
Harris gavo iš Rygos nuo Maskvoje, ar prie antrojo, 
■komendanto Gate telegra- kris buvo sudarytas sočia-
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jo už toki suvažiavimą, nes

True translation filed with the post-inaster at Boston, Mass. on Marei 
t, 1020. as reųuircd by the Act of October 6, 1917.

Brandono (Vt.) hig’n 
school’ės katalikai mokiniai 
atsisakė poteriauti.

Karės departamentas įsa
kė nugriauti didijį New 
Yorko tiltą, nes jis kliudą? 
laivams.

Harris ma, kad lenkai reikalauja iš cialistų partija 
buvo sovietų Rusijos 31,500,000,- 

000 markiu auksu. Tai esan-

[ VUUlU VlSU JVlIlHS.
sakosi numanąs,!šitą reikalavimą parėmė ir 

prasidėjęs kita stipri partija parlia- 
subruzdimas. mente — Ko-Kuminto—ku- 

remda-

KARIU-i apims ir kitas kariumenės 
dalis. Laukiama naujų suki
limų.

Harrisburgo miestelyje,
, Mrs. S. J. komunistų

• at Boston, Mass. on March 
1920, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.

Sąjungininkai nutarė pradėt 
prekybą su Sovietą Rusija, 
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Iš Japonijos pranešama, 
kad Kynų premjeras rezig
navęs iš savo vietos.

moj ateityje butų sušauktas 
tarptautinis suvažiavimas 

_ Ženevoje. Dešiniųjų vadas
Reikalauja 31.500,000,000 pįerre Renaudel taipgi sto-
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Lietuvoj prasidėjo revoliucija;
Smetonos valdžia svyruoja.

KAUNE SUKILO 
MENĖ.

7 rue trarsiation nitd wit.li the post-! True translation filed witli the post-! .True translation filed with the post-master 
master at Boston, Mass. oi: Mareli --------- .... .. .. ..
3, 1920, as reouired by the Act of
October G, 1917.

Kolčako ‘valdžia’
sunaikinta.

True translation filed v. ith the post- 
master at Boston, Mass. on Marcri 
3. 1920, as reouired by the Act oi 
October 6, 1917.

FRANCUZAI ATMETĖ 
TREČIĄ INTERNA

CIONALĄ.
Strasbourge dabar yra 

susirinkęs francuzų socia
listų kongresas. Svarbiau
sis klausimas buvo — prie 
kurio Internacionalo dėtis: 
ar prie trečiojo, kurį įkūrė 

‘ i suvažiavimas
bomba r-
stotį ir, Bennsylvanijoj, 
rūmą.

Pereitoj pėtnyčioj is Lon- ^aj jog gunus iįeutenan- listų kongrese Berne? Po il- 
dono aiejo zinių,^ jog tenai tas gamue] j Harris, pade- gų diskusijų, francuzai tre- 
patirta iš tikrų šaltinių, kad (Įamas ijetuVos valdžiai slo- ciaji Internacionalą atmetė. 
Kaune sukilo Lietuvos ka- pinti revoiiu;iįją Kaune, bu- Bet jie taip pat nutarė ap- 
riumene. Sukilimo pi įezas- VQ sunkįaj sužeistas ir mirė leisti ir antrąjį IntenacioYia- 
tis buvusi ta, kad visi zmo- RU0 ^aįzJu ]a Kairiųjų francuzų socia-
nės dabartine valdžia esą __ ________ i listų vadas Jean Longuėt
baisiai nepatenkinti ir kad, L£NKAI NORI DIDELIU padarė įnešimą, kad netoli-

Per 24 valandas 
davo geležinkelio 

šaudė j Tarybos

šitą dalykų stovį išnaudoda
mi, revoliucijonieriai pradė
ję raginti kariumenę sukilti 
ir versti Smetonos vyriausy
bę žemėn. Ta pati žinia pri
duria, kad Amerikos Legio- 
jono lieutenantas 
Kauno sumišimuose 
sunkiai sužeistas. • ________ _______________

Subatoj iš Varšavos atėjo ti tik viena jų taikos išlygų, 
šitokia telegrama: I^enkų Jie stato da ir kitų reikala- 
valdžios žinių agetura pra- vimų. 
neša, kad 21 vasario Kaune 
sukilo Lietuvos kariumenė 
ir per 24 valandas laikė ap
gulus Parliamento (turbut 
Tarybos? Rd.) rūmą, reika
laudama užvilktų algų. Per 
ištisą dieną ir naktį buvo 
bombarduojama iš kanuolių 
geležinkelio stotis ir kitos 
miesto dalįs.

Tuo i>ačiu laiku apgula be 
pertraukos šaudė iš karabi
nų ir kulkasvaidžių į Parlia- 
mentą ir kitas valdžios trio- 
bas. Ištikima valdžiai kariu
menė galų-gale sukilimą nu
malšino.

Tokios žinios buvo perei
toj subatoj.

Šį panedėlį iš Varšavos 
pranešama, kad laike kariu
menės sukilimo Kaune buvo 
užmuštas amerikonas Ha
rris, kuris keli mėnesiai at-; 
gal buvo įstojęs lietuvių ar- 
mijon kaipo instruktorius. 
Žinia priduria, kad sukili
mas esąs da nenuslopintas ir 
revoliucija plėtojasi. Val
džia apskelbė karės stovį ir 
uždraudė civiliems žmonėm 
po 8 vai. vakaro gatvėmis! 
vaikščioti.

Vėliausia žinia iš Londo
no paduoda da daugiau 
smulkmenų. Ji sako, kad 221 
vasario keliems kariumenės 
pulkams, kurie reikalavo al
gų, buvo įsakyta susirinkti 
ir pasitarti su valdžios at
stovais. Tečiaus bolševikų 
agitatoriai iš Šiaulių patarė-------- ---------------------- -----
kariumenei šito įsakymo ne-Jįmai prasidėję taipgi Vitto- 
klansyti. Kariumenė bolše- ripj, Montebellnoj ir kitose 
viku patarima priėmė ir, vie vietose.
t(5j eit tartis su Smetonos i Neapoly je darbininkų ru- 
agentais, apstatė valdžios.mas apskelbė generalį strei- 
triobas kulkas valdžia is ir ką, kad parėmus streikuo- 
pradėjo šaudyt. Šaudymas iančius geležies darbinin- 
tęsėsi visą naktį. Tas pats kus. 
dėjosi apie geležinkelio stotį 
ir kitose vietose.

Kiek žmonių buvo užmuš
ta ir sužeista, žinios nepasa-į 
ko. Tarp valdininkų esą 
kalbama, kad šitą sukilimą!

ATLYGINIMŲ Iš RUSI
JOS.

markių auksu.
Iš Kopenhagos praneša- dabar, jis sako, francuzų so- 
’nepriguli 

prie jokio Internacionalo.
Kraštutinių kairiųjų va

das Loriot reikalavo tuo- 
Haus kelti revoliuciją, bet 
Paul Faure perspėjo jį, kad 
tai butų perankstyvas išsi
šokimas. Jis nurodė, kad 
Italijos socialistų partija, 
nors be galo puikiai organi
zuota, tečiaus atranda, kad 
.revoliucija dabar negalėtų 
nusisekti.

KARĖ. PRIGULI NUO 
LENKIJOS.

Anglijos valdžios kalbė
tojas Andrek Bonar Law 
pasakė parliamente, jog 
valdžia pranešusi Finliandi- 
jai ir Lenkijai, kad karės 
ar taikos klausimą su Sovie
tų Rusija jodvi turi rišti ant 
^avo atsakomybės. Anglija 
į tai nesikiš.

SOCIALISTŲ LAIMĖJI
MAI ISPANIJOJ.'

Išrinko 1,082 kandidatu.
Ispanijos socialistu laik-

SOCIALISTAI PRIEŠIN- rastis "Socialistą" praneša, 
GI KAIZERIO ATLYGI- kad pastarais miestų valdi- 

N1MUI. ninku rinkimais Ispanijos
Berlino socialistų partija socialistų partija turėjo ne- 

vienbalsiai priėmė portest? paprastai didelių laimėjimų, 
rezoliuciją prieš Seimo su- ;syi^.0 dabar buvo išrinkta 
manymą atlyginti kaizeriui

Be to da rezoliucija reika- socialistai pravedė 
lauja, kad tuojaus butų p ^0 savo kandidatų, 
atimti kronprinco dvarai' 
Socialistų susirinkime buvo 
keliatas-ir ministeriu. Rezo- 
lliucija perspėja, kad jeigu 
Seimas priimtų buržuazinių 
partijų pasiulvmus, tai so
cialistai išeitų iš valdžios.

Sovietų Rusija pripažįsta 
visoms tautoms laisvę.

—-—,
Sovietų valdžia išleido į 

Sibiro darbininkus ir vals
tiečius ištokią proklemaci-

Laikinas Rusijos ir užsie
nio buržuazijos berno Kol
čako užviešpatavimas ant 
Sibiro puolė po stipriais 
Raudonos Armijos smū
giais, ir sovietų vaidžia stei
giama iš naujo. Nežiūrint 
užsienio aukso ir kanuolių 
paramos, Sibiro reakcija li
kos apgalėta ir nešasi į Ry
tus. Sibiro darbininkų ir vai 
stiečių paliuosavimo valan
da atėjo, ir dabar, pildyda
mas Rusijos proletariato 
troškimus linkui Sibiro gy
ventojų, Visos Rusijos Liau
dies Komisarų Tarybų \’yk- 
domasai Centro Komitetas 
užreiškia:

1. Buvusiojo caro admiro
las Kolčakas, melagingai 
skelbęs save "vyriausiu val
donu," kaip lygiai ir jo ”mi- 
nisterių taryba," šiuomi yra 
apskelbiami piktadariais ir 
išskiriami iš j**- įstatymų 
globos.

Visi .Kolčako agentai ir 
sąjungininkų komanda Si

bire tuojaus turi būt areš- 
uojami.

2. Visi įstatymai, įsaky
mai, sutartis ir nuospren
džiai padaryti Kolčako arba 
jo ministeriu tarybos, šiuo
mi yra panaikinami.

3. Visos Kolčako dovano
tos ar parduotos užsienio 
valdiniams žemės, kaip ly
giai ir kitos jo koncesijos, 
taip pat yra panaikinamos 

ziešajį Sovietų Respublikos 
turtą.

už netekimą sosto ir dvaru, kuomet pareitais rinkimais 'kaipo bandymas pasisivinti

Japonijos karalius 
išvaikė parlamentą.

Pereitą ketvergą Japoni
jos karalius išvaikė parlia- 
mentą, nes pastaruoju lai
ku tarpe parliamento ir 
ministeriu kabineto kilo di
delių nesutikimų delei rin
kimų klausimo. Associated

ITALAI ĮKŪRĖ SOVIETŲ
VALDŽIĄ.

Sulyg Londono žinių, Pie- 
ve di Solingo mieste, Itali
joj, darbininkai užėmė mies-į.................

j to valdžios Įstaigas ir aps- press agentūros žinia sakė, 
.kelbė sovietų valdžią. Tarp ]<a(j svarstant rinkimų klau- 
,darbinmkų ir kareivių pra-Įsįma parliamente kilęs toks 
■sidėjo šaudymas^ ir daug, tlįukšmas, jog kariumenę 
žmonių es^ą užmušta. j reikėję šaukti. Demonstra

cijos paskui tęsėsi mieste 
iki vidurnakčio. Todėl mi- 
nisterių pirmininkas Hara 
pataręs mikadai parliamen- 
tą išvaikyti, ką tas ir pada
rė.

Pereitą mėnesi valdžia 
sumanė praplatinti balsavi
mo teisę iki tų, kurie moka 
nemažiau kaip 3 jenas tie
sioginių mokesčių. Bet stip
ri opozicijos partija Ken- 
Sei-Kai pareikalavo, kad 
balsavimas butų visuotinas.

RIAUŠĖS JAPONIJOJ.
Japonų kariumenė Sibire 
prisidėjo prie bolševikų.
Londono laikraštis ”Dai-

iššaukę blogi santikiai tarp ly Mail” : 
oficierių ir kareivių. Lietu-j kad Japonijoj 
viski oficieriai, mat, vaikš- darbininku 
čioja augstai savo nosis už- Sumišimai prasidėjo po to, ri iki šiol visuomet 
riete ir paprastus kareivius kaip atėjo žinių, kad japo- vo valdžią, 
laiko už nieką. Valdininkai nų kariumenė Sibire perėjo

kad pasipriešinimas bolševikų pusėn.

tiktai

! 4. Visose pHliuosuotose Si- 
! )iro vietose vėl steigiami 
darbininkų sovietų savival
dybės organai, remianties 
Rusijos Federatvvės Sovie
tų Respublikos konstituci
jos pamatais.

5. Grąžinamos visos so
vietų valdžios nustatytos 
darbininkų teisės, o visos 
darbininkų skolos ir parei
gos linkui kapitalistų panai
kinamos.

6. Įvedama cirkuliacijon 
(apyvarton) valstybės ,pini
ginis i įsakymai (money or- 
ders) arba sovietų kuponai

7. Rusijos tautų teisių dek- 
leracija, sulyg kurios visos 
tautos laisvai sprendžia 
apie savo likimą, yra pritai
koma lygiai prie Sibiro gy
ventojų, kaip ji buvo pritai
kyta prie Ukrainos, Latvi
us, Lietuvos ir Baltgudijos 
tiatidžių. o taipgi totoriams, 
baškirams, kalmukams ir 
kitoms Rusijos tautoms.

Iš to mes matome, _kad 
sovietų valdžia pripažįsta 
laisvę visoms tautoms., tų 
tarpe ir Lietuvai, pačioms 
spręsti apie savo likimą. O 
vis dėlto Smetonos valdžia 
taikytis su Rusija nenori.

Dabar bus renkamas 
jas parliamentas.

master at Boston, Mass. on March 
13, 1920, as required by the Act vi 
October 6, 1917. I

KLERIKALŲ M1NISTE- 
RIS APSIVOGĖ.

Vokietijos finansų minis- 
terįs Erzbergeris, kuris yra 
pagarsėjęs klerikalų (kata
likų) partijos vadas, turėjo 
rezigįnuoti nuo vietos, nes 
skandališkoj jo byloj su bu
vusiu finansų ministerium 
Helfferichu paaiškėjo, kad 
jis, Erzbergeris, yra papil
dęs daug vagysčių ir sukty
bių, ir daugybę pinigų yra 
išgaltenęs Šveicarijon ir te
nai bankuose sudėjęs. Helf- 
ferichas prirodė, kad Erz
bergeris turi labai daug pi
nigų. ir kad visus tuos pini
gus jisai yra pasidaręs ka
rės metu, pasinaudodamas 
savo valdiška vieta. Pas vo
kiečius Erzbergeris yra be
veik toks pat typas, kaip pas 
lietuvius Yčas.

Erzbergerio vieton dabar 
tapo paskirtas finansų mi
nisterium tūlas Moesle (iš-; 
tark Mezlė).

ATIMA VOKIEČIAMS 
DAR 120 LAIVŲ.

Iš Berlino pranešama, 
kad sulyg Versaliaus sutar
ties, šią savaitę Vokietijos 
/aidžia turės atiduoti sąjun
gininkams dar 120 laivų, 
<urių tarpe esą 8 šarvuočiai 
•r keliatas skraiduolių; kiti 
xi paprasti prekybos laivai.

Vokietijos uostuose vieš
patauja didelis sujudimas, 
les jau artinasi valanda, 
kada Vokietijai bus atimti 
paskutiniai prekybos laivai. 
Kai-kurios darbininkų uni- 
os kreipėsi i valdžią patar- 

damos laivų neduoti, nes be 
•aivų Vokietijos pramonės 
itstatvmas bus negalimas ir 
larbininkų sumišimai bus 
įeišvengiami.

PELNAGROBIAI RETE
ŽIUOSE.

Iš Berno pranešama, kad 
uimtus pelnagrobius Bul
garijoj rakinama geležė
liais pančiai, apkabinama 
įlakatais ir varinėjama po 
•inkas ir gatves. Reikėtų 
aip padaryti ir Amerikos 
ilutok ratams.

Kosciuškos širdį par= 
gabens Lenkijon 

buvo Šveicarijoj nuo 
1817 metų.

Ženevos pranešama, 
didžiojo Lenkijos pat-

ANGLIAKASIAI REIKA
LAUS DAUGIAU ALGŲ.

Kietosios anglies mainierių 
kontraktas baigiasi 31 kovo.

Kovo 9 d. Nevv Yorke bus 
kietosios anglies mainierių 
unijos atstovų ir kasyklų 
savininkų konferencija, kur 
anglies baronams bus pa
duoti mainierių reikalavi
mai. Jie reikalaus pakelti 
G0 nuošimčių mokestį mai- 
nieriams, kurie dirba ant 
kontrakto; pakelti $2 į die
ną tiems, kurie dirba ant 
dienų arba ant mėnesių: 
įvesti 6 valandų darbo die
ną ir dirbti penkias dienas i 
savaitę.

Šitie reikalavimai buvo
■nustatyti pereitą rugpiučio 
• mėnesį kietosios anglies 
i mainierių suvažiavime Vilk- 
Isbariuose (Wilkes Barre), 
'o paskui visuotino Ameri- 
! kos angliakasių suvąžiavi- 
mo Clevelande užgirti. 

| Dabartinis kietosios ang- 
jlies mainierių kontraktas su 
' kasyklų savininkais buvo 
1916 metais keturiems me
tams. Jis baigiasi ateinančio 
padarytas gegužės mėnesį 
kovo 31 dieną. Taigi 9 kovo 
suvažiuos New Yorke mai- 
nieriu ir anglies baronų įga
liotiniai ir kalbėsis apie 
nauja kontraktą. Daryda
mi naują sutartį, darbinin
kai statys augščiau paduo
tas sąlygas.

Kapitaistai vargiai su
tiks tokiomis sąlygomis su
tartį daryti. Tuomet, žino
ma, angliakasiams prisieis 
streikuoti. Nauja sutartis 
paliečia 170,000 angliakasių.

SIŲS DAR TRIS "SOVIE
TŲ ARKAS" RUSIJON.
Sakydamas Nevv Yorke 

prakalbą generalis prokuro
ras Palmer pereitoj sąvai
tėj pasakė, kad greitu lai
ku iš Nevv Yorko bus išsiųs
tos dar tris taip vadinamos 
"sovietų arkos" Rusijon su 
komunistais ir kitokiais ra
dikalais, kurie nori versti 
šios šalies valdžią spėka.

NORĖJO UŽMUŠT ANG
LIJOS AMBASADORIŲ.
Helsingforse, Finliandi- 

įcs sostinėj, buvo padarytas 
pasikėsinimas ant Anglijos 
ambasadoriaus lordo Acto- 
no galvos. Važiuojant jam 
anksti rytą, nežinia kas pra
dėjo i ji šaudyt Kulipkos 
prašvilpė pro šalį. Šovėjas 
ar šovėjai pasislėpė.

Iš 
kad 
•ioto Tado Kosciuškos šir- 
iis, kuri yra užbalzamuota 
r nuo 1817 metų stovi žal- 
zarinėj urnoj koplyčioj ne- 
oli Ciuricho, dabar bus 
largabenta Lenkijon. Pil
na ji busianti nuvesta i 
Lvovą, o iš tenai į Vabšavą.

Kuomet 1817 metais Kos
ciuška mirė Zugvilėj (Švei- 
•arijoj), jo kūnas buvo iš- 
zežtas Krokuvon palaidot, o 
;irdis išimta ir palikta Zug- 
zilėj. Ji išbuvo tenai iki 
•887 metų: tuomet jį per
kėlė i lenkų muzėjų Raper- 
ivilėj, kur ją lankydavo ne
suskaitomi lenkų keliaunin
kai.

Lietuvių patriotai sako, 
kad Kosciuška esąs jų tau
tietis, bet kaip bus, kad jo <...v 
Širdis dabar bus Varšovoj? apskelbę bado streiką.

POLITINIAI KALINIAI 
PRADĖJO STREIKĄ 
ANT ELLIS ISLAND.

Pereitos subatos rytą 125 
politiniai kaliniai ant Ellis 
Island apskelbė bado strei
ką, kuomet juos pašaukė 
pusryčių valgyt.’Jie užreiš
kė. kad jie nevalgys patui, 
pakol vąldžia jų nepaleis, 
arba nedeportuos. Pirmieji 
kaliniai, kuriuos deportavo 
ant "Bufordo," irgi buvo

TAS ŽINGSNIS VEDA 
TIESIOG l’RIE TAIKOS.

Galimas daiktas, kad Rusi
ja bus pakviesta ir Tautų 

Lygon.

Paryžiaus laikraštis "Pe- 
,tit Parisien" skelbia, kad 
: vyriausios sąjungininkų ta
rybos ekonominė sekcija 

i Londone nutarusi jau pra
dėti su Sovietų Rusija pre
kybą. Laikraštis paduoda ir 
visą programą tai prekybai. 
Dabar šitas nutarimas turi 

i būt paduotas tik francuzų 
premjerui patvirtinti.

Žinios iš Londono sako, 
I kad' sąjungininkai ruošiasi 
jau užmegsti su Sovietų Ru
sija oficialių santikių ir net 
pakviesti Sovietų Respubli
ką prisidėti prie Tautų Ly
gos.

Galutinų pasekmių lau
kiama iš tarptautinės misi
jos, kuri ketina važiuoti Ru
sijon dalykų stovį tyrinėti, 
šitą komisu^ nutarė Rusi
jon siųsti Darbo Biuras, ku
ris yra įkurtas prie Tautų 
Lygos. Premjerų taryba . 
dabar nori, kad Tautų Ly- 
ira šita misiją užgirtų, taip 
kad tyrinėtojai turėtų di- • 
dėsni autoritetą. Tas tečiaus 
negali būt tuojaus padary
ta, nes Tautų Lyga nelaiko 
dabar savo posėdžių.

Galutinas Rusijos dalykų 
sutvarkymas gal ims dar 
kokius šešis mėnesius laiko, 
bet sąjungininkai iki pusės 
savo programo jau priėjo ir 
praktinai gvarantuoja So
vietų Rusiją nuo užpuolimų 
iš lauko.

Tai yra didelis, griežtai 
priešingas žingsnis tos są
jungininku politikos, kokios 
jie laikėsi dar keli mėnesiai 
atgal. Vos keli mėnesiai at
gal ju amunicija ir ginklai 
pylėsi iš visų pusių Rusijos 
reakcininkams, kurie vedė 
ginkluotą karę prieš sovietų 
valdžią, šiandien gi vado
vaujantis Anglijos ir Fran- 
euzijos valdininkai gatayi 
iau rekomenduoti pripažin
ti sovietų valdžią de facto 
ir užrišti su ja oficialius 
sentikius.

Įvykus permainai sąjun
gininku pozicijos linkui Ru
sijos, Danija irgi skubinasi 
atnaujinti .su Sovietų Res
publika santikius.

BULGARAI PERSPĖJA 
SĄJUNGININKUS.

Iš Sofijos oficialiai prane
šama, jog Bulgarijos pirmi
ninkas perspėjęs sąjungi
ninkų atstovus Bulgarijos 
sostinėj, kad jeigu vakarti 
Trakija bus atiduota Grai
kijai, tai Bulgarijos valdžia 
už pasekmes neatsako.
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ŠALIN TOKIĄ VALDŽIĄ!
Šiame "Keleivio” numery 

yra perspausdintas 
bo" straipsnis, kurį 
tariam kiekvienam 
lyti.

"Darbe’’ tas rašinys buvo 
užvard.vtas "Faktai Slegia
mam Seimui." bet mes uždė- 
jom jam antgalvi "Baisus 
dalykai darosi Lietuvoj," 
nes toks ant galvis jam ge
riausiai tinka.

Iš to straipsnio skaityto
jai pamatys, kad Lietuvoje 
dabar ištikro baisu. Reakci
ja tenai taip įšėlusi, kad 
skaitant apie valdžios dar
bus, teisingiau pasakius— 
apie jos Šėlimą, net šiurpu
liai žmogų ima.

Taip vadinami "komen
dantai” elgiasi kaip tikri 
barbarai. Būdami že*no iš
auklėjimo, tamsaus proto ir 
da tamsesnės sielos, tie ofi- 
ciališki mušeikos 
Lietuvos "resuubliką" 
čium ir kumščia.

O jeigu sumuštas 
"komendanto” žmogus pa
duoda skundą i augštesnę 
valdžią, tai ši prisiunčia 
skundą tam pačiam "ko
mendantui," kad jis "ištir
tų" dalyką. Gavęs prieš save 
skundą, toks "komendan
tas" pasišaukia savo skun
diką ir da labiau ji sumuša. 
Negana to. "komendantas" 
sužino, kas tam žmogui sku
ndą parašė, irtą pasišaukęs 
taip-pat sumuša. Abudu su
mušęs. liepia pasirašyti, kad 
skundas buvęs padarytas 
"neteisingai.”

Tokių atsitikimų, kaip sa-į 
ko "Darbo” redakcija, gali-Į 
ma butų prirašyti visa laik-l 
rasti. ■

Vienoj vietoj "komendan
tas” bemedžiodamas su dva
rininku. kurio sūnūs su len
kų legionais kariauja prieš 
Lietuvą, užtikęs pono miške! 
berenkant sausas šakas su- 

. vargusius kaimiečius, žiau
riai juos sumušė. Žmonės 
norėjo šitą atsilikimą apra
šyti laikraščiuose, bet "lais
vos" Lietuvos cenzūra nelei
do. Tuomet žmonės cenzū
ros nepaisydami atspausdi
no lapelių ir išlipdė juos ant 
sienų. Penas "komendan
tas,” darydamas tardymą, 
kas tuos lapelius platina, 
vieną žmogų sukruvino. Ka
da žmonės padavė ant jo 
skundą, jisai sumušė skun
dėjus ir skundo rašytoją.

Lakiuose buvo sumuštas 
"Lietuvos Ūkininko" kores
pondentas Milvidas ir kelia-! 
tas kitų asmenų.

Telšių "komendantas” 
Zaleskis sumušė tardymą 
darydamas tūlą Jenčių. O 
kuomet sumuštasis pasis
kundė, tai "komendantas” 
sumušė ir gimnazijos moky
toją, kam jis Jenčiui skundą 
parašė.

Kalvarijoj tapo arštuotas 
Valstiečių Sąjungos kuopos 
pirmininkas Adomas Miką 
(jo laiškai telpa šiame "Kel” 
numeryje) ir valsčiaus raš
tininkas A. Rumšą. Kada 
valsčiaus viršaitis J. Vitke
vičius už areštuotus užsisto
jo, tai ir ji areštavo. Visus 
sugrudo Į Telšių kalėjimą.

Alytuje tapo areštuoti 
naujai išrinkti miesto tary
bos nariai. Tauragėje suim
tas apskričio suvažiavimo 
pirmininkas.

Tuo tarpu intrigantai len
kai šeimininkauja no Lietu
vą kaip tinkami. Dvarinin
kų sūnus tarnauja lenkų le
gionuose, o tėvai su Lietu
vos valdininkais kelia puo
tas, eina medžioti ir muša 
valstiečius. Lenkbemiai Tiš 
keričiai ir P.adzvilos skiria
mi Lietuvos atstovais užsie
niuose, o lenkbernis Žukau
skas pastatytas vyriausiu 
kariumenės vadu namie.

iš "Dar
ines pa
pe rskai-

valdo 
kan-

tokio

,\unu priklausys nuo anglis-sąlygų, kuriu Lietuvoje 
ko lordo čevatų. Ji bus Ang- šiandien nesą. ‘ Bet vis del- 
----  1.... kolonija to: * •

atėmę KLERIKALAI SUSIRU
nie-

■ "Darbimn- 
negalėjęs .

i 
t

vadinama šaulių ar partiza
nų organizacija, kurios tik
slas buvo ginti Lietuvą nuo 
svetimų užpuolikų. Iš pra
džių šaulius rėmė ir kleri
kalai, bet dabar Lietuvos 
prabaščiai labai jais susirū
pinę ir nuogąstauja, kad 
šauliai pradedą virsti "plė
šikais" ir ("bolševikais." 
Kauniškės "Vienybės" N r. 
3 skaitome apie šaulius ve 
kokią repliką:

"šauliai ir partizanai nema
žai yra padėję ginti laukan bol
ševikus 
taruoju 
kuopas ėmė krypti 
tiesiojo kelio ir virsti vieni tie 
siog Į chuliganus plėšikus, ki
ti vėl i bolševikus raudonar
miečius. Taip antai Rasei
niuose susidaręs burj’s apie 
100 asmenų, vadovaujamas 
jaunučio vaikino kariškių rū
buose. Visas būrys pasisavi
nęs milicijos formą, klaidina! 
žmones savo išvaizda ir stebi-Į 
na apsiginimu. Jokios discip-Į 
tirtos ir tvarkos nesilaikoma, 
kaikurie vaikštinėja po krau
tuves šaukdami ir baidydami 
pirklius. Kiti vailkiojas girti 
nakties laiku grodami, dainuo
dami ir bereikalo iš šautuvų 
pyškindami. Net miesto ir ap
skrities valdžia yra susirūpi
nusi. kad Taip nors nusikraty
ti tos karingosios kompanijos. 
Taip-pat dedas Tauragėje. Ne
makščiuose. Skaudvilėje. Čia 
didi maži, visi turi revolverius 
ir šautuvus ir pyškina naktį-; 
mis Į kaimynų šunis ir Į žvai-i 
gždes. Anie Tauragę Į šaulius 
rašėsi abejotino dorumo žmo
nės ir net visiems žinomi vagi
liai. Juk iš jų gali atsirasti ir 
paprasčiausių ’iniško brolių’ 
galvažudžių.

"Šiaulių mieste i šaulių bu-| 
rius sulindo visi pusbolševikai i 
ir vis dar tebeolėčia savo or
ganizaciją. nors ir niekur ne-‘ 
bematyti pavojaus." 
"Vienybė” dar priduria 

girdėjus, kad Ukmergės ap
skrityje "rimtiems ūkinin
kams” draudžiama turėti 

i ginklų, gi buvusieji "bolše- 
jirikų pastumdėliai, komisa- 
irai ir samdininkai," gink- 
iuojąsi.

Negalima te.del stebėtis, 
kad klerikalams pradėta 
kinkos drebėti. Jų organas 
"Lais-ė" pataria šaulių bu
riąs, esamus toli nuo frontų, 
risai panaikinti, o kitus j 
"persijoti,” pavesti karės! 

į disciplinai ir pasiųsti Į fron-i 
tus. į.

Kaip ten ištiesų yra — ar 
rie šauliai pradeda plėšikau-;. 
ti, ar ne — mes nežinome, i1 
Mes tik vieną dalyką žino-:

« •» 1 • • !_•_!

šauliai butų ištikimi kunigi-Į^
os ir bažnyčių palaikytojai.i smetOna ant viršaus sutir-

neradę, užpuolikai 
laikraščiui priruoštą 
džiagą, dėlto ir 
kų Gyvenimas”

’ laiku išeiti.
Taigi, pono Smetonos val

džia eina caro pėdomis. Ji 
susilauks ir tokio pat galo, 
kaip caras!
"SUSEKĖ" SUOKALBĮ.

Kauniškė "Lietuva" Nr.
1 rašo:* -

'Susekta iš tikrų šaltinių, 
kad Lenkijos valdžius propa
gandos sekcija yra pasiuntusi 
i Lietuvą dideliu sumų ir agen
tu. kuriems pavesta varyti 
Lietuvoj bolševikinė agitacija 
tarp darbininku ir 
nes.”
Iš to matyt, kad 

darbininkuose ir 
■■ėi dabar varoma revoliuci
nė agitacija prieš valdžią, 
tr "Lietuva" mums praneša, 
kad "ištikrų šaltinių susek
ta,” jog Lietuvos bolševikai, 
<urie tą agitaciją varo, vra 
papirkti lenku pinigais. Va
dinasi, "susekta ’ suokalbis 
orieš valdžią.

Bet tokie "suokalbiai” ne 
naujiena. Amerikos plu- 
rokratijos detektyvai pana
gių "suokalbių” "suseka" 
iek ir tiek. Tai jau papras- 
:a šnipų ir juodašimčių 
iriemonė kovai su revoliu
ciniu darbininkų judėjimu. 
Tž kiekvieną valdžios nepa
sisekimą, už kiekvieną žmo
nių pasipriešinimą juoda- 
iimčiai visuomet kaitina ko
ri nors svetimą priešą.

Kuomet Rusija kariavo 
m japonais, tai už \iską bu
žo kaltinami japonai. Jei 
iarbininkai kur sustreika
vo, ar kareiviai sukilo — tai 
ris buvo bėda japonu agita- 
•ijai. Japonai atsiunčia Ku
ri jon pinigu, sakydavo juo- 
lašimčiai. ir japonų agentai 
įuršto betvarke Rusijoj.

Kada japonų nebuvo kaip 
maitinti, tai juodašimčiai 
caltino žydus. Juodašimčių 
irganai "Russkoje Zna- 
nia," "Kijevlianin” ir kiti 
nuolatos siundydavo savo 
kaicvtojus mušti žydus už 

kėlimą revoliucijos Rusijoj, 
fuodašimčiai niekad nepa
sakė, kad žmonės kila dėlto 
og valdžia jiems yra nepa
kenčiama. Ne, valdžia vi-j 
uomet yra gera, ir žmonės 
ą myli, tik svetimi agitato- 
iai kursto prie riaušių.

Lygiai šitokia propagan- 
la kvepia ir paduota augš- 
dau ištrauka iš kauniškės 
'Lietuvos." Ji taipgi "suse
kė," ir tai "iš tikrų šaltinių,’ 
cad svetimi priešai atsiuntę 
avo agentams didelių sumų 
rinigų bolševikinei agitaci- 
ai varyti tarp Lietuvos ka- 
■iumenės ir darbininkų.

Bot Įdomus dalykas, kad 
įei vienas kitas laikraštis to 
įesusękė, kaip tik "Lietu
va,” pusiau oficialis val- 
Ižios organas! O da Įdomes
nis dalykas, kad "susekus” 
:oki pavojingą "suokalbį” j 
’Lietuva” nepranešė savo! 
.aidžiai, kad papirktus bol-i 
šėrikus suimtų, bet išplepė
jo apie tai "ir kaimui ir 
miestui."

Mes pasakysime Smeto
nos organui atvirai, kad jis 
nori pusti žmonėms durnus 
’ akis, bet labai negudriai: 
ai daro. Jeigu Lietuvos 

darbininkuose ir" kariume- 
nėi prasideda prieš Smeto
nos valdžią agitacija, tai ne 
dėlto, kad lenkai ją kurstv- 
u, bet dėlto, kad pati val

džia savo reakcine politika 
;a iššaukė. Tik pasiskaity
kit mame "Keleivio" nume
ryje perspausdintą iš "Dar
bo" straipsnj. kaip elgiasi 
Lietuvos valdžia su žmonė
mis! Net šiurpuliai ima!

•linęs kada nors Pe- 
žmogum

;yra \ 
'triką cytriausiu"

"Keleivio” skaitytojai jau L’ 
žino, kad Lietuvoje yra su- Dabargi mes duosime 

anarcho-komunistų organui 
75 centus dovanų, jeigu jisai 
prirodys, jog tas atsakymas 
yra katro nors "Keleivio” 
redaktorių rašytas.

PiNĘ ŠAULIAIS.
Keleivio” skaitytojai jau 

įdariusi iš liuosnorių taip

iijos kapitalistų 
pilniausioj to žodžio pras
mėj.

■Jeigu Lietuvos darbiniu- Į 
kai apskelbs streiką. Angli
ja galės atsiųsti savo kariu- 
mene. kad "apsaugojus" sa
vo piliečių "property," nes 
ii šitą kontraktą užtvirtino.

Negana to, Anglijos val
džia pasilieka sau "teisę ne
pripažinti tokios valdžios, 
kokia kariais gali vėliaus 
Lietuvoje susidaryti." Va- ( 
dinasi, Lietuvos politika ir
gi prigulės nuo to paties 
Anglijos kapitalo.

ANGLAI VALDYS PRU- i 
SU LIETUVĄ. i

Sąjungininkai, pravesda
mi Lenkijai abiem Vislos 
pusėm "koridorių" i Balti

jos Jūres, atskyrė nuo Vo- 
įkierijos visus Rytprūsius, i 
j kuriuos Įneina ir taip vadi- 
i narna Prūsų Lietuva su 
Klaipėdos uostu. Šitaip at
skirtąjį kraštą iki šiol val
dė sąjungininkų vardu gro- 
vas Lambsdorfas, 
prieš juos jis buvo 
mas.

Bet dabar "Prūsų
vių Baisas" (N22) praneša, 
kad visą tą kraštą užims są
jungininkų kariumenė ir ji 
valdys anglas gubernato- 

Įrius. "Prūsų Lietuvių Bal- 
įsas” rašo:

"Arcziau prieina Diena, kur 
| Santarvė^ Kareiviai užims at- 
' skirtąjį Klaipėdos Krasztą. 
i Tas užėmimas bus vrirszutinia 
i Iszraiszka ir Fatwirtinimas to. 
i kad musu Krasztas nuo Wo- 
I kietijos galutinai atskirtas.

Paldžią paims Santarvė, kii- 
; rios l ždawiine valdys Ang

las. Ginvernėras.
"Perėjimas ir

Kraszto, 
nusiduos 
Santarvė 
vo Globą 
Politiszkieji 
pakeisti ant tiek, kiek jie Kra 
szto ramiam Gyvenimui priga- 
dingi yra. Apie Permainas, 
kurios toliau Įvyks, da re Lai-! 
kas kalbėti.
Prūsų Lietuvos užėmimas 

anglais turėjo Įvykti jau 14 
vasario.

Tas reiškia, jog Anglijos 
imperializmas, išplėšęs Pru- 
-ų Lietuvą iš Vokietijos jun
kerių. pats ją pasiglemžia.

LIETUVOS DARBININ
KAI KALBA APIE 

REVOLIUCIJĄ.
Kauno Profesinių Sąjun

gų organas "Darbininkų 
Gyvenimas” 3-čiam šių me
tu numeryje rašo:

"Lietuvos darbininku judė
jimas nematytai pakilo. Nežiū
rint okupantų. nežiūrint to. 
ka<l karas naikino šalį, nežiū
rint didžiai sunkių ir nepato
gių sąlygų, kuriose dabar pat 
prisieina veikti, profesinių są
jungų nariu skaičius pasiekė 
bemažko 20 tūkstančių."
"Kuomi tai išaiškinti?" 

klausia "Darbininkų Gyve
nimas.” Ir ten pat jis duoda 
atsakymą:

"Priežastis bendra visiems ;
karstams ir šalims. Veltui kas 
nurodinėtų, kad tai rusų bol
ševikų, arba lenkų agentų agi
tacijos vaisius. Nieko i 
agituosi, nieko nesukelsi, jei 
tam nebus tikrų sąlygų. Tai 
butų taip pat, kaip praeityj, 
kada isprauninkai rašinėjo 
pranešimus gubernatoriams, 
kad pas juos pavietuose privi
sę agitatorių, kurie kelią mu
žikus prieš dvarininkus ir val
džia. Dėl to veltui bus pavie
niai žmonės persekiojami. Tas 
pat ir pas mus šiandieną Lie
tuvoje. Didžiausis agitatorius 
—tai patsai gyvenimas.
Ir

ūpas, sprendžiant iš jų or
gano, vra griežtai revoliuci
nis. Tiesa, sako "D. <x.," 
tie 20,000 žmonių, kurie su
siorganizavo i profesines 
sąjungas, ne visi dar gerai;draugą, buvo užpultas sme- 
susiprate darbininkai; tam:toninės valdžios agentų ir 
juk reikia laiko ir tinkamų i iškrėstas. Nieko daugiau lai susprogo. %

i i

Teisingi žmonės areštuo
jami ir mušami, o tie, ku
riems reikėtų kalėjime sėdė
ti, šąli valdo.

Ir šitokia valdžia dar ne
sigėdi kreiptis i Amerikos 
lietuvius prašydama pini
gu!
‘ ŠALIN .JĄ!

LIETUVA - ANGLIJOS 
KOLONIJA.

Kuomet mūsiškiai 
gareiviai pasakoja.

atža- 
buk 

Smetonos-Galvar.ausko val
džia kovojanti už nepriklau
somą Lietuvą, tai jie 
tyčia meluoja, arba 
nenusimano ką šneką.

Faktas yra, kad 
nos-Galvanausko 
jau užstatė Lietuvą 
jos kapitalistams už

jie arba 
pails

i

i -

Snieto- 
valdžia 
A.ngri- 
skolas.

Jau senai iš Lietuvos laik
raščių mes matėm, jog ta 
"nepriklausomos” Lietuvos 
valdžia daugiau priklauso 
nuo’francuzų ir anglų "mi
sijų,” negu nuo savo krašto 
gyventojų. Toms misijoms 
reikalaujant, Lietuvos val
džia pradėjo ir iki šiol dar, 
tęsia žmogžudingą karę su, 
Rusijos darbininkais, me

luodama savo žmonėms, j 
buk bolševikai užpuola Lie- 
tuvą. Tuo tarpu lenkai ne-j 
tik užpuola, bet jau trečią; 
Lietuvos dali, užėmė ir net; 
pati Smetoną norėjo nuver-j 
šit, o vienok Lietuvos vai-1 
rižia karės jiems neapskelbė. I 
nes "entanta” to nenori. 
"Nepriklausomos” Lietuvos: 
valdžia daro tiktai tą. ką jai j 

pasako. Pasakė 
mušti bolševikus 
valdžia 
Pasakė

"entanta"
"entanta"
—Lietuvos 
staratsia!"
pykinti" lenkų — ir

” Lietuvos
8S

'Tada 
ji ”ne- 
"nepri- 

klausomos” Lietuvos "gynė
jas” Žukauskas nusiėmęs 
kepurę doda lenkams kelią. 
Pasakė "entanta.” kad Šle
ževičiaus kabinetas jai ne
patinka — ir tuojaus Sme
tona kviečia Galvanauską 
nudaryti toki kabinetą, ku
ris patiktų anglų ir francu- 
zų kapitalistų agentams.

Tuo tarpu žmonės reika- 
anja šaukti Steigiamąjį 
Seimą — valdžia neklauso, 
įmonės kelia protestus — 
valdžia juos areštuoja ir už
daro laikraščius. Darbinin
kai sušaukia suvažiavimą— 
valdžia neleidžia posėdžių 
laikyti. Visa šalis šaukia 
laisvės, o valdžia palaiko 
karės stovi ir vykina dar ca
ro laikų Įstatymus.

Jau iš šitų palyginimų 
mums aiškiai matėsi, kad 
Smetonos valdžia yra ne 
laisvos, savarankės Lietu
vos valdžia, bet svetimų im
perialistų aklas Įrankis, 
anglų ir franeuzu "misijų" 
pastumdėlė.

Dabar da aiškiau tai pa
sirodė, kuomet ponas Gal? 
vanauskas padarė su Lon
dono kapitalistais 15 metų 
kontraktą, pavesdamas jų 
kontrolei netiktai visą Lie
tuvos pramonę ir finansus, 
bet ir politiką. Kaip ”Nev» 
York Heraldo" korespon- 
tas iš Londono praneša, 
Londo'no bankierių grupė 
isteigs Kaune Lietuvos val
stybės banką, Įvesdins 3 mi- 
lionus svarų sterlingų ir 
spausdins pinigus, kurie 
nors ir vadinsis "auksinais,” 
bet bus lygus Anglijos šilin
gams. Negana to, visi Lie
tuvos miškai, linai, javai, 
žodžiu — visos prekės, ko
kių tik Lietuva turės par
duoti. irgi pavedama ang
lams kapitalistams. Jeigu 
Lietuvai reikės ko užsieny
je nusipirkti, tai. irgi ne pa
ti Lietuvos valdžia pirks, 
bet Anglijos kapitalistai. ■ 

'Tas reiškia, jog "nepriklau
somoji” Lietuva su dusia ir

I

...’ musų šalies darbininkai 
yra pilni giliausių simpatijų 
socializmui. Nes tik jis vie
nas darbininkams tikrąjį išga
nymo kelią rodo. Reakcijos 
pašlemėkai nesenai dar manė 
viską nuslopinsią ir su šakni
mis išrausią. Bei jų bėda bu
vo ta. kad permenkai nusima
nė kas tai yru apskritai dar
bininkų judėjimas.”

Kitoj vietoj "Darbininkų 
Gyvenimas" sako, kad Lie
tuvos darbininkai vienijasi 
su Rusijos darbo žmonėmis 
(stoja į III Internacionalą; 
ir ruošiasi i atvirą kovą su 
reakcine savo valdžia. Gir
di:

"Kalbant apie Lietuvos dar
bininkų judėjimą reikią paste
bėti, kokiu lengvumu musų ša
lies darbininkai kratosi nuo 
reakcionierių buržuazinės ide
ologijos. Lietuvos darbinin
kai jau yra pasiliuosavę nuo 
tautininkų, liaudininkų, kleri
kalų Įtako% Veltui jų buvo 
stengiamasi susukti Lietuvoje 
geltonųjų darbininkų-streik- 
laužių lizdą. Lietuvos darbi
ninkų sąmonė prisieina tik gi
linti. Lietuvos darbininkai 
stoja i garbingas Iii Interna
cionalo kovotojų eiles. Pasau
lio, lygiai kaip ir Lietuvos 
tamsunai-reakcionieriai apsi
rinka. tikėdamiesi pastatyti 
Leituvą užtvara tarp Rytų ir 
jVakarų revoliucinio proleta
riato. Tuom atžvilgiu L ietuvos 
darbininkų klasėje jie ras at
sparumo. Lietuvos reakcinia’ 

dangsto- 
paliuosa- 
geltonor 
buržuazi

jos suokalbi prieš musų šalies 
darbininkus. Bet darbininkai 
težino vieną varsą — raudoną 
—revoliucinio socializmo var
są. Lietuvos darbininkai tesi
rūpina proletarų revoliucijos 
laimėjimu.”

Pagalios, ir apie tautini 
šalies paliuosavimą gali kal
bėti tiktai darbininkai, o ne 
tautininkai ir klerikalai, sa
ko "Darbininkų Gyveni
mas.” Laisvę tautoms nie
kas negali daugiau užtikrin
ti, kaip tik pilnas darbe 
žmonių laimėjimas. Nes tik 
vieniems darbo žmonėms 
nėra joko reikalo persekiot 
kitų tautų kalbą, mokyklą 
kultūrą ir papročius. Deltc 
Lietuvos 'darbininkai atme
ta buržuazijos skelbiamą 
veidmainingą tautų pasiliuc 
savimą, sako ”Darb. Gyve
nimas,” o jungia savo jie- 
gas su III Internacionale 
draugais, "nes tiktai neveid
maininga revoliucinio pro
letariato globa gali duot 
Lietuvai pilną feisvę.” 

Iš to išeina, kad Lietuvos 
darbininkai ruošiasi dabar
tinę valdžią nuversti ir susi
vienyti su revoliucine Rusi
ja.

ARŠIAU NEGU PRIE 
CARO BUVO.

Juo tolyn, tuo aršyn eina 
Lietuvos valdžia. Išrodo, 
kad savo juodašimtiškumu 
ji pralenkė jau ir buvusią 
caro valdžią. Štai, 
Kaune "Darbininkų 

nesu-inimas” 27 sausio šių 
. Jei!numeryje rašo:

”Iš daugelio vietų 
praneša, kad buvo daug kra
tų ir areštų. Darbininkai be 
jokio tikro įtarimo suimami h 
laikomi kalėjimuose. Gana 
kam nors nurodyti, kad tasai 
ir tasai darbininkas yra 'pa
vojingas’ ir jau suimamas. Ca
ro laikuose žandarų viršinin
kai turėjo teisę suimtą žmogų 
tik dvi savaites be apkaltini
mo kalėjime laikyti, o dabar 
ne savaitėmis, bet mėnesiais 
darbininkai be apkaltinimų ka
lėjimuose varginami."
Ten pat priduriama, kad 

"Darbininkų Gyvenimo” re
daktorius, nuėjęs pas savo

kariume-

Lietuvos 
kariame-

ir vokiečius, bet pas- 
raiku kaikurios šaulių 

nuo savo

i

ir tik 
atsako-

Lietu-

gaivalai puikiaudami 
si tautinio Lietuvos 
vimo skraiste. -Jų 
varsa turi pridengti

I

RINKIMAI Į STEIGIAMĄ
JĮ SEIMĄ BUSIĄ 

BALANDYJE.
"Darbininkų Gyvenimas” 

sako, kad rinkimai Lietuvo
je i Steigiamąjį Seimą "buk 
prasidėsi^” balandžio 15 ar 
i 6 dieną. Bet apie tą seimą 
"D. G.” atsiliepia labai skep
tiškai. Jis sako:

"žinoma, dabartinėse peliti
nėse sąlygose įimtai Steigia
mojo Seimo rinkimais kalbėti 
neprisieina. Reakcija įšėlusiai 
dukioja, tat išanksto numanu- 
kad plačiausi gyventojų siuog- 
sniai rinkimuose nedalyvaus.”

Kauno darbininkų laik
raštis žada savo laiku pla
čiau seimo klausimu pakal
bėti, jeigu "laisvos” Lietu
vos valdžia jo neuždarys.

Užėmimas 
kaip isz viso matyt, 
isz lengvo ir pamažu, 
paims pirmiau i sa- 
Krasztą ir Apsaugą. 

Maldininkai bus 
iek. kiek jie Kra
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Lietuvos darbininkų

.Skaitytoji; pastabos.;
Patarlė sako, kad eik kur 

nori, bet miltų kalno niekur 
nerasi. Tečiaus Europai 
Amerikos aukso kalnai ma
tomai da vis išrodo ne pa
sakiškais. nes iš visokių jos 
kraštų nuolatos visokios mi
sijos Į čia važiuoja tų aukso 
kalnų j ieškoti.

Ponas Yčas siuntė Koles- 
kui pasveikinimą, bet meda
lio nuo Kolčako jis visgi jau 
negaus. Kolčaką jo paties 
kazokai taip pagerbė, kad 

iužsismeigę jo kūną ant dur
tuvų nešiojo ir rodė žmo
nėms, kokios užmokesties 
Kolčakas už savo darbus iš 
Rusijos žmonių užsipelnė. 
Ar nereiktų ir Yčui apie at
lyginimą už nuopelnus pa
galvoti? '■ .

5į

i

Komunistai lošia kunigų 
role: tikėk ką jie tau sako 
ir negalvok ar lame sakvme 
viskas tiesa. Už paabejoji- 
mą apkaltins herezijoj 
na, gaila, kad negalima 
retikų deginti.

ir... 
he-

gy-"Laisvei” labai dažnai 
vi nabašninkai sapnuojasi. 
J sapnus tikintis žmonės pa
sakoja, kad tai reiškia, jog 
sapnuotojui mirtis gresia.

Da nesenai komunistai la
bai džiaugėsi, kad Chicagos 
"Žarija” labai gražiai žėri, 
bet matyt pečkurys užmigo 
r žarija pelenuose užgeso.

x - , ■, .-. ... Tūli sako, kad dabartinė
outent, tų, Kad.jeigu .ie^ rje^lV05 valdžia negera, o 

šauliai butų ištikimi kimigi-į sakau, kad all right, nes 
os ir bažnyčių palaikytojai,! smetona ant viršaus sutar- 
.ai kunigų laikraščiai. neva-Atėjus, tai apačioje tik išru- 
lintų juos plėšikais, nors: J 
tuo žvilgsniu jie butų tik-:4" 
riausi chuliganai!

"LAISVĖ” MELUOJA. .
Brook.lyniškė "Laisvė” N.

einąs 
Gyve- 
metų

mums

Brokliniškė teta savo au
klėtiniams pridarė muilinių 
putų ir per keturis metus 
liepdavo jiems burbulus pu
sti. Dabar tetų apims baimė, 
kad vaikai nepastebėtų, jog 
visi tie oran paleisti burbu-

Tautininkai su klerika
lais nuolat šaukia: remkite 

1,-1- „r - -m xt i Lietuvos valdžią! Well, kas Brooklyniske Laisve į0 remįj nereikia,
34 įsspausdmo laišką kaz- 0 ^a5 taj jau aišku,
kokio J. J. Jankausko, kuris • nejemta vra stovė-
buk tai klausęs "Keleivio” H J 

: redakcijos, kas daryti tiems * 
žmonėms, kurių išrinktus 
atstovus reakcininkai varo 
laukan, ir prie to laiško pa
duoda kaž-keno rašytą tam 
žmogui atsakymą su ” ’Ke- 
’eivie’ Red.” parašu.

Dėl šito atsakymo "Lais
vė" pripliauškė špaltą su. -i-., „A.___vus-j unenu veuama rens-virsum visokių nesąmonių,
"kritikuodama”. 
redakcijos rašybą ir logiką. - numinsiu nrikėl?

Ištikrujų gi "Keleivio” re- cą 1S numirus11? '
dakcija tokio laiško iš J. J. j ____ _
Jankausko nėra gavus ir jo- j Vokietijos katalikų lydė
kit atsakymo nėra jam ra-r;s Erzbergeris likos pava- 
smsL Laisve meluoja, jrvtas finansų ministeri- 
kuomet ji sako, kad atsa- įos vagystes ir suktvbes. 
kyma rase "Keleivio” re-: ---------
dakcija! j Kad neprakazyruoti pini-

Andai mes siūlėm "Lais-jgu, kazirninkams patartina 
vei” 50 centų dovanų, jeigu niekuomet iš pinigų neka- 
ji prirodys, kad "Keleivis” zyriuoti. ■

Bedieviai netiki tam, kad 
kadaise žydų armija triubų 
balsais ir riksmais išgriovė 
Jericho miesto sienas, te- 
čiaus faktai liudija, kad to
kių stebuklų žmonės gali ir 
dabar padaryti. Antai, Bim- 

tcamAniii bos-Jukelio vedama rėks- 
Keleirio ’ m’nffa komunistų armija sa-



✓
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TmAMERIKOS LIETUVIŲ JUDĖJIMAS^
CAMBR1DGE, MASS. 
Kokie klerikalų tikslai.

Klerikalai jau pamatė pa
vojų iš apšviestesnių žmo
nių pusės, todėl paleido į 
darbą savo nešvarią burną 
per brostvininkų organą 
"Darbininką" ir N5 šių metų 
pripasakojo nebūtų dalykų 
ant pirmeivių.

Mat, jeigu ne pirmeiviai, 
tai klerikalų "triksai" nie
kam nebūtų * žinomi, ir vis
kas butų šventa, bet ot, tie 
pirmeiviai ir laisvamaniai 
visą jų nešvarią politiką pa
rodo visuomenei.

Pavyzdžiui, kunigas pas
kelbė, kad gavo svetainę dy
kai ir surengė spalių 23 d., 
1919 teatrą, kurio pusė pel
no eisią Lietuvai. Visi žmo
nės rėmė tą pramogą, kad 
tik daugiau naudos nukentė
jusiai Lietuvai butų. Ir ištik 
rujų žmonių buvo pilna sve
tainė, nors ji gana didelė. 
Tikietus atsiimantis per ne
atsargumą išsiplepėjo, kad 
pinigų įplaukė $150.00. Pras
linkus po to 3 mėnesiams su 
sirinkime pirmeiviai parei
kalavo iš kunigo pinigų, ku
rie buvo skirti Lietuvai. Ku
nigas taip susimaišė, kad ne
bežinojo nė ką sakyti. Pris
pirtas prie sienos išdavė to
kią atskaitą: "Pinigų pribu
vo $105.00. Už svetainę už
mokėta $25.00 ir dar šen- 
ten smulkių; viso išlaidų 
$39.00. Tokiu budu liko 
$80.00. Pusę atėmus, Lietu
vai liko $40.00.” Ar esate 
kur girdėję, kad iš 105 atė
mus 39 liktų dar 80? Bet ku
nigui liko ’ Ir kada iš pirmei
vių pusės buvo pastebėta, 
kad taip negali būti, kad 
kas-nors čia negerai, tai to
kį kunigas apšaukė bedieviu 
ir tt..

Atmenam, kaip nesenai 
reikėjo pasiųsti į Lietuvą 
pinigus ir buvo padarytas 
prez. Smetonos vardu draf- 
tas ant $6,000.00 kronų. Ka
da komitetas susirinko paš
te, kad pinigus pasiųsti, t’ai 
kas. turėjo pasiėmęs iš kuni
go tik kopiją drafto, ir jeigu 
ne pirmeiviai, tai kunigas 
butų išstatęs visą komitetą 
didžiausiai pajuokai. Bet tie 
pirmeiviai nesiduoda apmul
kinti: jie trim idenom pirm 
to žinojo, kad bus bandoma 
taip padaryti.

Dabar atvažiavus Lietu
vos atstovams. Lietuvos bo
nų tapo parduota už $8.000. 
Kunigas norėjo visus tuos 
pinigus pasiimti su savim, 
bet bonų pardavinėtojai ku
nigui nepatikėjo ir visus pi
nigus atidavė Lietuvos ats
tovams.

Mat kunigas nori parodyt, 
kad tik klerikalai Lietuvos 
reikalais tesirūpina, dėlto 
norėjo pinigus paimti. Ka
da jam tas nepasisekė, tai 
sekančiame susirinkime jis 

* Nukėlė didžiausį skandalą 
prieš pirmeivius. Jis pasakė: 
"Aš uždarau duris laisva
maniams !” Kada Sidabras 
pasakė: "Tegul kunigas ne
sikiša į politiką, tegul dabo
ja bažnyčią," kunigas į tai 
atsakė: "Taip, jau iš musių 
rankų išslydo Franci ja, Bel
gija, iųs norite, kad tas pats 
atsitiktų su Lietuva. Mes ži
nome, kad Kaune sėdi Šal
čius, o Bostone Norkus, to
dėl mes turime eiti į politiką 
ir visur dalyvauti, jeigu no
rime, kad Lietuva butų mu
sų.” (Reiškia, klerikališka).

Ir jeigu pirmeiviai nebūtų 
dėl šventos ramybės padarę 
nusileidimo, tai kunigas bu
tų privedęs prie skilimo. Si
dabras pasakė: "Dirbkime 
de! labo Lietuvos, aš dovano
ju kunigui ir j.am a^eidžiu.” 
Ir buvo susitaikyta, rodos, 
viskas turėjo jau eiti geru 
keliu, bet kur tau! Klerika
las klerikalu ir pasiliks! Jei-

gu ne vienokiu, tai kitokiu 
budu, nelyginant ta degloji, 
turi savo daryti ir gana.

Katalikas.

PHILADELPHIA, PA.
Sako, "žvaigždės*’ redakto

rę "velnias apsėdo."
švento Jurgio parapijos 

bažnytinėj svetainėj anąsyk 
buvo vyčių kuopos metinis 
usięinkimas, kur. tūlas "stu 

dentas” Montvilas pasakė 
“labai gražią" prakalbėlę, iš 
girdamas vyčius, kaipo ge
riausią, gražiausią ir naudin 
giausią organizaciją pasau
lyje. Visai neįstabu, kad ta
sai "studentas" tik tiek teiš
mano apie organizacijų nau
dingumą, nes iš jo prakalbos 
pasirodė, jog jis vien tik ka
talikiškus laikraščius teskai
to, taigi negalėjo, vargšas, 
apie ką nors geresnio, kaip 
tik apie vyčius pasimokinti. 
Jis ragino ir savo klausyto
jus tik katalikiškus laikraš
čius skaityti, nes, girdi, tik 
"katalikiški laikraščiai nau
dingi pasaulio darbinin
kams.”

Apie tų katalikiškų laik
raščių naudingumą, mato
mai, daug geriaus už "stu
dentą’’ Montvilą žinodama 
ilgametė "žvaigždės" redak
torė p-lė Pranačiutė pasa
kė: "Aš nematau reikalo
remti katalikiškus laikraš
čius, nes jų ir taip perdaug 
yra. Kaikurie iš jų yra tiek 
naudingi, kiek muilo burbu
las ar tuščia bačka." Jeigu 
katalikiško laikraščio redak 
tore taip apie katalikiškus 
laikraščius sako, tai ką gali 
pasakyti plačiai su pasaulio 
gyvenimo bėgiu apsipažinęs 
žmogus, kuris žino, kad baž
nyčios ir katalikiškoji spau
da buvo ir yra reakcijos pa
grindu ir visokio žmonijos 
progreso užtvanka ? Žino
ma, p-lė Pranaičiutė pasakė 
teisybę, bet už tai vyčiai ir j 
davatkos dabar sako, kad ji 
"velnio apsėsta," Ar tik ne
atgabens pas tėvelį, kad eg- 
zortus atskaitytų?

Jau tasai pats atsiprašant [siaučia... Musų .draugus ki-

reikTlo"18 *iM^Xne1VS,Kuni#> meiliš-
Tą uatį maž-daug • rašo ir 

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugijos pirmininkas An
tanas Sadauskas. Todėl 
daugiau šiuo atveju nei vie
nai pusei neduosime laikraš
tyje vietos. — Red.

kas skandalas.
Detroito lenku kunigas Svl- 

hvester Kolkiewu*z areštuo
tas už paviliojimą Dr. S. Lu- 

I koszeu skio pačios.
! "Keleivio” skaitytojai pri- 
jiuntė mums iš Detroito 
dienraščio ”The Detroit 
News” iškarpą, kur aprašo
ma lenkų kunigo meiliškas 
skandalus. Tasai dienraštis 
rašo, kad 8 dieną sausio š. 
m. Dr. Stanislovas Lukošev- 
skis, gyvenantis po num. 
1117 Chane st., padavė teis

umui skundą ant kunigo Syl- 
vestro Koilkiewicz o, reika
laudamas 25.000 dolerių at
lyginimo už suardymą jam 
šeimyniško gyvenimo.

Dr. Lu.koszevskis visą ši
tą dalyką apsakė sekančiai; 

% Mano pati tris kartus nie
ko nesakydama išėjo iš na
mų. Pirmu kartu, man ją 
pasekus, mačiau kaip Michi-

CHICAGO, ILL.
"Komunistų” prakalbos.
Sausio 8 d. Mildos namuo

se buvo lietuvių ’komunis- 
ių” 4-tos kuopos "prakal
bos." Kalbėjo du "žymus” 
veikėjai "komunistai,” An- 
drulevičius ir aidobilistas 
Kukutis.

Buvo garsinta, jog bus 
"komunistas” Juozas Ralt- 
rušaitis iš Pittsburgh, Pa., 
bet nebuvo. J

šitos prakalbos buvo ren
gtos tikslu "atsakyti” į drg. 
Michclsono prakalbas, saky
tas po X LSS. Suvažiavmui 
Chicagoj. Mat, po suvažia
vimo ir drg. Michelsono 
prakalbų, sakytų Cnicagoje, gan Centrai geležinkJio sto- 

-.vj pasitiko ją kunigas Kol- 
kiewicz apie 12 valandą nak- 

Įčia. Antru kariu aš įsitiki
nau, kad kalbos, kokios eina 
apie mano pačią ir kunigą 
vra teisingos. Jinai visai 
neužsigynė. kad turi meiliš
kų santikių su kunigu. 
Kuomet aš griežtai jai tatai 
užgyniau, jinai pametė ma
ne pereitą lapkričio mėnesi 
ir daugiau nebesugrįžo. Ne-

pavesta jasĮ vergų vakarais komiteto
2 ‘ ‘ . J Lietuvių salėje

PATERSON, N. L 
Iš klerikalų klapčiuko . < 

prakalbų.
Sausio 6 d. čionai buvo 

vietos Švento Juozapo Dar
bininkų Sąjungos 18 kuopos 
surengtos prakalbos. Kal
bėjo klerikalų klapčiukas 
Bostono brostvininkų orga
no administratorius Knei- 
žis.

Visą laiką jis pašventė gy
rimui "Darbininko” ir lais
vai protaujančių žmonių 
niekinimui bei šmeižimui. 
Viso- to nėra reikalo spaudoj 
kartoti, nes kiekvienas svei
kai manantis žmogus, kuris 
Kneižio prakalbos klausė
si, žino ko verta tokia pra
kalba ir kaip ištisųjų kleri
kalai rūpinasi darbo žmonių 
reikalais. Tatai parodo kad 
ir tas pats Knežio ašaroji
mas, jog Amerikos lietuviai 
“geiT.” (klerkališkų) laik
raščių nenori skaityti; skai
to laisvamaniškus, kurie, 
{irdi, išplėšia iš žmonių ti
kėjimą ir "supudo dvasią.”

Užtenka tik šitą Knežio 
argumentą gerai suprasti, 
kad turėjus pilną nuovoką, 
kas klerikalams ir tam jų 
<lapčiukui rupi. Jei tų lais- 
.anianiškų laikrščių nebūtų, 
tai musų dvasiški tėveliai su 
<avo klapčiukais turėtų rojų 
ant žemės, nes žmonės aklai 
tikėtų ir neišdrįstų pamąs
tyti, ko juos mokina tie iš
naudotojai.

Pasakė atsakinėsiąs į raš
tiškai paduotus klausimus, 
dėlto po prakalbai pasipylė 
;>opie relės su klausimais. 
Kneižis tečiaus į juos tiek 
sugebėjo atsakyti, kad vi
siems liepė pasimokinti "ka
tekizmo.” Matyt, kad jis 
oats nieko daugiau kaip tik 
katekizmą temoka.

Tarp kitų klausimų buvo 
ir ve koks: "Kodėl I^iwren- 
te’o audėjų streiko metu 
ivasiškija savo parapijo- 
lams įsakinėjo streiklau- 
liauti?” ir "Kam ’Darbinin- 
ko’ redakcija perdavė tas 
aukas, kurios per ją buvo pa
nūstos Lawrence’o streikie- 
riams?” šitie klausimai 
Kneižį tiek įkaitino, kad jis 
savo riksmu sukėlė davatkų 
triukšmą ir jokio atsakymo 
nedavė. Tuomi taipgi pri- 
oarodė, kaip klerikalai rūpi
nasi darbo žmonių gerove.

Palersono Reporteris.

psychiatrui daktarui ištirti nariai esti
protą. Daktarui jas ištyrus ir kiekvienas, kas tik nori 
pranešta tėvams, kad atsi- paskolinti Lietuvai 
imtu ir užmokėtų pabaudą. 
Kadangi kaip vienos, taip >r 
kitos tėvai labai bėdini, mo
tinoms raudant ir rna dau- 
jant, mergaitės likos paleis
tos. Jos pasakoja, kad dak
taras joms abiem nuleido po 
pusę stiklo kraujo. Taipgi 
pasisakė, kad jos ir prieš 
Kalėdas krautuvėse prisi
rinkusios daug įvairių ”pre- 
zentų,” bet joms Įiasisekė 
pavogtus daiktus parsinešti.

Policija ir detektyvai pa
darė tų mergaičių tėvų na
muose kratą, jieškodami pa
vogtų daiktų, bet nieko ne
rado, matyt, kad ’prezentai'’ 
buvo jau išsiuntinėti ar ge
rai paslėpti.

Tai ve, kokio džiaugsmo 
ir garbės iš savu vaikų gali 
susilaukti "dori” katalikai, 
auginantis savo vaikus 
"baimėje dievo” be jokio do
ros supratimo. Minėtų mer
gaičių tėvai, būdami tamsus 
dzukeliai-katalikai, žino tik 
“dzievulį garbine, šventon 
bažnytelan kas nedzielį vaik ] 
šcioc ir alucį bei arieikelį < 
mauke,” apie jokius laikraš
čius šitiems bėdinėms šutvė- < 
rimams nei neužsimink. Jie ; 
savo vaikus poterių mokinti i 
zakrastijonui leidžia. Iš pa- j 
■apinės mokyklos mokinių 
nieko geresnio ir negalima 
mukti, kaip gudrių šmuk’e- 
rių

Senas parapijonas.
KENNECOTT, ALASKA.
Gyvenimas tolimuose šiau

riuose.
Pragyvenimo ir darbo 

jieškantis žmogus suranda 
kiekvieną žemės kamuolio 
kamputį ir, jei tik kur ran
da darbo, nepaiso kokių kli
matinių sąlygų gamta 
tenai 
prie padėjimo ir gyvena.

Alaska 
rius išsikišęs Amerikos kon
tinento kraštas — rodos ne- 
beteikia žmogui jokių gam
tinių patogumų ir smagumų, komunizmą 
o bet jis žmonių apgyventas; i sapnavo,

Muskegoniečio Vaikas.

DRAUDŽIA MOCKAUS 
PRAKALBAS.

Bostono apielinkėj jau 
*2 į keliose vietose uždraudė 

Mockui kalbėti. Praėjusią 
pėtnyčią jam buvo rengia
mos prakalbos W. Lynne. 
Rengėjai buvo jau ir leidi
mą iš policijos gavę, bet pas
kui policijos viršininkas lei
dimą atšaukė, paaiškinda
mas, kad kunigas esąs toms 
prakalboms priešingas.

Taip-pat buvo ir Stough- 
tone. Kada Mockus tenai 11 
sausio nuvažiavo kalbėt, po
licijos viršininkas pasakė: 
"Aš nieko prieš jūsų prakal
bas neturiu, bet kunigas 
joms priešingas. Pasikalbė
kite su juo: jeigu sutiks, tai 
galit kalbėt.”

Žinoma, laisvi žmonės 
skaitė per žema eiti pas ko
kį ten kunigą prašyti leidi
mo, ir prakalbos neįvyko.

Lpwėllyje vietos juodvar
nis taipgi pasidarbavo, kad 
Mockaus prakalbų nebūtų. 
Ir prakalbos negalėjo įvyk
ti.

Pasirodo, kad mažuose 
miesteliuose kunigija kont
roliuoja visą mašineriją.

pinigų, 
gali čia nusipirkti Lietuvos 
bonų. Be šito komiteto nie
kas kitas čionai neturi įga
liojimo pardavinėti Lietuvos 
Paskolos bonus, neigi nega? 
Ii imti pinigus iš žmonių, ža
dant už juos Lietuvos pas
kolos bonus duoti.

Jau yra žmonių, kurie nu
siskundžia, kad pirkę iš 
agentų, kurie Įkalbėję, kad 
vis tas pats ar pirktam ben
drovės šėrą, ar Lietuvos Pa
skolos honą, Lietuvai nauda 
busianti vienoda. Tas ne
tiesa. Bendrovė yra ameri
kiečių suorganizuota ir tik 
ii už savo šėrus atsako, o ne 
Lietuva, arba Lietuvos val
džia. Gi už bonus atsako 
Lietuvos valstybė. Taigi ne 
vis viena ar bendrovės Še
ras, ar Lietuvos bonas.

J. Brazas.

MUSKEGON, M1CH. 
šis bei tas.

Kaip kitur, taip ir čionai 
federalės valdžios agentai, 
naikindami "raudonuosius" 
daro kratas po stubas ir a- 
reštuoja žmones, dažniau
siai visai nekaltus. Sausio 
3 d. dirbtuvėje likos areštuo
tas lietuvis G. Kvastas. Jį 
išgabeno į Grand Rapidsą. 
Sako, areštavo už prigulėji
mą prie "Darbininkų Uni
versiteto” Draugijos.

Pabėgėliai iš LSS 246 kuo
pos, kad sužvejojus sau pi
nigėlių, sumanė nelabai gra
žų skynią. Sausio 10 dienai 
jie surengė šokius, kad pasi
pelnius ir kad patyrus, kiek 
turi šalininkų. Jie vaikščio
jo po stubas, kviesdami į sa
vo balių. Kurie teisinosi, kad 
negalės ateiti, tiems net gra
sino. Girdi, pasigailėkite. 
Skaitytojas gali pamanyti, 
kad taip daro socialistai ar 
komunistai. Nei vieni, nei 
kiti. Kuopa, kaip buvo, taip 
ir pasiseka LSS. kuopa. Tie 
pabėgėliai — tai tie žmonės, 
kurie nuo kuopos atsimetė 
da 1918 metais, kada apie 

nieks čia nei

vietos "komunistai" žymiai 
ėmė smukti, lygiai kaip lep
šės nuo koto. Matydami vi
sišką išnykimą. >-tos kuopos 
"komunistai’’ nutarė suren
gti "milžiniškas" prakalbas, 
sušaukti darbininkus ir įti
kinti juos, jog drg. Michei- 
sonas ir drg. Grigaitis yra 
socialpatriotai, social-buržu- 
ai, kapitalistų agentai ir tt. 

Ant nelaimės "komunis-į . __  ___ ^_J
tams” publikos atėjo stebe-1 žinau, kur jinai būna, 
tinai mažai,. Mat darbinin- — • •
kai pažįsta savo nepriete
lius.

Pirmiausia užlipo ant es
trados Vincas Andrulevi- 
čius. Vos spėjo atsidusti, 
kaip pradėjo skaityti iš 
"Naujienų" dienraščio ko
respondenciją, kur aprašyti 
"komunistų” darbai. Per
skaitęs, pro ašaras, griebė 

Iknygą (turbut maldaknygę, 
nes sunkiai skaitė) ir pers-: 
kaitės keliatą sakinių, sušu-j 
ko maž-daug taip: "Drau
gai darbininkai! Reakcija 

ša kalėjiman po viens kitam. 
Užtai ačiū musų social-bur- 
žujam ’Naujienom’ ir 'Ke
leiviui.’ Mes turime jiems 
atsakyti I” Paskui susiner-

"studentas” viename pasku
tinių "Draugo” numerių 
griežtai reikalauja iš p-lės 
Pranačiutės, kad jinai pri- 
parodytų, kodėl ji kenkia 
katalikiškiems laikraščiams, kavo ir išgėręs stiklą šalto 
priešingame atsitikime ta-' 
sai "studentas” grasina pas
kelbimu to, ką jis "labai 
daug apie ją žino."

A. A. Garliauskas.

»■

HYDE PARK, MASS. 
Atsakymas Jonui čereškai.

"Keleivio N53 tūlas Jonas 
Cereska prirašė melų, buk 
paskutiniame savo susirin
kime Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų Draugystė ginčijosi 
apie buvusi pereitų metų 
pikniką. Turbut neturėda
mas kaip kitaip prie tos mu
sų draugijos prikibti, tasai 
žmogus smerkia bent už tai, 
kam jinai pašalinių žmonių 
i savo susirinkimus neįsilei
džianti. Jeigu tasai žmo
gus bent kiek sveikai pa
mąstytų, tai suprastų, kad 
netik Hyde Parko L D. ir 
Sūnų Draugija, bet ir visos 
kitos, kokios tik randasi pa
saulyje organizacijos netu
rinčių jokio reikalo pašali
nių žmonių Į savo susirinki
mus neįsileidžia.

Antra, jeigu .asai paša
linis tiek daug išmanantis 
p. Čereška susirinkime buvo 
ir girdėjo ginčus, tai jis tu
rėjo patirti, kad buvo kalba
ma ne apie buvusį pikniką, 
o tik apie buvusį lapkričio 
15 d. draugystės balių. Jei
gu jis tai girdėjo, o rašo ką 
kitą, tai jau aišku, kad tam 
žmogui rupi tik musų drau
gystę viešai išniekinti. Jis 
vienok tuomi pats save pa
niekino žmonių akyse. Su

į Jinai buvo prasta darbo 
[mergina, kada aš ją vedžiau, 
bet mums susituokus jinai 

pasirodė nemokanti pagerb
ti “gerų namų vardo.

Į Tolesniai daktaras Luko- 
ševvskis pareiškė, kad kuo
met žmonės patirs visą 
teisybę, jie nepakęs savo, 
mieste kunigo Kolkiewicz*o. 
Švento Hyacento lenkų pa
rapija išrinko iš savo tar
po komitetą, kurį siųs pas 
vyskupą Gallagheri reika
lauti paršalinimo iš jų para
pijos kunigo Kalkievicz’o.

Lukoszevvskio pati yra da 
jauna moteris, tik 21 metų 
amžiaus. Ji pasakoja kitaip 
negu jos vyras. Gindama 
kunigą, jinai papasakojo, 
kad jos vyras paskolino iš 
kunigo daugiau kaip 1,400 
dolerių; kad jis pats jai lie
pęs bučiuoti kunigą, kad 
[paskui turėjus prie kunigo 
[priekabę ir neatiduoti jam 
skolos.

Kunigas Koikiewicz neda
vė iš savo pusės jokio pasi
aiškinimo. Lukoszew?kie- 
nės advokatas pataria kuni
gui Kolkievvicziui skųsti 
daktarą Lukoszev.skį už 
šmeižtus. Byla, beabeju, at
skleis teisybe.

vandens prasišalino.
• Po šito "kalbėtojo,” tūlas
1 "komunistėlis” pašaukė ant 
"estrados” aidobilistą Kuku 
tį. Žmogelis labai tamsus, 
prisigėręs anarchistiško sar
kazmo ir turi palaidų lie
žuvį. Pažangesnius darbi
ninkus bei socialistus išbiau- 
rojo šnipais, kapitalistų a- 
gentais, kokius tik spėjo to 
nepraustaburnio liežuvis iš
mesti. Girdi, kuomet mes) 
paimsim valdžią į savo ran
kas, tai pirmiausia ir prie 
pirmo stulpo pakarsim so- 
cial-buržujus iš "Naujienų” 
ir "Keleivio.7 Jie esą šnipai.

Girdėkit darbininkai tam
sių gaivalų kalbas, kurie]___ _
prie kiekvienos progos taip tos už vagystę labai dievuč
iu panašiai pliovoja ant tų]tų musu katalikų mergaitės: 

žmonių reikalus ir tt. T_ 
kuomet susipratę darbinin
kai tuos ar kitus, jiems pa
našius, išsidėvėjusius iš do
ros, gėdos ir žmoniškumo, 
pavadina tamsiais anarchis
tais, tada jie nekenčia. Te
čiaus šitie pavyzdžiai rodo, 
jog jie yra net tikri chuli
ganai.

Darbininkai su jais priva
lo kovoti iki paskutiniųjų! 
Tegul nebūna panašiems ele 
menlams darbininkų tarpe 
vietos! Jie dabar mums pra
neša, kad organizuojasi 
kaipo chuliganai, ir kars! 
musų draugus ant pirmeL-^ ..-.r___
stulpo! Šalin su savo chuli-1doleriu ivairiu pavogtų pre- 
ganremu! Darbininkai mo4kių.

kės juos pažinti. ž. j. Policijos teisme mergaites

PHILADELPHIA, PA. 
Dorųjų katalikų vaikai.
Sausio 2 dieną šiaurinėj 

miesto dalvj vadinamoj 
Richmondu, likosi areštuo-

darbininkų, kurie kovoja už!viena 15 metų amžiaus, ki- 
r ' - ’’ ’ - -- - Ir ta 14 metų. Dalykas ve kaip

dėjosi: Tą dieną jos nuėju
sios į taip vadinamą dešim- 
tukinį štorą ir pradėjo į sa
vo krepšelius dėliotis įvai
rių daiktų. Kaip žinoma, 
tokiose krautuvėse visados 
būna slaptoji policija, kuri 
[daboja prekes be vartančius 
žmones. Tie dabotojai jau
nom vagilėm matomai tyčia 
leido prisikrauti įvairių 
daiktų, kiek tik jos pasiimt 
galėjo. Kada jau jos manė 
iš krautuvės išeiti, jas dury
se suėmė ir pavedė policijai. 
Policijos nuovadoj pas jas 
atrasta daugiau kaip už 20

•» 1 * 7 i

ir gyvenimas, nors ir kitokia! 
vaga, negu kulturinguose 
didmiesčiuose, eina, bet vis
gi jis virpa ir juda.

Kennecott kempė randasi 
tarp didelių kalnų ir tedinų 
glezerių. Darbas tečiaus ir 
čionai vario kasyklose ir 
fabrikoj virpėte virpa. Ka
syklose paprastam darbi
ninkui mokama po $5.50 die
nai, gi maineriams po $6.25. 
Fabrikoj paprastam darbi
ninkui mokama po $5.50, gi 
mechanikams — nuo 6 iki 7 
dolerių už 8 valandų darbo 
dieną.

Prgyvenimas čionai paly
ginamai neperbrangiausias; 
dienos pragyvenimas atsiei
na $1,60 vpatai.

Lietuvių čionai nėra. Po 
įvairias vietas Alaskoj gal 
nemažai lietuvių randasi, te
čiaus susižinoti čionai daug 
sunkiau, negu ten, kur susi
nėsimo keliai išvystyti. Ge
ležinkelis čionai eina nuo jū
rių iš Cardova iki Kenne
cott.

Oras čionai, žinoma, šal
tas. žiemos laiku dagi bū
na labai didelių šalčių, bet 
žmonės prie visokio klimato 
pripranta ir šalti lengvai pa
kenčia.

J. A. Shileikis.
NEWARK, N. J. 

Lietuvos paskolos komitetas;

Policijos teisme mergaites

AR ŽINOT, KAD —
Pirmas prisegamasis kal- 

Pastaruoju laiku čionai {nierius vyrams likosi padir- 
susidarė komitetas Lietuvos btas 1819 metais per 
Paskolos bonams pardavinė-’Troy’aus kalvio žmoną Han- 
ti. Komitetas susideda iš 5,ną Montague. Jinai išgal- 
asmenų ir pas juos visus ga-'vojo tą marškiniams prideč- 
lima nusipirkti paskolos bo- ką, kad išvengus nuolatinio 
nu. 'savo vyrui marškinių skal-

Nedėliomis po pietų ir ket- bimo.

LDI.D. kuopų ir pavienių 
narių žiniai.

Draugės ir draugai! Mes 
LDLD. 1-ma kuopa Brook- 
lyn, N. Y., laikytame 1-mos 
tuopos susirinkime 4 d. sau
sio š. m. nutarėme štai ką:

Kadangi LDLD. Centro 
valdyba p. A. Petriką ir K. 
Steponavičius sulaužė L. D. 
L. D. Įstatus ir nuėjo su ko
munistais, todėl LDLD. 1- 
mos kuopos susirinkimas 4 
■ausin š. m., nuskyrė liglai- 
kir.i LDLD. Centro Komite- 
ą. Kadangi drg. K. Liut

kus yra senas LDL1). iždi
ninką?, o mes naujos Centro 
valdybos dar neišrinkome, 
'ai prie drg. K. Liutkaus nu- 
sjkyrėme šiuos draugus: J. 
Ėndžiuli ir M.J. Iškauską. 
Tede! visos LDLD kuopos ir 
oavienai nariai, kurie pasi- 
likote ištikimi LDLD. tai
syklėms ir konstitucijai, ma 
ionėkite paremti ir visais 
draugijos reikalais kreipki
tės žemiau |>adėtais antra
šais:

Pirmin. J. M. Endžiulis, 
Gen. Dėl., Hartford, Conn.

Sekr. M. J. Iškauskas. 363 
Grand st.. Jerse.v City, N. J.

Ižd. K. Liutkus, 131 Grand 
st., Brooklvn, N. Y.

LDLD. 1-mos kuopos val
dyba :

i

. M. Baltuškienė,
Z. 0. Kelmelis, 

. M. Kudirkienė.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

tai. Dabar jus rūpinatės 
tiktai apie pilvo reikalus:,

—O kiek gi už šliubą? 'daugiau reiškia, kaip *}eiš-
r i —Visaip būna, vaike. Kas matuojamo j erdvėj neįma-

reikalaujat didelių algų norj gražiau turį mokė- tomą dulke. Žmogus supra- 
darbininkams, tiumpų va- įj brangiau. Bet jau piges-pv» “•* ,
landų, visokių laisvių ir taip nį0 šliubc nėra kaip penkio-1 absurdas manyti, jog visa- 
toliaus. žodžiu sakant, jus Kba doleriu i.-i. x;._ :<■ u.. , .

—Aš girdėjau, kad už pa
tarnavimą prie numirusių 
jus taipgi gerai savo kuni
gėliui mokat.

—Taip, vaike, mokam po
20 ji iki 50 dolerių.

-—Bet man rodos, kad jus 
da ir algą mokat?

—Šiur, Maik. Šimtą dole
rių Į mėnesi ir da klebonijos 
randą užmokam.

—Ir prie to da jauną gas- 
padinę jam samdot, ar ne?

—Jessa!
—Na, tai pasakyk man, 

tėve, kur jūsų kunigėlis de
da pinigus?

—Į banką, o kurgi dau- 
i giau dės.

—Na, o jums jis net verk
damas pasakoja, kad turtų 

i krauti nereikia! Jis sako 
jums, kad jus rasite visokiu 
gerybių danguje. Kodėl gi 
jis nenori laukti tų gerybių, 
bet reikalauja pinigų čia 
pat ant žemės?

—Tai nemano biznis, vai
ke. . Jis žino ką daro, ba ant 
to mokslą ėjęs.

—Taip, tėve, taip, jis ži
no ką daro. Jis renka sau pi-

tiumpų va- {j brangiau. Bet jau piges- to, kad tai yra žiopliausiasĮ

i

—Tegul bus pagarbintas, visviena žąvau džėloj ir to njffas«> 
Maike...

—Sveikas gyvas, tėve. Aš 
girdėjau, kad tu sirgai.

tik žiūrit, kad žmonėms bu
tų gerai gyvent ant žemės, 
o apie kitą pasauli visai pa
mirštat. Todėl, vaike, mes, 
vyčiai, vedam prieš jus Vai
ną. Mes norim, kad žmo
nės daugiau rūpintųsi savu 
dūšios reikalais, o ne pilvo. 
Darbininkai, vaike, turi mel
stis ir kentėti, užtai jie po 
smerties bus laimingi.

—Kas tau sakė, tėve, kad 
jie paskui bus laimingi?

—Taip mokina musų ka
talikiška viera.

—0 ką tu žinai, 
taip mokina?

—Apie tai, vaike, kunigas 
kas nedėldienis aiškina 
pamokslus.

—Kaip jis aiškina?
—-Tis, vaike, sako, kad 

žemiškų turtų žmogus 
privalo lakamytis. Didžiau
si žmogaus turtai yra dan
guje ir kiekvienas turi žiū
rėt kad jo dūšia galėtų tais 
turtais naudotis. O jeigu tu 
norėsi čia pavalgyti, gra
žiai apsirėdyt ir daug pini
gų susikraut, tai dangaus 
gerybių neregėsi.

—Tai taip jus mokina ku-

ta yra tam, kad žmogus ga- 
lėtų ant žemės gyventi, kaip' 
kunigija pasakoja. Ar že
mė su, visa savo žmonija, 
kaipo nieko nereiškianti 
dulkė, yra, ar jos nebus, vi-' 
satoje dėl to nieks neatsi-į bilionus vertės, 
maino. ’ J ’ **
to, pasakos apie dangų, pra- raino 
garą ‘

j jau niekas neišims.
—Ką tu paisai, tėve! Juk 

užtai gavai nakvynę ir pa- 
—Nausa. aš never sirgti, valgyti už dyką.

ale man norėjo ligą Įkalbėti.;
—Tai jau buvai nuėjęs pas jau ,;er ^rįs nedėlias už dy-j 

nnrrn L’«i oltFo t’O -i • - i *
—Jes, vaike, burdą turė-

kokį apgaviką daktarą.
—O velnias juos žino, 

jie daktarai, ar jie apgavi-(lova 
ktKas ”jier

—Mat, vaike, aš
ėjęs ant komunistų pra- 

c:bu, ba man patinka, kad 
.o socialistams duoda vel

nių, o mano vyčių visai ne
kritikuoja. Be to da jie keti
na, vaike, panaikinti poliei- 

ir visus pinigus iš bankų 
atiduoti žmonėms. Tas irgi 
man patinka, ba pinigų.la
bai reikia, o policijos aš bai
siai nemyliu, ba jau nesykĮ 
buvau jos naguose. Paga
lios. aš tankiai einiu prie 
komunijos šventos, taigi ir 
aš skaitau save komunistu. 
Na, ir nuėjau. Ir. kad tu ži
notum. vos tik pradėjo ko
munistas savo spyčių rėžti, 
kaip tuojaus pasirodė polici
ja. Kalbėtojas pamatęs 
blizgančius guzikus, tuojaus 
nėrė per langą, o komitetas 
—1K> steičium. Aš supratau, 
kad čia jau bus velnias, ir 
nutariau bėgti. Kaipo vy
čių generolui, no s.teičinm 
lįsti man neišpuolė, ba tai 
per žemas daiktas- dideliam 
žmogui, taigi aš duriau pas
kui kalbėtoją per langą... 
Ale kad tu žinotum, vaike, 
prieš pat langą buvo užsta
tytas policijos vežimas, tai 
aš tiesiog kaip tas ungurys 
Į bučių... Žiuriu. sėdi jau ii 
komunistų kalbėtojas. Pri
varė da daugiau žmonių ir 
visus mus nuvežė Į polisteišį. 
Tenai atėmė man šoblę, tu
rėjau paintę šnapso, ir tą 
paėmė, ir užrakino mane su 
kokiais airišiais. Kai o tk 
airišiai sužinojo, kad aš at- 
veštas iš komunistų mitingo, 
tai bemažko neužmušė. Sa
ko, "raudonas” ir gana. Nu
vedė mane ant teismo, ir te
nai mane kaltina už "raudo
numą," tai yra, buk aš pri
gulįs prie kokių ten nara- 
kistų ir norįs šitą kontrą 
nuversti. Policmanas atne
šė i kortą mano šoblę ir pri
rodinėja, kad aš buvęs ap
siginklavęs. Sudžia sako, 
kad aš esąs pavojingas žmo
gus ir mane deportuosią ant 
kiauro ši po i Rusiją. Žodžiu, 
norėjo Įkalbėti man, kad aš 
maištininkas. Vienok kada 
įrodžiau rožančių ir pasa
kiau, kad aš tikiu Į Dievą ir 
priguliu prie parapijos, ta
da paleido. Ale mušt, vaike,

Industrijos augimas
T. J. KUČINSKAS.—

nijos, kurios suplėšė nuo 
žmonių per Įvairius mokes
čius milionus frankų. Iki 
1848 metų budavojimas ge
ležinkelių stropiai ėjo. Nuo 
tada apsistojo, nes geležin
kelių buvo daug, o vežti jais 
nebuvo kas. Kompanijos 
pradėjo bankrutyt, taip kad 
tarp 1852 ir 1857 metų 30 
kampanijų geležinkeliai per
ėjo Į šešių kompanijų ran
kas. Tom šešiom geležinke
lio kompanijom valdžia sko
lino pinigus, kompanijos vėl 
išnaujo pradėjo budavoti 
geležinkelius. Kontraktas 
buvo padarytas tarp val
džios ir kompanijų, kad už 
penkiasdešimts metų geležin 
keliai turi pereiti valstybės 
nuosavybėn. Vienok gele
žinkeliai pasiliko kompaniją 
rankose ir po šiai dienai.

1885 metais buvo 18,650 
mylių geležinkelio; 1904 m. 
buvo 24,755; 1912 m. buvo 
31,553. Iš tų 5,543 mylios 
geležinkelio yra valdžios 
kontrolėj.

Industrijos revoliucija Vo
kietijoje 1871-1913 metais.
Vokietijoje industrija iki 

1871 metų stovėjo žemiau
sia. Bet, kaip pirmiau kal
bėjau, kada paėmė plotus 
žemės nuo Danijos, Austro- 
Vengrijos ir Francuzijos, 
Vokietija darė stebuklus in
dustrijos srityj. Alsace-Lo- 
raino provincijos turi geras 
ir dideles anglies ir geležies 
kasyklas.

Mineralų šaltiniai ir geležies 
dirbtuvės.

Vokietijos industrija stovi 
lugščiausia (Europoje) ge
ležies ir plieno išdirbystėje. 
Anglies joje yra daugiau, 
negu kokioj kitoj šalyj Eu
ropoje, isškiriant Anglija. 
Didžiausi anglies šaltiniai 
yra šiose vietose: Parei- 
nis, Westphalija, Augštoji 
Silezija ir Saar. Mažesnės 
randasi Žemojoj Silezijoj ir 
Sa.vonijoj. Sako, kad Runo 
kasyklose yra daugiau kaip 
trisdešimts bilionų tonų an
glies. Taigi tik iš tos vienos 
vietos užtenka anglies ke
liems šimtmečiams. Sako, 
kad augštojoj Silezijoje da 
daugiau yra anglies. 1910 
metais buvo 318 kasvklų; jo
se iškasta 152,828,000 met
riškų tonų anglies, vertybės 
1,520,000,000 markių. Išvež-

• (T^sa)
Industrijos revoliucija 

Francuzijoje 1870-1913 m.
1870 m. Francuzija prisi

dirbo produktų už penkis 
. Atėmimas 

Akyvaizdoje visa nuo Francuzijos Alzaso Lo- 
buvo didelis smūgis 

garą ir dievus bei velnius| Francuzijos industrijai — 
pasirodo vien kaipo vaiko' nežiūrint to, industrija ga- 
kvailvbė. Tos kvailybės na smarkiai augo. 1897 me- 
joKs su mokslo patyrimais tais jiadarė produktų už 
apsipažinęs žmogus, jeigu jienkioliką bilionų frankų 

^ertės.
Francuzija 1870 metais iš

kasė anglies 13,000,000 tonų; 
1911 m. 38,000,000 tonų. Nuo 
j 891 iki 1906 metų geležies 
išdirbimas pasidaugino 71 
nuošimčiu: tarp 1901—1905 
metų išdirbo geležies 6,072,- 
000 metriškų tonų.

Francuzija netekusi Alsa- 
ce-Loraino, didelių išsidirbi- 
mu industrijoje negalėjo 
pakilti; negalėjo sukoncen
truoti didelių turtų. Fran
cuzijoje buvo daug mažų 
dirbtuvių, kuriose išdirbda
vo daug Įvairios mašinerijos 
ir prie to buvo daug šėrinin- 
kų. žinoma, mažai buvo 
turinčių didelius Šerus. Tie, 
kurie turėjo didelius Šerus, 
jie buvo viršininkai dirbtu
vėse ■ darbininkai turėjo 
mažus Šerus, dirbo kiek ga
lėjo, kad butų didesnis pel
nas jo Šerui. Darbininkas 
išdėjo savo spėkas, be laiko 
nuėjo i kapus, o jo užveizda 
turėjo dideli pelną.

1870 metais buvo išduota 
2,782 patentų ant Įvairių iš
radimų; 1905 metais buvo 
išduota 12,953 patentų. Vi
si patentai buvo išgauti per 
pačius darbininkus, vienok 
jų būvis nuo to nepasigerino 
—greičiausia pablogėjo.

Geležinkelių budavojimas 
Francuzijoje.

Francuzijoje taip-pat kom 
nanijos budavojo geležinke
lius, kaip ir Anglijoje, t. y. 
tokiomis suktybėmis. Taigi 
apie tas suktybes ir nekalbė
siu, nes tai butų atkartoji-

jis yra nuoširdus ir teisin
gas, negali skaityti žmonijai 
reikalinga: priešingai, jis 
stengiasi savo žinojimą per
duoti kuoplačiausioms žmo
nių minioms, kad jas nuo tos 
kvailybės paliuosavus. Te- 
čiaus turime ir tokių žmo 
nių, kurie nors patįs netiki, 
tečiaus kitiems žmonėms 
uasakoja, jog tikėjimas i 
dievus yra reikalingas. Taip 
daro žmonių išnaudotojai, 
nes tai geriausia priemonė 
oalaikyti išnaudojamus ir 
begalo skriaudžiamus žmo
nes nuolankiame pasidavi
me išnaudotojams ir skiau- 
dikams. Kiekvienas, kas 
tik skelbia tikėjimo reika- 

ir misivkitr.“^ui,;vT-žinonių vergi’
* - įjos palaikytojas.

Maike. Pe-; Kuomet pastaraisiais lai- 
aš daviau:kais laisvamanybė pradėjo 
ant Dievo į sparčiai žengti pirmyn, liau-

i

nigus ir poniškai gyvena, o L 
Įųs badaukit nn<ivkit 1 

i apie dangų.
—Tas teisybė, 

: įeitą nedėldienj 
'doleri kunigui _ . . ,
garbės, o šiandien neturiu Į dis pardėjo skaityti ginan- 
už ką porkčiapo nusipirkti, čius pavergtosios žmonijos 

teises laikraščius ir abelnai 
Įvairias knygeles, supažin
dinančiais su mokslo patyri
mais, tai ir liaudies kova 
prieš pavergėjus ir išnaudo
tojus nepalyginai sustiprė
jo. Kas a ty d ižai tėmyja i 
visą pasaulio judėjimą, tam 
nesunku Įsitikinti, kad iš tos 
sunkios kovos pavergtoji 
liaudis turi išeiti pergalėto^ 
ja. Tatai mato ir kunigija 
ir svietiškieji liaudies pra
kaitu mintantis parazitai, 
dėlto jie vieni ir kiti pada
vė sau rankas, ir visais 
jiems prieinamais budais 
ginasi; jie norėtų liaudies

—lesa: net verkdamas 
pasakoja: nekraukit žemės 

imaraasčių, ba dūšią pražu- 
Į dysit! Užtai, vaike, ir aš nie
ko neturiu. Kiek gaunu, tai 

jtuojaus prageriu.
—Bet kodėl kunigėlis pats 

taip nedaro, kaip jis kitus 
mokina? Kiek man žinoma, 
tai jis ir kūdikio uždyką ne
pakrikštija.

—Jes. vaike, už krikštą 
ima i>enki< dolerius.'

Nuo vakar esu nevalgęs.
Maike, gal tu paskolintum 

;man koki pusdoleri? Nusi- 
! pirkčiau binzų.
i —Kam tau, tėve, tie "bin- 
Įzai?” Pakentėk, danguje 
gausi keptų vištų!_______

X________________________________________________________ _

j ką. o kaip prie šitokio bran- 
ar gumo, tai gana gerai. Tik

i buvo biski per kieta, 
lale kaip uždvką, tai didelių 
vigadų, vaike, negalima ir 
reikalauti. O antras daly
kas, kentėti juk reikia, ba 
ir Kristus kentėjo. Kuo 
daugiau žmogus ant šio 

’ svieto pakutavosi, tuo leng
viau bus ant kito svieto. Ar 
ne taip, Maike?

—Aš, tėve, ant kito svieto 
nebuvau ir kaip ten yra, aš 
nieko nežinau.

—Juk ir aš, vaike, nebu
vau. ale katalikiška musų 
viera šventa taip sako. Tą. 
vaike, labai aiškiai prirodo 
Visu šventų Litanija. Pa
žiūrėk, kiek ten šventų! O 
kaip jie pasidarė šventi? 
Ogi per pakutą ir gerus dar
bus. Jonas pasidarė šventas 
ir nuėjo tiesiog Į dangų dėl
to, kad pustynėj gyvenda
mas pasnikavo ir vabalais 
maitinosi. 0 mano patronas 
šventas Jurgis šventu pasi
darė dėlto, kad dideli smaką 
nudurė.

—Kaip matau, tai ir tu. 
tėve, jau netoli nuo švento 
stovi. Jei dar syki nueisi Į 
komunistų prakalbas ir vė. 
šoksi per langą Į policijos 
vežimą, tai tau numirus vy
žiai tikrai galės skaityti ta
ve šventu.

—Vaike, tu netiki i Dievą 
T visų ntusų katalikiškos 
vieros tajemnyčių nesupran- 
i. Džėloj sėdėdamas žmo

gus negali pasidaryti šven
tas, ba jis tenai sėdi ne iš 
avo noro. Sy! Jeigu nori 

būt šventas, 1 
oasidaryti mučelninkas, n 
leigu policmanas tau paku
rą užduos, tai tas nesiskai- 
:o prie Dievo garbes.

—Tai reiškia, su policma- 
ou negalima Į dangų Įneiti?

—Nausa!
—Na. o jeigu kunigas tau 

’žduoda "pakutą,” kaip tuo
met

—Tas. vaike, priguli nuo 
to. kaip kunigo užduotą pa
kutą pildysi. Jeigu pildys1 
;ą ščyrai ir gailėsiesi už 
griekus, tai šių r galėsi Į 
langų Įneiti. Ale jeigu tu ją 
nildvsi nenorėdamas ir ap- 
raudinėsi Dievą, tai tuomet 
'ventas Petras vartų tau ne- 
'tidar.vs. Vienu žodžiu, rei
kia viską daryti su pasišven
timu, vaike. Šitą turėtu
mėt suprasti ir jus, socialis- <

I

I
Į

buvau
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I Naujas Dievo Trustas, j
Į

Dievas yra sutvertas iš į plačiausias žmonių minias 
žmonių pasakų, iš tamsaus i palaikius nežinėje ir prieta- 
žmogaus vaidentuvės.

žmogus tvėrė dievus su-į 
lyg savo supratimo. Nesu
prantami jam gamtos apsi
reiškimai— banguojanti ju
re, tekanti upė, ošiantis miš
kas. medžius iš šaknų ver
čianti vėsula. rūstinga, rau- 
mojanti audra—vis tai bai
sios, galingos ir gyvos lauki
nio žmogaus supratimu esy
bės, prieš kurias jis menku
čiu jaučiasi ir dėlto skaito 
au reikalingu toms esy

bėms prisigerinti. Įtikti, kad 
jos ant jo nepyktų. Jis joms 
duoda, ką turi; daro, ką mo
ka—degina aukas, dainuoja, 
šoka, trina kakta 
maldauja malonės.

Nenugalėdamas 
gyvulio, laukinis

žemę ir

ruošė, ir sau užtikrinus vie
špatavimą. Krikščionybė iš
augo iš tamsos, žmonių ver
gijos. prievartos ir baimės. 
Įsigalėjusi kunigija be jokio 
pasigailėjimo žudė mėgi
nančius protauti žmones. 
Protestonai, gavę svietinę 
valdžią i savo rankas, taip
gi nesigailėjo savo priešų 
katalikų. Žmogus žinojo ar 

.visiškai nieko neišmanė apie 
savo dievą, visvien garbino 
ii, kad neužruštinus Įsaky
tojo ir persekiotojo: kad ne
patekti ant degančio laužo 
bei kartuvių. Kunigija Įvai
rių tikėjimiškų sektų visuo
met niekino kitokios sektos 

; dievus, tuomi išvystė savo 
sektos dievų garbintojuose 
neapykantą linkui kitos sek
to' dievų ir žmonių. Dėl ti
kėjimų ir dievų ilgus, ilgus 
amžius žmonija liejo savo 
kraują, vedė tarp savęs pa
sibaisėtinas skerdynes, ir 
negana, kad skirtingų tikė
li mišku sektu pasekėjai tarp 

kad

susipratimą užgniaužti, no- j mas to paties dalyko.
rėti] palaikyti pavertuosius 
nežinėje ir prietaruose, te- 
čiaus tas jau nėra galimu 
daiktu. Mažą upeli galima 
užtvenkti, bet didelę ir pla
čią upę nei nemėgink, nes 
subėgęs vanduo savo neper
galimomis iiegomis stip
riausias užtvankas išvers...

Kad liaudies susipratimo 
bėgi užtvenkus, lapkričio 
mėnesyje 1917 metais Įvai
rių tikėjimiškų sektų kuni
gija turėjo savo susirinki
mą New Yorke, kur buvo 
galvojama, kokiais budais 
butų galima ilgesniam lai
kui liaudį pavergime palai
kyti. Nutarta suvienyti vi
sas protestoniškas sektas Į 
vieną organizaciją ir pas
kui. jei tas duosis padaryti, 
susivienyti su katalikais, 
arba solidariai su jais veik
ti, kad sustiprinus žmonijos 
proto tikėjimiškus pančius.

Dabar vėl gruodžio mėne
syje, 1919 metais, buvo slap
tas tikėjimiškų sektų susi
važiavimas New Yorke. Ta
me suvažiavime pareikšta 

j nėra jokio 
: skirtumo, nes jos visos gar
bina tą pati dievą ^suprask— 
palaiko kapitalą. Nutarta, 
kad Įvairios sektos kovai su 
Įaisvamanybe sudėtų de
šimts milionų dolerių! Tas 
naujas "Dievo Trustas” pa
sistatė sau uždaviniu kovą 
prieš laisvą minti netik A- 
merikoje, liet ir kituose pa
saulio kraštuose, neišski
riant ir Pabaltijos kraštų.

Kokiu budu, kokiomis 
priemonėmis tasai trustas 
pasiryžęs kovoti?

Visais galimais kunigijai 
budais: f

stipraus 
žmogus 

garbina ji kaipo dievą. Pas
tebėjęs paukštyje ar žvėryje 
ypatybes, kokių pats netu
ri 
laiko dievais, 
žmogus 
dievų. .. , ,
tverti buvo užtektinai, tam-’faxes ZUGesi tik dėlto, 
si veidentuvė ir baimė fab- -ĮS1' > sęktą privertus pripa-

) 
kiekvieno žingsnio. Kiek- £ anJ- liet tos pačios sek- 
viena gentis, kiekviena šei- ?or1z!?o£e> zu^e uz 
myna turėjo dievus. Laikui! jie-bemąstydami prade- 
bėgant begalinis dievų skai- al)^joti apie savo dievų ar; - 
čius susigrupavo taip-pat:d,evo priima bei jo buvimą. ; kad .arpe sektų 
kaip ir žmonių gentis susi- Delei tų priežasčių išžu- 
metė i sektas.' Kiekviena dyta daugybė genijų, dau-' 
sekta pasiskyrė sau tinka-ųiybė žmonių liusuotojų. te-' 
mus dievus, sulyg to, kokia- ciaus visgi žmogaus protas, 
me geografiniame bei kli- kuris amžinai jieško žinoji- 
matiniame padėjime katra mo. nebuvo apgalėtas. Ma
jų gyveno. ’ . • i i • -

Iš tų necivilizuotų sektų 
tikėjimo galų gale gimė žy
dų monoteistiškas kultas 
(vieno dievo garbiniinaš), o 
iš Įvairių stabmeldiškų ir iš 
žydiško tikėjimo ant galo 
subudavota krikščionybė, 
mokinanti kad "tris yra vie
nas.”

Kunigija sutvarkė krik 
čionišką tikėjimą taip, kad

jis garbina tuos gyvius 
Tuo tamsus 

prisitvėrė visokių 
Medegos dievams

1842 metais premjeras 
Thiers padarė planą būda 
roti geležinkeli nuo Vidur- 
žeminių Jūrių iki Atlantikui 
ir i Vokietijas parubeži. 
Valdžia paskyrė iš valsty
bės iždo po 250,000 frankų 
geležinkelio myliai už apati
ni darbą, supilti pylimą, iš- 
vginti jį ir tt. Paskolino 
kompanijai po 200,000 fran
kų geležinkelio myliai, kad!ta anglies i kitas šalis
' ompanijos dėtų špalus, rė-j 30,943,000 tonų. Yra taip 
’es ir tt. ir už keturiasde-1 vadinamos "rudos anglies’’ 
'imts metų tas geležinkelis i 530 kasyklų, kur iškasdavo 
uri pereiti i valdžios nuosa-įuž 180,000,600 markių ver

tybę. Vienok geležinkelis' tės anglies i metus. 
-asiHko po absoliutiška kon- pajrakime geleži Iki ls80 
:role kompanijų, nore pra; raetų Vokietija nedaug ea- 
?jo 40 metų, o geiezinkeliar lėjo padaryti plieno ir gele- 
•monių pinigais pabudavoti ži,s. nes rudoje buvo &ug 
asįKko kompanijų rankose. fosforo. Bet 1880 metai 

1813 metais buvo trisde- .•
imts tns gelezkelio kompa- kaip atskirti fosforą

1813 metais buvo trisde-

V. BVi I »viuviivwtv U aum .. . . . .

tai turi pats rikavo dievus ir velnius ant /,ntl J'33 dievus geresniais

s-

terialio būvio reikalų spiria
mas žmogus noroms ar no
na rems pradėjo tyrinėti 
gamtą ir suprato jos apsi
reiškimų reiškimą; suprato, 
kad jokiais garbinimais bei 
maldomis gamtos spėkų nei 
pagimdyti, nei sunaikinti 
nėra galima; kad tai amži
na, neatmainoma medžiagos 
spėka, kurios begalinėje

--------  - Bet 1880 metalu 
chemijos pagalba išrado bu-

___ ų nuo 
rudos. Nuo tada tai ir pra
sidėjo milžiniškas išdirbi- 
mas plieno.

ši lentelė parodo, po kiek 
kuriais metais padarė gele
žies ir plieno.
Metai.

1872
1878
1885
1890
1895
1900
1910
Anglija padarė plieno 

1910 metais 10,250,000 tonų.

nokyklas savo itekmėn; dė- 
i visas savo pastangas, kad 
leileidus laisvai protaujan- 
io ir teisybę skelbiančio 
mogaus i šalies Įstatymda- 
vstę; varyti šlykščiausią 
ropagandą prieš socializ- 

ną ir laisvamanybę — tai 
rankiai, kokiais mano ta 
uodo ji gvardija pagelbėti 
maltosioms gvardijoms lai
žyti žmoniją vergijoj.

Darbo žmogau! Nuo ta- 
es priguli, ar tu nori pasi- 
ikti išnaudotojų vergijoj,, 
ir nusimesti nuo savęs dva-l 
inius pančius. Ar būti ap- Amerika padarė 23,750,000 

kvaišintu, vilkti skurdo ir tonu. Palyginkit plieno is- 
cvailumo naštą, ar padary- dirbimą Anglijos ir Vokieti- 
i sau gyvenimą ant žemės jos. Tiek milionų tonų plie- 
7ertu civilizuoto žmogaus. no pridaroma kas metai. Sa-

Kad nusikračius nuo sa- vo šalvie jo sunaudot nega- 
0-sprando visokius išnau-Jima. Pardavimui to plieno 
iotoius, darbininkams yra reikia jieškoti nauju rinkų,

tonų.

1,927,000 
2.119,000 
3,647,000 
4,626.000 
5,433,000 
8,469,000.
15,500,000.

nu pncįironia kas metai. Sa-

fanatizuoti tikin-'tik vienas kelias: organizuo-i kas priveda prie karės, 
reikmėje žmogaus esybė ne- čius žmones: užgriebti šalies tis ir šviestis. (Toliau bus)
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
I

Gabena Lenkijon druską ir 
cukrų.

Darbas” praneša, kad iš

Telšių apielinkėj žmonės 
nepatenkinti.

"Darbas” praneša, kad iš Nors visiems aišku, kaip 
Kauno išgabenta Lenkijon yra sunki našta ūkininkams
penki vagonai druskos. Cuk- stuika, bet vis dėlto apskri- 

- - * ties seimelis nutarė kariu-
i menės reikalams viską*vež
ti už stuikas nemokamai.

rų taipgi gabeną.
Lietuvai gresia badas.

"Socialdemokratas” rašo, Tik visi murma, kad varoma 
kad visokie spekuliantai su- vežti prekės draugijoms ir 
perka Lietuvoje javus ir ga- šiaip pirkliams.

Nekenčia čia žmonės vo- 
, kiečiu ir rusų, bet lenkų juo
bu™. JT^’ labiau.

Įvykus valdžios atmai
noms, žmonių ūpas kiek nu
puolė. Dabar pradėjo kal
bėti apie reikalingumą steig
ti valstiečių ir darbininkų 
sąjungos, kad galėtų laimė
ti nors Į Steigiamąjį Seimą 
rinkdami. "Liet. Uk.”

bena juos užsienin, kur mo
kama brangios kainos. Der
lius Lietuvoj 1 
bet jeigu valdžia nepasisku
bins spekuliaciją laiku sus
tabdyti, tai javai bus išvežti 
užsienin ir neužilgo Lietu
vos miestai nebegalės gauti 
duonos.
Geležinkeliai militarizuoti.

Nuo lapkričio mėnesio vi
si Lietuvos geležinkeliai pe
reina karinės valdžios žinion 
įr visi geležinkelių tarnau
tojai lieka kaip , ir kariume- 
nės tarnautojais. Be karės 
ministerio sutikimo jie ne
gali net ir dar’oo pamesti. 
Neištikimi darbininkai areš
tuojami ir siunčiami i karės 
belaisvių stovyklas. Juos tei; 
šia karės teismas. Apie tai 
praneša "Darbas.”
Francuzu generolas grąsina 
lietuvių kariumenei vokie- 

ciais.
"Darbas” rašo, kad kuo

met lietuvių kariumenė su
mušus vokiečius paėmė Rad- 
vliškį ir jau rengėsi galuti
ną smūgi bermontininkams 
užduoti ir iš Šiaulių juos iš
vyti, atvyko francuzu misi
jos virsmmkas v..—— . , ,
Niessel ir liepė lietuvių ka- ’riasj vis toks tamsus, baisus 
riumenei pasitraukti atgal teoėra, kaip ir caro laikais, 
ir Radviliškį vėl vokiečių 
juodašimčiams atiduoti. Jis 
tiesiog grasino lietuviams; ______  ______
vokiečiu užpuolimu, jeigu stybės Taryba vėl pradėjo 
lietuviai jo Įsakymo nepak- posėdžius.
Įaustų. Noroms-nenoi oms vjsjems kairiesiems pasit- 
hetuviai tur^o pritrauk , .raukus> joj Hko beveik vieni

Paėmę Ra<vi15 ? 1 juodieji: krikščionįs demok-
buvo radę ® Uratai. Yčo "pažangiečiai” ir

orLa^XS’ k.įka^a ’ stambus žemvaldžiai. Vis 
dzių, ^»Ū00 artilenj s . j kunigų ar jiems labai ar-
mų, galybę vežimų įr-diap- - tjmos partijos. Posėdžiai 

*____  J todėl gana nuobodus ir daž-
Kupiškio teismas. nai neįvyksta, nes į juos ne- 

"Lietuvos Ūkininko” ko- S16*1?® ateiti 
respondentas iš Kupiškio ra-darybos narių skaičius Is 

| publikos retas kas užklysta
Turime mes ir kuo pasi- j posėdžius pasiklausyti, 

girti. Tai musų'teismu. Tei-( Ligi lapkričio 18 d priim- 
sėjo pareigas eina rusas, ku- u ao-g ę]eSgtkas įstatymų, 
ris daugel metų Kupiskvje — papildymų. Įdomesni 
yra buvęs zemskiu, jau tru- j gje: Papildytas darbinin- 
putį ir hetuvTskai moka. : kų-ordinarininkų įstatymas.

Kiekiveną bylą tardant, j£s praplatina dvarininkų 
yra kaltintojas ir kaltinama reises? prašalinant savo dar- 
sai. Katras judviejų geriau frininkus. Tatai pilnai ir 
teisėjui įtinka, tas visuo- suprantama: negi Taryba 
met bylą išlošia. !skriaus savo sėbrus? Kitas

0 jei mužikėliui tenka įstatymas apie Lietuvos pi- 
bylinėtis su kuriuo nors dva- įįečius, tarnaujančius Ber- 
rininkėliu. tai jau pavargsi, mondto ir Virgoiičo gink- 
žmoguti! Ateini vieną, ant- luotuose būriuose, siūlo 
ra. trečią kartą visais liūdi- šiems tuos burius apleisti li
nkiais vedinas, o dvarimn- gį lapkričio 30 d. š. m., ant
kelio kaip nėr, taip nėr. Tei- raip, jie busią baudžiami 
sėjas laukia, kada ponelis kaipo valstybės išdavikai.

buvo 
visos 
suva-

Naujokų ėmimas.
Kaišedoryje nesenai 

naujokų ėmimąs. Iš 
Kaišedorių apskrities 
žiavo gana daug gražių jau
nų vaikinų. Bet kaip jie 
negražiai elgėsi (žviegdami, 
šūkaudami, armoninką čir
pindami, užkabinėdami pra
eivius). Į krautuves įsibru
kę buvo bepradedą jas plėš
ti, bet vieno kito sugėdinti 
išsidangino iš jų. O kai va
kare traukinin sėdo, tai jau 
net gėda ir klaiku buvo 
klausyti.

Kaž-kodel tvarkos dabo
tojų nė vieno nesimatė nau
jokus draudžiant. Didžiau
sias klaikumas apima pa- 
manius, kad nė kiek neatsi- 

generolas mainė naujokų ėmimo vaiz-

Juodoji Taryba veikia.
Kauniškė vadinamoji Val-

kė’io kaip nėr, taip nėr. Tei- raip/ ______ s
sėjas laukia, kada _ ponelis kaipo valstybės 
turės laiko. Mužikėlio ne- į0 Taryba išreiškė pagei- 
lauks. ................ ! davimą, kad vyriausybė pa-

0 Kupiškio teisėjas geros ruoštų įstatymo sumanymą 
širdies: jei nori, sako, bylą t;eĮ Lietuvos piliečių, tamau- 
iaimėti, tai žydeikėlei, pas jančių kitose Lietuvai prie- 
kurią ponas teisėjas pietus šingose kariumenėse. Įdo- 
valgo, išpasakok visą, o ji mu, ka(] .Taryba nežino, ko- 
Derduos ponui teisėjui — ir kje istatvmai jau vra priim- 
byla laimėta. Šiaip jau pne tj. i)e] Lietuvos ‘ piliečių, 
paties teĮsejo retai kam se- tarnaujančių lenku ir kitose 

kariumenėse dar M. Šleževi
čiaus kabinetas priėmė ata
tinkamą įstatymą, tik vals
tybės prezidentas Smetona 

žmonės ir nežino ką da- atsisakė ji tvirtinti.
..............................................................■ • • • „Liet Uk;,

kasi prieiti, o tarpininkei 
padedant

Tikra
neturint gero teisėjo. Dejuo
ja l___-__ 1_____
ryti. Teisėjui pašalinti šiuri-j 
tė skundas ir pavieniai žmo
nės, ir valsčiaus valdybą, ir( 
net, pagalios, pats įgalioti- ... ...................
nių seimelis,^ reikalaudami Vilniaus gimnazijos direk- 
paskirti kitą žmogų; bet at- torių Biržišką 300 rublių už
sakymo kaip nėr, taip nėr.

Dabar žmonėms
tik Dievą melsti 
dangaus malonės.

— labai lengva, 
bėda kupiškiams,

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius pabėgimus, nusk- 

riaudimus. pasigarsimmus 1S Ko
kui vietų paeina, pirkimus, 
vimus, oajieškojiruus gimimų 
draugų, "Keleivio” skaitytojams 
skaitome po 2c. už žodį pinnų 
ir po l',įe. už sekančius sykius. 
Neskaitytojamš skaitomu po de uz 
žodį. Taipgi už apsivediiaus skai
tome po 3c. už žodi-

Tokius pagarsinimus 
kHotrumpiausiai ir visados mušk* 
te kartu ir mokesti, jeigu nonte 
kad greitai tilptų.

-KELElVKr ADM.
255 BROADW AY.

SO. BOSTON. MASS.

Pajieskojimai
Pajieškau pačios Aleksandros po 

tėvais Ciupelaitės. J>.
sausio su rusu vasilium Romanu, 
kuris mažai moka lietuviškai, o mo
teris nemoka rusiškai. Paėmė su sa
vim 4 metų mergaitę Zosę, kurios 
išpuolęs viršuje priešakinis dantis. 
Aš viską savo žmonai atleidžiu n 
prašau kad ji tuojaus sugrįžtų arba 
atrašytų laišką.

Kazimieras Daujotas
69 Porter St., E. Cambridge, Mass.

Pajieškau broiio Edvaroo šupano, 
Gėčių kaimo ir giminaitė? Barboros 
Kuišaitės iš Brokorių sod. Abu Ra
seinių apskričio, Naumiesčio par, Mel 
džiu atsišaukti.

Anna Gerulis (4*
37 E. 13th st., Georgetovvn, Iii.

Pajieškau pusbrolių Aleksandro, 
Kazimiero šliūžių ir Jono Morkūno, 
’isi Trakų apskričio, Skudėnų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti, ar juos žinantis 
iraneškite.

Adomas Šliužas
’2227 Peoria st, Chicago III.

Pajieškau .Kazimiero Sesnauskio. 
Bružės kaimo. Vilkijos parapijos. 
Turiu laiškus iš Lietuvos nuo jo vaikų 
įsišaukite.

Pranciška Drigičiutė (4)
Sox 223 West F'rankford, III-

Pajieškau brolio Stanislovo Jako. 
Turiu svarbų reikalų, atsššaukite^r jį 
Imantis praneškite.

Zigmantas Dargužis
’40 Lawrence st, Hartford, Conn.

Pajieškau Stanislovo Milkinto, pa
eina iš Raseinių apskričio. Pabambu 
:aimo. Turiu svarbų reikalų, atsišau- 
kite.ar jj žinantis praneškite.

K. Vitkus
!40 I^itvrence, st, Hartford, Conn.

Pajisškau draugo Wm. Boreslovs- 
‘<io. Meldžiu atsišaukti, nes turiu 
-varbų reikalų.

Ona Kilkevičienė
'.‘130 Turner avė Grand Rapids, Mich.

Pajieškau pusbrolio Vinco Keršulio 
ivveno Yongstown. Pa. ir Kazimiero 
ionušo, gyveno Bostone. Abudu malo 
lėkite atsišaukti.

P. Vaitiekūnas
797 Bank St., Box 129.

Weterbury, Conn.

Pajieškau draugų Petro Tučiaus, 
Girvakarių sod. ir Ramuso Kubiliaus, 
Žiagunų sodžiaus. Abu Kauno rady
bos. Atsišaukite.

Kazimieras Laučius
797 Bank St, Box 129, 

Waterbury, Conn.

Pajieškau draugo Jono Nuobaros, 
Vidoklių pa r., Celkiu kaimo. Jis pats. 
w ji žinantis praneškite.

Aug. Bulauskas
1108 Ilarwick avė., Kacine, Wis.

Pajieškau pusseseries Uršulės Žu- 
driaitės, po vyru Dubinskienės. Kupiš 
kio par., Bi rečių sodžiaus, gyveno 
Rumforde. Turiu laiškų is Lietuvos. 
Atsišaukite.

P. Jenulionis (4)
164 PI. 131 Roseland III.

Pajieškau tėvo Simono Puidoko, jis 
paeina iš Suvaiką gub., Naumiesčio 
apskričio, Tarvidonių kaimo. Taipgi 
ir pusbrolio Motiejaus Puidoko iš Il
guvos parapijos. (ąj

Antanina Puidokienė-Obulauskienė 
336 Boulvvard Monk Montreal
_ Canada.
Pajieškau švogerio Prano Poškaus, 

Šiaulių apskričio, Leckavos valsčiaus, 
Žemalės sodžiaus. Girdėjau kad išva
žiavo <1912 m.) į Argentiną. Turiu 
svarbų reikalų, atsišaukite.

Pr. Ulskis
Box 7, East Miiinocket Me.

Pajieškau Stanislovo Urbano Gar-> 
didų parapijos ir valsčiaus, Telšių 
apskričio. Gyveno Ra ine, VVi . Turiu 
svarbų reikalų, atsišaukite.

Mrs. Mary Kniūpsti; (4) 
Box 266. Lincoln, N. H.

Pajieškau brolio Kazimiero Maciai- 
nio, Jurgio Strasinsko ir Onos Ma- 
ciaūniukės, Suvalkų gub., Mariampo- 
lės apskr., Garliavos parap., Paviles 
kaimo. Meldžiu atsišaukti. (3) 

Pranas Maciana
42 Grean st. Waterbury, Conn.

Pajįešžau Bronisia.o > Bušmaičiu- 
tės, Kauno rėdybo.-. Telšių apskričio, 
Ilakių par., Gailiškės kaimu. 
Chicago. Meldžiu 
žinote praneškite.

Domininkas
1 Calvary st.

Gyveno
atsišaukti, ar kas

Abelskis (4> 
VValtiiam, Mass.

Pajieškau Domininko Jenšiausko, 
Kauno gub., Telšių apskričio, Sedos 
miestelio. Gyveno Ir.dianO; valstijoj, 
meldžiu atsišaukti, ar kas žinote pra
neškite.

Ignas \ aitkus
2 Caivary st., ttaltham. Mass.

Pajieškau Adelės Masikonienės ir 
Liudvikos Šiinbuliutės, I.i> kuvos mies 
telio. Meldžiu atsišaukti, ai jas žinan
tis praneškite.

Kazys Remeika
Statė and Baker st., Hnlside

Tav.iiokys, N. Y.

Pajieškau broiio Siamo Norvulio. 
Suvalkų gub., Seinų: ap-sr., Naoniukų 

aimo: turiu svarbų reikalą, malonė
kit pranešti kas apie jį žino arba 
pats lai atsišaukia. Jis gyveno pir
miau apie Bostonų. (4,

Wm. Nuvoollis, 
Skelton, \V. Va.Box 25,

Pajieškau brolio Aleksandrą Mar
cinkevičių. Kauno rčdv bos, Šiaulių 
ipskr^ Aukstelkių kaimo. Brolis 
•.as yra miręs, todėl meldžiu jo 
šaukti ar kas žino pranešti.

F. Marcinkevičius
20 So. Greene St.. Baitimore,

Juo- 
atsi-
(5,

Md.

Pajieškau Jono U i banavi 
rina iš Pilviškių. Gyveni 
field, Mass. Atsišaukite 

Estera Urbanavičiūtė 
21 Mickevičiaus gatvė, 

KAUNAS, Lithuania.

:c»aus, pa-
> Spring

ti)

Pajieškau J. Cha'.alo. Kauno rėd. 
Telšių apskr., Skuodo parapijos. Gy
veno Chtcagoj. Meldžiu atsisaukt!, ai 
jį žinantis pranešti. Taipgi J. Bau- 
auskio ir kitų pažįstamų. (3)

J. Kvasas
243 Bevcrley St.. South Šia. Marie 

Ont. Canada.

Pajieškau vyrą Vincą Samulį, ku
ris prasišalino, palikdamas mane var
ge su mažais kūdikėliai', be duonos 
•r drabužio ant šalčio. Pasigailėkite 
lors mažų vaikelių. Sugrįžk arba 
pranešk kur gyveni. Aš su kudike- 
iais atvažiuočiau. Viską dovanoju de! 
neilės mažų kūdikėlių, kurie alksta 

l>e apžiūros, aš pati neįstengiu uždir
bti pragyvenimui. Sugrįžk. Arba 
žmonės geros valios, kurie tokį paiė- 
'mytumėt prffncškire. Jis yra 5 pėdę 
iugšėio, rudų-mažų akių, tu i i juodį 
lėmė ant veido smilkinėj. Angliškai 
nažai tesukalba. (3)

Zosė Samulienė
2 John St. \Vaterbury, Conn.

Pajieškau pusseserės Marjonos Vi- 
>ockiutės, Kauno gub., Ukmergės ap 
-.knčio.
gyveno 
-varbų 
jų žino 
ei lai atsišaukia.

Marjona Zaraukiutė
170 H St.. So. Boston, Mass.

Deltuvos miestelio. Pirmiat 
Cambridge, Mass. Gavau 
laiškų iš Lietuvos. Kas apie 
malonėkit pranešti arba pa-
- - ‘ (3)

Pajieškau moters Uršulės Pastar- 
nokienės po tėvais Matukaiciutės; ji 
prasišalino 19 lapkričio, 1919 m su 
luozapu Pečkiu. Jis pasivadino save 
Petru Juzėnu. Iš Lietuvos paeina 
Skriaudžių parap., Cinopevio sodos.

Pajieškau sesers Agotos čemauskie 
nes, Mažeikių apskričio, Leckavo par. 
Bukaičių kaimo. Jos vvras mirė, jai 
iš kompanijos priguli ’ gauti pinigų, 
itsisaukite greit.
, Bružovska ( i)
-29«o <oth sU N. Edmonton.
____________Canada.

Pajieškau dėdės Juozapo čutros. 
• uriu svarbų reikalų. Meldžiu atsi
šaukti, ar kas žinote praneškite.

^injrnJonius
140 Lawrence st. Hartford. Conn.
 Pajieškau Petro ir Antaninos Ri- 

bmskų ir Flora Razikino, paeina iš 
Suvalkų gub., Seinų pav, Leipinų 
gmmo. Vileiko kaimo. Meldžiu jų pa
čių, ar ka žino pranešti.

Kastantas Ribinskas
9 Plyniouth st., Cambridge, Mass.

I ajieskau Onos Bartašaitės, R» 
sėmių apskričio. Patelės kaimo ir Ju
lijono Jurgylo iš Sodalės kaimo. M«-i- 
wškitctSliaUkti arba kS* Ž’nOte pra‘

A. Baner
140 ?/awrence st, Hartford, Conn.

.Moteris paeina iš V iikaviškio pav.. 
Šuva! kėliu sodos. Abudu nemoka 
Skaityti nei rašyti. Taipgi nesusikal
ba nė angliškai. Jie paėmė mano vi- 
sis drapanas ir apie $300 pinigu. Ku
rie tokius žmones patėmytų malonė
kite pranešti. Kas pirmas praneš, 
gaus S50.0C atlyginimo.

J. Pastarnokas ( ? )
1782 E. 47-th St., Cięvcland, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Mot.cjaus Lci- 
n'ono iš Seuapolio apskr.. Kaupines 
sodžiaus. Meldžiu atsišaukti ar ka- 
jj žinote pvauešii.

W. Ixrimon <b
R. F. D. 7 Boa 97a Morzantovrn. W.V

Pajieškau brolių 5 inco Bsnaminc 
T sesers Antaninos Stareikių- _ sesuo 
vedusi uz Rudaičio. Jie \ iugirių kai
mo. Griškabūdžio parapijos. Gyveno 
Wilkcs Barre. Pa. atsišaukite.

Mik. VM.ienč <4)
831 W. 34th pi. Chicago, III-

Pajieškau dėdes Felikso Kazimaus- 
kio, Plukių .-<mL. Panevėžio apskričio. 
Turiu svarbu reikalų, atsišaukite.

P. Kazinauskas <4)
1011 Quarry avc., Gpand Rapids, Mich

Pajieškau Felikso Songailos Ra
seinių apskričio, Kauno rėd. Tuno 
svarbų reikalų. Meldžiu atsišaukti, 
ar jį žinantis pranešti.A. Vitkaitė

140 Lorence St, Hartford, Conn.
Pajieškau pusbrolio Motiejaus Do- 

tai. kad JO giminazijoj buvo Barbemkio parapijos. Taipgi AuUum 
belieka surengtas metinis susirinki- ’ įj>«• *««■- 

ir lukti iš mas be lenkų valdžios leidi- nėkite atsišaukti.navos a,mo' MaU- 
mo. 1W .. m'

Nubaudė Biržišką.
Lenkų valdžia nubaudė

Pajieškau Jono ceikos, Ukmergės 
apskričio. Virbališkių kaimo. Gyveno 
Aurora, II). mcl-i iu atsišaukti. _ 

K ke uiis . .O)
99 Prairie st. Batavia, III.

Pajieškau t ntsuo .>tasikonio. Ka
zimiero ir Andrejaus Pakštų. Ukmer
gės apskričio. Se'os par., Pakštų sod. 
Taipgi tetos Ra.-iukės, po vyro Gai
limės. Trakų apskr.A alkininkų par. 
Kuršių sodžiais. Ji gyveno Bostone. 
Atsišaukite.

Jedvjga
Boya?ton,'ni 5(31,1 Lewe'

Pajieškau tėeo illKOLO DAUKI
NO, jau 5 metai jokios žinios nuo jo 
neturime. Aš jo sūnūs, Bolis. 19 m. 
tarnauju Lietuvos kariumenčje 
man išėjus j kariumenę, motinėlė, se
seris ir broliai liko sunkiam padėji
me. Mano adresas:

BULIS DAUNIUNaS (4)
M. A. 'Panemunie, 2 pėst. atsargos 
balt, atsargos kuopa,

Kaunas, Lithuania.
Platesnias žinias galite gauti pas 

llomin. Melnikų, 3710 So. Hosmer st., 
Tacoma, Wash.

Pajieškau giminaičių Maitino 
Dzevenauskio ir Magd. ’i anaelevielu
tės. Abu Suvalkų rėd. yialonėkite at
sišaukti, ar juos žinantis pranešti. 

Juozas 'iankelevičius (3) 
Box 352 Dubois, Pa.

Pajieškau pusbrolio Prano ’ Luko- 
išaus, Raseinių apskr., Stokaičių so- 
.žiaus. Gyveno Kensington, III. Turiu 
varbų reikalą. Atsišaukite, ar ji ži
bantis praneškite. 13)

J uozas Lukošius
501 7-th St., Oakland, Calif.

Pajieškau broiio Kazimiero Krag- 
.džio, Bičių kaimo, Kupiškio parap. 
)u metai atgai gyveno Pittsburgh, 

Pa.. Dabar nežinau. Meldžiu* atsi
šaukti. (3)

J. Krogždis
827 Bank st., Box 2,

ŽVaterbury Conn.

Pajieškau Eizbėtos Maknaičiutės, 
>o vyru Luidzienės. Gyveno Baiti- 
nore, Md. Turiu svarbių žinių nuo 
■esers iš Lietuvos. Meldžiu jos ir kitų 
riminių atsišaukti. (4)

Simon Naujalis
Bcx 105, Baiuv.nviile, Mass.

Pajieškau brolio Jono Margelio, 
čauno rėd., Telšių apskričio, Kojenų 
ainio. Malonėkite atsišaukti, ar jį 
inantis pranešti. « (3)

L. Margeli.
394p Deiniar BĮ., St. Louis Mo.

Pajieškau giminaičių ?.Iiko ir Pra- 
10 Garsvių, iš Lapainos kaimo, Dar- 
uniškio parap.. Turiu svarbų laišką 
š Lietuvos, kuriami praneša apie 
aug mirusių giminių. Atsišaukite.

• M. Mieiiuiis (3)
Box 15, • Dulbin, N. H.

Pajieškau Natalios, Marionos ir 
Inos Sutkaičiukių (vadinas Dublins- 
uutės). Malonėkite atsišaukti, labai 
učiau dėkinga. (3)

Manona Mureikienė 
Box 549, Muskegan Ileights, Mich.

Pajieškau pusbrolių: Jonų ir Juozą 
’ocių, paeina iš Gaurės parapijos, 
įiauriškių kaimo. Taipgi draugų ir 
•ažįstamų. paeina iš Batakių ir Ne- 
.įikščių. Atsišaukite. . (3)

M. Greičius
Box 114, Duquesnc, Pa.

Aš Katrė Žukauskiute po vyru 
i’enk. Pajieškau Rožės Zauneraitės, 
-larionos Vitkevičiūtės, Magd. Yezu- 
evičienės, visos Suvalkų redybos, 

.’eiverių parapijos. Turiu svarbų rei- 
talų. Atsišaukite. ("•

K. Žukauskiute. v
258 W. 26 St-,*NeW Y'ork City N. Y.

Pajieškau tėvo Petro Markūno, 
eno Westville, III. ~
’anadoj. Tunu labai 
ą-

p. o.

>. gy-
Dabar, rodos, 
svarbų reika

lai)
P. Markūnas 

TVesiville, III.

Pajieškau pusbrolių Benedikto ir 
’rano Katauckų. paeina iš Kauno rėd. 
iruždžių parapijos, Karvelių sodž. 
įsišaukite. _ _ (3)

Juozas šnabis
606 Garfield avė., Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Kastanto Zinevi- 
iaus 12 metų uaip Amerikoje, gv- 
’eno Chicagoje. Kauno rėd., Bledijos 
iensėdžio. Meldžiu atsišaukti. (6) 

Stalia Zineviciutė
8408 Pulaskv avė.. Cleveland, Ohio. 
__________ s______________________ i

Pajieškau giminių ir pažįstamų, su i 
įuriais norėčiau susirašyti. Meldžiu 
nane pažįstantis ir giminės parašyti 
aiškų. (4) !

Box 512
Peter Sobut

Rumford, Me

Pajieškau brolių Bronio S. ir Pra- 
.o Kazlauskų, apie du metai, gyveno 

’-uperior, Wis. 
lote praneškite.
;alą.

Mrs.
76 Morgin S t,

Jie patįs, ar kas ii-
Turiu su jais rei-

(3)
M. Kazlow 
Haverhill, Mass.

Pa.iies' au giminaičio Prano Veise- 
io. Plokščių valsčiaus, Šakių apskr. 
lyveno Fairbanks, Alaska. Meldžiu io 
aties atsišaukti, ar žinantis pranešt- 

P. Uziupiutė (3)
10 B’uff St.. Worcester, Mass.

Pajieškau brolio Prano Kurio. 1907 
n. atvažiavo iš Scotlando. Meldžiu 
tsišaukti, ar jį žinantįs pranešti.

■ Anthony Kuoris (■>)
726 Theodore St. Scranton. Pa.

Pajieškau broiio JONO KUBI
LIAUS. girdėjau buk .ris mirė apie 

’ metus atgal. Jis paėjo 
rub.. Vabalninku parap..
aimo. Kas apie jį žinote, 

irancšt’.
Juozapas Kubiliūnas

lb7 Chestnut St., Lav.'renęe, Mass.

iš Kauno
Strazdų 

malonėkit 
C-h

Pajieškau Jono Maliau.skio. Pane- 
nunč.s parap.. Vičiunų kaimo. Turiu 
,varbų laiškų iš Lietuvos. Atsišaukit. 

A. Majauskas t:i)
1709 E. 59 st., Cleveland, Ohio.

Pajieškau broliu Antano ir .Juozo, 
ir pusbntlio Jurgio Kučinskių. 
gyveno Seotland, Belsiicll. 
kitę.

Jonas Kučinskas
Box 8J2, South Forth, Pa.

Visi A < sišau- 
g;>

U. S. A.

Pajieškau pusbrolio Antano. Pran
ciškaus ir pu.sseserics Eizbėtos Žiiiu- 
uų, Girbučių kaimo, Alizavos parra- 
pijos. Panevėžio apskričio. Turiu ži
nių iš Lietuvos. Meldžiu atsisųukti ar 
juos žinantis pranešti.

Elzbieta Sabliokaitė
1024 lOth st.. VVaukegan. UI.

Pajieškau brolio Jono Šiulčio. Kau
no gub.. Š:aulių apskričio.' Viekšnių 
parapijos. Krakių sodos. Girdėjau kad 
gyveno New Yorke ir 13 metu nėr-••- 
Inu nuo jo'žinios. (4)

I Ona Šultaitė- Raustienė
\Vindber, Pa. 555 Main st., Cambridge, Mass.

l’aji'škau draugo Juo/.o yai>es, pa-, 
eina iš indiuliškių kaimo Šiaulių aps. 
Gyveno Chicago. Meldžiu atsišaukti.

John Diring (4) .
Bvx 601 llumford, Me.

ABSIVED1MAL
Norėčiau susipažinti su jaunų lie

tuvaity. Aš tarnauju kariun.enėj jau 
metai kaip esu Panamoj. Nesant čia 

lietuvių ,man yra nuobodų. Kuri no
rėtų rasytės, atsišaukite.

Mech. Staidey Makarol'f 
C I). 33rd. lnf. Gatun C. Z.

<4> 
Panama

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nejaunesnės 20 metų. As esu 28 meti}. 
Mergina, Kuri norėtų apsivesti lai at
sišaukia.

W. Peieckis (4;
R. F. D. 7 Box 97a Morgantown, W.V

Pajieškau apsivedimui merginos 
•iuo 22 iki 27 metų. As» esu 27 metų, 
•viesaus budo. lerginos, kurios nori- 
e apsivesti atsišaukite. Platesnias ži
lius pei laišsų. V aikinai te nerašo.

T. S. S. .14)
58 VViilovv st., Massėna, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
lašlės, tai p 20— 25 m. be skirtumo ti- 
ėjirno. Aš esu 28 metų vaikinas. Su 

įvirinu laišku meldžiu paveikslėlio.
Joe Dooth (4)

Jen. Delivery, Detroit,Mich.

Pajiškau apsivedimui laisvos ir 
protingos merginos, arba našlės kuri 
'orėtų gyventi ant ūkės. Tarp 20— 
10 m. Aš esu sugrįžęs is kariuomenės 
Turiu didelę farma. Piatesmas žinias 
;uteiksiu per laiškų. Atsišaukite.

Sgt. J, M. Bražensky (5) 
15th Co r 1. VV. Scott Sta.

San Francisco, Gal.

5
-- ----- r-------- -

DARBI N ,.\K L GYVENIMAS
Vienintelis pačių Lietuvos darbi

ninkų leidžiamas Laikraštis. Lietuvos 
profesinių sąjungų laikraštis. "Dar
bininkų Gyvenimas” rašinėja dau
giausia žinių iš Lietuvos darbininkų 
judėjimo. "Darbininkų Gyvenimu ne
svetimi ir visi kiti Lietuvos reika
lai ir jie jame spindi darbininkų dva
sioje šviečami.

"Darbininkų Gyvenime” spiečiasi 
gabiausios Lietuvos darbininkų, dai
nių, literatų. "Darbininkų Gyveni
mas" vedamas nuosakiausiųjų socia
listų dvasioje ir budriai stovi dar
bininkų reikalų sargyboje.

Jei nori surasti Lietuvoje savo gi- 
I minės ar pažįstamus, siųsk į ”Dar- 
; hininkų Gyveninių” skelbimus ir vi- 
I suomet tavo reikalai bus patenkinti, 
į Skelbimų kaina I doleris.

Jeinori savo draugams Lietuvoje 
i padaryti dovaną, tai užsakyk "Dar- 
| bininkų Gyvenimą." Kaina metams 6 
doleriai, pusei metų 3 doleriai.

Ir pats užsisakęs "Darbininkų Gy
nimų" daug įdomių dalykų iš Eigu
vos darbininkų gyvenimo” patirsi.

"DARBININKU GYNIMO" adre
sas:

Lithuania. KAUNAS, l'gnagėsių 
gatvė No. 12a.

Profesinių Sųjungų Centralinis 
Biuras.

"Darbininkų Gynime redakcijai.
Prašome ir visų kitų Amerikos 

-ocialistų laikraščių šitų skelbimų in
dėli.

Pajieškau apsivedimui merginos ai 
sašlės laisvų pažiūrų, ramaus budo ir 
iailios išvaizdos. As esu našlys 40 m. 
vriu verties 14 tūkstančių. Atsišau- 

• ite prisiųsdamos paveikslėli Vyrų 
neldžiu nerašinėti.

A. L.
429 So. Halsted St., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos ai 
•aslės. i.uo 18 iki 30 metų. As esu 25 
netų vaikinas. Meldžiu atsišaukti pri 
•iunčiant paveikslėli.

J. J. Plaska.
'212’į Russell st., Detroit,Mich.

norėčiau susipažinti ii apsivesti su 
ietuvaite. Geistina kad butų laisva, 
gražios išvaizdos, .tarp 23—33 metų 

kad atsišauktu is Hartfordo apie- 
inkės. Norėčiau ypatiškai susipažinti 

P. J. B-k.
’ O. i>cx 62 Sta. A. Hartford, Conn.

Pajieškau inteligentiško vaikino, SU 
<uriuo galėčiau apsivesti. Turi būti 
-.ek-tiek apsipažinęs su mokslu. No- 
ėdanii platesnių žinių kreipkitės šiuo 

antrašu;
Miss O, Soro.

I ■ 1 ■ M st.,__________Chicago, III.

Pajieškau išmintingos ii- gražios 
nerginos apsivedimui. Esu 24 metų 
Malonėkit sfisipazinti ir prisiųsti ša

šu laišku. Paveikslą 
(3) 

911 Kenton St., 
Springfield, Ohio.

vo paveikslą 
gražinsiu.

■ J. C. N.,

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arp 19—22 m. Turi būti iaisvų pa- 
iiurų ir maž-daug prasilavinusi, svei
ko proto, mylinti šeimyniškų gyveni
mų. Atsišaukite, prisiųsdamos pa- 
/eislėli. (5)

P. J. L.
444 Franklin St.,

•Phiiadeiphia, Pa.

> Pajieškau apsivedimui merginos, 
ubą našios, ne jaunesnės 20 m. ir 
nesenesnės 30 m., kuri mylėtų dorų ir 
• utikimiĮ. Aš esu 30 metų vaikinas. 
: Įaiesnias žinias suteiksiu 
Prisiųskite paveikslėlį.

St. An.
2160 Wešt Lafavette Avė:, 

Detroit, Mich.

laišku.
(4)

REIKALINGI AGENTAI
Rinkimui apgarsinimų ir antrašų. 

Atsišaukite tik tokie, kurie galėtų 
iuoti paliudijimų kur dirbo už agen
tų. Kitokiems nėr atsakymo. (?) 

STROPAS AND C0.
92 VVarvick si., Newark. N. J.

REIKALINGAS PARTNERIS dei 
ipmokėjimo patento naujam išradl- 
nui. Išradimas iabai naudingas. 
Klauskite ypatiškai ar laišku. (4) 

J. Vaitch
4 41 2-nd Avė., Pittsburgh, Pa.

REIKALINGAS KRIAUČIUS prie 
^ostumeriško darbo. Darbas geras ir 
jeram kriaučių; gera, pastovi vieta, 
įsišaukite: , (3)

M. Ramanauskas
4 Lafayette St., Worcester, Mass.

GALIT PADARYT iDIDELIAS 
ŠTUKAS.

Iš keturių.bolių padarysi gerų štu- 
;ų. Tarpe pirštų pasirodo bolė, paš
tui bolės vėl pradeda pranykti; lie
ta trys, dvi, viena ir paskui prapuo- 
a paskutine. Šitų štukų daro geriau
si štukoriai ir jus galėsit-ją padaryti, 
ei turėsit sekretą ir tas boles. Kai
ta $1.75 ir $2.00.

NUM. 2. Galit padaryt kad viskas 
nuo stalo bėgtų žemyn; paskui stalas 
pats pašoka augštyn. Yra stebėtina 
štuka, visi pradeda brotis. Kairia 
.1.00 ir $1.50.

MAGIJOS (?)
’. O. Box 7"2, Waterbury, Conn.

DAKTARAS NAMUOSE.
Tik kų išėjo iš spaudos nauja kny

ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolė.-,, 
šaknįs, žiedai, lapai ir tt.. nuo ko
jų ligų yra vaistai ir kaip vartoja- 
na. Su lotyniškais užvardijimais, 
.aip kad kiekvienas gali juos gauti 
bde aptiekoje. Be to yra daugybė 
geru pamokinimų slaptybių ir re cep- 
:ų. Tokia knygutė yra reikalinga 
kiekvienam. Kaina $l.<)0. (12)

M. ZLKAITIS
451 Hudson Ave„ Rochester, N. Y.

Pa ji e škau apsivedimui lietuvaites, j 
>e skirtumo tikėjimo, tarp 30—35 m 
turi būti linksmaus budo. Aš esu’ 
inksmaus ir meilaus hudo. Platesnias 
inias per laišką suteiksiu. Atsišau- 
-lte- . (5)

Prenkis B
126 Thompson St., Buffalo, N. Y.

NORĖČIAU PIRKTI Motor cykie. 
Kas turite, praneškite ir kiek reika
laujate. Tuojaus. (3)
P. O. Box 158, Stoughton, Mass

I ajieŠKau apsivedimui merginos, 
nuo 25 iki 30 metų amžiaus. Aš esu 
» metų. Mergina, kuri norėtų apsi
vesti su paprastu darbininku, atsišau-
Mie.

J. Tomashauskv
ilH Greer. St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 28 metų, kuri mylėtų gra- 
0 ir sutinkantį gyvenimų. Aš esu 
” arnatninkas. Su pirmu laišku 
neldziu paveikslėlio. Vyrai tegu n<*- 
aS°’ . ' (4)'

, , „ A- Dapsis
12.8 Callagher St.,

So- Saginaw, Mich.

Pajieškau ____ ___
nuo I* iki 25 metų; aš esu 29 m? 
’iu $8,501) vertės namus, todėl su 
Tllirais i •

manim arčiau susipažinti, ma- 
su laišku prisiųsti ir savo pa- 

" (3,

merginos apsivedimui, 
tu- 

nigais nejieškau. Mergina kuri 
’Ų SU r'-'-’— •
lonekit su laišku prisiųsti' ir savo 
veikslų.

F. Rymko,
716 E. 92-nd place, Chicago, III

Pajieškau ap^vedimui merginos, 
I arba našlės be - vaikų, ne jaunesnės 
i kaip 19 ar 34 irsetų. Laisvų pažiūrų ir 
'sutinkančios imti civilį sliubą. Manu 
; profesijos mokslas — fotografista.s. 
Amžius 35 metų. Su pirmu laišku pri- 
siųskit savo paveikslą. Atsakymą 
duosi kiekvienai. (4)

J. P. Siek.
1034 Westchester Avė..

Bronx Ncvv Y’ork N. Y,

SEKRETŲ KNYGA.
Labai, yra naudinga ir reikalinga 

tiekvienam skaitytojui, ypatingai ve- 
lusiems, vaikinams ir merginoms. 
Knyga laimės ir sveikatos. Prisius
ite dvi po 2 centus pašto štampas, 
nęs prisiusime. Rašvk pas:

S. M. GALVIN, P. O. BoX 95, 
Bedford, Ohio.

Ši knyga tik kų tapo išleista per 
>atyrusius specialistus dėl labo vi
siems. Siųskite greit, nes kas pirme
snis prisius, tas greičiau ir gaus. Jau 
.urime daug užsakymų. (5>

PATERMES 
MERGINOMS.

Apie lyties dalykus parašė M. H. 
Sanger, vertė iš anglų kalbos J. Sro
vus ir iš'eido gana skaitlingai. Bet 
pirma laida jau išsibaigė. Taigi ant
rų laidų kad atspausdinti ir pridėti 
-peciališkai • moterims patarimų, ko
rių pirmoj laidoj nebuvo, F. Stropie- 
nė parūpins minėtus patarimus, kad 
ūekviena moteris žinotų, kų daryti 
r kaip daryti, kad būti svei
ka ir laiminga ir kad nereikėtų daug 
linigų išleisti visokiam gydimuisi. 
Knygos turinį neminėsiu, nes kaip 
žinoma, pirma laida buvo 120 pusla
pių. su paveikslais, prie antros lai- 
ios bus speciališki virš minėti pata
rimai pridėti, tai knyga bus da di
lesnė. Moteris pilnai užsiganėdins.

Šiuom kartu bus antros laidos at
spausdinta tik tiek, kiek Lūs užsa
kymų — ne daugiau. Kurios neužsi- 
•akys dabar, tai negales gauti, taigi, 
moterį*. užsisakykite dabar, nes vė- 
iau negausite nei už kelis dolerius, 

ka dabar už dolerį gaunat.
Siunčiant užsakymų siųskite nioney 

orderius ar popierinį dolerį su jūsų 
vardu, aiškiai parašytu, ant vardo: 

.MRS, F. J. STROPUS
8 laring St., So. Boston, Mass.

NUSIPIRK NOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
i ištepk veidų mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidų tyru ir skaisčiu baltu. 

I Toji mostis išima plėtmus raudonu.s 
i juodus arba šlakus ir prašalina viso- 
i kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
ir štampomis.

J. RIMKUS.
P. 0. BOX 36, Holbrook, Maaa.
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Vidurine Europa

Truc trar.slation fiieu with the post- 
mastęr <.t Boston, Mass. *o» January 
21, 1920, as reųuired by the Act of 1 
October 6, 1917.

Caro užmušė
ju

Šaukias Amerikon

Kl'R DINGO
AGITATORIAI

Kuomi "Keleivis” perspė
jo lietuvius darbininkus, kad 
jie prie komunistų nesidėtų; 
kuomet jis aiškino, kad šita 
beprotiška agitacija griauti 
socialistų organizacijas, o 
tverti anarchistišką komu
nistu partiją, yra provoka
torių darbas, tai daugeliui 
rodėsi, kad "Keleivis” čia ei
na prieš darbininkų reika
lus.

Bet nepraėjo daug laiko, 
kaip pasirodė, kad "Kelei
vis” sakė švėnų tiesą. Pasi
rodė, kad ta komunistų par
tija ištikrujų buvo provoka
torių suplenuotos kilpos 
darbininkams. Ir žmonės, 
kurie nepaklausė draugiškų 
"Keleivio” perspėjimų, šian
dien ra uja sau plaukus nuo 
galvos, šimtai šeimynų iš
ardyta. tėvai atskirti nuo 
vaikų, vyrai nuo moterų — 
liko tik ašaros ir skurdas.

Tai vis "komunistų” agi
tacijos pasekmė. O kur din
go agitatoriai? Kur pasidė
jo tie žmonės, ką per spaudą 
ir laikraščius kurstė darbi
ninkus "kelti revoliuciją” ir 
vykinti "proletariato dikta
tūra?" Kur šiandien yra tie 
"veikėjai,” ką sutvėrė komu
nistu partiją ir parašė anar- 
chistišką jai programą? Ar 
nors vienas jų paimtas? Ne; 
jie išnyko kaip kamparas! 

vvriausis kak'Kas Jie buvo-iškur atėJ'° ir 
Jpažino. kad. kur dingo — niekas nežino!

* ** k/'.

. X

Savo laiku "Keleivyje” 
buvo rašyta, kad bolševikų 
teismas pasmerkė miriop 
komisarą Jachontovą, kurio 
Įsakymu buvo nužudyta ca
ro šeimyna. Maskvos "Prav- 
da” dabar praneša apie tai 
šitokių smulkmenų:

Draugui Matvejevui pir
mininkaujant, Revoliucinis 
Tribunolas (teismas) po 
dviejų dienų klausinėjimų 
užbaigė bylą dėl nužudymo 
buvusio caro Mikalojaus Ro
manovo, jo žmonos Aleksan
dros, jo dukterų Olgos, Ma
rijos, Anastazijos, ir kelių 
kitų žmonių su jais.

Kaip liudymai parodė, iš 
viso buvo užmušta 11 asme
nų. Dėl šitos užmušėjistės į 
buvo kaltinama 28 žmonės; 
tris jų, Gruzinovas, Jąchon- 1 
lovas ir Maliutinas, 
Ekaterinburgo 
nariai: dvi buvo 
Maria Apraksina 
veta Mirinova, 
buvo raudonos 
oficieriai.

Po ilgo liudininkų ir kai
tinamųjų klausinėjimo, buvo 
atskleista visas užmušėjistės 
vaizdas. Caras ir visi kiti 
buvo sušaudyti. Buvęs Eka
terinburgo Sovieto narys 
Jachontovas, 1 
tininkas, prisipažino, __
caro nužudymą jisai suorga
nizavęs. Sulyg Jachontovo 
liudymų. syki buvo bandoma 
caras nežudyti dar Tobols- 
ke jam būnant, bet sar
gams pąiutus, pienas tuo
met nenusisekęs. Paskui ca
ras buvo perkeltas i Ekate- 
rinburga ir kuomet artinan- 
ties prie to miesto Čeko-slo- 
vakams tarp vietos Sovieto 
pasidarė suirutė, jis. Ja
chontovas, kaip nepaprastos 
komisijos viršininkas, Įsakęs 
caro šeimyną ir visus jos ar
timuosius sušaudyti.

Jachontovas prisipažino 
buvęs prie caro šeimynos nu
žudymo ir prisiėmė užtai ant 
savęs atsakomybę, tečiaus 
už lavonų apiplėšimą jisai 
sakėsi esąs nekaltas. Jachon
tovas sako, kad paskutiniai; 
caro žodžiai buvę; "Už ma
no mirti mano žmonės pra-Į 
keiks bolševikus!”

Pasakius savo prakalbas! 
prokurorui ir apgynėjams, 
Revoliucinis Tribunolas pri
pažino, kad už nužudymą ca- j 
ro ir kitų kaltas tiktai vie
nas Jachontovas. ir pasmer
kė ji sušaudymui. Gruzino
vas, Maliutinas, Mironovas 
ir 9 raudongvardiečiai buvo 
atrasti kaltais už apiplėši
mą lavonų ir buvo taip-pat 
pasmerkti sušaudymui. Ki
ti išteisinti. Ant rytojaus 
teismo nuosprendis buvo iš
pildytas ir visi pasmerktie
ji sušaudyti.

buvo 
Sovieto 

moteris, 
ir Eliza- 

o likusieji 
gvardijos

y

4
A.'V" įĮy?.

Į-[ERBERT
Eropoje:

HOOVER kalba apie vaikus

0 nesusipratę lengvo budo 
darbininkai, kurie tų agita
torių paklausė, šiandien 
areštuojami tūkstančiais.

1 Ar tai buvo ne aiški pro- 
‘vokacija? Socialistų Partija 
suskaldyta, darbininkų ju
dėjimas suparaližiuotas, jų 

{vienybė sunaikinta, ir da
bar. kuomet visa tai atlik
ta. inžinieriai viso to velniš
ko darbo staiga prapuola, o 
prasideda urminiai areštai 
ir deportavimai. Pats Ju- 
došius didesnės pardavystėsį 
nebūtų padaręs! r v*

i

Pasaulyje yra apie 5,000 
skirtingų kalbu. Anglų kal
ba kalba 160.000,000 žmonių 
vokiečių — 110,000,000; ru
sų — 100.000,000; francuzu 
— 70,000,000: ispanų — 
50,000,000; italų — 50,000,- 
000 ir tt.

TEISYBĖ MUSU PAMA
TINIS PRINCIPAS.

i Praeityje paprastai buvo 
| manoma, kad kiekvienas ap- 
i skelbimas reikia imti su tu- 
iu nepasitikėjimu. Didelė 
atmaina Įvyko dabar. Kiek
vienas teisingas išdirbėjas 
stengiasi privengai netei
singo ar pusiau teisingo 
garsinimosi. Visi jie užgy- 
rė Pasaulio Apskelbimų 
Assočiacijos Kliubą, kuris 
paskelbė, kad pamatiniu 

; apskelbimuose principu tu
ri būti teisybė. Tas visuo- 

imet buvo musų principu 
'Trinerio AmerikoniškasKar 
taus Vyno Elixeris niekados 
nesiskelbė panacija. t. y. 
vaistu, pagelbstančiu visose 
ligose. Šitas vaistas visuo
met buvo siūlomas tik tam 

i tikrose ligose, kurioms pa- 
gal medicinos mokslo paty- 

Įrimą gelbsti ji suderantis 
dalykai. Vadinasi: vidurių 

į užkietėjime, nevirškinime, 
nesant apetitui, galvos skau 
dėjime, išpūtime, nervišku
me ir kituose blogumuose, 
paeinančiuose nuo skilvio 
betvarkės. Visus Trinerio 
vaistus, kaip ve: Trinerio 
Linimentą, Trinerio Sedaty- 
va Kosuliui, Trinerio Ange- 

įlica Kartų Toniką ir k. ga- 
I iite gauti pas savo aptieko- 

Tas yra tiesa. — Jo- 
seph Triner Co., 1333-43 So. 

TTI o „ ,, . . . . Ashland avė., Chicago, III.Lž buv. Valst nibez.n k.ma $2., pi- f ht 19]9 ,Jos Co }
Kai tun but nnsiųst. :.~calnc. ‘ J

|

FRANCUZIJA ŠAUKIA 
1920 NAUJOKUS.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad greitu laiku bus pašauk
ti kariumenėn 1920 metų 
naujokai, nes 1918 metų 
naujokai balandžio mėnesy
je busią paleisti.

MOTERIMS PLAUTIS 
CIRKšLĖ $1.75.

Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi- i 
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su l 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus. (?)!1'1US.

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

nigai tari būt nrisi'jst
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“Tukstnčiai išmirs jeigu negaus ap- 
ramos, sistematiškai maisto ir prie
žiūros, teikiamos iš pašalių”

Jis pargabeno gyvus faktus iš Europos a pi it padėjimą vaikų, kuriuos privalo žinoti 
kiekvienas jautrios širdiies vyras ir moteris giminės ir draugai.
Jis apipasakoja Amerikoje gimusiems tokioje formoje ten padėjimą, kad jie atsišau
kia ant jo balso.
Padėjimas, žiemai prisiartinus, eina kas kanas blogiu. Jis neturi ganėtinai reikmenų 
aprūpinimui visų vaikų. Jis reikalauja paramos visų svetimtaučių organizacijų Ame
rikoje, kurios žino padėjimą jų pačių šalyse, gari ir nori paduoti pagelbos ranką.
Ponas Hooveris. pasiryžo surasti kuogreičiausiai pašalpą badaujantiems vaikams Eu
ropoje. tarpe Amerikoje gyvenančių, kurie žino padėjimą Europoje.
The Inter-racia! Council, suoi*ganizuotas 1919 m., prisideda jam pagelbon tvirtai suri
šus vienybėn, ranka rankon dirbant, galima patarnauti tiems, kurie pagelbos reika
lauja ir tiems, kurie ją nori suteikti.
The Inter-raciai Coucil, gali tai atlikti, nes turi narių kiekvienos tautos, kaipo dalį or
ganizacijos. Tie nariai buvo rekomenduoti per jūsų pačių organizacijas, sudarymui 
tvirtos tarptautinės spėkos Amerikoje.
Jo nariai žino, kad tik per susipažinimą vienų su kitais, galima rišti bendrus klausi
mus. kurie visus lygiai apeina. Jie žino kad tik per supratimą aiškiai reikalus gali su
eit prie bendros sutarties ir nuveikt sunkiausius darbus.
Susiartinimui vienų su kitais, buvo sutvertas Inter-rac-ial Council. Ir,dabar, šitas 
tvirtas tautų sąryšis ir stoja su visa gale vienybėn prie pono Hooverio organizacijos, 
kad padauginus spėkas Amerikoje, kurios teikia pagelbą badaujantiems vaikams 
Centralinėje Europoje..

I

benkut

Vardas ir pararti?

I

v-
£■

i

Gatvė ir numeris 

M iestas..

120 Broadway, New York

hiter-racial 
Council

-K * * ■* -K

Nuga-Tone

i

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR JfiOTERES.
Turėdamas sunaikintų Sveikatą ir Spėkas ^turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą, veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nx?ga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dosini  tęs visu žmogaus 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomvlavimas vidurio, gnzai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžims, anemia, kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralgia, stok2s energijos, nasilpne- 
jtmas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka ne* v U 
pajiegos, skisto vander.iuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna ralis kūno ir kožna jo veikme remias* ant. nervu pajiegos, 
kurios didžiaasei užlaiką geram stovioje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo., Nuga-Tone yra Jabai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir a bei no sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie-yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadr.nčiu sudėt.in'U vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir 
Fosforą-m ai s tu s rtel Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinąs? regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
ntiodinies atmatas. Niera daugiaus gnzu ir sunutimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuea-Tone duos Jums stebuklingu 
apetitą, via ra gruonaulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu 
daromu pr.protę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, primine 
skonj >r vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems. _ ,

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Preke Nuga-Tone yra jienaf (tl-OO) 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, *5** 
gydymo. Galėto pirkti seses bonkūtes, arba šešius menesius gydymo už pmMro* 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir Jeigu ne buai ?•“
sėkmių, sugražink bonkute hr pilsus, o mes ūmai sugrąžisime jusu pinigM®- iraganta 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

PRISIUSK SAVA PASTF.LIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
Vational Labora*ory, L. 2!—537 South Dearbom St., Chicago, III.

*•
Gerbiamieji: Id^du čiorais $...................ir meMziu prisiųsti man

Nuga-Tone.

LIETUVIŠKA 
BANKA

279 HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

LIETUVIŲ ATYDAI!
Į visas Lietuvos vietas, kur tik gali 

pasiekti paštas, MES NUSIUNCIA- 
ME PINIGUS, gvarantuojam už jų 
pristatymą.

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

Rubliai 100 — $5.00
Lenkiškos Mark. — 100 — $2.00 
Vokškos Mark. 100 — $2^0
Kainos mainosi, bet priduodam 

artymiausią kursą.
įsteigiamas ir veikiamas kapitalas 

$500,000. (7)
VAL. BACHEVICIA

279 Hanover Street,
Boston. Mass.

VIENATINIS LAWRENCE

Kriaučius
kuris pabaigęs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ- La
bai gražiai siuva visokius RUBUS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš »erw 
audeklo ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sitikrinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis:’ (?)

P. Valiulis
42 Yt HAVERHILL ST. 

LAWRENCE. MASS.

• Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Ka’sįmasi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom s. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. •

Vyrai ir moterjs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų. 

f o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 

' lengvai prašalinti. .Nebus
daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitu nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

RUFFLE®
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais snvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

• RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
Rl'FFLES. jei turite pleiskanų.
, Jus aptiekininkas parduos jums už bjtc. bonktitę. Mes taipgi 

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo ju-ų 75 centus pačto 
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiuo adresu:

. AB. RICHTER 6 CO., 326-330 Rrcadvray. New York

ŠIFKORTES Į KRAJIJ
Su džiaugsmu jums pranešame, kad mes galime jau siųst

PASAžIERIUS
I LIETUVĄ, LENKIJĄ, GALICIJĄ, BUKOVINĄ. 
RUMITNIJĄ ir ČEKO-SLAVIJĄ.

.Rašykite arba ateikite tuojaus užsisakyti vietą, kad 
nepasivėlintumėt ant laivo.

N. H. BERNSTEIN Ine,
STEAMSHIP AGENCY

193--105 SALĖM STREET, BOSTON, MASS
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PATARMES MEItCINOMS U-l E 

LYTIES DALIMS JAL 
SPAUDOJE.

Minėtą knyga parašė M. H San- 
ger, verte J. Stropus iš an-lu kalbos.! 
Antroj laidoj bus prirengta uau-d' 
gų, naujų patarimų, kokių 1.. ųū-'„ 
pirmoj laidoj. Šiuose patarimuose bus 
parodyta, ka daryti, kad būti sveika: 
k laiminga. Taigimoteris, ku,jt 
neužsisakėt laukiamos knyos 
užsisakykite tuoj. Rašykit" t 
juodyla (ne paišiuku). Išpirkit i 
orderį, ar popierinį doleri ’\1 
laiškų, užrašę kam ir nuo ko 
čiama.

F. J. STROPUS
8 Loring St., So. Bo,ion. M

• r AsA Li’OS Sii;NTINIAF NU
EIS I LIETUVĄ BE JOWU

I 
i 
i KLIl ČIV-
| Pašalpos siutimai siunčiami 

r e ~ ;per musų Bendrovę nueis į Lie-
Zapyškis, Kauno apskr.— Vokiečių plėšikai Kelmėje, i tuvą, nes mes pilnai apdraudžia- 

Gruodžio 27 d. jyjko rinki-1 Kelmė. — Jau ir iš musu 2ne (inšiuriname). Mes apdrau- 
J 'al'čihus lan bą. Pa- iapjeiinkės išsikraustė vo- 

d®1 . kandidatų kiečiai. Traukdamiesi bai-
paaiskejo, kad vienas kanai-Ljaj p^šė žmones, imdami žinkelio stočiai Lietuvoje, kur at 
datas, buvęs viršaitis *'y į arklius, vežimus, drabužius, siėmėjas gyvena. Apdraudzia- 
nie.aen0 nestatytas. ' ^nas žodžiu sakant, kas tik jiems me nuo ugnies, sugedimo tavoro, 
rinkimų komisijos narys;pasipainiojo, to ir nebema-Y-*-*—.«--------—
paklausė, kas pastate p. M-|įySi. Gruodžio 4 d. miestely-' kariškų periškadų. Mes aplaikę

j ŽINIOS IŠ LIETUVOS
I -r-c-

draudžiame visus siuntinius nuo 
musų sklado iki arčiausiai gele-

Apdraudžia-
3 me nuo ugnies, sugedimo tavoro, 

. ' pavogimo, paskandinimo laivo ir

n
jį Progress Shoe Manufacturing Co

kandidatūrą ir kur yra 25 
žmonių parašai, kaip to rei
kalauja įstatymas. Jam bu
vo atsakyta, kad tasai dok li
mentas raštinėj. Nuėjęs raš- 
tinėn, gavo atsakymą, kad 
dokumentas komisijoj. To
kiu budu šis dokumentas bu
vo žinomas tik kai-kuriems 
komisijos nariams, arba jo 
visai nebuvo. Tuo tarpu nuo 
kitų tokie raštai buvo reika
laujami Tie patys komisi
jos nariai protestavo prieš 
darbininkų statomą kandi
datą T. J.; kitą kandidatą 
išbraukė dėl to, kad nepasi
rašė užtenkamai žmonių 
Dėl to atsisakė dalyvauti 
rinkimuose vienas sodžius.

Vienas iš rinkikų.

Sustojo ėję "Socialdemok- į 
ratas” ir "Tauta,” bet jų su
stojimo priežastys Įvairios. 
’'Socialdemokratas” ne pats 
savo noru sustojo, bet ji ap
linkybės privertusios nutil
ti. "Tauta” gi musų tarybi- 
ninku laikraštis, kurio pasi
rodė tik 9 numeriai, sustojo, 
rasi, dėlto, kad nebuvo kam 
ja skaityti.

"Liet. Ukin.”

Latviai vargina lietuvius.
Latviai buvo užpuolę Ma

žeikius ir norėjo juos užim
ti, bet pavartąus ginklus 
gavo pasitraukti. Latvių ka
reiviai eidami nuo Prekulės 
ant Palangos plėšia ir rekvi
zuoja lietuvius Darbėnų, 
Palangos apielinkėse. Pa
langos parapijoje latvių ka
reiviai užpuolė vieną ūki
ninką ir peršovė per langą 
auklę, sėdėjusią trioboje su 
kūdikiu ant rankų. Dabar 
vėl sulvg gautų žinių iš 
Bauskės, latvių valdžia yra 
paliepusi iki 17 sausio vi
siems lietuviams arba prisi
rašyti prie latvių (priimti jų' 
pilietybę) arba išsikrausty- į 
ti iš Latvijos, bet savo turto 
neleidžia su savim išvežti.

—
Tarybos su latviais.

Mintaujuje 15 sausio bu
vo įvykusios latvių lietuvių 
komisijos dėl valstybinių ri
bų. Pasitarimas, lygiai 
kaip Valke ir Dorpate, ne
privedė prie jokių aiškesnių 
pasekmių.

s

lam
.izdė* 
Ii jos,

PAŠA L LIO

Kiekvienas 
turis prisius 
pasiųsime 12 
ių’ \ - 
Italijos, Šveicarijos,

CHAS. URBONAS
342 VVest 34-th St.. (.hiiujjo,

vi

TURTAS:
Pinigu ant rankų .... $7311*22 
Tavoras ant ranką . . 46,52721 
Pinigai už tavorą .... 13,77I.Nl 
čev efykų darbe.......... 23,193.49
čeverykai gatavi .. .. 3,103.92 
Nanuu-jsteigimai .... 39,723.73 
Kauc. ir Įmok, pinig. 2,508.53

Viso ....................   ^136,339.93

.... $!2,."ri0.96
.... 24,900.00

VAiZDELLU-PAVEIK-
SLfLlAI.
“Keleiviu” 

savo- udrtsj j 
puikių l*a>uu 

kurie yra pa: i n
_____ v J,
■te. Reikalaukite p;u:

r
I<baksus. persiuntimo ir apdrau- 

dos lėšas, išduodame pakvitavo- 
nę su pilniausia apdraudos gva- 

pancija. Taigi, jūsų siuntiniai 
i Putinai taps persiųsti arba gu
lsite pinigus atgal jeigu kas atsi
tiktų. Taigi, siųskite pageltą 
savo broliams ir gentims Lietu
voje, nes jie reikalauja drabu
žių, avalo, maisto ir kitokių gy
venimui reikmenių. Dabar jau 
baigiame pildyti laivą, kuris iš
plauks i Lietuvą trumpame lai
ke. Dėl platesnių informacijų 
rašykite Į Lietuviškai-Tarptau- 
tišką Prekybos ir Pramonės Ben
drove. idėdami už du centu mar
ke. ‘ ‘ (9)
SLAVONIAN TRADING

CORPORATION, Ine.
13—21 Park Row, .New York.

je nušovė moteriškę niekuo 
nekaltą, uždėjo kontribuci
jos 2,000 markių, paskesniai 
pasiliko^30 su viršum vokie-’ 
ėių, ir tie žadėjo apsaugoti! 
miesteli nuo kitų plėšiku,} 
jiems miestelis turėjo duoti 
veltui valgyti, papirosų rū
kyti ir pinigų už 4 dienas 
2,000 markių.

Bet štai 7 gruodžio užeina 
didelė partija vokiečių su 
vyriausiu štabu. Greitai su
žinojo, kad čia yra gauja 
pasilikusių plėšikų, surinko 
juos visus, suvadino nusk
riaustus žmones, kad paro- 

-. dytų kam kokia skriauda 
’ padaryta. Iš tų 30 pleiškų 

i 12 pasmerkė ant sušaudy- 
I mo. ir tą pačią naktį iš 7 Į S 
i sušaudė. Tiktai vienam iš ji 
} pasisekė sužeistam pabėgti 

Ji dvarą, šito sužeisto butą 
; kataliko. Rytą prašė par

vesti kunigą ir taip apru 
pintas šventais sakramen 

: tais mirė. T uos likusius su
šaudytus ryto metą nuvežė 
[ant rinkos ir suvertė Į eilę 
(pusplikius: baisu buvo pa 
'žiūrėti žmonėms, savo am- 
įžiuj to nemačiusiems. Gruo
džio 9 d. dar vieną sušaudė 

i o likusius gyvuosius arešta 
■ vę išsivarė toliaus. Sušaudy 
tuosius nuvežė už miesto i 
užkasė. Gruodžio 9 no pietį 
vokiečiai išsikraustė suvisu 
Ant rytojaus, 10 d. gruc 
džio, rvtą jau pasirodė Ii e 
tuviu žvalgai ir parėjo se 
nai musų laukti svečiai, lie 
tuvių kariu menė. Miesteli' 

j ir apielinkės gyventojai ėj 
pasitikti, mergaitės bėrė ka 
reiviams sukarpytus spal
vuotus popieriukus, aptie- 
korius p. R. pasakė gražią 
prakalbą, Į kurią vienas ka
rininkas gražiai atsakė 
Žmonės verkę iš džiaugsme 
sulaukė atvadavimo iš vo
kiečių jungo.

Tėvynės sūnūs.
Draudimas įvežti prekių 

Latvijon.
Gautomis žiniomis, Lat

vių Prekybos ir Pramonei 
ministerija draudžia be tan 
tikro jos leidimo Įvežti ii 
užsienio šių prekių: svaigi
namųjų gėrimų, prabangoj- 
ir gastronomijos produktų 
šį nusprendimą sulaužiu
siam gresia prekių konfis
kavimas ir, be to, pabaudos 
pinigais konfiskuotų prekių 
x ertės.

i

!

Latviai paaukavo bolševi 
karas 500,000 rublių.

Rusų pranešimu, 
„raudonieji” 
uadovanojo per 
Latvių sąjungų centro biu
rą 500 tūkstančių rublių la-i 
blausia fronte pasižymėju
siems raudonosios rusų ar
mijos kareiviams. Anot ru
sų pranešimo, latvių 1„.„ 
rastis "Sočiai dem.” rašo, 
kad Rygoje ir Veimare da
roma" kratų ir suėmimų. Su
sekta komunistų organiza
cija. Suimti keli jos nariai.

• v

į

darbininkai BartnmUi, Viikav. apsk. 
dainininkai^ - buvo rinkimai i sa- 
vykdoma)!I,ivydyb€& Rjnkimų me,..

i jokios agitacijos nebuvo ma
tyt, nes žmones nepatenkin
ti pačiu Įstatymu, nes jis 
leidžia keliems žmonėms

L 1 L’— i • • i *• *ii -i. spręsti visus valsčiaus reikar.----- -- -------------- ------------- ‘

lūs. Daug kas rinkimuose vi- Į 
sai nedalyvavo, 
kė statyti savo 
ras.

, kiti atsisa-} 
. kandidatu- i į

”L. U.” Šalininkas, f
__________ i

Pranešimas Visuomenei.
Finansinis Kompanijos Stovis pabaidoje 1919 m. buvo sekantis

ATSAKOMYBĖ:
Už tavorą ....
Paskolos.........
Mortg. ant namo........ 15,000.00
šery parduota už .... 53.513.29 
Procentai ant mortg .. 225.00
Procentai ant paskolų 160.6S •

Viso ...............   ^136,339.93

Apsivogė ministeris.
Rusų laikraštis ”Utro ’ 

rašąs, kad šiaurės vakarų 
Rusų vyriausybės (bermon
tininkų) finansų ministeris 
Engelhardtas pasislėpęs su 
6 milionais rubliu.

("Vien.”)

Žinios iš Lietuvosjaikraščių
Lenkai nori Lietuvos.

Anglų laikraščiai prane
ša. kad lenkai pareiškia nori 
ateinanti pavasari pradėti 
pulti bolševkus Rusjoje, kad 
tik už tatai išdavus sau lais
ve patenkinti savo reikalus 
Lietuvoje. ("Vien.”)
«,, , ■ ■ A ■ ..

LAIKAS, tai PINIGAS

SEKRETU KNYGA
Labai yra naudinga ir reikalinga 

,iekvienam skaitytojui, ypatinga: ve* 
tusiems, vaikinams ir ‘ merginoms 
<nyga laimės ir sveikatos. Prisius* 
lite dvi po 2 centus pusto štampas, 
nęs prisiusime. Rašvk pas-

S. M. GALVIN, P. O. Boxb5, 
Bedford, Ohio.

Ši knyga tik ką tapo išleista nei 
ratyrusius specialistus dėl labo vi
siems. . Siųskite greit, nes kas pirme
snis prisius, tas greičiau ir gau 
turime daug užsakymų.

Viršui paduotas stovis yra atrastas per Certifield Public Accoun- 
tants (valdiškus knygų peržiūrėtojus) Haskins & Sėlis, S4 Statė St., Bos
ton.

Lenkų baudžiava nesiseka.
Rusų pranešimu, visi len

kų žandarų ir policijos mė-Į 
frinimai priversti ūkininkus 
ir darbininkus Minsko gu
bernijoje dirbti dvarinin
kams nepavyko. Daug dva
rininku lauku liko neapdirb- i 
tų. ("Vien”) 1

Į
i

5. r

sromibe
Pavyzdingos šalčiui gyduoles 

per 20 metų — pilių formo
je — saugios, tikros — 

prašalina šalti i 24 va
landas — gripą i 3 

dienas. Geras bak- 
vcukas turi raudo

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

H

!

Airpu* oi iv <*ps>neiuxtuv, juaif 
ir 10c. apmokėjimui perfeiunti- į; 
šų. F. H. Deiano, 729 L *

vaikus šveisf ju dantis

... i

« 
»

f*

s 
i

Mokinkit savo i ■" 
kas rytas ri kas vakaras su at

gaivinančiai fkanin

COCGaTL'3 RĮBBON DECfflftL CF1E3M 
“GERI DANTIS—GERA SVEIKATĄ” 

COLGATE & CO.

ant toiletiniu dalykų yra

kuri parneša namon 
tutyckę

Coigate’s Ribhon 
Dental Crcam

•
Parneša savo vaikams 
sveiku pagalbą. Minai 
parneša saugu, ekonu- 
mišką ir tinkamiausia 
dantų valytoją, koki 
geriausią už. pinigus 
galima pirkti.

ATMINKIT — Blogi 
’ dantjs užnuodina mai
stą, kurį valgei, už
gauna virškinimą ir 
yra priežasčia dauge
lio ligą, kurios vėle.-- 
niame gyvenini?, atei
na ir padaro gj verti
mą nepakeliamu.

Vardas ____
kaip STERLIN’G” ant sidabro.

MES NORIME \ ISUOMENĖS DOMĄ ATKREII*T1.
Kad ši bendrovė yra inkorporuota pagal Massachuse-tts Valstijos 

įstatus ant $100,000.00 ir todėl yra viena iš tvirčiausių ir saugiausių įs-

KIEKVIENAM
Pagarsėjęs gydytojas ra

šo viename savo straipsnių, 
kad turbut nėra nei vieno 
žmogaus, kuriam nereikalin 
gas butų laiks nuo laiko vi
durių išvalymas, nors ir jo 
vidurių veikimas butų regu- 
leriškas. Štai delko Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vy
no Elixeris yra vaistu kiek
vienam. Jis puikiai išvalo vi
durius. Ypatingai jo veik
me, tai prašalinim'as viduriu 
ižkietėjimo, nepadarant jo
kių kitų blogų pasekmių. 
Kitas vaistas, kuris visados 
turėtų namuose rasties, ta? 
Trinerio Sedatyvas kosuliui. 
Jeigu jus lankotės į teatrą 
ar kitą toki susirinkimą, jus 
persitikrint galite, kad k> 
'ėjimas turi savo laikotarpį, 
L y. pavasaris —tai kosulio 
sezonas. Kosulį nuo savęs 
atitolinti geriausiai galima 
minėtu Trinerio vaistu. Jei
gu visi žmonės žinotų apie 
Trinerio vaisto pasekmin- 
gumą, tai jie nei savęs, nei 
kitu žmonių kosuliu nevar
gintu. Galite gauti pas savo 
aptiekoriu ii' visados turė
kite Trinerio vaistus po ran
ka. —Joseph Triner Co., 
3 333-43 So Ashland avė., 
Chicago, III.

PREUMONIA
tankiai seka nepai 
sant persišaldymo 
PRAŠALINK SLOGAb

; HIĮFS 

 

€ASCARA^QUININE

NAUJAS GYDYMAS, KU-! 
RIS PRAŠALINA 

REUMATIZMĄ.
Z5c. VERTES DĖŽUTĖ DYKAI KOŽ 

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

jas ■ būdas reumatizmui -gydyti, apie 
kurį jau tūkstančiai žmonių sako, 
kad tai stebuklingas. Blogiausiuose 
remn^zuK) ligos apsireiškimuose, 
kur jokie vaistai negelbėjo, naujas 
gydymo būdas padarė stebuklą. Pa
sirodo, kad neutralizuojant uric-acid 

ir'.katkiniĮ druską indelius 
kraujuje galima sunaikinti visas nuo
dingas organizmui substancijas ir li
gą greit prašalinti. Atviros opos, 
skausmai, ištinimai, raumenų sukietė
jimas greitai prašalinama.

Naujas, gydymo būdas pirmiausiai 
Mr. Deiano perstatytas pasirodė labai 
geru, ir dabar visur vartoja
mas. Kas turi kenčiančių savo pa
žįstamų tepasirupina gaut 75c., ver
tės vaistų dėžutę ir persitikrina ne
mokėjęs nei cento. Mr. Deiano sako: 
”Del prirodymo, kad Deiano gydymas 1 
tikrai pergali reumatizmą, nežiūrint, į 
kaip užsisenėjusiu jis butų, jeigu ne
sate vartoję šito gydymo budo, aš pa- ; 
siųsiu jum-- pilno didumo 75c. vertes i 
pakelį visiškai dykai, gavęs iš jusu ii 
tik iškirptą šito apskelbimo, jūsų ad- *' 
resą ir 
ino lėšų. _ ___________,__ __

Griiin Sq. Bldg.. Syracuse, N. Y. 
(Siunčiame dykai tik vieną pakelį 

tam pačiam žmogui).

Nors šėrų yra parduota už .... $136.339.91. 
bet viso biznio vertė yra ... $53.513.29,

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

Dabartiniu laiku Bendrovės dirbtuvėje dirba suvirs 100 darbininkų 
ir padaro 30 tuzinų ėeveryku kas dieną. Vietos yra užtektinai, tik reikia 
pinigų aut tavoro ir mašinų, .o išdirbvste tuoj padidinsime iki 60 tuzinų - 

a - dien. Parduoti galima tiek kiek padirbąme, tik reikia padidinti išdir 
v :ę, ir pelnas tuojaus bus didesnis negu dvigubas.

Su pora desėtkų tūkstančių dolerių mes tą atsieksime. Todei ir krei
piamės prie visuomenės šiuom pasiu’yjimu:

Bendrovė turi dar už $46,500.00 šėrų, po $100.00 kiekvieną. Nežiū
rint kad uždarbis tų šėrų prekę dikčiai pakėlė, bet iki 1 dienai Birželio 
(June) Šerai parsiduos ant lygios po $100.00, Daugiau kaip 10 šėrų vie
nas negali pirkti. Po Birželio šėrų prekės bus pakeltos.

Pinigus ir šėrus siųskite čekiais arba nionev orderiais tiesiog Į:

Progres Shoe Manufacturing Co.
88-92 Sprak st., Brockton, Mass.

Direktorių valdyba:
A (h. F. J. BAGOČIUS, i>ET. T A Al ULEVIČIUS,

MiLčius sXP,€Z"’ JU0ZAS VAIOCNAS.

pet. Vaičiūnas, Kak KASTAS yvrgei.iunas,
.............................  *****.................. f

. ^====^==== ================

MOTERIMS PLAUTIS 
čIRKšLe $1.75.

šitą.čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja Ti
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 ju 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus. (?)

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

Už Suv. Valst. rvbežū* kaina |2., ni- 
nigai turi hnt nristiusf-

Išnaudok šią trumpą PROGA pagerinimui savo GYVENIMO An- 
vt>r«k 'aro liuesą laiką į pinigus, o tas galima atsiekti esant AGENTU ! 
Atsišaukite tuojau norinti dirbti, kaip liuosomis nuo darbo valandomii i 
taip ir ištisą laiką, pažymėdami da-bariinį savo užsiėmimą Cr- 
DARBIS. Visą agentavimo mokslą suteikiam DYKAI. * (13)**

THE SEN-RAYTO CO.
6617 Wade Park Avė*, Cleveland, Ohio.
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DAKTARAS NAMUOSE.
i • Tik kų išėjo iš spaudos nauja kay- 
|‘.ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
k aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
B šaknįs, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
jikių ligų yra vaistai ir kaip vartoja- 
j):ma. Su lotyniškais už vardijimais,* 

k bile aptiekoje. fu- to yra daugybė
||‘gerų pamokinimų slaptybių ir re cep- 
J tų. Tokia knygutę yru reikalinga 

kiekvienam. Kaina $1.00. (12)
1 M. ZUKAITIS

451 Hudson Avė., Kochester, N. Y.

Lietuviškai-Lenkiška Aptieka |į į aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kaišoma, tai visada eikit* j 

vr.t 100 Salėm etr., kur rusite visokiu naminiy vaistų šafcnų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos sfcsudėjimo, noo užsiseMjosie ------ -.t—-------- r
mutizmo. tuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plaii- » . P ka,‘ Kiekvienas gali juos gauti
ėių. nuo kosulio ir kitų ligų. Tai ogi turime nou visokiu slaptingų B- 

ir iriausius patarimus suteik ame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame gt-iausius daktaras per telefonų u*- 
dvką. l’odėl jeigu norite gaut ge •— Tįstus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite į APTIEKĄ po numeriu (l)j

100 SALĖM ST BOSTON, MASS.

MOTINA

LAIŠKAMS POP1ERO8.
Popieros dėl laiškų rašymo su 

gražiais pasveikinimais ir eilutėmis, 
tinkaėiomis dabar vartoti ir su dai
liais paveikslėliais ir kvietkimis. Par
siduoda 4 tuzinai su konvertais už 
1.00. Agentams nuošimtis. Adresuo
kite. (10)

Agent For Religions Goods
Box 73. Chicago. III.

—— —. — -fc ... ■ -■—--------------------------- ,

Ai, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš per 
praeitus 1 metus buvaO vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gargimas 
lidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jungties, gerai 
\algyti ir dirbi i. pasidarė smagu vis
kas. Per H mėnesius aš savo paveiksi* 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
raudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
$1.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS ( HEMICAL IN’ST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

■T. BALTRŪNAS, Prof.
17t»7 Habted St.. CHICAGO. ILL.

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.
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KELEIVIS
Nusižudė ant savo moteries 

kapo.
Andai Clark’s Motei vieš

bučio savininkas Max. Fi-
Visokios žiniosį Vietinės Žinios

______ jOticio saviniuKas Aiax. ri-i
Bostono gyventoju skaičius ^ner, 60 metų amžiaus senis, i 

I

MTLSONAS ATIDAVĖ 
KAPITALISTAMS GE

LEŽINKELIUS.
Pereito j subatoj Wiisonas 

užtvirtino geležinkelių klau
simo Diliu ir visi geležinke
liai, kuriuos valdžia buvo 
paėmus karės metu i savo 
kontrole, vėl grąžinami pri
vatinėms kompanijoms. Ka
da valdžių paėmė geležinke-

1EJ

i 

I 

t

Dr. A. J. Karalius

Tel.

ligas 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAS ST.
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

RHKAHNfJK Pairosios Siu* j jos ir Taisytojos 
•‘“MUn’iVa taipgi rankoms užbaigtos 

dirbti faktorėje arba namuose 
Darbas gali būt pristatytas i namus.

Mokestis gera.
NEW SMEATER & BATHING SLIT FAUT. 

119-127 North St, 8-24 New Street,
BOSTON. E. BOSTON.

100 AUKSINŲ 
OO'SS ?11 

1000 AUKSINŲ 
12 $18.00

a
Gydytojas ir 
Chirurgas.

Gydo užsenėjusias

i nuėjęs ant Forest Mills kapi 
Įiiių ant savo moteries kapo 
!nusišovė. Kapinių prižiurė- 

ir't.ijai rado ji ant kapo jfulin- 
parotlo, ’ii augštelninką su peršauta 

savo 
mie-

smarkiai mažinusi.
EederalLs žmonių skaity

mas, nors da galutinai 
nesuvestas, tečiaus |kuvu<’, no. 
Kad Bostono ir abelnai visos Prutine. Priežasties 

nusižudymo velionis 
kam nepaaiškino.

Massachusetts valstijos gy- 
evntojų skaitlius neauga 
taip, kaip reikėtų. Bostoue 
priskaityta lik 816,000 gy

lius, jie buvo suirę. Valdžia ventojų, o prieš 10 metų bu
tą suvirs 750,C»0<). 

daugybę paskelbus giminiu 
nių metini rajioiTą 
do. kad gimimai ku
žėjo, o mirimai p< 
no. Sulvg to rapon 
12 paskutinių nieik 
mimu visoj vaKlij; 
95,607, o mirimu 
Gimimai 
miliniai 
22,214.

visuomenes pinigais juos 
sutaisė, pristatė <’ 
naujų vagonų, nutiesė nau
ju linijų, kas padarė jai 
$71 5,5(m i.oop nedatekliaus. 
Ir dabar, sutaisytus visuo
menės pinigais geležen ke
lius, ponas Wilsonas grąži
na geležinkelių kompani
joms kaipo ”prezentą.” Vi
si geležinkelių darbininkai 
kėlė prieš tai protestus, 
bet tas nieko negelbėjo.

GELEŽINKELIŲ STREI
KAS FRANCUZIJOJ 

PASIBAIGĖ.
Iš Paryžiaus pranešama, 

kad generalis streikas ant 
Prancūzijos geležinkelių pa
sibaigė 1 kovo vakarą. Ge
ležinkelių direktoriai, susi
taikė su darbininkų atsto
vais ir Nacionalė Sąjunga 
Įsakė darbininkams grįžti i 
darbą. Sutartis Įvyko sulvg 
darbininkų progiamos.

Genefalis streikas buvo 
apskelbtas pereitoj subatoj. 
Tai buvo padaryta iš užuo
jautos Paryžiaus, Ljono ir 
Viduržemės geležinkelio 
kompanijos darbininkams, 
kurie buvo sustreikavę dėl 
pavarymo iš darbo vieno 
darbininko užtai, kad jis pa
metęs darbą nuėjo unijos 
susirinkimam

NUSKENDO LAIVAS SU 
ANGLIMIS.

Pereitos subatos naktp 
garlaivis ”Dover’ susidūrė 
su laivu ”Tabor,” kuris 
plaukė i Portlandą su angli-j 
mis, ir paskandino pastarą
jį. Anglinis laivas taip grei
tai nuėjo jūrių dugnan, kad 
darbininkai vos tik spėjo 
nuo jo pabėgti.

NEW JERSEY SENATAS 
NORI ALAUS.

New Jersey valstijos se
natas šį panedėli užgyrė di
liu, kuris reikalauja, kad 
hutu leista daryti 3* - pro
centų stiprumo alus. Rilius 
tapo perduotas atstovų bu- 
tan. .

2r

augsies- 
teisni:'.- 

Mariono-

Prisipažino prie IriUtės
Pereitą savaitę 

nvsis kriminalis 
nagrinėjo bylą 
Sproul, Komunistu partijom
sekretorės, kaltinamos kur
styme varu griauti valdžią. 
-Jinai buvo traukiama atsa
komybėn už du prasižengi
mu. Savo prakalboj 19 spa
lių š. m. jinai raginusi nai
kinti privatinę nuosavybę 
ir varu griauti valdžią. An
tru kartu lapkričio 13 d. p. 
m. jinai aiškinusi komunis
tų partijos manifestą ir ra
ginusi žmones kelti revoliu
ciją. Prie šitų kaltinimų 
kaltinamoji prisipažino. 

Teismas tečiaus da neišdavė 
jai savo nuosprendžio.

GEN. BLISS SAKĖ ŠVIE
SON I I NESIUSTI KA- 
RIUMENĖS RUSIJON.
Washington. — štabo vir

šininkas gen. Mareli liudyja 
dabar kongrese, kad prezi
dentas VVilsonas siuntė Ru
sijon ir Sibiran Amerikos | 
kariumenę, nepaisydamas! 
generolo Blisso, kuris tuo-j 
net buvo sąjungininkų Vv- 
siausios Karės Tarybos na
rys ir patarė Amerikos ka
riu menės Rusijon nesiųsti.

Birutės Kanklių Choro 
koncertas.

Pereito nedėldienio vaka
re Lietuvių salėj buvo Biru
tės Kanklių choro sureng
tas koncertas. . Koncerto 
programas buvo gana tur
tingas. Kadangi įžanga bu
vo veltui, tai žmonių prisi
rinko labai daug. Buvo ren
kamos ir aukos kalinių liuo- 
savimo reikalui. Sako, su
rinkta virš šimtas dolerių.

Šidlauskas atidarė naują 
aptiekę.

Aptiekorius K. Šidlaus
kas, kuris laiko didelę save 
aptieką kertėj C ir Broad- 
way gatvių So. Bostone, 
pastaruoju laiku atidarė da 
antrą aptieką. nuosavame 
name kertėj E ir Broadwa.v.

Nauja aptieks puikiai ir 
turtingai Įtaisyta. Naujoj 
atoiekoj biznis taipgf pui-

įkiai eina, kadangi aptieko- 
I rius Šidlauskas plačiai žino
mas netik tarp lietuvių, bet 
ir tarp svetimtaučių, kaip 
mandagus, visuomet links

imas ir mielai kiekviename 
ireikaie patarnaujantis žmo- 
I gus. Vienu žodžiu, savo 

populiariškumu nedaugelis 
-žali susilyginti su aptieko- 
rium Šidlausku, bet biznyje 
sekasi jam ypač dėlto, kad 
receptus teisingai išpildo m 
I ad jo aptiekose paprastai 
dirba atsakantis aptieko- 
riai.

'600 daktarų gavo leidrir? 
vaitot degtinę.

Federalis revizorius 
drew J. Casey paskelbė 
valdžia davė savo 
500 Bostono gydytojų, 
ka’atfjančių sau teisės 

Į i ašinėti ligoniams degtinę, 
i kaipo vaistą. Gydytojas te
pliaus sulvg to lei iimo netu
ri teisės užraš'ti ligoniui 
degtinės daugiau kai; 
Duskvortę 10-čiai dienų. Ir 

p am pačiam ligoniui negali 
užrašyti daugiau kaip vie
ną syki. Taipgi gydytojai 
neturi teisės užrašynėti sau 
alkoholiaus.

Į,' 
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ir kitais

savo ko- 
Berlyhe,

i AMBRIDGE, MASS.
Klerikalams nesiseka.

K k t i Ka iams vadovaujant 
lamos net ketve
rius uel Lietuvos 
rit inėjimo. Ir kas 
Tivjos prakalbos 

<. - publika neatsi- 
k tvirtose nors ir 
žmonių, bet nie- 
nepirko. Visose 

kalbėtojais bu- 
ir Gudas.

klerikalams smūgis, 
kad katalikiška

rengi 
ui aka

pard

. 1

( »

I

,..ia. uuju.-e 
, > Kmižis

Kim 
:ai ra: 
ac-jgysiė nutarė, kad ku- 

. - igas, jeigu jis norėtų ateiti 
susirinkimą, turi prašyti 

?.aršalko>. o maršalka pra- 
leš prezidentui, o preziden- 
.as užklaus narių, ir jeigu 
r.ariai sutiks, kunigą įsileis- 
i. tai gerai, o jeigu ne, tai 

i' lėtos jam nėra.
Trečias smūgis dar dides

nis. Viena didžiausių kata- 
’ikiškų draugysčių gavo lai- 
šką iš katalikų federacijos 
Laiškas buvo gana ilgas, už-l 

Įėmė apie pusę valandos! 
kaitymo. Ten buvo aiški

nama ir nurodoma, kaip da- 
įbar laisvamaniai tautinin- 
i kai ir socialistai visur ims 
I viriu, todėl, girdi visoms 
katalkiškoi^s draugystėms 
eikia dėtis prie katalikų fe- 
leracijos, kad atsispirus 
’irieš laisvamanius, tauti
ninkus ir socialistus. Ir ar 
žinote, kas atsitiko? Ugi su 
pirmu įnešimu vienbalsiai 
tapo nutarta laiškas numes-1 
ti i gurbą. Į

Dabar vėl viena davatkai 
’ a-lalė visą klerikalizmą | 
nt didžiausios pajuokos.! 

Buvo štai kaip: Kalbėjo čia I 
Bažnvtinėj svetainėj kun. I 
Siaurusaitis, ir kaip tik jis 
■>mė niekinti socialstus, tau-1 
trinkus ir laisvamanius, yie-j 
na garsi davatka užprotes- 
avo ir taip paleido savo 

baisa, kad net per visą sve
taine nuskambėjo. Kunigas! 
ris svkius kvapą patraukė, 

msiraukė ir sako: ”Jeigu I 
-au jus pradėjot prieš mane} 
protestuoti
ai a 

'ėsi’.:

su antru galu, 
ta temą mesiu, o kal- 

apie kitką.’’
Katalikas.

PRIKLAUSAI PRIE 
?. BOSTONO LIETUVIŲ 

BENO?

AR 
SO.

Su nusiutimu 
kaštais.

Męs turime 
respondentus
Copenhagoje ir Kaune.

Kad pinigai tikrai nu
eis, gvarantuojame.

I

.\HlV01ftC taiP£‘ rankom MlUVvJUa siūti moteris

MERGINOS UŽDIRBA IKI 
$30 SAVAITĖJE.

Darbas lengvas, švarus ir 
Subatomis visai nedirba.

Reikalingos

pu gera priežiūra.

Malden Knitting Mills
Kamp Eastern Avė., <St Fraklin St 

MALDEN, MASS.
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Nupuolė nuo trečių lubų ir 

neužsimušė.
Pereitą nedėldieni 

trečių lubų ant Hanover st. 
oer langą iškrito 13 metų 
amžiaus mergaitė Marė 
Risoldi. Kadangi jinai nu
puolė ant storo sluogsnio 
miego, tai neužsimušė. Mer
gaitė visgi drūčiai susitren- 
:ė, bet pašauktas gydytojas 
rado visus jos Kaulus svei
kus. Policija sako, kad 
nergaitė iššoko, bet bet ji- 
įai sakosi, žiūrėdama per 
atidarytą langą Į bežai
džiančius vaikus, nuslydus! 
įuo apšalusios langinės ir 
nukritusi.

nuo

17,750 tonų anglies atga
benta Bostonan.

Sniegui užvertus kelius, 
Naujojoj Anglijoj kilo di
delė baimė delei pritrukime 
anglies. Tečiaus ta baimė 
jasirodė bereikalinga. Šio
mis dienomis Bostonan atė- 
’o tris garliaiviai ir tris 
anglims vežti laivai, kurie 
atgabeno sykiu 17,750 tonų 
anglies. Yra viltis, kad 
mfegui nutirpstant galima 
au ir geležinkeliais anglių 
įžteiktinai atgabenti, taigi 
o trukumo gal ir nebus.
SO. BOSTONE. 3 šeimynų, gerasI 

■sūrinis namas, geroj apielinkėj. 4 
ambariai kiekvienam ■su. visais itai- 
vmais. Galit pirkti už $2.100, Sl.oOO 
mokėjus, vertas $3,000. MORO A N & 
’O, 453 VVashington st, Boston,
’lass.

neriklausai, da- 
nroga. Ateik ii

GERUS ČEVERYKUS.
Užlaikau gerus, naujos mados čv- 

erykus VYRAMS ir V AIKAMS. 
Taipgi taisau visokias čevervkus .r 
>adarau • iš senų taip kaip naujus, 
ataisau gerai ir pigiai. Užeikit per- 
itikrinti. Visiems patogi užeiga prie 
ietuviu svetainės. (12)

A. A. BAZORIUS
301 E. St, SO. BOSTON. MASS.

TAISYSIU ČEVERYKUS.
šiuomi pranešu, 

■au naują čeverykų 
'veitimo
tik reikia pataisyt 
?everykai, moteriški ar vyriški, 
visi kreipkitės pas mane. Ma
no adresas toks:

K. Jakštys.
04 Elght (kamp. G. st.),

So. Boston, Mass. !

dirbtuvę,

kad atida- 
taisymo ir 
todėl kam 

ar nušveist

ros Gyduoles užlaiko 
Šeimynos sveikata.

Brighton 781-R.

i DR. I. R. JANKELSON
nuo visokių lijų. *

E]

£

Gydo ligonius
Valandos:

Nuo 2—3 po pietų 
Nuo 7—8 vakare.

KRANE! II. CHAMBERS 
BRIGHTON, MASS.

ririri-trirTrH-ri—H-I-1—ci-rr

1 ?> 
T i

KELEIVIO AGENTŪRA
255 Broadway,

So. Boston, Mass.
]£==»" ZZJĮ3EL

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FID1

■

Pati nudūrė savo vyrą 
peiliu.

Pereitą nedėldieni namu 
num. 460 Hanover st..

Nusišovė.
Pereitu nedėldieni 

niuose po num. 110 Fourth i krūtinėn, 
st., So. Bostone, atrasta nu
sišovusi Aleksandrą Antho- 
nv, 25 metų amžiaus nevedė- 
lį, kuris tuose namuose įna
miu gy veno. Prie jo atras
ta revolveris ir lavonas gu
lėjo skersai lovą augštel-

Beno mokytojom yra Bui-|r 
uis. Jis turi gerą muzikoje g 
patyrimą ir mokinys įstojęs jį 
greitai išmokinamas. Prie g 
Peno galima prisirašyti ■ 
kaip vyrams taip ir mergi- f" 
noms už 50 centų įstojimo ir H 
25c. už lekciją. Praktikos! j 
huną kas ketvergas 7:30 va-|l 
kare. L. T. K. Bažnytinėje | 
svetainėje, 428 Broadway, I 
So. Bostone.' II

Čia yra orchestros lėkei-Į II 
.jos ir yra priimami vaikai 
ant tu pačių išlygų kaip kad

jLinimeitas
■

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESU ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Co m m misa. į 
66—67 Journal Building 

262 HASHLNGTON STREET 
BOSTON, MASS.
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i ELEFONAS

Dr. J. C. LandžiusSeymour
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos:..
•9—10 ryte.

1—3 diena.
6—9 vakare. 189 BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.
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EWICZ,
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS. 

Specialias Slaptų ligų. 
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.

4

Kriaučių Atydai! i 
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SUTVERTA IR INKOR
PORUOTA ANT $50.000 
KAPITALO RLBSIUVIU 
BENDROVĖ.

I isi kriaučiai ir dirbtuvių 
vedėjai malonėkite atsišauk
ti, kad 
spėkomis sukėlus kapitalą ir 
protiškas jiegas 
dirbtuvių čionai ir Lietuvoje. 
Rašykite:

Aiterlcan Eagle Riincoat 
Maifg. Co, Ino.

454 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

išvien bendromis

uždėjimui

t

IDr. L. J. Podderl

Ii---------- - ...... |
i iki 9 vai. vakare. £

Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) jf
| 69 CHAMBER ST., BOSTON. |
¥ Telephone: Haymarket 3390 JT

1
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Iš Petrogrado.
GYDO SLAPTAS VYRU IR 

MOTERŲ LIGAS. g
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.

VALANDOS: Nuo 9 iš ryto

įg Tel.: Richmond 2957-M.

t Dr. David W. Rosen
įu Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir

Rusiškai.
i! GYDO CHRONIŠKAS IR ŠLA

ITAS LIGAS.
VALANDOS:

-į- Nu» 8 iki 10 ryto.
IV Nuo 2 iki 3 dienų.

Nuo 7 iki 8 vakare.
32 1 IIANOVER S T. 

į BOSTON, MASS.

j

j

Tel. So. liuston 1771

Dr. J. Jonikaitis
Chirurgas ir Gvdvtoias 

Ofisas: 495 E. BROADVVAY.
So- Boston, Mass.

Valndos: nuo 9 iki 11-tos iš ryto 
nuo 7 iki V-tos vakare.
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Didžiausia Lietuviška

APTIEKA
4

Naujiena Visiems.
Pirmą siuntinį vaistų iš Euro

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

Taipgi užlaikom visokių iš- 
dirbyscių ir patentuotų prepa- 
ralų. Kadangi visokių vaistų 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurių čia pa
či uodam.
Kraujo Valytojas .............. $1.50
Nervų Ramintojas .............. $1.50
^uo slinkimo plauku ir

pleiskanų ........................ $1.25
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo niežų ir parkų........... $1.25
Nuo saulės nudegimo _____ 75c.
Nuo Reumatizmo ........... $2 00
Bohro Lašai........................ 00
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 
Peri urnas visokių

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

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

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženklelį atsakymui.

Adresuokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadvvay,

So. Boston, Mass.

*

.. ......................................T ■ ~ i
Tel. So. Boston 506-W •

DAKTARAS ;

A. L. KAPOČIUS;
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!: ......... . ................. .............
} 251 Broaduav, tarpe,C ir D Ste.
; SO. BOSTON, MASS.

LIET L VYS DANTISTAS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dienų.

Nuo 1 iki t vtk.
Ild 1 v. po

NEDALIOMIS
Seredomis iki 12 dienų.

Ofisas "Keleivio name

DIRBTUVĖ
Parsiduoda didelis medinis 

budinkas ant trijų lubų. Dabar 
yra užimtas. Apačioje kalvė, o 
viršuj mašir.šapė. Savininkas 
mirė, todėl turi labai greitai 
parduoti.

PEKARNĖ
Namas ir biznis parsiduoda 

sykiu. Turi būti greitai par
duotas. nes savininkas mirė. Už 
namą ir už bizni $6,000, $1,500 
įmokėti.

NAMAS
3 šeimynų, 20 kambarių su 

maudynėmis ir garine šiluma 
(steam heat), taipgi pijazas. 
Atneša $90 į mėnesi arba 
$1,080 per metus. Prekė $5.900 
su labai lengvomis išlygomis 
Savininkas turi išvažiuoti į kitų 
m estą, tai privalo greitai par
duoti.

FARMA
120 akerių žemės. 25 

2 arkliai, budinkai, 
žemdirbystės Įrankiai, 
kiaulių, vištų, šieno ir ____ ,
tarmos daiktų. Apie 80 akerių 
dirbamos ir -10 akerių ganyklos 
ir miško. Dyi didelės upės teka 
per pat vidurį farmos su dau
gybę žuvių. Parsiduoda visai 
nebrangiai arba galima išmai
nyti ant namų, arba 
farmos.

BIZNIS
čeverykų, drabužių 

rakandų (furniture) 
Visas teroras . 
duotas i viena mėnesį, 

užsiimti išdirbimu avalų.
NAMUKAS

iš 3 kambarių ir 30 lotų žemės; 
lietuvių apgyventoj vietoj,"ne
toli nuo dirbtuvių. Turi būti 
būtinai parduotas, nes savinin
kas negyvena jame ir jisai jam 
yra visai nereikalingas. Upė 
teka palei namu; Joje yra daug 
žuvių ji- vasaros laike yra vie
na iš geriausių vietų maudytis. 
Prekė $1,900 su $300 [mokėji
mu arba išmainyti ant bilc ko
kio namo So. Bostone.

DAUGYBĘ 
ir kitų vietų turim ant pardavi
mo arba išmainymo. Jeigu esi 
savininkas namo arba farmos 
ir norėtum parduoti, arba iš
mainyti, tai pranešk musų ofi
sui kuogreičiausiai, o mes ap
žiūrėję duosime pasiūlymą ant 
pirmo atsiliepimo. (10)

LITHUANIAN AGENCY
A. Ivaškcvičia

315 Broadway,
So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 605.

I

karves, 
visokie 

daug 
visokių

mažesnės

ir namų 
krautuvė, 

turi būt išpar- 
■ - n*s sa

vininkas išvaziuo j kitų miestų

PINIGUS I 
LIETUVĄ IR 

LENKIJĄ

NUSIUNČIAME 
PIGIAUSIAI, 

SAUGIAUSIAI, 
GREIČIAUSIAI

People’s Exchange
INCORPORATED

BANKIERIAI

78 SALĖM STREET 
BOSTON, MASS.

k
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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 

Nedaliomis nuo 1 iki 3

PININGOS

I

LIETUVOS!
Justi gimines ir draugai rei

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

Pinigų siuntimo musų spe- 
ciališkumas.

M. B. Bemstein Co.

arba tam filtras tepalas privalo vi
suomet rasties namuose, idant at
sitikimuose. kur reikalaujama te
palas paviršutiniam vartojimui, 
galėtumėt tuojsus apturėti greita 
ir pasekminga palencvinirna nuo 
įvairiu nesmagumu. Pasielgsite 
įSmintingai nusipirkdami

i Severa’s
J Gothard Oil
P? (Severos Gothardifko Aliejaus),

kurs vartojamas, kaipo linimentas 
arba paprastas tepalas nuo rbeu- 
matizmo. neuralgijos, persitempi
mo, tinimo, padidintu gyliu, rati
ni en u ir sąnariu snstingimo ir nuo 
visokiu dieglio ir akaudėjimu. 
Kainos: 30et. ir 2 et.60 et. ir 3 et. taksa. Pariduoda vi- 
saraptiekoM.

Ant 521 
akmens

Gelžkelio laikro- 
įįrJis sriubelių už-

H sukamas, vyriš- 
t ko didumo, ant 

20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubei tavais vir- 
šais.. Labai tei
singas, ypatingai 

! gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
j kuriems reikia visuomet tikras Iai- 
■ kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš- 

I siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už$9-75 C. O. I). ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.001 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su' 
kiekvienu laikrodėliu. i

ENCELSIOR WATCH CO.
906 Athennciiin Bdg. CHICAGO, ILL i

po
Maria Tettilia susivaidijus 
su savo vyru už kazyras, 
pastvėrusi peili dūrė jam 
________ Pastjuale Tetti
lia su gilia žaizda krūtinėj 
ir sužeistais kairės rankos 
pirštais likosi nugabentas 
ligonbutin, o karingoji Ma
ria i policijos nuovadą. __

Vaidai iškilo delei to, kad prie Beno. " 
vyras nenorėjo leisti savo. Prisirašyti galima ket-

jl.iet. S. Bostono Bono Kom.

i
i
I

ninkas parpuolęs, šūvis pa- pačiai kaziruoti su atsiliku- vergo ir nedėlios vakarais. , • i * • • _ r ! i nleistas burnoti. siais svečiais.

I
W. F. SEVERĄ CO.

CEDAR RAP1DS. 1OWA

Bankieriai

101-105 Saltffl st 
BOSTON, MASS.
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