKSO N ST.. 

LAVi ltENCE. MASS. 
CHAP.LES S BODVVELL, E::ec. See.

. Notary Public (15)
Utarninkais i:- Seredomis iki 9 •• 

vakare. Kitomisdienomis iki 5 vakare.

NUSIPIRK M0ST1ES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu. 
Toji mostis išima plėtmus raudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 5‘Jc. ir J1.00. Pinigus galit siųst 
<r štampomis-.

J. RIMKUS.
p. O. BOK 36, HOLBROOK. MASS.

VIENATINIS LAWRENCE

Kriaučius
kuris pabaigęs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ- L«- 
bai gražiai siuva visokius KUBUS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sitikrinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis: (?)

P. Valiulis
4254 HAVERHILL ST.

LAVVKENCE, MASS.

TNFLlENZA 
prasideda su
ŠALČIU. Prašalink 
salti pirmu nusičiaudė- 
įiir.u su

KILĘ.’®

CASCARAh^RUININE
V

Pavyzdingos šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių formo

je — saugios, tikros — 
prašalina šaltį į 24 va

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

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

DOVANA
Didelę. SI vertės, 
artistiškų paveiks
lų knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILĘ 
ir ŠEIMYNĄ, Dul
kiausią Meilės, Šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius $1.25

Pir.isus siuskite money orderiu arba popieriai 
doleri ir 25c štampų.

n MEILE ir ŠEIMYNA
-D 23 St. Paul Avė. Chicago. III.

I 
f

-'d'-i

Pirmu
Kartu 

Lietuvių 
Kalboje ,

___ i 

su Pa- į 
veikslais'

I

‘KELEIVIO” SKAITYTOJ 
DOMAI.

| GERS. ”KEL.” SKAITYTOJAI! 
Į Jus žinot, kad visokie spaudos 
I dalykai pabrango begalo, laik- 
? raščio išleidimas prekiuoja nesu- 
i lyginamai brangiau negu me- 
| tai atgal. Todėl visi, kurie ga- 
f vot paraginimus, kad Jūsų pre- 
į numerata pasibaigė, malonėkit 
I kaip galima greičiau atnaujit, 
T nes kitaip negalėsime laikraščio 
i siuntinėtL Podraug meldžiame 
I ir savo draugus prikalbint išsira- 
J švti "Keleivį,” kuris drąsiai gina 
• darbininką reikalus nepaisyda- 
I mas visą gyvenimo audrą.
I Su pagarba,
j "KELEIVIO” LEIDĖJAI.

Dabar ką tik išėjo iš po spaudos 

liauja Lietuviška 
BIBLIJA

SATYROJE
miera Bib.ijos coliu?, tėra 3S2
puslapius ir 373 paveik sielius. Labai 
Įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Zrnc-ns skaitydamas .-ią Biblija ir tė- 
mydamas i yaveikslčliug, (kurie per
stoto kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimai Kristaus*. užmirš vi
sus savo varaus ir džiangsis jogiai to
kia knįgn išrijo, 
mos vakarai.

KAINA
Norinti gaut , ____ _  ___ __

siuskit Evpreno ar F seto Money Orde
riu, arba regisi motam e laiške adresu:

*

> i Ir i

TELEPHONE: Haymarkei 4881

DAKTARU OFISAI
MEDICAL OFFICES

22 TREMONT R0W, SCOLLAY SQUARE 
BOSTON, MASS.

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

Pirmą erzami naciją ir Kraujo išbandymą, jeigu yra reika
linga, padarome DYKAI kas atsineš šj kuponą.

I
II

VALANDOS nuo 9 iš ryto iki 9 vakar*.
Kalbame lenkiškai ir rusiškai.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
aubei tavais vie
šais. Labai tei; 
singas, ypatingai 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia. visuomet tikras lai
kas: žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso UŽ89.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
•Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėli ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo- 

į tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELS1OR WATCH CO.
Athenacitm Bdg. CHICAGO. ILK

Svarbus pranešimas.
Turiu už garbę pranešti lietuviškai 

visuomenei, kad jau išėjo iš spardos 
senai pageidaujama knygelė “TEI
SINGAS KELIAS PRIE TURTO.” 
Šita knygelė išaiškina daug biznio 
ir šidirbystės paslapčių. Ji parodo 
.kaip su mažu kapitalu gali pradėti 
savo biznį ir daryti gerą pelną sau. 
Šita knygelė parodo kaip daryti mui
lą, lažurką, amoriją, langams vaiyt 
plyteles, peiliams valyti miltelius, 
drapanoms plauti miltelius, ”ketėtu- 
ną," gyduoles, vyną ir daug kitų daly
kų. Šitoj knygelėj yra pasakyta kur 
galima gauti beveik už pusę prekės 
iaikrodėiius žiedus, špilkas ir kitus 
auksinius daiktus, šita knygelė yra 
reikalinga kiekvienam žmogui. Jeigu 
manai važiuoti į Lietuvą, tai šita 
knygelė atidarys tau akis ir parodys, 
kad Lietuvoj reikia visokių produktų 
tai tu galėsi uždėti dirbtuvę Lietu
voje ir daryt gražų gyvenimą. Nes 
šita knygelė viską pilnai išaiškina. 
O jeigu Amerikoje gyvensi, tai tau 
ta knygelė da labiau yra reikalinga, 
nes gali palikti turtingu sekdamas 
nurodymus iš š’tos knygelės. Jeigu 
nemanai į bizni eiti tad vistiek tu be 
tos knygelės negalėsi būti, nes šita 
knygelė parodo kaip namie padary
ti kavą labai skanią ir sveiką gerti. 
Taigi pirk ir skaityk "Teisingas ke- 

Įlias prie turto" ir pagerink savo ir 
Ikitų gyvenimą. Užtai šiandien skaity
damas šita svarbų pranešimą tuoj 
paimk plunksną į rankas ir liepk pri
siųsti jums "Teisingas kelias prie 
turto.” Prekė šitos knygos tiktai vie
nas doleris su prisiuntimu. Pinigus 
prašau siusti monev orderiu arba po
pierinį dolerį į laiška gerai suvinio- 
jęs. Adresuokite šitaip: (15)

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

Chicago, IR.

SlA»iPt:. “^.tr ka.'p Mn KŠ-f ' f1'- |
rą/ libctulžtau niazff<tjutiux,
Ir'mkimtis, .miUacimitg — i f rišt' 

t n bjauria 
Lomu... tirt daromi’
ii ARK. 4*-Vo, f ai Icai tau kęst be- 

r iL'atinįfai! Žiūrėk, kfkir Manu pla'-- 
kai fjrazu::. ir čįffti.
Itd' f. kad ai rarfojn Rt'KFLE^!''

Kas tai yra RL'FFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne 11 Ar kve
piantis vanduo? Nei! RUT- 
FLES yra tai paprasčiau si s 
plaukų ir odos su stiprintoji s, 

kuri- prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus.' Kas gal būt 
smagesnio už čvsta neniežinčia galvas odą?

w u e; «•
panaikina pleiskana- 1 Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFU.ES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks 1 Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. «

» Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkiitę aptickoje. Kastuos tik 
bet jų- saky-ite. kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 

pridėti prie kiekvienos bonkntėsAjei negausite jūsų aptickoje. tai 
atsiųskite nuims 75c. pačto markėmis ar money order šiokiu adresu :

r. AD. RICHTER 6 CO.. 314-33# Bfoadw«y. New York
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PASINAUDOKITE PROGA.
PARSIDUODA RITERIO išdir- 

»ystė su visomis mašinerijomis, kas 
ik rpiguli prie išdirbystės. Gali pirk- 
i biie vienas. Savininkas išmokins 
•Įso darbo. Biznis išdirbtas. Kartu 
•ausi ir visus kostumerius. Priežas- 
is pardavimo savininkas apleidžia 
Suvienytas Valstijas. Kas norite tu- 
’ėti gero pelno kreipkitės šiuo antra-

1707 So. Ha’sted St., Chieago, III.

i
!
rrL

i

"KELEIVIS"
255 Broadvvy, 

Boston, Mass.

jam bus trumpi žic-

j ■“ I
iĮ

TIK HI.OO 
šia BiMiJą, pirig»:s

J

sąnariu ir raumenų 
vartojant

Silpnybės, paeinančios nuo ,___
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai

PAIN-EXPELLERI
. Drangą Beikale”
Šeimynos, kurios karta dažinojo jo Ttikianči^ jiegą, daugious be jo neapsieiną. 

Yra tik vienas Pain-Eipelleris ir dėl jau apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu raizbaženkliu

ANCJHOR (Įltajreis)
Jeigu ant pokelio nčra vaizbažmklio ikaro, tai jia b€r» tikra* ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35e. ir 70c. Taipgi galima gauti pas įidirbčjus :
F. AD. RICHTER & CO., 326430 Br««dway. New Vark

RUFU.ES


STROPUS
So. Boston, Mass.

gauti; laukt nereikės ii už čia pa-.--- 1------- _ >--- - ’ ’

KEEBfVfg ’

.7

Vėjas.

*1* YORK.U

BALTIC STATĖSIš Lietuvos darbininku

FINANCE CORPORATION26

(Inkorporuota Mass. Valstijoje.) >

CAPITAL STOCK $100,000.00

ii

ii 
j

Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo 
Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie 
telpa laikiaštyje* įvairių firmų, lei
dėjai neatsako.

r?
; ■;
► 1 •

Dvaro Įgaliotinis vasarą DARBAS IR ŽAISMĖ. Į 
j Gamta lieja gyvybę i svei
ką žmogų, o gyvumas reiš
kiasi žmogaus darbe ir žais- 
jmėj. Jeigu jus noriai imatės! 
darbo ir liksmai žiaidžiaiej 
tas reiškia, kad jus esate ge
roj sveikatoj. Skilvio tvar
ka yra pamatu sveikatos 
stoviui, ir skilvio silpnumas 
dėlto turi būt kuoveikiau- 
siar prašalintas. Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vy
no Elixeris vra žinomas nuo 
trisdešimčio metų, kaipo pa- 
sekmingiausias veistas skil
vio tvarkai užlaikyti, blo
gam apetitui, vidurių užkie
tėjimui, galvos skaudėjimui, 
nerviškumui ir kitiems blo
gumams prašalinti. ”Trine- 
rio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixeris yra stebuk
lingu vaistu. Aš negalėčiau 
be jo apsieiti. Jis duoda ge
riausią pagalbą net ir prieš 
influeinzą.” šitaip rašo n. 
Simonas Sladek iš Newton, 
Iowa, kovo 7 d., 1920. Reika
laukite iš savo aptiekorių, 
kad jums Trinerio vaistų 
pristatytų. Pa v., jeigu jųš 
turite kosulį, reikalaukite 
Trinerio Sedatyvo kosuliui, 
sausgėloms, neuralgijai, 
strėnų gėlimams, nikstelėji- 
mui ir tt. — Joseph Triner 
Co„ 1333-13 So. Ashland 
avė., Chicago. III.

^==S==^=g===--_l . i j........ ...............  .Į'f I., ------------- ---

Laiškai iš Lietuvosį^rem^i^' 
kap. Rugius valant davė 1 

;rub. 50 kap.. o moterims J.
rub. Visiems darbininkams 
i mėnesi parduodavo rugių 1 
pūdą, o dabar jau kelintas 
mėnuo, kai darbininkams 
javų neparduoda.

Neturim mes. darbinin
kai, prie ko glaustis ir ka'mę 
Teisybės jieškoti. Bada 
šmėkla jau visų šeimynas 
lanko.

Dvaro darbininkas.

Kas siuntė iš Amerikos 
dovanų nuo karės nukentė- 
jusiems, tai nieks nieko ne
gavo ir nematė. Plėšia ir va
šia visokie viršininkai, o 
valdžia bejiegė, kad tvarką 
užlaikyti. Nėra kam pasis
kųsti. jeigu neturi pinigų, 
neturi ir teisių.

. v Lietuvos paštas nepriima 
užpečetytų laiškų.

Laiške, rašytame 11. kovo 
š. m. M. Dangienei Į Ashley, 
Pa. tarp kita ko sakoma:

Nors ir negavau nuo ta
vęs atsakymo, aš rašau ke
lintą laišką, gal iš daugelio 
bent vieną gausi. Šitą laišką 
leidžiu iš .Vokietijos, nes pas 
mus paštan laiškų nepriima, 
jeigu užpaeėtyti; reikia pa
duoti atidarytus, tai priima. 
Mat, bijo, kad ant valdžios 
kas ko neparašvtų.

Kaip klausiate apie Lietu
vos valdžią, tai parašysiu, 
tik nemanykite, kad tai ne
tiesa.

Pirimausiai link musų ka- 
riumenės. Sausio 1, 1919 me
tais valdžia sušaukė visus 
jaunuosius vyrus ir ragino, 
kad visi eitų savanoriais ka- 
riumenės pareigų, žadėda
ma už tai atsiteisti turtais. 
Girdi, ištarnausite metus, 
tai gausite iš dvarų žemės 
plotus, gausite mėnesiui pc 
100 markių, drapanos ir mai 
stą. Tokius turtus ir geroves j 
pažadėjus biednuomenei I 
suprantama, kad jaunus vy-! 
rus apėmė karštis. Kam tar-1 
nauti pas ūkininkus ir dirb 
ti, jei galima be darbo gaut: 
maistas, drabužis, pastoge 
ir da šimtas markių mene 
siui algos! Siūlėsi kariume 
nėn visi. Tik laime neilga’ 
džiaugėsi. Šiandien beveik 
kiekvienas jų graudinasi 
Paleisti atstogom ir parėję 
pas savuosius skundžiasi 
girdi, geriau, kad pas ūki
ninką butų likęs ir dyka:’ 
dirbęs, negu kariumenėr 
ėjęs. Vietoje maisto gaunr 
avižinę duoną su vikiais i? I 
peliuškų zupę. Algų išsyk de 
mokėjo, bet dabar jau nieki I 
nebeduoda, nė tiems, kurie 
mobilizuoti, nė savano-1 
riams. Tik vyresnieji žiuri I 
kad jų kišeniai tušti nebūtų 
O bet vyriausybė ima ii 
žmonių javus, gyvulius ii 
viską, kas tik jai tinka — 
vis tai neva kariumenės rei 
kalams. Sako, kad iš val
džios yra Įsakyta žmonėm; Į 
už paimtas daiktus mokėti 
bet vietos komendantai ir.t; 
užmokesti sau pasilieka 
Kareiviams žadėtos žemė, 
taipgi turbut reikės laukt 
patol, pakol nereikės amiži 
nai ant jos atsigulti. Jau sa
koma. kad dvarų negalimi 
draskyti, nes kareiviai gau
tos žemės neapdirbsią. Mat 
komendantai maišus pinigų; 
prisipylė ir dvarų prisipir
ko. Visų neteisybių nei iš
pasakosi, nei aprašysi, gana 
to, kad žmonės jau pradeda 
šnekėti, jog kada buvo vie
nas caras — buvo bloga, bet 
kada dabar šimtai carų atsi
rado, tai jau r.oi gyvent nesi
nori.

Visa musų valdžia — vie
nu buržujų rankose. Di 
džiausi šmukleriai: jie kar
tu su žydais šmukleriauja i 
rodos, kad Lietuva ir save 
vardo neteks — pasiliks vie
na žydija.

Kas link girių, tai, rodosi 
kad Lietuvoj girių da vr? 
užtektinai, bet žmonės me
džių negauna triobėsiui pa
sistatyti, nei malkom. Me-. 
džius, mat. veža Į užsieni net 
keliai linksta,, o žmonėms 
akis dumia, kad nieko į už-Ižo savi darbininkai ir dvari- 
sienius nesiunčia. linkai, dėlto ir daug bedar-

Pas mus, Kybartuose, per bių atsirado. Žmonės pritru- 
Kalėdas buvo surengta ka- ko maisto. Bet bolševikams 
reiviams Kalėdų šventė. Vi- besiartinant klebonas ragi- 
si miesto žmonės tam reika- 10 uikninkus badaujantiems 
lui davė pinigų ir gana daug duoti duonos. Ūkininkai 
sudėjo. Suvažiavo Virbalio, paklausę ir tuo budu bied- 
Vilkaviškio ir Kybartų ko- rmomenė aprūpinta. Bolše- 
mendantai ir visokie virsi- vikus išvijus iš Lietuvos ir 
ninkai. Jie visi su savo po- klebonas- nustojo biednuo; 
nioms ir mergoms per dvi mene rūpintis. Bedarbiai 
nakti šoko ir baliavojo, o ka- kreipėsi Į socialės apsaugos 
reiviams, kurių buvo tik komitetą, bet ir ten paramos 
apie 30. padalino po stiklių- negavo. Bedarbių padėtis 
ką degtinės ir po pusę kepa- sunki, jau vra badaujančių 
lėlio baltos duonos — tai ir'šeimynų. Viso bedarbių yra 
viskas.

Kaip žmonės rašo apie ką- 
riumenės sukilimą Kaune.
Laiške, rašytame 8 kovo 

i. m. Adomui Dereškevičiui 
WorcesterĮ, tarp kita ko 

rašoma:
Pas mus labai gražus 

ras; sniego jau suvis nėra.
Lenkai vis rengiasi ateiti, 

ik bijosi lietuvių. Kada ki- 
o, rodos, 28 vasario maištas 
Caune, tai lenkai pradėjo 
eržtis Lietuvon. Atėjus ži
liai nuo fronto, kad gresia 
enkų pavojus, saviškiai lio
vėsi tarpe savęs kovoję ir 
tasirengė sutikti lenkus, te
gaus tie susilaikė.

Laikraščiuose buvo pas
kelbta, kad maištą pakėlė 
tesusipratėliai lenkai, kil
iuos priverstinai paimta 
■ariumenėn. Tas netiesa, 
les maištą pakėlė kariume- 
įė ir darbininkai, kad pa- 

I imus valdžią i savo rankas, 
r gal butų paėmę, nes iš 
Panemunės i Kauną smar
kiai šaudvta iš kanuolių. 
kulkasvaidžių ir šautuvų, 
lušėsi 1 pulkas su 8-tuoju. 

Dirmame visi savanoriai, o 
ištuntame daugiausiai pri- 
’erstinai paimti. Kai tik ka- 
ė su lenkais pasibaigs, tai 
iarbininkai Lietuvos val
džią paims Į savo rankas, 
'es dabar neturime tikros 
valdžios: prezidentas Smc- 
ona nėra išrinktu; ji niekas 
įerinko, tik kaip buvo vo
kiečiai, tai jų nuskirta ko- 
nisiia ii prezidentu pasky- 
ė. -Jisai negali pasilikti, turi 
mt žmonių išrinktas, bet 

Į valdžia nenori, kad žmonės 
•inktų. Smetona yra išbėgės 
Anglija, nes bijo papult? 

darbininkams i rankas.

| gyvenimo.
| KAUNAS.— Sausio 
lieną, einant .Tanavos gatve 
amačiau toki regini. Iš 

krautuvės galvatrūkčiais iš- 
ėkė moteriškė ir parpuolė, 
^riėjęs padėjau jai atsikelti 

t r paklausiau, kame daly- 
[ kas. Moteriškė pranešė, kad 
erautuvninkais yra ir drau
ge pirties savininkas, jos vy- 
as pirty tarnauja, ji atėjus 
itsiimti vyro algos ir jai 
krautuvninkas davė falšy- 
<ų .pinigų, kuomet ji atsisa
kė juos priimti, tai krautuv- 
linkas ją iš krautuvės išme
tė. Norėjau pašaukti milici
ją, bet jos nebuvo. Eidamas 
rasčiau sau, kad demokra- 
tiškoj Lietuvoj visi ”derži- 
mordai” atgijo.

Praeivis.

Baisogalos dvaras, Kėdai
nių apskr.— Vokiečiams už
einant visi darbininkai ir 
Ivarininkai išbėgo Rusijon. 
Vokiečiai tuomet Į dvarų su
barė darbininkų nuo.Dvins- 
ko. Karui baigiantis sugri-

->»w , , X

PIRMAS KŪDIKIO METAS YRA 
SVARBIAUSIAS

✓ 50 šeimynų.

PINIGUS J 
LIETUVĄ IR

LENKIJĄ

NUSIŲNČTAME 
PIGIAUSIAI, 

SAUGIAUSIAI, 
GREIČIAUSIAI

LAPIŲ VALSČIAUS, Kau
no apskr. — Stebėtina, kaip 
dabar visi darbdaviai aug- 
šiyn nosis riečia. Skriauda 
laip giliai Įleido šaknis, kac 
vargšas bežemis negali at
sikvėpti. Pas ūkininką didi
ką E. Balsevičių dirbo Juo
zas žemelis iš pusės apdirb
ti. Jau 2 metai kai jis tą že
melę kniso. Ūkininkas t vir
ino, kad jis niekuomet nuo 
os žemės jo nenuvarvsiąs. 

šis vargšas patikėjo didiko 
žodžiams, net šienui ir kiau
lėms pastatė daržinę. Žemę 
gerai Įdirbo, kuri jau šimet 
iavė rugių 17 pūdų, kviečių 
pustrečio pūdo- E. Balsevi
čiui turbut pagailo tų javų 
r sako J. Žemeliui, kad jis 
savo daržinę atsiimtų, nes 
jis pats jau dirbsiąs žemę. 
Žmonės gailisi J. žemelio ir 
"agina Ė. Balsevičių i teis
mą patraukti, bet kiti sako, 
kad teismuose tas laimi, kas 
pinigų turi.

ŠIA.ULIAI. — Geležinke- 
’iečiu profesinė sąjunga ne
galėjo Įsikufti, nes komen
dantas pareiškė, kad visi 
darbininkai skaitosi mobili
zuotais. tai ir neturi teisės 
sąjungos kurti.

Buvo daug žmonių suim
ta. Karo teismas teisė p. p. 
Augustinavičių, Mačiūną, 
Kazdali. Stoni ir kitus. Juos 
kaltino buk bolševikų litera
tūros platinime, bet priro
dymų truko, tai turėjo ištei
sinti.

Sunku dabar Šiauliuose 
gyventi. Visas gyvenimas 
marinte marinamas.

šiaul.
”I)arbin. Gyvenimas.”

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame visiems, kurie 

ra užsisakę knyga "PATARMES 
MERGINOMS APIE LYTIES DA
LYKUS” su specialiu patarimu m> 
erims, jau spaudoje ir už kiek laiko 
>us gatava. Todėl meldžiame nerus- 
auti, kad ne taip greitai atspausdin- 
im kaip buvo manyta. Taipgi turinre 

pastebėti, kad moterims, kurios tą 
nygą užsisakė verta palaukti, nes 
os turės nemaža iš jos liaudy.

Moters, kurios da neužsisakė tą 
nygą galite užsisakyt da dabar. Ga- 
:te siųst money orderį arba popieri- 
:Į dolerį pažymėdami aiškiai sitvo 

. arįa ir pavarde. ( ^ )
MRS. F. J. STROJPUS

8 Loring st, So. Boston. Mass.

Jo tinkama pradžia gyvenime priklauso nuo mai
sto gaunamo pirmuose dvylikoje mėnesiu. Mais
tas sudrutinimui kaulu ir sustiprinimui kojų, turi 
būti atsakantis,, maistingas, ir gero skonio—tuo 
tarpu turi Imti lengvai ir pilnai suvirškinamas. 
Jeigu pati motina negali žindyt kūdikio

EAGLE BRAND

People’s Exchange
INCORPORATED

BANKIERIAI

78 SALĖM STREET 
BOSTON, MASS.
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PATARMĖS MERGINOMS APIE 
LYTIES DALYKI S JAU 

SPAUDOJE.
Minėtą knygą parašė M. H San- 

ger, vertė J. Stropus iš anglų kalbos. 
Antroj laidoj bus prirengta naudin
gų, naujų patarimų, kokių nebuvo 
pirmoj laidoj, šiuose patarimuose bus 
parodyta, ką daryti, kad būti sveika 
ir laiminga. Taigimotens. kurios dar 
neužsisąkėt laukiamos knygos, tai 
užsisakykite tuoj. Rašykit aiškiai 
juodyla (ne paišiuku). Išpirkit monc-y 
orderi, ar popierinį dolerį įdėkit i 
laišką, užrašę kam ir nuo ko siun
čiama.

PASAULIU RATAS.
Astronomiškas aprašymas musų 

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

2. Kovotojas Už Teisybę. Šioji Į 
knygelė parodo kiek prisiėjo nukentė-: 
ti už teisybę, kada nurodę tų veid- i 
mainų; niekšvstę. kuriems žmonės < 
aklai tikėjo. Minėta knygelė išėsta 
F. Milošauskio. Jos prekė 25c.

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

Virš paduotas knygas galima tuoj I 

žymėtas knygas galima pašto ženkle
liais siųsti po 2 ar 3 centus ant var
do:

F. J.
8 Loring st.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKšLĖ SI.95

Šit* firkžlę tūkstančiai moterų sc 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisiusk $1.95 sv 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

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

<

4

-————-----=---------- --------------------------------------- -

Naujiena! Rašoma Mašinėlė!
Į

Kam rašyt, su plunks
na, ks.dan.a-i už mažus di- 
nigt'S galima nusipirkti 
mašinuke druwimui, 
”Tl PEIVRITERJ kuri 
parašys geriau ir aiškiau 
negu su plunksna. Ant 
tos mtšinukės kiekvienas 
gali rašyt teisingai ir 
gretai laiškus ir dokume
ntus ir tam nereikia jokio 
mol-slo. nes kiekvienas 
gaii operuol tą mašinėlę. 
Labai naudinga kiekvie
nam, o ypatingai tiems, 
kurie negali gražiai rašyt 
su plunksna. Padaryta 

... gražiai, tvirtai ir niekad
iwuzsikerta. ;iaso švariai, aiškiai, taio’caip ir brangi mašina. Turi didzia- 

.,r . ^aęasias raides, numerius ir ženklus. Tokia mašinukę turėtų įsi- 
tel.kt! .kiekvienas, nes didelis patunkamas. Kaina tik $5.75. Prie mašinukes 
pnote-dam ir atramento dykai ir visus nurodymus kaip ja opeiuoti. .Jeigu no
rite gaut tą mašinuke pakol ji nepabrango', tad prisiusk tik $1«'>” rankpinigių 
o kitką užmokėsi kada jums prisius maš’nuke. Rašvkit tuojaus tokiu adre
su: Y (13)

12K- NOKTH IR^ ^ SMPAMCHK AGO. ILL.
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieks ’
.'Ų’J". norit* t«įsinCT vaistą temom* kainoms, tai visada eikit*

ant įvu baiem str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- s 
“H? akeudejimo, nuo utsisenėjusio reo

; matizmo. nno nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo pl*«- 
' ™’;?U° ■5OSU*10 ,r ligų. Taipgi turime nuo visokių skintinen 1>- [

EL S’z sr E’teri,nus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru m mo- j
S šaknų žolių. Mes jums paternau- *41 iv»inų saicnų ir zonų. j“"10T 
VJfcn Pasauki*n»ų gsriausius dantinis per telefoną uz-

SS«.^Arfiigr«,',s5tF"" ,r “M>‘ p'nw %
100 SALĖM ST, BOSTON, MASS. ► J 

r

(COMDENi>fD MILE)
Turi būti pirmutinė mintis. Tris gentkartės mo
tinu pasivadavo juomi. Eagle Brand labai reko
menduojamas ir patariamas daktaru dėlei jo sva
rumo, saugumo, lengvai prirengimo ir gatavai 
suvirškinimo.
Jeigu justi kūdikis netarpsta kaip reikia, jei jis 
neramus ir piktas—t&i gal maistas jam kenkia. 
Pasiuskit šiandien mums, kuponą ir mes dykai 
prisiusime jusu kalboje apie maitinimo instruk
cijas, taipgi penkiasdešimts beturiu pusi, knygą 
apie kūdikius, kur pasakoma, kaip užlaikyti kū
dikius tvirtais ir sveikais.
Eagle Brand, padarytas iš geriausio karvės pie
no ir malto cukraus, tinkamiausias dėl stalo—jį 
galima naudoti visur kur reikalinga pieno ir cuk
raus, ir jis yra daug pigesnis. Bandykit ji su

iš, Alena Kostovska, paarė* 
Jau visai publikai akyse.

kava arba šokoladu.
šis kabelis ir Vardas 
yra Jums G garantija

INSTEIGTA 1857 M.

Parsiduoda Geruose Aptiekose 
ir Groserių Krautuvėse

The Borden Company 
108 HL’DSON STREET 

NEW YORK.

Iškirpk kuponų. Pažymėki 
norimą knygutę ir prisiūk; 
ji mums ŠIANDIEN.
Mrs ........................................
Street .................................... į
City ........................................i
Štate ....................... (8) i
..Nurodymai apie Valgius; 
.... Kūdikių Gerovė.

Kiti BORDEN
Borden’s Evaporated Miik
Borden’s Conde.nsed Coffee

Produktai:
Borden’s Miik Chocolare
Borden’s Malted Miik

nuo varjpnan-Kas mano išgelbėjo _
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš per 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
lispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 

ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pageibos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pra įėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
51.25. Galima gaut geresnėse aptieko
se. o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS CHFMICAL INST. 
Žolės nno visokių bingumų.

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

šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

Ši Korporacija likosi suorganizuota geresniam aprūpinimui keliaujančių Į 
Lietuvą lietuvių arba norinčių sutvarkyti Lietuvoje kokius nors reikalus.

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

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

Petras replikas, Antanas Ivaškevičius, K. Šidlauskas, St. Vileišis; profesio
nalai: D-ras Jakimavičius, Dr. A. Ka-pcčius, Adv. Hovvard, 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 Broadivay ir E st. So. Bostone, kurio 
vertė siekia Į 60,000.00.

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

KURIE SIŲSITE PINIGUS Į LIETUVĄ per BALTIC STATĖS FIN. 
CORPORATION, gvąrantuojame, kadjusų pinigai nueis greit.

• ' "i

Dabar kursas pinigų keičiasi kasdieną, todėl mūšų korporacija pasiun
čia pinigus visados pagal dienos kursą.

PARDUODAM LAIVAKARTES, parupinam pasportus ir padarom vi
sokius dokumentus. Turint kokj reikalą kreipkitės pas:

BALTIC STATĖS FINANCE CORPORATION

Cor. Broadway & E Street, So. Boslon, Mass.
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v Apskundė ”baksų IhikDo*

Vietinės Žinios
I

Laisvamanių prakalbos apie 
Lietuvą.

Praėjusį nedėldieni Lietu
vių Laisvamanių Federaci
jos 30-toji kuopa buvo pa
rengus So. Bostono Lietu
viu Salėje prakalbas. Kal
bėjo kun. M. X. Mockus, ku
rio tema buvo: ”Dvi val
džios Lietuvoje.”

Kalbėtojas perskaitė Lie
tuvos krikščionių-demokra
tų programą, kuris yra ku
nigų parašytas Steigiamam 
Seimui, ir paskui aiškino, 
ką kunigų reikalavimai 
reiškia. Jeigu krikščionių- 
demokratų programas Stei
giamam Seime butų praves
tas, sako kalbėtojas, tai Lie
tuvoje butų dvi valdžios: 
viena jų susidėtų iš Romos 
katalikų kunigų ir vyskupų, 
kuri valdytų Lietuvą taip, 
kad visi šalies turtai turėtu 
plaukti į Romos Trustą. Tai 
butų vyriausia Lietuvos 
valdžia. Bet kad ją paslėpus 
nuo žmonių akių, kunigų 
programas reikalauja jos 

priešakyje civilės-oficialės 
valdžios, valdžios su polici
ja, kariumene. teismais ir 
kalėjimais, kaipo pildomojo 
organo, kuris vykintų iš už
pakalio diktuojamus kuni
gu įsakymus.

Kunigai tokios tvarkos1 
nori ir, jeigu jiems pasisek
tų sudaryti Steigiamam 
Seime didžiumą, jie tokiai 
tvarką ir Įvestų.

Šitoks rėžimas greitai iš
vestų žmones iš kantrybės 
ir Liet, virstų antra Mexika. 
Todėl kalbėtojas kvietė žmo
nes kovon su juodąją kleri
kalizmo šmėkla. Ir publika 
narodė, kad ji su kalbėto- 
jum sutinka, nes į Laisvės 
Žodžio Gynimo Fondą, arba 
kovai su Romos Trustu su
metė -S134.68 aukų.

Atskaita ir aukavusiu pa
vardės tilps sekančiame 
^Keleivio” numeiyje.

Reporteris.

vę.”

Balandžio S d. Adolfas) 
Mikolaitis apskundė kleri-i 
kalų bendrovę už neir.isiun-1 
rimą baksų į Lietuvą. Nuė
jus uždėt areštą ant pinigu. 
So. Bostono 1 rust Bankos 
kasierius pasakė, kad balan
džio 7 diena toji "bendrove” 
pinigus iš banko ištraukė ir 
liko tik apie doleri ar ke’io- 
liką centu. Daugeliui yra ži
noma, kad toji "bendrovė”' 
yra inkorporuota Arizonos 

I valstijoj, kur išėmimas čar- 
jterio prekiuoja tik kelis do
lerius. Prisidengę čarteriu 

įlos korporacijos keli žmonės 
pradėjo garsintis. kad ii? 

j .nusiunčia visokius daiktus 
h Lietuvą ir tt. Lietuviai, 
kurie norėjo sušelpti savo 

įnamišikus Lietuvoje, prik- 
|rove visokių daiktų baksus. 
i kurie prekiavo po šimtą i” 
kelis šimtus dolerių, nudavė 

i tai "bendrovei”’ išsiųsti? 
Daugiausiai tų baksų su- 

jsiuntė tai "bendrovei” okto- 
berio mėnesyje ir užm kė • 
po 10 dolerių ir daugiau už 
persiuntimą. Siuntėjai džinu 
gėsi. kad jie sušelpė savo n.i-: 
mišikus ir su nekantrumu 
Jaukė žinių iš Lietuvos, ka-1 
da jų siuntiniai pasieks gi
mines. Bet vieton siuntiniu, 
siuntėjai gauna po kelis laiš
kus iš Lietuvos nuo savo gi
mimų. kad jokių baksu jie 
negauna ir liepia iieškot” 
kur jie dingo. Daugelis siun
tėjų klausinėja, ką daryti ir 
kaip surasti savo siuntinius

CkMBRIDGE, MASS. ( BALIUS!
Rengia LSS. 60 kuopa, Panedėlyj

19 BALANDŽIO-APRIL, 1920
PATRIOTŲ DIENOJ 

LIETUVIU SVETAINĖJ 
Kampas E ir SiKer Stsc. South Boston. Mass.

Pradžia nOo 2:30 diena.
Bus geriausia Orchestra; visokių užkandžių ir gėrimų.

Bostono ir apjelinkės visuomenę, maloniai užkvieciame į ši 
gražų balių atsilankyti ir smagiai pasilinksmint, šiame baliu
je dalyvaus daug svečių iš kitų miestų, todėl bus gera proga su
sitikti su savo draugais. Užkviečia Komitetas.

K

LIETUVIS MAL1ORIUS j
1 ®isau ir iieitmu .s į

ir lauko. Jeigu norite kad butą pada-, rvt>K ■■ > '
na. kreipkftės pas mane, o gusite tei-1 
Mugą patarnavimą. (16)

FRANK JONAITIS
293 Bolton St.. So. Boston, Mass.

l’-lė Kleofa Morkiute.
Nuo pat jaunystės dienų ži- 

noir;’. kaipo gabi deklamatorka. 
S’.-.kakus vos 16 metų, ji baigė 

.Migštcsnę mokyklą ir užbaigė 
. ’.oksl;; ant private secretary. 

i veda pažangioj dva- 
• t aikų draugijėlę ir vien vai- 

,ų s. boras susideda iš 40 vaiku- 
I ’ių.

2s vasario vadovaujant p-lei 
k. Morkiutei buvo Vaikų Mok

slo Dr-stės koncertas; progra
mą išpildė vien vaikučiai taip 

j rabiai, kad nustebino visą atsi- 
| aukiusią publiką. S gegužės bus 

.ntras iš eilės vaikų koncertas.
Cambridge’aus lietuviai ap- 

lailestąuia, kad visų mylima 
-.ė K. Morkiute žada išvažiuoti 

musų miestelio ir apsigyven- 
I.awrence. Venta.ll

17 ■v •

VISI Į OPERĄ!
SUKATOJE,

April, 1920
Pradžia 7:30 vai. vakare.

. LIETUVIŲ SVETAINĖJ
KAMPAS E IR SILVER STS. SO. BOSTON, MASS.

"Gabijos” Dr-ja vaidins žymia Operą ”Daktarų Taryba,” ku
rioje dalyvaus gabus solistai iš kitų miestų, pilnas choras ir 
žymj Simfonijos Orchstra. Programas bus išpildomas vadovau
jant komp. M. Petrauskui.

Visi malonėkite atsilankyti. Užkviečia "Gabija”.

i
REIKALINGOS MERGINOS

Svečias aptaisė šeimininką 
geležine štanga.

Anglų laikraščiai rašo, 
kad pereitą nedėldieni West 
Lynno lenkai baigė Velykų 
šventes ir Aleliuja begie
dodami taii) įsismagino, ka i 
pradėjo laužyt rakandus ir 
ardyt lovas. Visa tai dėjosi 
pas S. Trosąvičių ar Tra- 
ehovičių po Xr. 17 Neptūne 
st. Pasekmės buvo tokios.

Gubernatorius Coolidge 
užgyrė dienos šviesos bilių 
ir nuo 25 balandžio Massa- 
chusetts valstijoj prasidės 
'šviesos taupymas.” 2 va- 
andą nedėlios rytą visi 
aikrodžiai ši-toj valstijoj 

bus pavaryti visą valandą 
)irmyn. Tuo budu žmonės 
u rėš viena valanda ktltis iš 
•yto, ir ivena valanda ank- 
čiau baigti darbą vakare.

i
i

Gera vieta merginoms virš 18 metų senumo, mu
sų Parinkimo Departamente.
Patyrimas mechaniško peržiūrėjimo yra pagei
daujamas, bet nėra reikalaujamas.
PASTOVI VIETA. GERA MOKESTIS.

Atsišaukit pas Superintendentą.

EVEREADY NFG. COMPANY OF BOSTON
9KNAPP ST.

•> Į

I

SUTVERTA IR INKOR
PORUOTA ANT $50,000 
KAPITALO RUBS1UV1V 

BENDROVĖ.

Taisau ir pritinu namus iš vidaus i • > 1

O'tas geras darbas už prieinamą kai-' { I&IluUCllĮ AljUal*
• -------------- ■ -
I 
II I iI
• 
t 
I•
I ♦ 
I

♦j■ i
i
i* i

: SO. BOSTON, MASS.
!--------------------- t ■ ■ a o m o aUTi.iuu

Bereikalingus Plaukus.

r *? k

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

GYDYMAS GVARANTLTAS
.Miss RObA PASCOUITCH

ĮSI Buyiston st.. Room' 57
BOSTON, MASS.

Valandos:
Nuo 10 iki 1 ryte
Nuo 2 iki 6 dieną...........

PININGAS

LIETUVON!
Jūsų giminės ir draugai rei

kalauja pagalbos. Jums nerei
kia išbandyti. MUSŲ 4051ETŲ 
PRAKTIKA, užtikrina Jums, 
kad Jūsų pinigai pasiųsti per 
mus pasieks siuntėjus greitai 
ir be jokių kliūčių.

Pinigų siuntimo musų spe- 
ciališkumas.

M. H. Bernstein Co.
Baukieriai

101405 Silem St., 
BOSTON, MASS. '

1

I
■

i
i

I

J

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

American Eagle Riincoat 
Miifg. Co., Ino.

.454 Broadway,

Karalius

i

Dr. L. J. Podderi

♦ ♦♦ «
»| 
»

Gydytojas ir g
Chirurgas. |

Gydo užsenėjusias ligas ® 
X vyrų ir moterų; ypatingai ly- g
X (iškas ligas. £X -L
■į Duoda patarimus sveika- ® 

tos dalykuose per ląiškus. »

< 3303S.MORGANST. į

| CHICAGO, ILL |
V i;< TEL. BU(.EVARD 2160. į

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Commmiss.
66—67 Journal Building 2

262 KASHINGTON STREET 
BOSTON. MASS.

I LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Boston 27 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
” 6:30 ” 9

Nedeliomis nuo 1 iki 3

ž. Iš Petrogrado. g
| GYDO SLAPTAS VYRŲ IR | 
| MOTERŲ LIGAS. ¥
& Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. X 
g VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 5į 
y iki.9 vai. vakare. ©
S Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) T 
g 69 CHAMBER ST., BOSTON. g 
Įg Teiephone: Haymarket 3390 s

BOSTON, MASS. f
y

Foundres darbininkaiReikalingi Tuojaus! 
l-mos KLESOS MAŠINISTAI 
MILLING MACHINE
OPERATORS
LATHE HANDS 
CYLINDER GR1NDER 
OPERATOR
AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORS 
BENCH HANDS
TOOL ROOM
ATTENDANTS

Dirbtuvės randasi 28 mylios Į pie
tus nuo Bostono. Darbas ant visados 
eisingam žmogui; gera mokestis, 
nesusipratimų su darbininkais 
nėra. Atsišaukit pas:

G. I. BYLIN
19 Centrai st., Boston. Mass.

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

i

} kad šeimininką Trosavičiu 
įteikėjo vežti ligonbutin ii 
i.'iuti galvą. Kaip ten buv i. 
j 1 iki ai. niekas nežino. bet 
ĮTrosavičius sako. kad j<- 
ibro'i- Antanas Trosavičius. 
, kuris buvo atėjęs pas jį į 
svečius, paėmęs jį iš užpa- 

. o kitas sve- 
tulas Andrius Sosnav- 
paėpięs geležinę štan- 

lą iš lovos taip jį aptaisė, 
kad dabar reikėjo aštuonio- 

,se vietose galvą susiūti. Ne-’ 
jgana to. šeimininkui išmus- 
ita viena akis ir trūksta ke- 
i;ių dantų. Paskui, sako S 
i Trosavičius. jo svečiai išma
išė stiklines duris ir išbarš- 
įkino kito namo langus. A.n- 
į tanas ir Andrius dabar už
daryti belangėj. -Jiedu kalti
nami už girtumą ir skanda
lo kėlimą.

Išdraskė legijoninkų 
kliubą.

Nežinomi žmonės Įsiveržė 
į „Amerikos Legijono” kam-L 
barius East Bostone, nuplė-!kalio palaikė, 
šė nuo sienos ir sumindžiojo į (>ias, 
Amerikos vėliavą, sulaužė į 5kis' 
stalus kėdės, sunaikino d«- o- 
veikslus, vazas. suskaldė 
pianą, sudaužė visas lem
pas, visus stiklus — žodžiu, 
nepaliko nei vieno daiktelio 
sveiko. Pridarę nuostolių 
už kelis šimtus dolerių, van
dalai prasišalino.

Tūlas laikas atgal taip 
nat buvo išdraskyta socia
listų būklė. Gal būt, kad tai 
vis pačių žmonių darbas.

KEIKALiNGAS aptiekoriaus 
Oageilbininkas arba jaunas vai- 

inas, kuris norėtu mokintis ap- 
iekorystės, tegul atsišaukia 

cuojaus.
K. Šidlauskas, aptiekarius

373 Broadvay,
So. Boston, Mass.

Sauna moteris pagelbėt prie vi- 
■ imu nuo 7 iki 3:4-5, S14 prade
dant. Atsišaukit tarp 9 ir 10 iš 

ryto arba 2:30 ir 3:30 diena. Ne
kėliomis nedirba. Colonial Lunch: 
Rocm. 31 Beari st. (netoli Post 
Office Square) Boston.

■

i

Moteris prie valymo, valgykloje, 
nuo 11 iki 5, S9 pradedant. At
sišaukite tarp 9 ir 10 ryte, 
nuo 2:30 
nedirba.
31 Beari st. (netoli Post Office 
Souare) Boston.

Gera alga, darbas visados jr 
‘proga mokintis ant MOLDING 
MAŠINOS. Atsišaukit nuo 8 
ryto.

. WALWORTH MFG. CO.
City Point, South Boston.

REIKALINGI VYRAI
Skutėjai ir pališuotojai prie kė
džių. tajpgi vinučių kaltojai. At
sišaukite tuojaus.

-JOHN A. BUNN CO.
39 Chapel st., Nevton, Mass.

\ yrąs ir žmona reikalingi, mer
ginos, virėja ir pagelbininke. 
Atsišaukite tVilliams Agency, 8 
Hingham st., Cambridge.

iš ; Tel. So. Boston 1771 •

; Dr. J. Jonikaitis Į 
♦ • 

i » » »

Chirurgas ir Gydytojas 
Ofisas: 495 E. BROADWAY,

Valndos: nuo 9 iki U-tos iš ryto 
nuo 7 iki 9-tos vakare.

C. ORUAVnai, |
So. Boston, Mass. i 

» 
t «

ar
iki 3:30. Nedėldieniais 
Colonial Lunch Room.

» 
i 
i
• 
i » » »»
i

Gaisras ant Briedžio Salos.
Ant Briedžių Salos (I)ear 

Island), kur laikomi sukon
centruoti politiniai kaliniai, 
buvo kilęs pereitą nedėl- 
dieni gaisras. Ugnis sunai
kino ligonbuti ir kitom trio-

Susravo moterų kuri pabėgo 
iš kalėjimo.

laikas atgal iš 
Street Džėlos pabė- 
E. Masters, buvusi

„ tui euiga kitąsyk Bostono
bom gręsė pavojus, nes pa- aristokratė. Detektyvai su
gedo ugnagesių aparatas ir;kė jos pėdomis per visa 
liepsnų jie _negalėjo sukonC Ameriką ir dabar susekė 

suim-

Tūlas 
Charles 
go Mrs. 
turtinga

Moteris prie valymo, valgykloje, 
nuo 8:15 iki 5; S13 pradedant. 
Nedeldieniais nedirba. Atsišau
kit tarp 9 ir 10 ryte, ar 2:30 ik 
: :30 diena. Colonial Lunch 
Rocm. 31 Pearl st.. (netoli Post 
Office Sąuare) Boston.

MEDŽIŲ KROVĖJAI reikalingi.
103 Medford st., Chariestovvn.

Reikalinga tuojau skubi, šva- 
rį moteris prie apvalymo, ant 
nakties darbo, taipgi ir šlavėja 

i dienomis; atsišaukit pas Miss 
Wnrdwell, Hotel Arlington.

18 Chandler st., Boston.

PRANEŠIMAS
Atidarėm Naują Lietuvišk’) 

loranciįą. Meldžiam visų lietuvių už
eiti. Viskas švaru, valgiai gerai sutai
syti. (1(5,

VICTORY CAFE
Rokas Geležinis, savininkas 

208 Broad«ay. So. Boston. Mass.
— ---------- a

Tel. So. Boston 5O6-W •

DAKTARAS ;
A. L. KAPOČIUS:

LIETUVYS DENTISTAS. !
“ I 

į
« «i «♦
i♦ i
♦

Tel.; Richmond 2957-M. j;

Dr. David W. Rosen y
Kalba Lietuviška', lenkiškai ir | į 

Rusiškai. s į
GYDO CHRONIŠKAS IR SUk- { 

PTAS LIGAS.
VALANDOS: > \

Nuo 8 iki 10 ryto. ))
Nuo 2 iki 3 dieną. j f
Nuo 7 .ki 8 vakare !!

321 HANOVER ST. H 
BOSTON. MASS. j i

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo I iki * rak.

NIDtLIOMIS 
iH 1 ▼. *o pietų.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name»♦ ____ ________ .

! 251 Broadway, tarpe C ir D Sta. 
Į sa BOSTON, MA88.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDEMflEIICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.

r

liepsnų jie negalėjo sukon-l Ameriką ir ____
treliuoti. Tik ačiū kilinių Kalifornijoj. -Ii tapo.......
pastangoms kiti namai bu- jr bus atgabenta atgal i 

i Bostoną.
raporto '
Dr-stės. J>av°SČ už 811.700 degtinės.
14 bu v) Brightone likos apvogtas 
Ketvirtis vadžios agentas Glynn. 

Nakties laiku jam iškraus- 
ityta už $14,700 degtinės. -Jo 
duris buvo prie pat policijos 

v J’7i"baks°,” kuri policmana’ 
'Iper visą nakti turi lankyti 
’ ir užsukti. Taigi kila klau

simas. kas tuomet tą degti
nę galėjo išvogti?

vo apginti.

Pataisymas prie 
Lit. Labdarystės
"Keleivio” num. 

pasakyta, kad P. 
fėrams aukavo vieną prei- 
są; bet Ketvirtis to preiso 
neaukavo. Taipgi tapo ap- 
leisti kelių aukautojų 
dai: A. Bendaravičia — $5 
A. Sabulis cigarų vertės $3; , 
Ona Zlabienė tavoro vertės * 
$1. Aukavusiems ačiū..

Petras Žukas.

Parsiduoda 14 kamb. muro na 
mas. 3 šeimynų, ir 9 kambariu 
stubukė užpakalyje. 832 Albany 
st., Rnxbury. Parduoda už Įtak- 
suotą vertę. Klauskite pas L.A. 
Johnson, 133 Eustis st. Roxbury

PARSIDUODA virtuves ir 3 kam
barių forniėiai. ] 
kiu. Savininkas 
Matyt "alima Hile
138 Athens st.,

2-n<l Floor.

Parsiduoda visi sy- 
važiuos Lietuvon. 

■ laiku. (16)
So. Boston, Mass.

Užsinodijo degtine.
Bostono miesto ligonbu- 

tin atvežta tris airiai užsi
nuodiję medžio alkoholium. 
Be bažnyčios ir degtinės ai- 
rys negali gyventi.

Persišovė.
Po Nr. 67 Albany st. per

sišovė 16 metų vaikinas. 
George Haadad. Jis norėjoj 
padaryti sau galą dėlto, kad ( 
motina neleido jo sutemus 
ant gatvės su kitais vaikais 
žaisti. Diržų tokiam!
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JEIGU JUSU NAMŲ ;
STOGAS PRAKIURĘS-:

I» I J
*

Tai šaukitės lietuvio STOGŲ 
TAISYTOJO, kuris turi savo 
amate atsakantį patyrimą; 
darbą atlieka kuogeriausiai. Jei 
tik Jums reikia stogas pataisyti 
ar naujas uždėti, tai kreipkitės 
prie: ‘ (14)

PETRAS PLEVOKAS
116 W. Fourth SL.

So. Boston, Mass. I
J

♦ «
• 
t 
t 
t 
i
•
» i » i
♦ 
♦ 
♦

GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
Visus tavoms parduadame 

pigiau negu kitur. Salyklo po 
12*/zc., o apynių po 80c. ir pri 
siunčiu visur.

K. Grigas
238 D st., So. Boston

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Pavasariniai 
išbėrimai

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas, išvalyk 
kraują, vartodamas

Severa’s 
Blood Purifier

(Severas Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos sutaisyto- 
jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskritom 
nusilpnėjimo stoviui Pamėgink jį. 
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
$1.26 ir 6c mokesčių.

W F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIDS, IOVVA

Geriausiai

JUOZAS ZUPKAUSKAS

Šiuomi turiu už garbę kviesti savo draugus ir pažįstamus 
prie atidarimo pavasarinio išpardavimo naujų siutų ir viršuti
nių švarkų (Top Coats) dėl suaugusių ir jaunų vyrų. Jus sutau- 
pinsit gryno pelno nuo $10.00 iki $15.00 ant kiekvieno siuto. 
Mes turim didelį pasirinkimą pavasarinių siutų ant pardavimo 
dcl šio sezono. Viršaus 20 skirtingų madų, kokių kas reikalauja; 
išdirbystės ar spalvos. Aš didžiai busiu patenkintas atsišauku
siems pas mane. Aš esu tikras, kad aš galėsiu jus užganėdinti 
duodamas progą pirkti pas mane.

Kainos nuo $21.50, — $24.50, — ?2G.5O, — $29.50, — $33.50, 
—$:J8^0, — $43-50, — $48.50.

JOSEPH ZUPKAUSKAS
Sąryšyje su S. H. HARRISON CO. 

662-672 WASHINGTON ST BOSTON, MASS.
*tw.^*w*^*^X^«w*w*^****w*w*w*********************************«****^

Didžiausia Lietuviška

APTIEKA

Siutus
IT 

viršutinius 
švarkus

pas 
mus

Naujiena Visiems.
Pirmą siuntinį vaistų iš Euro

pos gavome ir dabar turim 
įvairiausią vaistų, kokie tik pa 
šaulyje variuojami.
. - Jeigu negauni kitur, ateik paa 
mus, męs turime. Receptus iš 
pildome visokius, Amerikos 
Europos daktarų.

Taipgi užlaikom visokią ii 
dirbysčių ir patentuotų prepa 
ralų. Kadangi visokią vaisti 
turime labai daug, todėl vardu 
ir kainas tik kai-kurių čia pa 
duodam.
Kraujo Valytojas ............. $1.60
Nervų Ramintojas .............$1.50
Nuo slinkimo plaukų ir

pleiskanų ....................... $1.25
Tikra Lietuviška Trajanka 50c 
Nuo niežų ir parkų...........$1.2
Nuo saulės nudegimo .... 75c. 
Nuo Reumatizmo ........... $2.00
Bobro Lašai ..........................$1.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 
Perfurnas visokių

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

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

Klausdami ko nors atsiųskit) 
krasos ženklelį atsakymui.

Adrecuokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
373 Broadway,

So. Boston, Mass.


