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Revoliucįja Vokietijoj baigiasi; 
Darbininkai jau nori taikytis.

--------------------------------------
darbininkų uniją sąjungos 
ir nuo darbininkų tarybų. 
Paskirtas šitos konferenci- 

jjos komitetas Įteikė prezi-į 
’dentui Ebertui šitokių rei- 
■kalavimu:

Pereitoj subatoj Essene. j. Tuojaus nuginkluoti ir 
buvo generalė darbininkų demobilizuoti visą kontr- 
konferencija, kuri padarė revoliucinę kariumenę, t. y.: 
valdžiai pasiūlymą baigti tą kariumenę. kuri kariavo 
kovą. Šitas pasiūlymas ža-1 arba kariauja prieš darbi-’ 

ninkus;
2. Visi tokios kariumenės! 

oficieriai turi būt areštuo-j 
ti ir atiduoti darbininkų tei-į 
smui;

3. Tuojaus atimti iš bur-l 
žuazijos visus ginklus ir ati-j 
duoti jubs darbininkų tary-į 
boms;

4. Apginkluoti organizuo-į

I

SOVIETAI PASIŽADA 
REZIGNUOTI.

Komunistai prisipažįsta, 
kad Vokietijos didžiuma 

jiems priešinga.

da nuimti "VVeselio apgulimą 
ir likviduoti kitur veikimą. 
Mušis tarpe darbininkų ir 
kariumenės Weselio apielin
kėj ir kitose vietose turi būt 
pertrauktas, abidvi pusės 
turi pasitraukti kiek atgal 
ir per vidurį turi būt suda
ryta nentralė zona. Pasiū
lymas tečiaus reikalauja, 
kad darbininkams butų leis
ta ginklai pasilaikyti.

Jeigu valdžia sutiktų kon
ferencijoj pasiūlytomis są
lygomis taikytis, visi vyk
domieji ^darbininkų komite
tai (sovietai), kurie dabar 
kontipliuoja visus Ruhro 
apygardos miestus, žada i 
10: dienų rezignuoti, tečiaus 
pasilieka sau teisę ir vėl pa
imti juos savo kontrolėn, 
jeigu butų tam reikalas.

Nedėlioj Essene buvo 
konferencija tarpe Ruhro 
apygardos komunistų ir 
Berlino valdžios atstovų. 
Frankfurto komunistų pir
mininkas Paul Levy pasakė 
konferencijoj, jog prie da
bartinių sąlygų komunistai 
negali tikėtis kovą laimėti. 
”Mes norim pertraukti šitą 
kovą kuogreičiausia,” sakė 
jisai. ”Mes negalim tikėtis 
vieni patįs apgalėti Vokieti
ją. kurios didžiuma mums 
priešinga." Jis užreiškė, kad 
sukilimo pasekmės butų ga
lėjusios būti visai kitokios, 
jeigu liaudis nebūtų išeikvo
jus savo entuziazmo per ge- 
neralĮ streiką. "Dabar gi 
mums prisieina laukti pato
gesnio laiko,” sako I^evy. 
"Veltui butų imtis tokio 
darbo, kurio negalima atlik
ti."

Į padarytą darbininkų pa
siūlymą, Berlino valdžia at
sakė, kad ji nebausianti su
kilusių prieš ją revoliucio
nierių tiktai tuomet, kuomet 
jie išpildys tam tikras išly
gas. Tos išlygos tokios:

1. Turi būt pripažinta 
konstitucinė šalies valdžia.

2. Turi būt sugrąžinti vi
si civiliai valdininkai ir po
licija, išskyrus tik tuos, ku
rie rėmė Kappo Įsteigtąją 
reakcininkų valdžią.

3. Tuojaus turi būt paliuo- 
suoti belaisviai.

Jeigu šitos išlygos bus 
priimtos, valdžia sutinka in
tervencijos nedaryti. Bet 
jeigu revoliucionieriai val
džios ultimatumą atmes, ge
nerolas von Watter tuojaus 
pradėsiąs veikti.

REIKALĄ VONUGIK- 
LUOTI IR PALEISTI 

KARIUMENĘ.
Pereitoj są vaite j Benine 

buvo konferencija, kurioj 
dalv*avo atstovai nuo dvie- . • . ____ _

tus darbininkus.
5. Sudaryti iš darbininkų 

ginkluota apsaugos organi
zaciją pa Darbininkų Tary
bos vadovyste.

6. Tuojaus sušaukti na- 
cionali darbininkų tarybų 
kongresą.

Vėliaus laikytas darbinin
kų tarybų Susirinkimas Įga
liojo vykdomąjį komitetą 
tuojaus atnaujinti generali 
streiką, jeigu valdžia neno
rėtu šitų reikalavimų pildy
ti. ‘

True translation filed with the post-t^rue translation^.įleu with tlie po. 
master at Boston, Mass. on Marcn 
31, 1920, as required by the Act oi 
October 6, 1917.

REVOLIUCIONIERIAI 
UŽĖMĖ ŠLEZVIGĄ.

Iš Berlino pranešama, kad 
revoliucionieriai paėmė Šle- 
zvig-Holšteino provincijos 
sostinę Šlezvigą ir užėmė 
miesto pilį. Kavalerijos ofi- 
įeieriai buvo areštuoti. Mies- 
itą valdo darbininkų komite
tas.. Apie 10 mylių i pietry- 
įčius nuo Šlezvigo buvo 
! smarkus susirėmimas tarp 
j Ekemferdės piliečių sargy
bos jurininkų, kurie ėjo 

! Ekernferdės miesto. Pilie
čių sargyba jurininkus su
laikė ir po karšto mūšio bu- 
vo padaryta paliauba. Juri
ninkai paskui nuėjo Į Du- 

į genštatą.
25,000 DARBININKŲ AP

SUPO TVIRTOVĘ.
Iš Berlino pranešama, 

įkad darbininkų armija, ku- 
įri buvo apsupus Waselio 
į tvirtovę, susidėjo iš 25,000 
! ginkluotų vyrų. Tvirtovėj 
buvę 6,000 kareivių.

UŽMUŠĖ PAGARSĖJUSĮ 
LAKŪNĄ.

I

7 streikieriai užmušti, 10
. sužeista.

Iš Bombajaus pranešama, 
kad Jamshedpuro mieste 
anglų kariumenė šaudė Į 
susirinkusius streikierius ir 
2 darbininku užmušė, -o 25 
sužeidė. Paskui kareiviai 
puolė su durtuvais. Žmonės 
išbėgiojo.

Vėliaus darbininkai už
puolė geležinkelio sargybą 

ir nuvijo ją kelialą šimtų

True translation filed with the post- 
at Boston, Mass. on Mareli 

131, 1920, as reouired by the Act of 
j October 6, 1917.

ESTAI RENGIASI KA
RĖK SU LATVIAIS.

Iš Kauno pranešama, kad 
ginčai dėl rubežiaus tarp 
Latvijos ir Estonijos eina 
vis aštryn ir abidvi pusi jau 
rengiasi prie karės. Pasie
niais jau koncentruojama 
kariumenė.

1
Bolševikai ėmė lupti lenkus;

_ — *mušis eina per 250 mylių.
VILNIUS ESĄS JAU 

ATIMTAS.

J

LEIPZIGE KRITO 3,000 
ŽMONIŲ.

Associated Press agentū
ros žinia iš Kobleųzo sako, 
kad Leipzigo mūšiuose kri
to 3,000 žmoną, pakol vaL 
džios kariumenė atėmė iš 
darbininkų miestą.

Iki seredos, 17 kovo, Leip
zige ėjo streikas prieš Kap
po valdžią. Paskui prasidė
jo anarchi ja ir ant galo ko
munistai sudarė sovieto val
džią, kuri Įsitaisė sau būklę 
Volkshaus’e (liaudies na
me).

Pėtnyčioj, 19 kovo, val
džios kariumenė pradėjo į 
Volkshaus’ą šaudyt iš armo- 
tų.

Tame name išviso buvo 
2,000 žmonių. Pradėjus 
jiems bėgti laukan, daug Jų 
buvo iššaudyta. Pagalios 
kanuolių šoviniai užde’gė 
namą ir likusieji keli šimtai 
žmonių taipgi žuvo.

Kova prasidėjo 14 kovo, 
kuomet laike demonstraci
jos buvo užmušta 36 žmo
nės. Darbininkai tuomet ga
vo ginklų ir gatvėse _užvirė 
batalija. Seredoj, 17 kovo, 
buvo padaryta mūšių }>ert- 
rauka, kuri tesėsi iki pietų 
ketverge. Apie pietus virš 
miesto pasirodė karinis or
laivis ir pradėjo mėtyt bom
bas. Paskui pasirodė ir ki
tas orlaivis, bet tą darbinin
kai nušovė žemėn.

Mušis vėl prasidėjo ir tę
sėsi ketverge po pietų iki 
pat vakaro. Darbininkai 
šaudė iš karabinų ir metė 
rankines bombas. Tuomet 
tai kariumęnė ir pradėjo 
šaudyt iš kanuolių i Volk
shaus’ą. Kada darbininkų 
namas tapo sunaikii tas, 

jų Socialistų partijų, nuo mūšiai pn aliai aptilo.

. jardų. Kareiviai vėl pradė
jo šaudyt, 5 darbininkus už
mušdami ir 23 sužeisdami.

Pastaruoju laiku Indijoj 
buvo 86 streikai, kuriuose 
dalyvavo 300,000 darbinin
ku.

1 ~
i

LARKINAS PRAŠO DE
PORTUOTI.

Airijos darbininkų vadas 
kuris dabar yra 
New Yorke už 

anarchizmą,” 
kad šios šalies

50,000 LAVONŲ BUS 
PARVEŽTA AMERIKON.

Bet apie 25,000 kritusių 
amerikiečių pasiliks 

Europos žemėj.

VVashington. — Karės mi- 
nisteris Baker paskelbė, kad 
iš 75,000 kritusių Amerikos 
kareivių valdžia nutarė 
50,000 lavonų parvežti Ame
rikon.

Apie 25,000 kūnų pasiliks 
anapus jūrių ant visados, 
nes jų negalima pažinti.

Pargabenimas lavonų iš 
; Francuzijos. Italijos, šiau

rės Rusijos ir Anglijos at
sieis valdžiai Į $30,000,000.

-i Darbas grąžinimui iš An- 
- glijos esąs jau pradėtas. Ita

lijoj amerikiečių lavonai esą 
.. . jau sukoncentruoti, bet stin-

t?a laivų jiems parvežti.
Į Iš Archangelsko 111 la- 

?ut*K“T8.Bavo vonu andai jau parvežta, 
apie kita tiek tenai dar 

■ . _ ,. . , .liko. Tai yra pasekmės ponolamos raitelių ir pėstininkų, intervencijos šiau-
Tuo pačiu laiku virs R y ■
lenkų pozicijų lakstė rušų 
orlaiviai .ir metė bombas Į! 
strategiškas vietas. Litiče- 
vas buvo bombarduojamas 
iš oro be paliovos. Ant Olev- 
skio bolševikai ėjo keturio
mis sunkiomis koliumnomisj 
kurioms kavalerija skynė 
kelią. Tečiaus lenkai sako,' 
kad po atkaklaus mūšio .bol
ševikų atakos buvo atrem-į 
tos ir paskui lenkai ėję 
kontratakomis ant bolševi
kų ir pridarę "didelių nuos
tolių.”

Geležinkelio stotis Berezi- 
’.a buvo bombarduojama! 
oolševikų per ištisą dieną 26 
kovo. Orlaivis nurodinėjo 
jų artileristams, kur taikvt.

Pereitos subatos žinia iš 
Berlino sako, kad bolševikai 
pradėję prieš lenkus ofen
zyvą, eina pirmyn pašėlusiu 
greitumu.

Jie paėmę jau Vilnių, kuri 
enkai buvo užėmę 1919 me- 
ais ir iki šiol laikė savo 

rankose.
Jeigu šita žinia teisinga, 

ai reikštų, kad į keturias 
lienas bolševikai parėjo 
įpie 115 angliškų mylių.

Lenkų valdžia persikėlusi 
:š Varšavos Į Brambergą 
ant Slionzko.

Iš Varšavos pranešama, 
kad pereito Į subatoj lenkų 
valdžia jau mušė Maskvon 
telegramą, prašydama bol
ševikų taikos. Ji pataria 10 
balandžio atidaryti jau tai
kos derybas.

Lenkų valdžia pabėgusi iš 
Varšavos Į Brombergą.

IŠ Varšavos pranešama, 
kad Rusijos Sovietų spėkos, 
pradėdamos nuo Pripečio 
balų, iš tarpo Moziro ir 
Minsko, išvystė prieš lenkus 
milžinišką ofensyvą, kuris 
tęsiasi per 250 mylių, ir pa
lei Siūčio upę paėmė daug 
miestelių, prie ko prisipa
žįsta pats lenkų kariumenės 
štabas. Tečiaus per Siūčio! 
upę, kuri eina išilgai fronto,! 
bolševikai persikelti kol kas 
negalėjo.

Pereitoj seredoj bolševikų! 
atakos daugiausia buvo! 
kreipiamos linkui Olevsko 
kaimo pusiau-kelėj tarp Mo-į 
žiro ir Rovno. < 
oietus — tarpe Berezinos ir 
Litičeno. Lenkų linijos buvo' 
smarkiai 1 
iš artilerijos, paskui atakuo-

Larkinas, 
teisiamas 
"kriminali 
prašo, 
džia ji deportuotų.

”Aš noriu, kad mane 
portuotumet.” pasakė 
teisėjui Weeks. "Aš esu 
kaipo svečias šios šalies, o 
ne New Yorko valstijos. Aš 
oaeinu iš Airių Respublikos, 
tai tarp Anglijos ir Suvieny
tų Valstijų tapo padarytas 
suokalbis, kad neleidus man 
Airijon sugrįžti.”

val-

de- 
jis 
čia

•>

FRANCUZAI KALBA 
APIE GENERALI 

. STREIKĄ.
Prancūzų darbininkų fe

deracijos mitingas Paryžiu
je priėmė rezoliuciją, kuri 
sako, kad vien tik per gene
rali streiką darbininkai ga
li prieiti prie savo tikslo. Ši
tas mitingas, tai buvo de
monstracija, kokių federa
cija nutarė parengti 50-tyje 
miestų, reikalaudama visuo
tinos amnestijos ir protes
tuodama -prieš gyvenimo 
brangumą ir kitokias netei
sybes.

LAKŪNĄ.
Leipzige darbininkai nu

šovė žemėn lieutenantą 
Buechnerį, kuris karės lau
kuose buvo numušęs 40 prie
šo orlaivių. Iš viso Leipzigo 
nlušiuose esą užmušta apie 
150 žmonių.

SYRAI SU ARABAIS VE
JA LAUKAN PRANCŪ

ZUS IR ANGLUS.
Konstantinopolis. — Ži

nios iš Beiruto sako, kad 
Emir. (kunigaikštis) Feisal, 
kuris andai buvo apskelbtas 
Syrijos karalium, pranešė 
franeuzams, kad iki 6 balan
džio jie išsikraustytų iš Sy
rijos, o arabai liepė anglams 
išsinešdinti iš Palestinos.

Vyriausioji sąjungininkų 
taryba Paryžiuje pareikala
vo, kad princas Feisal pasi
aiškintu jai, kodėl jisai už
sidėjo Syrijos karaliaus ka
rūną? Anglijos premjeras 
Llovd George pasakė, kad 
sąjungininkai nepripažin- 
sią jo Syrijos valdonu, ir 
kad Lebanonas esąs priešin-? 
gas jo valdžiai.

Kovo pradžioje Damasko 
mieste buvo svrų kongresas 
ir tenai buvo apskelbta Sy
rijos nepriklausomybė. Ne
priklausomybės šventė ap-

AREŠTAVO TRIS KOMU
NISTUS.

Kopenhagoje tapo areš
tuoti tris danų komunistai, 
kurie nuolatos lankydavo 
Rusijos bolševikų atstovą 
Litvinovą. Jie kaltinami už 
varymą nelegalės propagan
dos.

BULGARIJA DIRBA.
"Burgariia šiandien yra 

i vienatinė šalis Europoje, 
kur 90 nuošmčių žmonių 
dirba, kur jie eina anksti 
gulti ir kur nėra piktadaris- 
čių,” pasakė Bulgarijos ka
ralius Boris.

"Mums daro visokių už 
įmetimų,” tęsę jis toliau. 
”bet kas tik pas mus atva
žiuoja ir pamato, kaip mes 
gyvenam, kiekvienas mus 
pagiria. Graikijos premje
ras nori Įkalbėti pasauliui. 
,__ ; pas mus bolševizmas
platinas. Mums reikia tik 

i gerų draugų. Dabar mums 
niekas nepadeda, o mums 

į reikia da užlaikyti. 10.00( 
rusų pabėgėliu, kurie susis
pietė Varnoje.”

LIZBONOJ RIAUŠĖS.
r........... ...........atj- Portugalijos sostinėj Liz-

vaikščiota su didžiausiomis bonoj pereitą savaitę buve 
iškilmėmis ir Beirute. Už didelių riaušių. Sustreikavc 
nepriklausomybę balsavo namų statytojai ir tuojaus 
visi Palestinos, Lebanono prasidėjo muštynės gatvėse 
ir šiaurės Mezopotamijos; Apie 130 žmonių buvo arės 
arabai. Sąjungininkai buvo luotą. Minios šaukė: La’ 
nutarę pasiimti tas šalis sa-£.vvuoja randonoji Rusija, 
vo ”globon.”

FRANCUZAI PAKLOJO 
5,000 TURKŲ.

Londono žiniomis, turkai 
buvo užpuolę franeuzu ka
riumenę ties Marašu,' kur 
andai buvo didelės armėnu 
skerdynės. Sakoma, kad per 
tą užpuolimą franeuzai pak
loję 5,000 turkų.

Smarkus mušis taipgi ei
nąs tarp franeuzu ir Musta- 
fos Kelmalo nacionalistų ka
riumenės. Nacionalistai tur-j 
kai nori išvyti iš Turkijos 
franeuzus ir kursto prieš 
iuos gyventojus. Geležinke-

į Buvo mėtomos bombos. Ke
liolika žmonių sužeista.

PADERFAVSKIS PAS 
POPIEŽIŲ.

Nuspirtas nuo Lenkijos 
premjero sosto, I’adei'ev/s 
kis nuvyko į Rymą pasis
kųsti popiežiui ant savo bė 
idų. Popiežius suteikė jam 
i palaiminimų. Gali būt, kac 
neužilgo ir popiežius netek? 
savo ”džiabo:” tuomet bu? 
abudu lygų?-’ mučelnmkai.
KYNAI ATŠAUKIA SAVC 
KARIUMENĘ Iš SIBIRO

Tš Tekino pranešama
’iai tarp Aleppos ir Aaanos'kad Kynų valdžia Įsakius
■sa jau nacionalistų ranko-'atšaukti savo kariumenę k 

Knva oinn .U._ .se. Kova eina po visą šalį. 'Sibiro.

SUĖMĖ 35 SINN FEINUS.
Dubline (Airijoj) areš

tuota 35 žymus feininkai. 
Beto da Anglijos 
mlaikė 5 vyrus su 
tais, kurie sėdi ant 
Ameriką važiuoti.

policija 
paspor- 
laivo Į
4

KARPAS TARĖSI SU RU
SŲ JUODAŠIMČIAIS.

Iš Maskvos pranešama, 
kad dvi sąvaitės prieš mo- 
narchistų sukilimą, Berline 
buvo tarp Kappo šalininkų’ 
r Rusijos juodašimčių kon
ferencija. Rusų juodašim
čius atstovavo kunigaikštis 
Volkonski ir Aleksander J. 
Gučkov, kuris dabar 
Kaune.

vieši

DVIRUSIJON VAŽIUOS 
MISIJOS.

Sąjungininkai nutarė sių
sti Rusijon dvi misijas pa- 
iėjimui tyrinėti. Jos išva
duos už kokio mėnesio.

Viena misija važiuos nuo 
Tarptautinio Darbo Biuro, 
kuris yra Įsteigtas prie Tau- 
ų Lygos, o kita atstovaus 
■>ačia Tautų Lygą. Pastaro- 
on ineina du delegatai ir 
įuo Darbo Biuro.

Biuro narys Albert Tho- 
nas sako, kad šitų tyrinėji- 
nų pasekmėje Maskvos so
netų valdžia veikiausia bus 
iri pažinta.

Misijose bus atstovauja- 
na 13 šalių.

SUČIUPO $5,000.000.
Iš Bucharesto (Rumuni- 

:oj) pranešama, kad ant 
Tamosvaro stoties, prie ven- 
{rų-rumunų rubežiaus, ko- 
ndoriuje rasta $5,000,000 
lopierinių pinigų maiše 
Tam jie priklauso, niekas 
ležino, bet spėjama, kad 
’oks nors valdininkas pri- 
ivogęs visuomenės pinigu 
■uošėsi bėgti Amerikon ar
ia Anglijon. Pinigai tapo 
confiskuoti.

'it

JANKIAI BAIGIA VA
ŽIUOTI Iš SIBIRO.

Iš Vladivostoko praneša
ma, kad iki 1 balandžio tur
būt bus jau išsikraustė visi 
Amerikos kareiviai iš Sibi
ro. Kovo 10 transportas 
Thomas” išplaukė su 1,800 

kareivių, o kovo 22 trans- ‘ 
portas ”South Bend” su 
i ,000. Liko da 1,000 kar. su 
gen. Graves ir jo štabu, 

į bet šiomis dienomis ir tie 
i turėjo jau išplaukti. Ameri
konai išbuvo Sibire pusant
rų metų ir tarnavo Chaba- 
rovsko apielinkėj, Užbaka- 
lėj.

Čeko-slovakų išvažiavo 
jau daugiau kaip pusė, bet 
pakol paskutiniai išvažiuos, 
prasitęs iki birželio mėne
sio.

SUŠALO 16,000 ANTI- 
BOLŠEVIKŲ KAREIVIŲ.

Londone gauta iš Mask
vos bevieliu telegrafu žinia, 
kuri seko, kad Stepuose (ty
liose) buvo atrasta dau
giau kaip 16,000 sušalusių: 
nirt in anti-bolževikų karei-, 
vių.

Stepus sudaro pietryčių 
Rusija ir vakarų Azijos pro
vincijos.

Žinia priduria, kad raudo
noji armija vis da eina pir
myn prieš Denikino kariu- 
menę Kaukazo fronte.

MARTENSA KOL KAS 
NEDEPORTUOSIĄ.

"New York Times” kores
pondentas praneša iš Wa- 
šhingtono, kad sovietų val
džios atstovas Martens kol 
kas da busiąs paliktas Su
vienytose Valstijose. Taip 
korespondentui sakę senato 
komiteto nariai, kurie tyri- 

i nėja bolševikų propagandą 
Amerikoje.

Varantas Martensui de
portuoti buvo išleistas jau 
senai, bet dabar justicijos 
departamentas perdavė tą 
varantą darbo departamen
tui ir šitas turėsiąs galuti
nai nuspręsti, ar Martensą 
deportuoti, ar ne. Tuo tarpu 
Martensas -busiąs paleistas 
po kaucija.

kuris moka visą spaustuvės dar- 
jl>ą, reikalingas ‘‘Keleivio” spau- 
istuvėje; malonės atsisaukt tuo
jaus. Taipgi gali atsisaukt ir 
norintis mokintis zecerio amatą, 
l>et pageidaujama kad mokėtų 
bent kiek lietuviu kalbą.

“Keleivio” Adm.
255 Broadv.ay, So. Boston, Mass

REIKALINGAS ZECERIS
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LIETUVOS VALDŽIA IR 
JOS ATSTOVAI.

Kas dabar valdo Lietuvą ? 
Valstybės Taryba ir minis
terių kabinetas, kuris visuo
met klauso francuzų ir ang
lų patarimų, kariauja su 
Rtfsija ir pataikauja len
kams.

Iš kokių žmonių šita tary
ba ir kabinetas susideda? 
Beveik iŠ vienų klerikalų ir 
Yčo "Pažangos," tai yra iš 
tų pačių žmonių, kurie ne
senai da pirko carui dovanų 
ir kartu su jo žandarais 
malšino kramolą Lietuvoje.

Ar yra nors vienas darbi
ninkų klesos atstovas, nors 
vienas socialistas Lietuvos 
valdžioje? Nėra nei vieno. 
Ji susideda iš vienų paten
tuotų politikierių ir juo
džiausios reakcijos atstovų.

Kas tą valdžią išrinko? 
Niekas jos nerinko ir niekas 
jos neįgaliojo. Ji pati užsi- 
roglmo ant žmonių sprando 
ir apsiskelbė jų valdžia.

O kas ją atstovauja už
sieniuose?

Londonan ji pasiuntė sa
vo atstovu grafą "" 
čių, stambiausi 
dvarininką, kuris 
vos laikais luiidavo 
žmonėms kailį.

O kas Lietuvos valdžią at
stovauja Varšavoj? Kitas 
žmonių prakaito siurbikas 
ir lenkkbernis — kunigaik
štis Radzvila.

O kas Paryžiuje Lietuvos 
reikalus veda? Ogi bajoras 
Oskar Lubicz de Milosz, ku
ris turi Lietuvoje ou d\ aru. 
bet gimęs Baltgudijoje. Mo- 
hilevo gubernijoje, perėjos 
dvare, 12 metų amžiaus iš
vežtas Paryžiun, pabaigęs 
tenai mokyklą ir nuo to lai
ko gyvenęs tenai ir eiles ra- 
šinėjęs. Apie Lietuvą jis nie
ko nežino, tai supažindini
mui su jos reikalais prie jo 
paskirtas kun. Dobužis — 
tas pats Dobužis, Kuris nela
bai senai da džiaugėsi Dar
bininke," kad Lietuvos Ka
ralius" Urachas buvo išmo
kęs iau "Tėve musų’ lietu
viškai sukalbėt.

Ryme prie popiežiaus Lie
tuvos atstovu paskirtas ku
nigas Narjauskas.

Šveicarijoj iš pradžių bu
vo paskirtas socialistas Dr. 
J. šaulys, bet jį jau atšau
kė, nes jis nepatiko Kauno 
kamarilei. Jo vieton turbut 
bus paskirtas irgi koks ba- 
jorpalaikis.

Kaip matot, Lietuvą šian
dien valdo kunigai, jų pa
taikūnai buržujeliai ir dvar
poniai.

Ar gali amerikiečiai tokią 
valdžią remti? Skaitytojas , 
gali pats padaryt išvedimą. ] 
BAISIOS DIENOS LIETU- j 

VOJ.
"Naujienos" gavo iš Kau

no žmių, kad tenai uždary
tas jau ir "Darbininkų Gy
venimas." Kiek pirimau bu
vo pasmaugtas "Socialde
mokratas." Abiejų laikraš
čių redaktoriai uždaryti ka
lėjime. Sugrusta kalėjiman 
taipgi darbininkų sąjungų 
valdyba. Kaliniai badauja.

Bet pasiklausykit, kaip 
rašo pats laiško autorius:

"Ką tik praleidome 'neprik
lausomybės sukaktuves’ (va
sario 16 d.). Prieš sukaktuves 
buvo baisios represijos. Laik
raščiai ’Sorialdemokratas’ ir 
'Darbininkų Gyvenimas’ užda
ryti. o jų redaktoriai — Juozas 
Puodžiūnas (‘Socialdemokra
to’) ir Pranas Stiklius ('Darb. 
Gyvenimo’) suimti ir sukimšti 
kalėjiman. Buvo baisios kratos 
ir šimtai žmonių suimta. Visa 
Profesinių Sąjungų valdybą 
sukimšta kalėjiman. Ligi šiol 
prie jų nieko neprileido, tik 
maisto leidžia paduoti (tik per 
valdininkų rankas). Dėl blogo 
maisto ir didelio spaudimo ka-

??

Įėjime kaliniai paskelbė bada- 
Iaiko. 
laiko

Tvškevi- 
Lietuvos 
baudžia- 
Lietuvos

vimą. Badavo sąvaitę 
Nežinia, nei už ką juos 
kalėjime, nei kada paleis.

''Vakar ir užvakar pas mus 
buvo baisios idenos: kariume
nė buvo sukilus prieš valdžią.

"Iš Panemunės bombardavo 
Kauną. Kareiviai Įteikė val
džiai reikalavimus. Valdžia pri
žadėjo išpildyti, ir dalis suki
lėlių palinko valdžios pusėn. 
Kita dalis laikėsi, bet buvo nu
galėta. Daug nepaklusnios ka
riumenės suimta. Sprendžiama, 
kad iš to išeis nemaža 'žmogie
nos.’ Kiti sako, kad tai esan
ti lenkų intrvga. . Paskelbta 
stiprus karo stovis. Tik ligi 7 
valandos vakaro galima gatvė
se vaikščioti. Kas bus toliau, 
nežinia. *

"Viskas tolyn—labyn brang
sta. Už 1000 auksinų vos-nevos 
galima mėnesi išsimaitinti. 
Apie rubus ir batus nėra ko 
nei svajoti. Valdžiai tarnau
jantis darbininkai padavė pra
šymą, kad algas padidintu. At
sakė: pinigų nesą. Streiku 
nieko nesitiki laimėti, tai taip 
ir vargsta.

"Tokie dalykai šiandien de-j 
dasi pas mus.”

stipresnė už Lenkiją!
Musų patriotai paprastai 

sako: Su Rusija reikėjo
pradėti karę, nes Rusija už
puolė ant Lietuvos. Bet ar 
lenkai neužpuola? Pati Lie
tuvos atstovybė ‘pripažįsta, 
kad palyginus su lenkais, tai 
bolševikai buvo angelais. 
Lenkai netik užpuolė ir plė
šia Lietuvos žmones, bet ir 
karumenėn juos ima. Tame 
pat Lietuvos misijos prane
šime skaitome: •

"Yra gautos žinios, kad len
kai okupuotose vietose Suval
kijoj šaukia naujokus 
sius 1896. .1S97, 1S98 
metais ( tai yra vyrai 
ir 24 metų amžiaus)... 
kų miesto piliečiai yra sudaro 
prašymą Ententai, 
kil tų Suvalkus prie Lietuvos....

"Paskutiniu laiku aiškiai tė 
mvjant lenkų provokacija lin
kui lietuvių, lenkai sukoncent
ravo savo kariumenę ir tai ki
tur užpuola musų sargybą, tai 
vėl neva pasitraukia, norėda
mi Įtraukti lietuvius Į muši. 
Lietuviai tuo tarpu provokuo
ti nesiduoda."
Vadinasi, lietuviai į muši 

su lenkais neina. Lenką?" 
provokuote lietuvius provo
kuoja. bet ponas Žukauskas 
mandagiai prieš juos trau
kiasi. Bolševikai to nedarė, 
o betgi jis puolėsi ant ju 
kaip bulius pamatęs raudo
ną skepetą!

Lietuvos atstovybė Ame 
rikoje leidžia daugybę ivai 
iriu pranešimų, kurių di- 

neturi musų visuo- 
kariumenės į menei jokios vertės. Daur

gimu- 
ir 1999 
tarp .21 

Suval
ei

ka<l pris-

ILIETUVOS KOMENDAN
TAI NEMOKA RAŠYT.
Kai žinia. Lietuvą dabar 

valdo vadinami "komendan- i džiuma 
tai." Tai yra -■
viršininkai, kurie savo ap- ■ geriau atstovybė padarytų 
skričiuose viešpatauja kaip į jeigu ji paaiškintų Ameri 
tikri "general-gubernatc-Į įos lietuviams, kodėl Sme 
riai.” Be komendanto ieidi-|tonos-Žukausko valdžia lai- 
mo žmonės negali nei yaka- pKOSi tokios keistos politikos 
ro parengti, i.J ~ ••’••--- ............ - -
mo sušaukti.

Iš kokių gaivalų 
mendantai susideda 
vyzdžiu gali būti 2 ai 
batalijono 
"Rutkovskas,” kuris net ra
šyt gramatiškai nemoka. 
"Darbas” Nr. 8 paskelbė po
rą to nemokšos rašytų pra
nešimų, kurie skamba ve 
kaip:

"Pasvaliu Apskrities Virši
ninku. Prašov leikinai paskirti 
Miličias Vadu Navakas bus už
laikytas tereštotu leikinai kari
ninkas Rutkovskas (parašas)j 
10—1—20.”
Antras pranešimas: _ !
"Šiomi pranešu kad Vadas ■ 

miličias bus ažleikitas Ii? rude- , 
nui 10 v. rito Kalei posbaigs ' 
tardimas pa tardimui bus pra
nešta ar užlaikytas dėl tolimes- 
nia tardima 2 atsargos bata
lioną Komendantas Karininkas 
Rutkovskas 9—I—20."
Kaip matot, šitas Rutkov

skas (Rutkowski, proszę 
pana!) nemoka netik lietu
viu kalbos, bet ir rašybos 
taisyklių visai nepažįsta. 
Jis. matyt, nei pradinės mo
kyklos nėra lankęs, nes neži
no, kur sakinys prasideda,I 
kur baigiasi — velia vieną 
sentenciją paskui kitos, be 
iokių atskirimo ženklų. Ir 
šitoks tamsus ienkpalaikis 
vadinasi "komendantu,” 
valdo kareivius, areštuoja 
Lietuvos piliečius!

Sarmata visai Lietuvos 
respublikai!

KEISTA POLITIKA.
Lietuvos atstovybė Ame

rikoje. savo pranešime No. 
20322 sako:

"Lenku okupacija (Lietu
vos) žmonėms virto nebepa
kenčiama. Plėšimai ir žiauru
mai pasiekė augščiausį laipsnį. 
Bolševikai ir vokiečiai dabar 
žmonėms atrodo angelais prieš 
lenku darbus. Tokių skundų 
į Lietuvos valdžią ateina iš 
visų lenkų užimtosios Lietu
vos kraštų.”
Jeigu taip, tai kodėl gi 

Lietuvos valdžia nevaro len
ku laukan ? Gal ji neturi pa
kankamai spėkų? Gal ji bi
josi pradėt karę su lenkais? 
Bet kodėl ji nesibijojo pra
dėt karę su Rusija? Juk Ru-

• 9

nei susirinki-! Kodėl ta valdžia prieš Rusi 
iią kėlė tokį didelį lermą, < 

tie ko-Į lenkams. daug 
7 ‘ • niems Lietuvos 

"provokuoti naši 
Ar tai vis dėlto 

darbininku 
kunigi

tai pa- 
tsargos tams, net " 

komendantas duoda?
t j 
i 
i t

•9

kad. Rusija vra 
valdoma, o Lenkija 
Ii dvarponių?

Paskui, kode! 
klausimuose, kaip

biaures- 
okupan-

tokiuose 
prijugi- 

mas Suvalkų miesto prie Lic 
tuvos, visuomet kreikiama- 

i si su prašymais prie ”En- 
tantos?’’ Ką čia ta E n tauta 

į turi prie Lietuvos? Kas ja- 
įdavė teisę spręsti Lietuvof 
gyventojų likimą ir jų san 
įtikins su kaimynėmis- vals
tybėmis? Ir nuo kada ji tą 

i teisę įgijo? Kaip visiem; 
yra žinoma, Lietuva iki ka
rės buvo Rusijos imperijos 
dalis. Rusijos revoliucija 
paskelbdama visoms tau
toms laisvę, pripažino ii 
Lietuvai teisę susitvarkyt’ 
kaip jai patinka. Taigi me? 
norėtume žinoti, kaip tai at
sitiko. kad beveik visus Lie
tuvos reikalus dabar turi 
spręsti Anglijos ir Francu
zijos imperialistai? Kas 
Jiems tuos reikalus pavedė 
ir kokiais tikslais?

Lietuvos atstovybės pa
reiga yra šituos dalykus 

j Amerikos lietuviams paaiš
kinti.

KELEIVIS 2Z
kad jų išdalijimas buvo pa-.laiškai iš Lietuvos parodo,' 
vestas Amerikos Raudonajam!] 
Krvžiui, ir kad pašalpa turi] 
būt teikiama tiktai biednienisj 
ir reikalingiems, nežiūrint kas;

.kokios tautos, tikėjimo ar po- padaryti, 
litikos. Mes sakėm, jog visų ' 
pirma mes kreipiame domą į j 
ligonines, nes vaistai ir kitokie! 
daiktai buvo vokiečių atimti,' 
ligoniai gulėjo ant lentų vietoj ■ 
lovų, ant šiaudais prikimštų 
maišų vietoj matracu, ir skar
malais užkloti.
\ "Aš asmeniškai apžiurėjau 
daug ligonbuėių ir visur radau 
kupinai prikimšta ligonių, 
sergančių karštine, raupais ir 
kitokiomis ligomis. Nekuriuo- 
se skyriuose aš užtikau pod
raug sukimšta daugybę vai
kų, o kaikuriųose sunaikintuo
se apskričiuose šeimynos su 
sergančiais vaikais gyveno 
kiaulių tvartuose. Vienoj vie
toj aš užtikau apdriskusią ka
reivio našlę gyvenant šlapia
me ir šaltame skiepe; maži jos 
vaikai buvo sulindę į tamsu 
kampą. Atsimenu atsitikimą,' 
kur viena našlė su dviem vai
kučiais jau ketrivtus metus 
gyveno sugriauto namo skie
pe."
Tečiaus ne visą pašalpą' 

oatįs amerikiečiai dalijo. 
Dalis ligoninių reikmenų 
buvo perduota karės minis
terijai, o kita dalis vidaus 
•■eikalų ministerijai.

Tarp kita ko buvo išda
lyta :

8,291 kaldru ir blanketų, 
už kuriuos užmokėta 
§44,771.20.

2>6 paklodžių, $5,422.20.' 
3.894 pirštiniu (pirštuo-į 

ų), $4,263.84.
6.178 nosinių, $1,337.32. ■ 
■______ .

riškių drapanoms, $2,073.00. Jiu organas 
2,050 pirštinių ( /

stuotų), £922.50.
5,127 šalikų, $2,460.96. 

,3,835 naktinių L_L—,
(pajamos), $5,752.50. i 

10,462 marškinių, už ku
riuos užmokėta $15.065.28.

6,936 sveteriu, $12,484.80. 
3,884 čeverykų, $4,272.40. 
12,910 pančiakų, $-5,422.20. 
10,011 palų, $14,015.40. 
16,503 abrusų, $4,290.78. 
4,544 apatiniu keliniu.

$7,361.28. ‘
6,085 apatiniu marškiniu,!

$7,302.00.
Už visus šitus ir kitus pa-! 

našius dalykus Raudonas 
Kryžius užmokėjęs $156,- 
19088. Lietuvių Dienos pi
nigų jo globoje buvę į 
5130,099.18. ‘ Taigi

kad žmonės ji tenai gauna. 
Mums rodos, kad kiekvienas 
"Keleivio" skaitytojas gali 
tokia dovaną savo giminėms 

. "Keleivis" į Lie- 
tuva metams kainuoja tik 
$3.

VEJA POPIEŽIŲ LAU-

Europos laikraščiai pra
neša, kad Čekijos katalikai 
nori atsikratyti nuo Rymo 
ir reformuoti (patobulinti) 
savo bažnyčią. Tuo tiksiu Ši 
sausio buvęs čekų kunigų 
suvažiavimas, kuriame da
lyvavo 206 dvasiškiai, ir di
delė balsų didžiuma (140 j 
prieš 66) nutarė popiežiaus 
valdžią atmesti, o kurti vi
sai atskirą čeko-slovakų! 
bažnyčią.

Išspirdami iš savo bažny
čios popiežių, čekų kunigai 
nutarė išmesti 
tynų kalbą.

Negana to, 
suvažiavimas 
naikinti celibatą, pripažinti 
sąžinės laisvę ir reikalauti 
atskyrimo bažnyčios nuo 
valstybės.

Visi šitie nutarimai yra 
grieštai priešingi Rymo tra 
dicijoms ir katalikų bažny
čioj reiškia tikrą revoliuci
ją.

Kaip pasiliuosavo čekų 
tauta nuo Austrijos kara
liaus autokratijos, sakė su
važiavusieji. taip ji turi nu
sikratyti ir Rymo popie
žiaus teokratijos.

Griūva "šventojo tėvo 
autoritetas!

MUšaTpATJSSAVE.
v.aic iivsnuų. t c
102 rituliu gelumbės ka-! Lietuviškųjų anarchiste- 
ikin drabnoms. $2.073.00. !liu organas "Laisvė’’ Nr. 63

KAN.

f

į

Džingų spauda išnešiojo! 
šitą žinią ant _-avo 1 
po visą šalį, o mūsiškiai ko-! 
munistai skaitydami džiau-į 
gėsi, kad Amerikos mokslei-i 

i vija jau priima Lenino pro
gramą ir vykina "proletari
ato diktatūrą."

Dabar gi pasirodo, kad 
tai buvo paprastas ameriko
nų "sportas."

TV ERIA8I "LLA UDY-
BĖS" PARTIJA

Iš Rochesterio mums pri
siųsta lapelis, skelbiantis 
"liaudininkų prakalbas," ir 
atmušta ant rašomosios ma
šinėlės kopija "liaudininkų 
pagrindų," kurie tose pra
kalbose buvo apkalbami. i 

Iš šitos "literatūros” pasi
rodo, kad Amerikos lietuvių 
tarpe tveriasi nauja partija, 
kuri vadinsis "Liaudininkų 
Partija." Tos partijos tiks
las busiąs— platinti tarp 
lietuvių "liaudybę."

Naujos partijos "pagrin
de” skaitome:

"Liaudininkai — tai besitve
rianti draugija (organizacija), 
kuri rūpinsis Lietuvių politikos 
ir kultūros reikalais Lietuvoje 
ir visam pasaulyje.

"Liaudininkai nekovos ir 
neužsipuldinės ant kitų srovių 
pasekėjų kitaip, kaip tik plati
nimu Liaudybės (demokratv- 
bės); su kitomis srovėmis tar
sis tik tada, kada kitos srovės 
sutiks tartis ant lygybės pa
matų, kaipo lygus su lygiu, po 
lygų skaičių atstovų tarimuo
se ir veikimuose.

"Liaudininkai turėdami sau 
už tikslą pakėlimą lietuvių ant 
augščiausio laipsnio^liaudybės, 
stovės už lietuvių savystovu- 
mo palaikymą.”
Ir taip toliaus.
Perskaičius visą naujųjų 

Pa
sirodo, kad tai politikos 
amatorių darbas. Jos "pa
grindas," aiškiai matyt, yra 
nukopijuotas nuo kokios 
nors Lietuvos partijos (be- 

portretus ne Santaros) programo, nes 
darb- kalba apie visai naujos vals

tybės kūrimą ir prie šios ša-

laukan ir lo-

čekų kunigų 
nutaręs pa-

puslapio i Rezoliucija delei Iie 
tavos tvarkos.

S LA. 36 kuopa Chicagoje 
laikytame savo susirinkime 
priėmė šitokią rezoliuciją:

Mes geidžiame, kad Lie
tuva butų tikrai demokra- 
tinga, žmonių valdoma šalis, 
ir kad pamatiniuose josios 
įstatymuose butų įkūnyti 
sekami dalykai:

1. Liaudies ir piliečiu tei
ses:*

L Visuotinas, lygus, slap
tas ir tiesioginis balsavi
mas, renkant šalies Seimą 
ir miestų bei valsčių savival
dybes.

2. Lygybė prieš įstatymus 
visų piliečių be lyties, tautos 
ir tikėjimo skirtumų.

3 Pilna sąžinės, žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir or
ganizacijų laisvė.

4. Atskyrimas bažnyčios 
nuo valstybės ir mokyklos 
nuo bažnyčios.

5. Asmens ir gyvenamojo 
buto neliečiamybė.

6. Mirties bausmės panai
kinimas.

r?
4.

mas
8. 

mas 
riumenės. 
II. žemės reforma ir darbi

ninkų apsaugojimas.
1. Dvarų ir buvusiųjų ca

ro valdžios žemių pavedi
mas valstiečiams.

2. Sodžiaus darbininkų at
stovų dalyvavimas žemės 
ūkio priežiūros įstaigose.

3. įstatyminė 8 valandų 
darbo diena ir įstatyminis 
algų minimumas, pakanka
mas žmoniškam darbininko 
ir jo šeimynos gyvenimui.

4. Valstybinė darbininkų 
apdrauda nuo ligos ir senat
vės.

5. Darbininkų atstovų da
lyvavimas pramonės prie
žiūros įstaigose.

ŠIA. 36-tos kp. Komisija: 
J. P. Markus, 
F. Mickevičius,

J. Ytiknis.

Verstinas ir nemoka- 
pradinis mokslas.
žmonių apsiginklavi- 

vietoje nuolatinės ka-

(nepir- ■ rašo:
”'Naujienos’piktinasi, kad liaudininkų "pagrindą, 

kunigas žilius varo juodašim- 
keliniu: tiška propagandą prieš visus

' i tuos, kurie nepritaria Smetc- 
i nos valdžiai.

"Piktinas jos ir tuo, kad vys
kupo Karevičiaus 
davinės, kaipo dovaną, 
štiems Amerikos patriotams.

"Kas piktinas žiiium ir Ka-, lies sąlygų jis visai netinka, 
revičium. akipo asmenimis, į Kokiems tad galams ir tver
tas visiškai nemoka sociaiistiš ti tokią partiją, kuri savo 
kai protauti. Juk Žilius ir Ka- ©balsių prie gyvenimo pri- 
revičius yra šulai Lietuvos kle-.taikyt negali? 
rikalų. Jie atstovavo ir atsto-| 
vauja tam tikrą partiją, tam j 
tikrą sriovę. Ne su asmenimis; . .v.
reikia kariauti, bet su ta srio- ’ ° kad Teisių apskr įcio
ve, su klerikalu partija.” i seimelis nubaudė -,000 auk- 
.T , • vt • -rusinu Gadonavo kleboną uz

- °A^aiP patl laisve | seįmeij0 valdybos išniekini- 
a_ .. asmenis-
’ Juk jos špakos 

taip ir mirga vardais: Gri
gaitis, Herman, Liutkus. 
Michelsonas, Smelstorius.

I

NUBAUDĖ KUNIGI. 
"Lietuvos Ūkininkas" Nr

apie daro? Ar ji apie
*36,000 Raudonasai Kryžius' nekalba ? <T ’ _
pridėjęs da nuo savęs.

’Naujie-

'? I

mą.
Nesmagi tai žinia juoda

jai armijai!

ATSIŠAUKIMAS.Prusalaitis ir tt. Tam pa- • > . . rZ.’ r^tX« W aterbuno Liet. Prog. Dr-

KAIP BUVO SUNAUDO
TI LIETUVIU DIENOS 

PINIGAI.
Kun. Žilius, sugrįžęs iš 

Lietuvos, papasakojo andai 
klerikalų laikraščiams, kad 
Lietuvių Dienos pinigus 
Raudonojo Kryžiaus žmo
nės išdalyję Lietuvoje žy
dams ir "kitokiems.”

Raudonojo Kryžiaus ka
pitonas Paine, kuris dalvjo 
Lietuvoje supirktus už tuos 
pinigus daiktus, dabar davė 
raportą, kuriame tarp kita
ko sako:

”Aš asmeniškai aplankiau 
daug miestų, kalbėjausi su vie
tos komitetais ir iš jų patirda
vau, kiek ir kokios reikia pa
šalpos jų apielinkių ligoni
nėms.

''Kiekvienoj vietoj mes aiš- 
kinom, jog pinigai Šitai pašal- 

________ . ___________ pai buvo surinkti Suvienytose 
sija yra 10 sykių didesnė ir Valstijose per Lietuvių Dieną,

!

pa- 
se- 
už- 
ir

čiam jos numeryje telpa 
bent kelios "rezoliucijos" 
prieš drg. K. Liutkų, joks 
klerikalų laikraštis nešmei- 
žia taip šlykščiai žmonių, 
kaip "Laisvė." . 
vienas Lietuvos 
pavadino ją "išbenkartėju- 
siu laikraščiu." Ir visa to 
akyvaizdoje šita paleistbur- 
nė da nesigėdi sakyti, kad 
"ne su asmenimis reikia ko
voti!”

Ištiesų, tie žmonės nusto
jo jau visiokios nuovokos. 
Jie muša patįs save!

jų Sąryšio j darbininkiškus 
laikraščius.

Parstruoju laiku įvairiais 
vardais bendrovės ir bankos

Juk neveltui pypac hetuviskos), pasmau- 
rašvtojas • dodamo^ žmonių nežinoji- 

■mn lietuvišku ninioii kursoimu lietuviškų pinigų kurso, 
nežmoniškai apiplėšia per- 

siųsdami pinigus į Lietuvą. 
Tūli bankieriai išsiunčia
mos sumuos vos vieną treč
dali pasiunčia, o du trečda
liu pasilieka sau, tai yra 
bjaurus išnaudojimas. Kiau
rus jis tuomi, kad tie pinigai 
siunčiami Į Lietuvą žmo-

NORI LAIKRAŠČIU Iš 
AMEIRIKOS.

"Naujienos"’ išspausdino 
rieno žmogaus laišką iš Lie
tuvos. kur tarp kitko rašo
ma :

"Mes iš Amerikos gauname 
net vieną dienraštį
nas’ ir keturis savaitraščius — 
’Tėvvnę,’ 'Dirvą,’ 'Keleivį’ ir 
'Amerikos Lietuvį.’ Man la
biausia pasidaboja skaityti 
'Naujienas’ ir savaitraštį 'Ke
leivį.’

"Aš nuo savęs norėčiau 
tarti Amerikos broliams ir 
selėms lietuviams, kad jie... 
prenumeruotų laikraščių
pasiųstų knygų savo giminėms 
Lietuvoje. Musų jėzuitai kuni
gai ir jų sėbrai varo propagan
dą per spaudą ir agituoja baž
nyčiose per išpažintį už savo 
vadinama krikščionių demok
ratų partiją, kurios visi de
mokratija užsibaigia po Romos 
juoduoju skvernu. Todėl ame
rikiečiai lietuviai turėtų kuo- 
daugiausia pasiųsti į Lietuvą 
pirmeiviškų ir socialistišku 
laikraščių ir knygų, kad pabu
dinus Lietuvos' kaimiečius iš 
to šimtmetinio miego ir ištrau
kus juos iš jėzuitiškos kunigi
jos nagų, ypač dabar, kada yra 
kalbama apie Lietuvos Steigia
mąjį Seimą.”
"Keleivio" 

užrašę į Lietuvą savo 
minėms ir draugams 
apie 200 egzempliorių,

t

STUDENTŲ "SOVIETAS" .nėms, kurių visa manta yra 
Kansas valstijoj, Haysi karės sunaikinta; žmonės 

miestelyje, pereitą sąvaitę; neturi pastogės, nė maisto, 
buvo toks atsitikimas: Nor-;nė drabužių ir nuo .tokių ne- 
mal School mokiniai rengėsi Į laimingu žmonių musų ban- 
prie lenktynių ir nutarė.• kieriai dar du trečdaliu nu- 
kad visa mokykla eitų kelią suka.^ Tai yra begėdiškas 
pataisyt, o jei kas atsisaky-ir beširdiškas pasielgimas, 
tų— tą išmaudyt arklių Kad tokiam begėdiškam 
prūde. Kaip tarė, taip pada-, apiplėšimui padarius galą, 
re! Dviem profesoriams ir( Waterburio Liet. Prog.
vienam mokiniui atsisakius c
prie to darbo prisidėti, mo
kiniai pagriebė juos ir sume 
tė i prūdą.

Profesorius Hervey, išli
pęs iš prūdo, šlapias nuvy
ko i telegrafo kontorą ir 
mušė Valstijos švietimo 

i telegramą, kadamerikiečiai Valdybai
gi- mokiniai paėmė mokyklą 

jau « . -
ir tavęs "tikras sovietas.

savo kontrolėn ir užviešpa-
99

> Liet.
: Draugijų Sąryšis savo su
virinkime, laikytame vasa- 
■ rio 27, nutarė atsišaukti į vi- 
Įsus laikraščius, kad jie skel- 
įhtu lietuviškų pinigų kursą, 
į Tokiu budu žmones bus iš
gelbėti nuo tokio begėdiško 
išnaudojimo.

L. P. D. Sąryšio valdyba: 
Pranas Dapšys, pirm, 

S. Senkus, rast., 
V. Bagdonavičius, ižd.

KAS TURI PASIDĖJĘS 
RUSIJOS BANKUOSE 

PINIGŲ?
Daug Lietuvos piliečių, 

atvykusių Amerikon, yra 
su savim atsivežę Rusijos 
Valstybės Banko taupomų
jų kasu knygelių, ant kurių 
jų pinigai buvo tose kasose 
Dadėti, o be to kai-kurie pi
liečiai yra iš Amerikos siun
tę pinigų į tas kasas Lietu
voje. Buvo išleistas Finansų 
Ministerijos ^atsišaukimas, 
kuriame visi piliečiai buvo 
kviečiami per vietos iždines 
priduoti žinių, kas kiek ir 
ant kokios knygelės ir ko
kiais pinigais ar popieriais 
turi įdėjęs pinigų.

Tas pačias žinias butų 
svarbu surinkti ir iš Ameri
koje gyvenančių , Lietuvos 

piliečių: taigi visi, kurie 
turi tokių knygelių, yra 
kviečiami prisiųsti jas ap
draustu laišku Lietuvos At
stovybei Amerikoje delei 
registracijos, arba jų iš
trauką, vietos notaro pat
virtintą. Tos knygelės bus 
grąžinamos visiems atgal, 
o surinktos žinios pasiųstos 
Kaunan Finansų Ministeri- 
iai. Parsiuntimo išlaidų pa
dengimui reikia pridėti 
štampų ant 50 centų.

(Pasirašo)
J. Vileišis, 

703 Fifteenth st, N. W., 
Washington, D. C.

KATALIKŲ ATSTOVAS 
Už SOVIETU VAL- . 

DžIĄ.
Italų katalikų partijos at

stovas iš parliamento, sa
kydamas ūkininkams pra
kalbą Bergamoje, išgyrė so
cialistų taktiką ir išgarbino 
Rusijos sovietų valdžios 
premjerą Leniną. Klerika
lai pakėlė baisų lermą ir iš
metė jį iš partijos. Sakoma, 
kad ir "šventas tėvas" labai 
susirūpinęs.

i
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Kas nieko neveikia 
Ta niekas nepeikia e *

. PROVIDENCE, R. I. 
Parapijos mitingas.

Kaip jau žinoma, čionai 
lietuviai neturėdami savo 
dūšių ganytojaus, sutikime 
gyveno ir bendrai darbavosi 
savo apšvietos ir broliškos 
vieni kitiėms pagalbos rei
kalais. Tie gi, kuriems be 
pragaro ir dangaus nejauku 
gyventi, rūpinosi, kaip ga
vus ganytoją, be kurio mat, 
patys sąve ganyti nemoka. 
Susidaręs j u būrelis iš dvy
likos apaštalų pagalios ga
vo iš kažin-kur ir kunigą.

Iš kur tasai keikūnas i 
čia pas mus atvyko, nieks ir 
po šiai dienai nežino. Viena 
tik žinome, kad šitokio gai
valo da, turbut, jokia Ame
rikos lietuvių kolonija nėra 
mačiusi. Tai ne doros ir ar
timo meilės mokytojas, bet

• vienybės ardytojas.
Kaio tik negerovė ji čia 

atnešė, tuojaus ir nesutiki
mai. ir neapykanta vietos 
lietuviuose, tarsi toji apide- 
miška influenza, paplito. 
Kunigas tuojaus no s^vo at
vykimo pradėjo bažnyčioje 
neauykantą ir prakeiksmus 
skelbti.

Kad išardžius jau čionai 
gyvuojanti jaunuomenes su
organizuotą Birutės chorą, 
tasai žmogus sutvėrė 
savo Šv. Ciciiės chorą, ir 
bažnyčioje visų šlykščiau
siai apšmeižęs ir iškeikęs bi- 
i utiečius, prisaikino tėvus 
ir motinas, kad neleistų sa
vo vaikų Birutės choram 
grasindamas iškeikimu 
nedavimu išrišimo, 
žmonės pradeda
kitaip manyti, kada 
nigeliui tūla

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
stoti rei-choras buvo priverstas at- 

kalautcju pusėje ir minti re-(kartotinai dainuoti. 
alizuoti. ‘ ‘ I Birutės choras dar jaunu- darbininkiško

Reikia pasakyti, kad muštis, turi vos apie keturiasde 
siškiai komunistai, kada L/šimtis narių, bet vedamas iškilus 
S. S. 11« kuopa atidarė sa-’drg. Br. Simanavičiaus jaučams „„ ..........„
vo susirinkimą, tai lig kokie suspėjo išmokti keliatą dai-i velionis Jonas visuomet kai 
slankunai pradėjo kaišioti nėlių gerai sudainoti. Prie tindavo tuos 
savo galvas pro svetainės choro priguli gražiausia, darbininkiškos 
duris, bet neišdrįso vidun Providenco jaunimas. į jos ir _ ...

______ j meni, luroui geuyuauucM,Į Šiose prakalbose turėjo j Būdamas pats giliai su dar- 
_ vyskupas;ar kokius piktus mierius tu- dainuoti ir bažnytinis Cici- bininkišku judėjimu apsipa- 

to reikalauja.” Aiškiną, kad liedami špiegavojo. Socialia- lijos choras, kuri sutvėrė žines ir apsišvietęs žmogus, 
jis jau surado tinkamą baž-’tai nesibijo ir hesislapsto kunigas, kad išardžius Bi-ijis nurodydavo, kad tie kar- 
nyčiai vietą, nors maža, ale nuo komunistų. Teisingiems rutės chorą. Reikia pasaky-1 štuoliai daro neatleistiną 
pigi, galima bus ją nugriau- . žmonėms visada socialistu ti, kad tasai tėvelis birutie- prasikaltimą prieš darbinin- 
ti ir naują pastatyti, todelisusirinkiman leistina iiieiti ciams nesigailėjo šmeižtų ii 
jis jokių atskaitų neduo-( ir pasiklausyti, ką socialis-į melų, tečiaus visgi Birutės

daugiau parapijonų; ateina kuopa pasiryžusi 
ir kunigo pagalbininkai sy- ' 
kiu su juo. Dabar jau kuni
gas atidaro 
įsakydamas
maišiai,

koti apie kokius tai

susi rinkimą, 
užsilaikyti 

ir pradeda pasa-
”, ‘

tinėjimus," tik susirinkusie
ji nieko iš jo kalbos negali 
suprasti, paskui sako: ”Jau , —.......—r-- . .
priėjo laikas, kad lietuviai j Įneiti, turbut gėdydamiesi.j 
pirktų bažnyčią, '

užme-

nių savo dienų uoliai darba
vosi platinime mokslinio ii 

> turinio lite- 
įaturos. Pastarais metais 

socialistuose gin- 
už veikimo taktiką.

karštuolius 
organizaci- 

vienybės ardytojus.

Kadangi minėtam susi
rinkime buvo ir svetainės 
prižiūrėtojas p. A. Petraus
kas, kurio buk tai išsitari- 
nu 'Laisvė” rėmėsi fabri
kuodama tą šmeižtą, tai aiš- 

> kūmo delei jis buvo papra
šytas paaišiknti, kaip ten 
ištikrujų buvo. P-nas Pet
rauskas papasakojo sekan
čiai :

"Po p. Dundulio prabaltų, 
kuomet publika buvo jau iš 
vetaihės išėjus, aš priėjau 

prie langelio, kur vaikinas 
pardavinėjo tikietus, ir sa
kau: 'Matai, kaip gražiai 
irakalbos atsibuvo — nebu
vo nei vieno policinano. Tai
gi visada, kaip tik rengsite 
prakalbas, praneškit man 
kas kal’oės ir apie ką kalbės, 
tai nebus bereikalingų išlai
dų policijai.”

Tada p. Petrausko pak
lausta: "Kodėl tam vaikinui 
taip kalbėjai? Ką tie išsi- 
eiškimai apie policiją reiš- 
:ia?" Ant to p. Petrauskas 
laaiškino sekančiai: "Mano 
-linus (policmanas) man sa
kė, kad policijos vyriausy
bė reikalauja, kad visuomet 
jiems praneščiau, kas salė
je kalbės ir apie ką kalbės. 
Taipgi dažnai gatvėj susi- 
ike policmanai klausia, kas 
<albės ir apie ką kalbės. 
Bet kadangi aš nežinau kas 
kalbės ir apie ką kalbės, 
ai aš juos siunčiu pas Pru- 

salaiti, nes jis išrandavoja 
svetainę, tai žino ir kas kal
bės. Jeigu užtikrinčiau poli
ciją, kad prakalbos bus val
džiai nepavojingos, tada ji 
nesiųstų į prakalbas polic- 
manų ir nepasidarytų berei
kalingų išlaidų.”

Iš šito p. Petrausko papa
sakojimo aišku, kad tas 
“Laisvėje’’ tilnęs šmeižimas 
drg. Prašalaičio asmens y ra 
neteisingas. Mes gerai žino
me (ir tūli komunistai ži
nok kad d. Prusalaitis turi 
r 
negu k 
kas neturi 
prikibti.

Kadangi 
šmeižimas 
garbę ir kenkia jo užsiėmi
mui — pragyvenimui, tai 
Lietuvių Progresyvių Drau
gijų Sąryšis vienbalsiai nu
arė išnešti viešą papeikimą 

"Laisvei,” ir nutarė parei
kalauti, kad "Laisvė” tą 
šmeižtą atšauktų ir patal
pinti} paaiškinimą.

Liet. Prog. D-jų Sąryšio 
Valdyba:

Pirm.

WATERBURY, CONN. 
Apžvalga iš vietos lietuvių 

gyvenime.
”Poor investment’as" Wa- 
erburiečiai vieni kitų klaa- 
ūnėja, kodėl pp. Povilaika, 
Laskevičius ir Tareila taip 
tarštai lietuvius ragina pir
kti Lietuvos Paskolos bonų 
o patys, kaip ve: p. Laskevi 
•ius ir p. Tareila vos tik pc 
vieną šimteli bonams paau 
kavo. P-nas Povilaika, sako 
net už du šimtu pasižadėjf 
oirkti, tik pinigų da neda 
.ęs. Ir kalba žmonelės, ne
galėdami suprasti fakto 
kad geras biznierius' save 
oinigams visados jieško tik 
’*o investmento, o banai. ta 
:uk "poor inve-tment.”

"Prašalaičio kelinės.” Po
niai šauliunienei Prašalai
čio kelinių kombinacija tai* 
muzikalius jausmus suerzi
no, kad visa savo jausmo ii 
proto mišinį ji ant popiero 
išleido, aprašinėdama Vili
jos choro koncertą, buvusi 
29 vasario. Girdi, poni Nai 
minė dviem tonais peraugš- 
tai rėkusi, o ir visas Viiiio; 
choras tik rėkiąs. Turbui 
o-ni Šauliunienė mano, kač 
galima dainuot be rėkimo 
o gal dainavimas jai kliudęs 
dirigento kelinių kombina
ciją studijuoti, sunku tą joj- 
jausmo mišinį išanalvzuoti

Patriotizmas.
Laskevičius ( big tax-paye- 
ris) delei patriotizmo spio- 
vė i socializmą ir padavė sa
vo dešinę didžiaušiems save 
priešininkams: ponui Povi- 
laikai ir špitolninkui. kuris 
oo bažnyčios skiepą landžio- 
a. Atsivertėlį visviena ne

gerbia ir tie. kuriems jis 
doniojasi.

Bus streikas. — Vietine 
policija prisaikino du šimtu 
konstabelių, (kiti juos vadi
na "razbaininkais”) nes jie 
rengiasi kovon delei tvarkos 
palaikymo. Tas reišika, kad 
bus streikas.

"Audra Giedroje." — Ba
landžio 2-5 svetainėj po num. 
48 Green st.. bus'vaidinama 
juokingiausia komedija 
"Audra Giedroje” ir tam 
darbui sutrauktos geriau
sios sceniškos spėkos, net ir 

j senis Prusalaitis. sako, tu- 
;rės dielį kinkų drebėjimą.
j Kraštutinybės susisiekia.
Kad kraštutinis kairumas 

i susiduria su kraštutiniu de- 
šinumu, tai jau ir mūsiškiai 
(komunistai žino, beveikda
mi! tuos darbus, 
.veikia 
gareiviai.

■ klerikaiai 
j ardyti Waterburio Progre- 
:šyvių Draugijų Sąryšį, tą
■ patį visu savo atkaklumu
daro ir komunistai. Klerika- 
Jai ir kairiasrarniai dėjo ir 
tebededa savo juodas spė
kas, kad neleidus darbinin
kams suorganizuoti savo 
.tarybų. Klerikaiai deda sa
vo pastangas, kad sutrem
pus visus Lietuvos darbinin
kų reikalavimus nelei
džiant jiems pasiųsti Stei- 
giamajan Seiman darbinin
kišku. atstovų. Musų komu-1 
nistai ir šitame juodašim-Į 
tiškame darbe klerikalams 

,uoliai pagelbsti, niekindami 
rėmimą Lietuvos F 
mokratų. kovojančiu prieš.<’h 
reakciją. Kraštutinvbės su 
sisiekia. Vietinis

j kišką klesa, nes jo nuomonė 
i buvo ta, kad darbininkams 
.svarbiausiu reikalu yra 
j šviestis, vienytis ir bendro 
i mis jiegomis kovoti prieš 
darbo žmonių bendrą prie
šą—kapitalą ir kunigiją. Sa- 

s progresy- 
velionis 

Jonas užsipelnė sau amžiną 
pagarbą ir atmintį. Kovo- 

į iantįs už geresne ir teisin- 
Dzukas. gesnę ateitį žmonės neteko 

su juo vieno uolaus ir nuo
seklaus kovotojo. Gaila 
mums be laiko žuvusio 
draugo, kuri ne’aboji mirtis 
mums išplėšė, bet jo atlikti 
darbai nemiršta ir lieka 

, mums pavyzdžiu, kad sek- 
se-,tume žuvusio savo draugo 

; m j j-j t -• Pėdomis ir kovotume iki ne-
i palikdamas didename nuliu- pasieksime tų idealų, prie 
‘dime savo žmoną, gimines ir kuriu jis mus savo darbais 
draugus. įvedė. Lai būna jam lengvas

Amžinos atminties -jonas i;asilsys.
Žvingilas buvo vienu pirmu-'‘ 
jtiniu tarpe Springi'ieldo lie
tuvių, kurie suprato, jog 
žmonijos išganymas ne kv-

?, bet pačių 
darbo žmonių organizacijoj 

; ir apšvietoj. Tam tikslui ve
lionis ir pašventė gražiau- 

įsius metus savo gyvenimo. 
i-Tis buvo pirmutiniu organi- *. 
zatoriumi Lietuvių Susivie
nijimo Amerikoje 79 kuo
pos, Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos, Lietuvių Socia
listų Sąjungos. Moksleivių 
Paskolos Ratelio, Lietuvių kapinėse, 
Darbininku Literatūros ir nemirtingos 

•Lietuvių J.aisvamanių Fe
deracijos kuopų, Rusijos sis 
Revoliucijos Rėmimo sky
riaus (1906 m.), Lietuviu 
Knygvno ir kitų progresy
vių vietos lietuvių drausfiiu. 
Nuo pat susitvėrimo T.SS.

Po tūlo laukimo prasidėjo 29 kuopos, velionis draugas 
programas. Vienas iš ko- Jonas Žvingilas buvo veik- Io gaisras *ir sudegė 
miteto atidaro- susirinkimą, lūs jos narys ir iki paskuti- bačkų aliejaus, 
paaiškindamas jp svarbą ir 
tikslą, ir pakviečia Birutės; 
chorą dainuoti. Birutiečiai 
sudainuoja Lietuvos himną! 
ir "Pabusk Lietuva.” Po to1 

i pirmininkas pakviečia kai-1
‘ ‘ l "kalbėtąją” iš

■ Waterburio. Žmogus kalba' 
i kuodau-' 

Lietuvos bonu. ’

siąs ir manas, kad visi bu-,tai svarsto ir ko siekia.jcnoro neišardė i r jis visuo- 
sia užganėdinti. Vietiniai,: Slapstosi tik provokatoriai, i menei jau patarnauja, o ku- 
ypač kunigo pastumdėliai,! Kadangi keletas • žmonių ni^° choras jam vienam 
sutiko, bet olneyviliečiai su-;
sunka:
lauja balso net kelintas sy-

- _ i manęs klausė, kur LSS 116 b^c,^p^ia-
No.no.no! Reika-.kuopa laiko savo susirinki-,reciu. nepasiep>i. Meiai-

Cv. mu?( tai §iuomi paskeibiu(: nors .n-naeisi bei atgal ne- vo darbais vietos 
kiu. Kunigas sušunka, kad :kad kuopa savo mėnesinius STizsi- Dvasiska> doros mo- viuose lietuviuose 
jis balsų niekam neduo-,susirinkimus laiko kas pir.'Rytojas ta.ai turėtų visados 
šia?, taip turi būti, kam lis ma nedėldieni kiekvieno mė-atm?ntl* Rafl ka' ka se.la- -a 
noris, daužo kede į grindis nesio 2 vai. po pietų I. A. S. ir Piauna-x r ------- nersiu, vai. pv pietų x. a-x. .j.

į ir kojomis trypia, bet insur- namo mažoj svetainėj, ker- 
gentai neatsisėda,, tik griež- tėj 24-tos ir Micnigari avė. 
tai reikalauja bako. Ma'«.y- jneinamos durys nuo Michi- 
damas, kad nieko savo ca- oap ąvenue.
VĮ

kunigas nusileidžia ir sutin
ka duoti balsus, bet ne ilges
niam kaip 2 minučių laikui 
Susirinkimas aprimsta. Pa-| 
rapijonas iš Olneyvillės aiš
kina, kad. jiems pertoli. ir ių 
vaikai negalės į tą bažnyčią 
lankytis. Kunigas pastvėręs 
kėdę puolasi ant to žmo
gaus, šaukdamas: "Prakei
ktas šetone, farizejau, ardy- 

-- P’ tojau musų tvarkos ir avi- 
nyčios, laukan, laukan, mes- 

^įti jį, imkite, meskite!" Puo- 
iau i laši paskui kunigą keletas jo 

bet j1* 01ne^ni^iaik'ucStu naiuecujui u uauiuu, 
------ . m0 žaibo smarkumu visi j chorai, tai žmonių susirin- 

savo stuboj a^®1®_a^x;,fV“ la ant kovų, apsupa uzpui--^ ]aha; daug. Susirinkusiu- 
tąjį. !Šmusa kuniguras ran-ijų daugelis, girdėjau kalbė-

. " kos kede ir saukia: Ratan,jejgU viešo susi- 
. « i-,, * ,. ’ aP^avl. e;' rinkimo pirmininku bus vie-

kubinęs skvernus pasiraito-raDgaud]nėtOjau žmonių!įtjnis kunįgaSr taj kjis trjuk_
jęs pasprukti, bkanoaias gai; p>uok mums atskaitas is su- §mas vietinis musu
da tuomi neuzsibaigs, ™s dėtu pinigu..." . Kunigas ^nigas, kad ir nesenai čio- 
moteries vyras zau^ i , saukia: Policmanų, oohc-,naj viešpatauja, daugelyje 

. žmonių jau išsidirbo sau 
licmanų pašaukti, nes kum.- bloga varda Tečiaus kuni- 

- - . . - i • „ „į. -- „ -. 1 pa , t1 gas visai neatsilankė. Jis
jo reiKa.auti is kun g - savo tėveli, o ir patys bi- suserga, kada

Štai jie jau p ,iOej iš vietos pasijudinti. (jam rejkįa pasirodvti to- 
kelbė parapijos sutrinkimą oinevvilhečiai t j0 tarnu su- kiuose susirinkimuose, kur 
21 edenai kovo, kad įei sunka: Gana to. Namo jis negah žmonių valdyti.

Ir visi i

SPRINGFIELD, ILL.
... . , . . |js**** .. Sekantis susi-A. A. Jonas žvingilas žuvo,

riškais įsakymais neiaimes,irinkimas įvyks 4 balandžio,! R .. ..

valios darbininkai kviečia-,,!?®'.. an,”ei
mi atsilankyti ir pasiklau- svti. ka soeiįjistai veikia ir S,nSlas’ ,Ku.ns . .

vaiHi kanų rytmetį nuo to ir nnre.
i
I

žė ir butu atidavus
veli” i aniolų sargų . ______
kas, jeip’u jisai nebūtų pasis- iraį9n! Judošiau,

; skvernus pasiraito-rSr>oraUdinėtoiau

mano veikti.
LSS. 116 kp. korės pon.

PROVIDENCE, R. I.
Prakalbos Lietuvos Pasko

los reikalams.
Kovo 20 dieną čionai bu

to parengtos prakalbos Lie- • na^ko<~ 
'tuvos Paskolos reikalu. J.,
'vo garsinta, kad bus iš kitų _
i miestu kalbėtojai ir dainuos

jauti iš kunigo augšto atly- inanų !” Bet nėra kam tu po- 
ginime. , I-______ _~-

Be to, parapijoms prade-.gr0 šalininkai bijosi 
jo reikalauti iš kunigo at- savo „tėveli.” 
skaitą. Štai jie jau pas- jos-j vietos 
į
21 dienai kovo, kad reikalą šunka: 
stvarkius. Kunigas patyręs, draugai! Nėra mums reika- 

jaip. ?us;lo su tuo apgaviku...” L .L2 
i susirin- 
Taip tasai

Velionis Jonas Žvingilas. 
paėjo iš Margių kaimo, Ma- 
riampolės apskričio. Ame- 

į rikoje išgyveno 22 metu, 
: pačiame Springfielde Išgy

veno 19 metų. Mirė pergy
venęs 40 metų amžiaus. 
Amerikoje paliko moterį, 3 
brolius: Vincą, Juozą ir-Pi
ni. seseris: Elzbietą ir Ur
šule. o Lietuvoje 
veli ir sesutę.

Velionis likos gražiai pa
laidotas laisvose Oakridge 

kur ilsisi kūnas 
garbės vyro 

Abrahamo Lincclno. Lai il- 
ramvbėj po sunkios gy

venimo kovos.
V. Černiauskas.

212 N. English avė.

seną te-

Ponas

prastesni vardą policijoje, 
------komunistai, tik pakol 

prie jodėl ko

toks 
plėšia

biaurus 
žmogaus

Iželei, suisrinkime j-—-- -—vum auita'in'it
karšta, sušaukė susirinkimą demonstratvviškai 
18 dieną kovo. Mat nedėlio-; kimą apleidžia, 
ie gali būti iš toliaus atvy- mjįjn2ras jr užsibaigė gėda 
k.usių parapijonų, gi šiokią 
diena susirinks vien tik vie
tiniai, kunigo šalininkai. 
Bet tas pienas kunigui ne vi
sai gerai nusisekė. Nore tai 
buvo darbo diena, tečiaus 
su zirinkiman atvyko ir ol- 
nevviliečiai.

Ateina susirinkiamn ir 
kunigas. Ęina nuleidęs akis, 
niekam, nieko nesakant, 
žmonės žiuri tylėdami. Ku
nigas nuėjės priekin, pasi
ima kede, trenkia ją į grin
dis, tarsi priekabių jieško- 
damas. ir pilnu apmaudo 
balsu sušunka: ’Tik tiek 
šiandien susirinkot, šėtonai, 
farizeušai! Jums tik pakam
pėmis mane šmeižti, o baž
nyčios labas jums nerupi... ’

Pakyla balsai. Tūli prade
da aiškinti, kad da žmones 
vakarienės nepavalgę, tai ir 
užtruko, kiti pataria susi
rinkimą pradėti ir be tų ke
lių nepribuvusių žmonių. 
Kunigas Į šitokį patarimą 
atsako: ”Sėsk, kvaily, ne
supranti dalyko. Čia netaip 

- eina, kaip tau nurodo. Tavo 
kaulai supus, o ta vieta sto
vės ir kunigai melsis už ta
ve...” .

Vadinasi, tasai "išmanė
lis” kalba i dalyką, kuris tik 
jam vienam suprastinąs. 
Pasakęs, joff da palauksiąs 
15 minučių, jis išeina. Para
pijoms laukia ir tyli susi
krimtę. Jie nežino, už ką 
iuos "tėvelis” taip išplūdo. 
Bėgiu 10 minutų susirenka

ir pažeminimu neapykantos 
sėjikui.

Parapijonas.
----------- v '

DETROIT, MICH. i .
Į Vietos sąjungiečių veikimas ^^^0^1.21 

Į Kovo 7 d. I. A. S. name jr ragina pirkti 
i buvo LSS. 116 kuopos susi- giausiais 
rinkimas. Iš komisijų rapor- Antras kalba Juozas Kava- 
tų pasirodė, kad kuopa jau Hauskas iš Bostono. Jisai 
pilnai susitvarkiusi ir vėla saVo juokeliais juokino pub- 
jau stoja į senas savo veiki- }jką ir sykiu agitavo už bo-' 
mo vėžes. Netolimoj atei- nii pirkimą. "Kiek laiko at- 
tvj kuopa žada jau ir veika-gal,” sako jis, "mes visi pir-' 
lą pastatyti scenoje. Tas rei- kome ir agitavome už Ame- ’ 
škia, kad kuopa pakaktinai.rikos paskolos bonus... Mesi 
stipri, kad galėtų kultūros mokėdavom po 50 dolerių.’ 
darbu užsiimti. o dabar parduodame už 46

Susirinkime buvo pakel-; dolerius...” Bet visgi Kava- 
tas LSS. organo klausimas.' liauskas agitavo pirkti lie- 
Tuli draugai reikalavo, kad tuviškus bonus,^ nesakyda-' 
apsvarstyti budus, kaip ga-.mas, kiek mes už juos gausi- 
lima butu atgaivinti "Kovą” me. (Mums žinoma, kad d. 
ir "Naująją Gadynę.” Te- K. anąsyk Lovyelyje drau-Į 
čiaus pasirodžius, kad prie dė žmones nepirkti lietuviš- 
' ’ ............... ... ’' ’ ’ į kų bonų, nes, girdi, pinigai

■atiduoti už juos numetami 
kaip i balą, kadangi Lietu
vos valdžia jokių bonų nėra 

taip jau svarbus, išleidus ir perkantis jokiu 
nmuoi...«s JJts likc-sįbonų_negauna: kad tuos 

atmestas. Bet delei teoretiš-j nūs žadama Amerikoje at-Į 
ko žurnalo išsireikšta, kad J i’ :
jis būtinai reikalingas, kad 
pavadavus tą literatūrą, ku
ri ačiū musų komunistams 
jau yra žuvus. Šito klausi
mo išrišimą palikta Sąjun
gai, nes viena kuopa, sup
rantama, jo išrišti negali. 
Jeigu kitos kuopos šitą rei
kalą ras neatidėtinu, tai 116

Nauja ja Gadyne.” Te-K. anąsyk Lowelyje drau-'

dabartiniu aplinkybių, kada 
Sąjungos reikalams patar
nauja "Nnaujięnos” ir "Ke
leivis,” organo reikalingu
mas ne 1
Tas klausimas delta likos

Netoli Paulsboro, N. -J., 
Vacum Oil Co. dirbtuvėj ki- 

52.000

spausdinti ir kad jie netu
rėsią jokios vertės. — Red.) 
Iš kalbėtojau? žodžių gali-1 
ma buvo tiek suprasti, ‘ kad 
duodant pinigus, su jais at
sisveikink.

Po prakalbai vėl dainavo 
Birutės choras. Dainavimas 
publikai tiek patiko, kad 
triukšmingu delnų plojimu

Į

Red.)!

kuriuos 
kraštutiniai atža- 

Atžagareiviai 
stengiasi su-

Pranas Dapšys, 
Sekr. S. Senkus,

V. Bagdanavičius.
Kas

iš mano išsitari-

Ižd.
A. Petrausko žodis 

augščiaus 
mų pasakyta, žemiau paliu
diju savo parašu. Taipgi už- 
rciškiu. kad aš nei pats ne
mačiau, nei nuo kitų nesu 
nieko panašaus girdėjęs, 
p. Prusalaitis butų kada 
nors ėjęs Į policiją rapor
tuoti ką nors apie kieno 
ne; r nraaklbas. *

Antanas Petrauskas,
svetainės prižiūrėtojas.

Plaukuotas komunistas.
Tūlas žvairaakis J. G. iš 

Šocialde- Norwoodo rašo savo anar- 
■ - cho-komunistiškoj "l^is- 

• vėj," kad kas ten jį per "gel
tonąją spaudą” gązdinąs, ka 
I neskaitytu anarcho-komu- 
įnistiško Iaj>o. nes tie, kurių 
maniuose ta lapą policija 

_r . „ . ; randa. būna areštuojami.
4V?terbury. ( onn. Vie- užreiškia, kad "Lais- 

jtos Lietuvių Progresyvių si<aitąS< neį jr platinąs, 
(Draugijų Sąryšio susirinki- j)et nej plaukas nuo
|me 27 vasano buvo svarsto- galvos nenukrinta.
mas tilpęs Laisvės, N r. -i Tiesa. ųad nenukrinta, 
straipsnis vardu Sočiai- nes jam pabUVus ant elnių 
buržujų Judosiski Darbai, i salos netik kad plaukų ne- 
kuname bjauriai šmeižia- surnažėjo. bet ir visas pian
inas drg .Prusalaitis, buk Įcaįg apžėlė, taip kad dabar 
jis skundžiąs vietinei ponci-į paliko plaukuotas komunis- 
- ’ ’.............tas. .

VIEŠAS PAPEIKIMAS
TAISVEI.”

'jai komunistus.

No.no.no


t

1

»

*

4 KELEIVIS

Musų Diplomatai. Ii
LIETUVOS UŽSIENIŲ 
POLITIKA BALTIJOS 

VALSTYBĖSE.

kada reikėjo latvių tuščio
mis iš Kauno neišleisti, nes 
politikos reikalavimai tai 
diktavo. Ir čia lietuvių poli- 

šiuo momentu Baltijos tikai turėjo neatsargumo 
valstybės yra ta ašis, apie iškišti reikalavimą dėlei 
kurią sukasi pasaulinė poli- "Daugpilio rakto Į Vilnių" 
tika. Baltijoj susiduria inte- (šį išsireiškimą, deja, lat- 
resai: anglų, franeuzų, ame- viai prikiša rusų pulkinin- 
kiečių, vokiečių, lenkų, ne- kui, esančiam Liet, armijos 
kalbant jau apie pačius šuo- tarnyboj) ir Lietgalijos. Vi
lnius, estus, latvius, lietu- sa tai prie nieko kito ir pri- 
vius. Baltijos valstybės ve-'vesti negalėjo, kaip tik nus- 
ria akį ir bolševikams, kurie tumti latvius į lenkus, kas ir 
Sovdepijoj net visai kitokį atsitiko. Berods, tai gan ir 
toną (taikesnį ir ramesnį) naturalingai atrodo toksai 
pradėjo vartot savo spau
doj. kalbėdami apie šias 
naujai įsikūrusias valsty-! 
bes.

Baltijos valstybėms, tu
rint visą eilę bendrų prieši
ninkų, patsai gyvenimas pa
gimdė jose susitarimo rei
kalą. Rygoj rugsėjo 10 die
ną pereitu metų buvo suva
žiavę valstybių premjerai 
ir užsieniu ministeriai, rug
sėjo 15 dieną buvo tų vyrų 
pasitarimai Taline. Po dvie
ili savaičių pasitarimai atsi
kartojo Dorpate, paskiau 
vėl antra kartą Dorpate ir 
pagaliau suomių sostinėj 
He’singforse įvyko paskiau
sieji konferencija.

Man pasakoja, kad incia- 
tyva sušaukti pirmą Balti
jos valstybių konferenciją 
buvo išėjusi iš Lietuvių tar
po (tik ne iš užsienio minis
terijos). Teisybė, ne visi ma
to konferencijos apčiuopiar 
mų rezultatų: esą tos visos 
konferencijos praėję besi
kalbant dėl "entente cordia- 
le,” bevaišinant vienas kitą 
šampanu, o nieko realinga 
esą neatlikta.

įdomu todėl žvilgterėti, 
kokia politiką vedė musų 
užsienių ministerija Balti
jos valstybių koncerte, jei 
tai koncertu vadinti galima 
butu. Ir čia iš karto tenka 
kaktą suraukti, nes musų 
užsienio politika privedė 
prie to, kad Lietuva Helsin
kiu konferencijoje jau daly
vavo vien informacijos tik
slu. vadinas faktinai išėjo 
iš Baltijos valstybių tarpo. 
Musų politika dėl Baltijos 
valstybių iš pradžių užėmė 
neaiškia poziciją. Vienur 
mūsiškiai lygiavosi pagal 
latvius (taikos su bolševi
kais klausimu), kitur pagal 
estus (karo konferencijos 
reikalu), nenorėję konven
cijos daryti su latviais be 
estų. Latviai yra tiltas Lie
tuvai į Baltijos valstybes, 
tuo tarpu i latvius maža do
mės kreipta, Lietuvos politi
koj jautėsi šaltumas lat
viams: ga! ir nepasitikėji
mas jų nepriklausomybei, 
kas pagaliau atidavė latvius 
lenku glėbin.

Prieš Fermento aferą dar 
latviai buvo tolimi lenkams. 
Nors pastarieji pradėjo da
ryti įvairiu bandymų, ta- 
čiaus ypatingo atbalsio lai-į jos valstybių konferencijai, 
viuose dar nerasdavo. Lai- kuri turės būti sušaukta 
viu tarpe susiartinimas su Rygoje. Lenkų darbuotojai 
lenkais dar vis buvo neaiš- Nedzelkovskis

i

[nukrypimas latvių į lenkus. 
• Toksai dalykų susikloji- 
Imas su Latvija, jos iš musų 
' įtakos paleidimas, pagimdė 
tokius vaisius: 1) lenkų-lat- 
vių sutartį ir Daugpilio pa
ėmimą, 2) Įsiskverbimą len
kų i Baltijos valstybių tar-> 
pą. 3) lietuvių galima iš 
Baltijos valstybių projek
tuojamos sąjungos išėjimą 
ir 4) Estijos separatinės tai
kos su bolševikais pasirašy
mas.

Dėl kiekvieno šių punktų 
atskirai reikėtų pakalbėti. 
Niekas negali, sakysime, ne- 
guoti musų teisių dėl Daug
pilio ar Lietgalijos. 
darni galime rasti 
Lietgaliai ir savo 
čiais, budu ir tikyba 
mesni 
linksta į _________

j kaip lietgaliai latvius 
Ina,— tečiaus nė politikai, nė 
dvasininkai, kurie ten daug 
galėjo nusverti savo įtaka 
jokios propagandos nevarė, 
o Lietuvos valdžia tam rei
kalui nė skatiko nėra išlei
dus. kaip nelyginant ir Prū
su Lietuvai. Turint preten
zijų prie Daugpilio ir Liet
galijos, reikėjo jos realizuo
ti, o ne girti ”raktais” ir 
stumti latvius i lenkų, glėbį. 
Antra vertus, galėjo būti ki
ta pusė medalio: laikyti lat
vius savo įtakoj, atsargiai 
apeinant opias vietas, o 
imant domėn lenkų klastas, 
vadovaujantis tam tikromis 
koncesijorb.is, ir išsižadėti 
Daugpilio su Lietgalija. To
kių momentų, kada galima 
buvo latvius turėti savo 
”sauįoje” buvo visa eilė. 
Gudriau ir aiškiau pavedus 

j politika, visiškai galima bu- 
I vo latvius apsaugoti nuo 
[lenkų, kurių skverbimasis į 
[latvius, leidžiant mums ža
lingas šaknis, ir dabar lat
vių demokratiniuose sluog- 
niuose iššaukia nemaža pa
sipriešinimo.

Neaiškios ir liguistos mu
su politikos dėka atsirado 
latviuose aiški franeuzų ir 
lenkų įtaka, rezultate išėjo 
iš lenku pusės net pasiūly
mai dalytis su latviais Lie
tuvą. Liko įtraukti Baltijos 
valstybių sąjungon, kam 
priešingi yra ir anglai, ir 
jau Rygoj ir Taline prade
da priruošiama darbą Balti-

I

t

savo liaudį apsaugojo nuolstovybė ištisus mėnesius pa- visiems žinoma. O čia dabar 
karu. Estų buvo stati, aiški,' liekama be tinkamo atstovo atiminėjama — reiškia — 
numatanti pačioj antantėj ir atiduodama į rankas žino- 1 
susidėjusi politika, pozicija/ nių, kurie ne taip senai bu-'tus.

vo siūlomi lenkų valdžios žmogelis už paskutinę ka-

numatanti pačioj antantėj ir atiduodama i rankas žmo-• 1 • l‘X •! ...ja a . « .
Latviai, pasidavę pašali-' 
nėms įtakoms, nesu&itaikė 
(nors slapta nuo franeuzų 
laikė Maskvoj delegaciją, 
kuri be abejo, veda derybas 
dėl taikos po priedanga 
įkaitų maino), o lietuviai 
davėsi save išmesti iš fron
to su bolševikais, nepasiekė 
estų pavyzdžio.

Tokių "proniachų” visa

konfiskuoja kariškus daik- 
. Juk nekartą vargšas

Darbininku padėtis |
užimti atstovo vietą Lietu- pelkelę nuo kareivio sau ai> Virginijos anglia- suskirstė
vos (Šablovskis) ir kurį lat- darėlį nusiperka, o čia —t 
vių valdžia atsisakė priimti atėjo, išgązdino, atėmė ir
• Majeravičiaus pasakymas) dar grasina nubausti.

kasių gyvenimo.
Ar

Kūre
namą, 
papro- 

arti- 
mums — mažai jie 

"čiuknus-eretikus,” 
vadi-

i "geruosius” ir 
/‘bloguosius:” "geresniems” 
leidžiama uždirbti Į sąvaitę 
iki 100 dolerių, bet "bloges- 
nienis” reikia džiaugtis, jei 
leido pasidaryti savaitinės 
algos 50 dolerių.

Nors i U. M. W. of A. uni
ją 95 nuošimtis darbininkų 
čia priguli, tečiaus ne visi

Minkštosios anglies mai- 
nierių streiką atšaukus, ka
syklų darbininkų padėjimas 
“prasidarė labai nevienodas; 
daugumui jų jis pasidarė 
visais atžvilgiais blogesnis 
už pirmiau buvusi padėji- . 
mą.. Mainierių unijos valdv-jie po streiko atgavo savo 
bai liepiant streikininkai sena darbą: daugelis jų, kad 
nors ir ne visi tuo pačiu lai- apsigynus nuo bado ir gelbė 

” ’ tečiaus1 ius savo šeimynas, turėjo iš-
išreikalauta visiems lygiasjsidangyti i kitur kąsnio 
išlygas, būtent, kad nieks iš 
streikavusiųjų darbininkų 
nebūtų diskriminuojamas ir 
kad visiems butų pakelta 
mokestis 14 nuošimčių. 
J Buvo reikalauta 60 nuo
šimčiu pakėlimo algos ir 7 
valandų darbo dienos.) Vi
sus kitus tarp darbininkų ir 
samdytojų ginčo klausimus 
iš abiejų pusių sutikta pa
vesti darbininkų ir samdy
tojų atstovų koneirencijai 
išrišti be atidėliojimo.

NoYs streikas senai pasi
baigė, nors ir angliakasiai 
senai jau dirba, laukdami, 
kada paskelbs tariamos 
konferencijos sutarimus, 
bet iki šiol niekas nieko ne
žino, kas tuo reikalu yra vei
kiama ir ar bent veikiama.

To algos pakėlimo, koki 
gavo, darbininkams toli 
o-ražu neužtenka jau dabar. 
Valdžia buvo aiškinusi, kad 
'eigų darbininkai išreika
laus iš savo samdytojų pa
kėlimo algos 60 nuošimčių, 
tai kasyklų savininkai pri
versti bus pabranginti ang
lis, dėlto liepė darbinin
kams pasitenkinti 14 nuo
šimčiu ir kasyklų savinin
kams uždraudė kelti anglių 

! kainą. Tečiaus nėra uždrau
sta visam kapitalistų mono
poliui naudotis kiekviena 
proga, kad kėlus kitu gyve
nimui reikalingų reikmenų 
kainas, Ir taip nuo to laimė
to streiko, ypač čionai* ang
liakasių sodybose, kur pap
rastai krautuvės yra ranko
se tų pačių anglinių baronų, 
pragyvenimas pakilo dau
giau kaip 28 nuošimčiais. 
Daugiausiai pabrango cuk
rus, angliakasių drabužiai 
ir kasyklose vartojama 
sprogstanti medega: pa ra
kąs bei dinamitas. Tuo tfar- 
ou darbai kasyklose labai 
sumažėjo: dirbama po 3—1 
dienas savaitėje, tai to už
darbio toli gražu neužten
ka pragyvenimui. Kur gali- 
'ma butu visas dienas dirbti 
tai tenai dažnai negalima 
gs'uti vagonų.

Darbininkai kasyklose pa
dalyti į dvi klesi: "gerus” ir 
"blogus” — samdytojams 
nutinkamus ir nepatinka
mus. Nors, kaip minėjau, 
-amdytoių buvo prižadėta 
nedaryti diskriminacijos, t. 
v. neskirstvti darbininkus 

priimti darban lygiomis 
išlvgomis visus, kas tik sug
rįžta, tečiaus šito prižadėji
mo nesilaikoma ir tuojau

arba Vizbaro, gerai žinomo,tai ne kraugerių — caro Mi
Rygoj l$aip lietuviams, taip I '. ’ 1 ' ’ _ 1
ir latviams "baubo" 
šonai u, kuris nežino,
v ra

su ]>er- 
kas 

Lietuvoj prezidentas, 
nei latvių, nei lietuvių laik- 

eilė galima priskaityti. ir jei raščių neseka ir apskirtai 
dar prisiminsime, kad i Bal- neskaito; Taline (Kerelyje) 
t i jos valstybių konferenci
jas nebuvo nė kartą atsilan
kęs Lietuvos užsienių minis
teris (gal skaitydamas dėl 
savo garbės "per menką

kompaniją" — visaip juk 
galima manyti ) ir kad sa
kysime. Rvgoj. Baltijos val
stybių misijų ir politikos 
centre, (d-rui Šliupui, kaipo 
nepolitikui atsisakius) at-

daktarų išguito iš Kauno 
"generolo sanitaro,” kur 
pastatytas imtynėms su 
nuskirtu į Taliną, lenku Va- 
silevskiu: Suomijoj Gyliu, 
kuri Voldemaras jau nekar
tą buvo bandęs atšaukti, 
gausime pilną vaizdą, kuo 
gali.baigtis musų užsieninė 
politika Baltijos valstybėse.

’ "Darbas.”

LIETUVIŠKI RUDASIULIAI
LAIŠKAS Iš LIETUVOS.

RAŠYTAS VASARIO M Ė N., 1920.

Sesute Pranute! Savo įsakysite? — švelniu 
tankiais laiškais vis prašai paklausiau.

balsu

kės ir kaizerio Viliau? palai 
kai?!

Lik sveika sesute.
Tovo brolis.

Lietuvos žmonės 
bylinėjasi.

nauiienų-žinių atsiųsti iš 
"numylėtos tėvynės.”

Kuomet Lietuvoje "vieš
patavo” ir "valdė” mus sve
timi, tada sakėm, kad nuc 
svetimi jų išgamų nėr ko ge
riau ir norėti. Ir kam nusi
bodo kęsti, bėgo, kur akys 
matė —kojos nešė. Dabai 
"viešpatauja” ir "valdu” sa
vieji, bet kadangi nėr kur 
išbėgti, tai iš šalies žiūrint 
rodos taip gera visiems, taip 
laimingi visi... Gera ir laimė 
tik tiems, kurie savo bro- 
liams-tautiečiams ant spran 
dų jodinėja!

Atsiprašau, sesute, matai 
kad aš nuo temos nutolau 
Juk žadėjau "keletą atsiti
kimu’’ parašyti. Juk, tur- 

■ būt, žinai, kad aš gyvenime 
• aplinkybių genamas ir duo

nos kąsnio jieškodamas, bu- 
i vau priverstas pilnas jiegv 
ir darbštumo iš Lietuvos 
bėgt (ar šiaip ar taip — vis 
vien butų ištrėmė). Rusu 
valdininku galybė (sutrupė
jo. Pirmai 'progai atsitikus 
grįžau "tėvynėn” ir kad ži
notumei, sesute, kiek varge 
močiau, kiek nukentėjau 
tai nė išpasakosi, nė aprašy 
si. Trauk juos pelkės — 
nuo rusu engiku ir vokiečii 
okupantų plėšikų nebesu 
lauksi k a gero — jie mums 
svetimi: jų didžiūnas ar ma 
žunas. visi vienodai engė 
bei aš noriu parašyti ir nie 
kaip neprisitaikau pradėt 
apie savuosius engiku?...

Pereitais metais, kaip t ii 
vokiečiai iš Kaimo išsidan 
gino, taip paliko lengva an 
širdies, taip gera, taip ra
mu : ką gi manai, juk laisvr 
tėvynė, pilna krutinę kvė 
puoii. gėriesi gamta, manai 
kad tave nieks nenuskriaus 
nieks nesudrums tavo šie 
los. niek§ neardys ramumo 
Nega iu žodžiais išsakyt nė 
plunksna aprašyt, kaip a: 
tuomet jaučiausi laisvu ii 
’aimingu. Bet neilgam.

Atsimenu, buvo pavasari? 
rytas.-Aš su savo šeimvnek 
silsi uos — miegame — ■ 
valanda ryto. Beldžia kažin 
kas į duris ir į langą. Pama
niau, gal koks nors pažįsta
mas svečias ar giminės neti
kėtai atvyk?. Pusiau apsirė
dęs atidarau duris ir... per- 
sigandau: prieš mane trįs 
vyrai su šautuvais stovi. 
Manau:' plėšikai. Bet ką 
jie pas mane laimės. Nė pi
nigu, nė brangių rūbų ir 
daiktų neturiu. O gyvastim 
ir kunti, ką beveiks. Tik ge
riau įsižiūrėjęs truputį ap- 

:rimau, nes prieš mane sto
vėjo tris Lietuvos kareiviai 

i vyčio 
šie- į įspaustomis blekutėmis kak- 

norėjo.įtose nrie kepurių.
’ —Ką gero, vyručiai, pa

sušaukta

ir Vesilev 
kus, latviai nemanė apie ga-kis šiomis dienomis turis 
Įima bendrą sieną... atvykti Į Ryga. Pagaliau?

Bermonto avantiūrai išti- Latvijos paleidimas iš savo 
kus. Latvija atsiduria kri- įtakos davė negatyvių rezul- 
tingoje padėtyje. Tauta pa- tatu taikos klausime su bol- 
rodo karžygio dvasia, o tuo ševikais. Gruodžio konfe- 
metu Lietuvoj vadovauja- renciioje Dorpote latviai 
mos Įstaigos parodo skystą užėmė jau abejotina pozici- 
ir visais atžvilgiais smerkti- ją. {tikrinantieji šaltiniai 
na su Eberhardu "biznį.” šakė, kad francuzai pažadė-

Nesuprantamas buvo vai- ie tyčia gerą pluokštą ka- 
džios elgesys ne tik sveti- ro amunicijos ta sąlyga, kad 
miems, bet ir saviems, ir to- latviai mestų tartis su bolšc- 
del stumte stūmė latvius Į vikais, o paėmę ginklus 
lenkus. Radviliškio operaci- bendrai su lenkais pradėtų 
jomis Merkio su Eberhardu opozicijas. Taip ir atsitiko, 
sutarti palaidojus, latviai Estai vieni susitaikė su bcl- 
atgijo, bet neilgam. Atsius- ševikais. Iš bolševikų išmal
ta Kaunan latvių delegacija žė tiek, kiek tik panorėjo; 
gauna ansivifei. Negalima žvmiai sustiprino savo pa- 
iokiu budu glostyti latviu, deri gavę dali aukso, visą ei-j—geltonsiuliai ir su 
kurie derybose užsiprašinė- je koncesijų ir nustatė šie- (’ 
davo juokingų dalykų, ta- n.as. tokia s. kokiu hviėįy.j 
čiaus tai buvo momentas, Atsiekdami maksimumą ir*

S*

!

-.s* 1

Nežinau, ar yra kita pa- sugrįžo larban. 
šaulyje tauta, kuri taip mėg- 
tų bylinėtis, kaip kad mūsiš
kė. Prie rusų buvo daug 
teismo įstaigų, pradedant 
nuo valsčiaus, o. baigiant 
senatu ir visos įstaigos by
lų neaprėpdavo, — pilna ir 
pilna. Susibarė, — teis
man; menka skriauda pasi
darė, gyvulis į pievą ar ja
vus įžengė. — teisman; ežią 
perpiovė. ginčas dėl menk- 
nieko kilo, — teisman, 
dėl tų menkniekių gaišta 
laikas, vežiota liudininkai, 
girdyta teisėjai, brukta ky
šiai. ”magaryčiautasi,” žo
džiu — daryta milžiniškos 
išlaidos. Vokiečių okupaci
jos laiku delei menkniekių 
nebuvo galima bylinėtis- 
viena — tai atsieidavo nepi
giai, antra — vokiška kalba 
buvo mums nesuprantama. 
Galima buvo manyti, kad 
bus mušu žmonės atpratę 
bylinėtis. Pet kas čia duos! 
Tiek tų bylų ir dabar, kad 
nepaisant to, kad nemažai 
iu kasdieną peržiūrima, pri
sieina laukti eilės po(pusme
ti Ir dabar kiek tai sūgai- 
šįiąma laiko, kiek dėrorma 
išlaidu: o kiek melagysčių, 
’uktvbių, kreivų prisiekę, 
tai pamanvti baimė!

T n>
Kas yra didžiausia byli

nėjimosi priežastimi?
Visų pifma — žodžio nesi

laikymas. Padaro sutarti, 
oasižadėjimą, kontraktą, 
testamentą, parduoda ką 
nors, po kiek laiko ta sutar
tis, kontraktas, pardavimas 
lebepatinka ir — nugi byli
nėtis. Toks žodžio nesilaiky
mas yra n°tik nekrikščio
niškas, bet ir nežmoniškas 
dalykas, kuri reiktų tiesiog 
įstatymais persekioti. Ne- 
‘aikant jokių sutarčių negal 
valstybė ilgai pastovėti.

Antra, — kaimyniniai gin
čai delei rubežių ir lauke pa
darytų skriaudų.

Trečia — tai Įvairiausieji 
šeimyniniai kivirčiai delei 
nesilaikymo teisybės. Tėvai 
tankiai nevienaip vaikus 
myli: vienam skiria dau
giau, kitam mažiau. Vaikai 
neatiduoda tėvams, ką yra 
pasižadėję; tėvai taip-gi 
kartais perdaug didelės- iš
minties .įieško. Mirus vie
nam broliui, ant brolienės 
r.ašlės, kad ir su mažais vai
kais, užsisėda visa šeimyna 
ir bando ją nuo žemės nus
tumti, — na ir barniai, muš
tynės, teismai iki apygardos 
teismui. Tiesiog gėda tai 
matyti! Juk esame ne miški
niai žmonės, kad reikalau- 
tumėm net šeimyniniame 
gyvenime valdžios globos 
apinasrio! Vaikus ar tai 
marčias, tėvus senatvėje 
skriaudžiančius išpuola pa
vyzdingai bausti, kad nuo 
tos nuodėmės atkračius. 
Tėvai yra priverstini laikv- 
ties žodžio ir teisybės, — 
tuomet daug mažiau bus 
ginčų ir bylų.

Ant galo, jeigu tikrai ky
la koks nesusipratimas, gin
čas, kivirčius, tai kam čia

Ir

—Kratos atėjome daryli! 
—pakelto balso tonu atsakė.

—Ko? Kratos! Ar turite 
tam leidimą arba paliepi
au? — paklausiau.

—Šia tau leidimas (atki
lo šautuvą) ir paliepimas 
(iššovė augštyn).

Aš atsitraukiau atbulas, 
) tie tris vyrui įėjo į kamba- 
■į. Kadangi buvo rytas iir 
•auginės uždarytos, tai už- 
ūžibinę elektrines lemputės 
^radėjo apžiurinėti-šnipinė- 
i mano kambarį. Pamatę 
apkrautą stalą ir lentynas 
knygų ir laikraščių, susido
mėjo ir paklausė:

—Keno tos knygos?
—Mano! — atsakiau.
—Kam tiek daug? Iš 

javai ?
—Surinkau-supirkau, nes 

lar nuo Vonsiackio laikui 
ietuviškoj raštijos dirvoj 
darbuojuosi. Jus šiandien 
smarkaujate ir kratas daro- 
e, kuomet jau Lietuva ant 
;avo kojų stovi, bet tegul 
jus butumet pasmarkavę 
inais maskolių žandarų lai
kais 20—30 metų atgal, 
uomet jus dar be kelinių 

bėgioįot.
Tai girdėdami kratos da- 

•ytojai geltonsiuliai lyg tru- 
outį susigėdo ir paklausė. 
<ą aš dabar veikiu ir kur 
darbuojuosi.

—Tą ir ta veikiu, ten ir 
eh darbuojuosi, — ir nai'o- 
ižiau paliudijimą. Karei- 
capalaikiai susigėdę išėjo.

Man pasidarė pikta ir ste
bėtina. -Jiems išėjus, duris 
užtrenkiau ir atsiguliau. 
Pradėjau migdytis, kaip vėl 
šgirdau triukšmą, riksmą 
ir šaudymą. Pasigirdo vi
joms pusėms žmonių balsai. 
Aš pakilau ir išbėgau iš kie
mo. Ant kelio guli sukruvin
tas žydas, o į jo vežimėlį 
Lietuvos geltonieji karei
viai krauja iš gyventojų 
atimtus daiktus: rubus, ap
gavimus. apklotus ir paklo- 
tus. buk tai iš vokiečių su
pirktus. žydas važiavo su 
savo reikalais ir pašaukus 
nenorėjo sustoti, tai šau
dant tapo pagautas, šautuvo 
storgaliu iš vežimo išmuš
tas. jo vežimas "rekvizuo
tas” ir tt. Žinoma, rekviza
vo ne suvisai, bet tik tam 
sykiui, atimtus iš žmonių 
daiktus nusivežti. Tas truko 
2-3 valandas. Toliau paaiš
kėjo, kad žydelis važiavo 1 
akušerės savo gimdančiai, < 
moterei atvežti... j tuojaus teismas? Juk gali-

Kratų uarymas ir iš . mo- ma ir namie ant vietos rei- 
nių daiktų atiminėjimas, ui įkalą užbaigti, kaip kad švie- 
caro ir kaizerio palikimas. Į sesnės tautos u mūsiškiai 
•Juk 5 metai, kaip apdarų padaro. Galima pas.tenkin- 
gaminimo bramonė Lietu-.u .ceičujų.teismu. Šis ^aip 
voie sustabdyta. Kad ne ka- darosi: abi susiginčyjusi pu- 
reiviški apdarai— tukstan-’si painia po vieną teisėją, 
čiai butų basų ir nuogų. Tas šiuodu p įtarusiu apsiren-

kur
z

ka dar treti; apie tai sura
šo aktą, teisėjai ištiria daly
ką, išklauso abi pusi ir pada
ro nusprendimą, kurs Įsira
šo taikos teisėjo arba Į tam 
tikras valsčiaus knygas. 
Nusprendimas be apeliaci
jos. Tie nusprendimai tikrai 
visuomet bus teisingi, tei
singesni už teismo nuspren
dimą, nes-gi juos ištirs vie
šniai, dalykus žiną vyrai. 
Tuo tarpu teisėjams tankiai 
ir sunku reikalą teisingai 
suprasti, ypač liudininkams 
pinant, meluojant, pakrei
piant vienos ar kitos pusės 
naudai.

Tat imkimės Trečiųjų 
Teismo, ir išvengsime daug 
išlaidų, valkiojimosi. ir gin
čai bus teisingiaus ištirti.

Margalis. 
"Vienybė.’’

t

duonos j ieškotis. Tai reišika 
priėmimas "be diskrimina- 
rijos.”

Unijos veikimas taipgi 
apmiręs. Streikas, mat, už
baigtas — ”business fi- 
nish,” o naujų reikalų — nė
ra... Daugelis narių j lokalo 
susirinkimus liovėsi besilan
kė. U. M. W. of A. 16 dist- 
rikto valdyba ir organizato
riai tarsi iš pasaulio išnyko: 
lokalai nieku budu jų 
negali prisišaukti, narių 
ūpas .dėlto nupuola ir loka
lai kimka. Taip bent yra lo
tame distrikte.

Toks apsireiškimas yra 
blogas, tečiaus darbininkai 
dėlto neprivalo uniją nie
kinti ir numoti jai ranka. 
Kad musų išrinkti viršinin
kai netarnauja darbininkų 
ir unijos reikalams, tai ne 
unija ka*lta, bet mes patys 
privalome daugiau žiūrėti, 
kad savo reikalus nepavesti 
tokiems žmonėms, kaip 16- 
to distrikto viršininkai. Pri
valome darbuotis, kiek tik 
pajiegiame, kad savo orga
nizaciją pastačius ant tvir
tų pamatu ir kad musų ren
kami viršininkai tarnautų 
su atsidavimu tam tikslui, 
kuriam jie tarnauti apsi- 
’ma. . < i

•Jeigu ir organizacija tu
rint samdytojai mus skriau
džia, tai kaip butų, jei jo
kios organizacijos neturė
tume? Taigi, mainieriai, ne
nusiminkime, bet kovokime, 
kad visus tuos blogumus, 
kurie mus vargina prašali
nus.

M. L. Balehonas.
U. M. W. of A. vice-pirm.

ANGLIAKASIAI SUTIKO 
NEPERTRAUT DARBO.
Nors sutartis tarp kieto

kos anglies mainerių ir ka
syklų savininkų baigiasi 31 
kovo, ir naujas kontraktas 
da nepadarytas, tečiaus 1 
balandžio darbas kasyklose 
nebus pertrauktas.

Taip nutarė angliakasių 
ir kasyklų atstovų konfe
rencija New Yorke. Tas nu
tarimas toks: jeigu iki 31 
kovo vidurnakčio algos 
klausimas nebus išrištas ir 
nauja sutartis nebus-pada
lyta, tai darbas kasyklose 
vistiek turi eiti kaip ėjęs 
pilnu smarkumu pakol abid
vi pusės susitaikys, arba pa- 
<ol ge’u-tinai paaiškės, kad 
susitaikyti negalima.

ANGLIJOS MAINERIAI 
KALBA APIE STREIKĄ.

Anglijos angliakasiai pa
reikalavo, kad jiems butų 
pridėta 15 šilingų algos Į sa
vaitę. Ministerių pirminin
kas Lloyd George su anglies 
kontrolierium šitą reikala
vimą atmetė. Valdžios ats
tovai pasiūlė darbininkams 
20 nuošimčiu daugiau mo- 
kesties. Angliakasiai parei
kalavo. kad ju unijos valdy-. 
ba valdži pasiūlymą at
mestu ir nutarė' pastatyti 
^alsavimui klausimą, ar ne
reikėtų apskelbti streiką.

SUDEGĖ ŽMOGUS.
Naugatuck, Conn. — Pe

reitą savaitę nakties laiku 
čia sudegė gaisre 70 metų 
amžiaus senelis, Terrence 
Boylan.
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GERI A U SIS DARBU ŽMONIŲ
LAIKRAŠTIS

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje:

Metams ........................... 1)2.00
Pusei metų ......................... $1.25..

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

piant j Redakciją, rašykit šitok 
adresą ;

160 ŽMONIŲ ŽUVO 
AUDROJ.

DARBININKAI SUNAI- ;užkirs kelią: Lietuvus 
KINO VISA PULKĄ " " “

KAR1UMENĖS.

> visuome- [ Pajieškau dėdes Kazimiero Vilimu, 
no nžkirs kelia užsienin išnnn ' l ulwusil.‘ kaimo. Kretingos parap. lię, liZKirb Kelią užsienio įšilau- Kas apie jį žin0 n,alo,,ekite pranešti, 

idojimui (nors dalinai), ir neš i ar jis pats lai atsišaukia. Yra svarbus 
'puikų pelną bendrovei, todėl,, e,kalas‘

Associated Press paduo- kad žalia medžiaga ir pirkėjai

pajk.:i;au brolio kt'.iiiieio Jusk->, 
gyveno Pittston, Pa. Turiu svarbų 
reikalą, aasišaukite.

Geo. Yuška 
Gleason, W. Va.

$3.im>
81.50 

atsikrei

"KELEIVIS"
255 Br«*adway. So. Boston. Mass.

STATEMENT OF TIIE OVVNEK- 
SH1P AND MANAGE.MENT of the 
"Keleivis.” publishcd Weekly at Bos
ią*. Mass.. reųuired by the Act of 
Augusi 24. 1912.

Edi to r — St. Michelson, So. Boston. 
Publisher — J. G. Gegužis & Co. 

OWNERS:
J. G. Gegužis and M. St. Michelspn, 

So. Boston, Mass.
Known bondholders, mortgagees, 

and others security ho'ders, holding 
1 per cent, or mote of tot^l amoni 
of bonds, mortgages, or other setu- 
rities — None.

By J. G. Gegužis, Publ. 
Sworn to and subscribed before me 

this March 27, 1920.
Roman J. Vaši!, .Justiee of the Peaee. 
Aly Comm. Exp. Oct. 20, 1922.

Nuostoliai sieks $15,000,000.!
Apie didžiausius ežerus 

pereito nedėldienio naktį 
kilo baisi audra. Ji ėjo su 
didžiausiu lietum, su ledais, 
ir apvertė aukštyn kojomis 
E valstijas: Illinoju, Viscon- 
siną, Indianą. Ohio, Michi- 
ganą, Georgijų, Alabamą ir 
Missouri.

Audroje žuvo, kiek iki šiol 
sužinota, 116 žmonių. Su
naikintas jturtas vien ’ tik 
Chicagos ’ apielinkėje ap
skaitomas i $6,000,000. Dau
giausia nukentėjo Elgin, III., 
kur nuostoliai siekia $4.000, 
000. Abelnai. iš visų nuken
tėjusių valstijų, Illinois bu
vo skaudžiausia paliesta. 
Žmonių joje užmušta 30, su
žeista apie 1,000 ir apie 
2,000 likos be pastogės.

Indianoj žuvo 36 žmonės. 
Oh.io 26 ir 50 sužeista. Nuos-’ 
toliu Ohio valstiPj busią įVISOKIOS ZUIIOS 1^-W- Daugiausia nu- kentėjo miestas Columbus. 

RUSIJA TŪrTŠOO GAR- 1 pataria PRipA
VEŽIV,JO TURĖ’ I ž™ ™7a IR vX

JOJ6,000. , KIETIJA.
Italijos ministerių pirmi

ninkas Nitti, išdėstydamas 
parliamente naujo kabineto 
politiką, užreiškė, kad visos 
Europos valstybės šiandien 
randasi begalo sunkiame 
padėjime ir kad visoms 
joms gresia badas, jeigu ne
bus greitai Įvykinta taika.

Daugiau kaip 300,000dar- 
bininkų dabar nieko pasau
liui negamina, jis sako. Ru
sija, kuri galėtų visiems pri- 
statvti L"2Rankamai žalios 
medžiagos, ir Vokietija, ku
ri taip pat labai daug darbi
ninkų turi, šiandien beveik 
nieko nęišdirba. Europa ga
lėtų ateiti lygsvaron vien 
tik pripažindama Rusijos ir 
Vokietijos valdžias, sake 
Nitti.

da sutraukoj faktus, kaip 
Ruhro apskrityje plėtojosi 
revoliucija. Kovo 13 d. ne
priklausomieji socialistai, 
didžiumos socialistai, komu
nistai ir krikščionių unija 
apskelbė Essene generalį 
streiką.

Puolus Kappo valdžiai, 
komunistai, spartakai ir ne
priklausomieji socialistai 
apskelbė „sovietų” valdžią. 
Klerikalai, demokratai ir 
didžiumos socialistai tam 
pasipriešino.

Dortmude komunistai tu
rėjo pasikarę 13,000 kara
binų ir kulkasvaidžių. Pa
lių osuotas iš kalėjimo jų ly
deris Mindorf tuojaus pra
dėjo jiems vadovauti.

Apsiginklavę tais karabi
nais ir kulkasvaidžiais, ko
munistai sunaikino beveik 
visą pulką kariumenės ir 
paėmė šarvuotą traukinį, ir 
da daugiau ginklų. Pulko 
komendaptas Lichtschlag 
nusižudė.

'yra ant vietos.
Tad dar syki rnes kviečiam 

kiekvieną Lietuvos pilieti 
bendru ir naudingo daibo.

Dėl platesniu informacijų ra
šykit žemiau pažymėtu antra
šu:

UTHTUANIAN AMERK AN 
CLOTHING MFG. CORP.

3249 So. Halsted St..
CHICAGO, ILL.

prie

Pajieškojimai
Pajieškau draugo Augustino Juo

zapavičiaus. Kauno rčdybos, Sedos 
dek.. Spurganų kaimo; gyveno Ravi
te, Vis. Turiu svarbų reikalą atsišau
kite, ar ii žinantis praneškite.

Feliksas Jučinskas (13)
63 S. S’neridon Rd., Kenosha, Vis.

Barbora Vilimuko (lt);-------------------------------------- - —
1510 Vood st.. Philadelphia, Pa. J Pajieškau pusseserės Marijonos 

--------------- Dzeimidžiutės, Suvalkų gub.. Seinų 
Kučinskio, aprkr., Veisėjų parapijos., Radzvilo- 
"■-------------------- kaimo. Meldžiu atsišaukti. (15)

Feliksas Dzeimeda 
135 North st, Fitchburg, Mass.

Pajieškau tėvo Jurgio 1 
Suvalkų rėdj bos, gyveno VVilfces Bar
te, Pa. Turiu svarbų reikalą atsišau
kite ai ba kas jį žinote praneškite.

Antanas Kučinskas (13)
312 Green Busk st., Scranton, Pu.

į Pajics. au a,,, i vedimui merginos, 
arba našlės nuo 17 iki 29 metu, kuri 

! sutiktų civiliai apsivesti ir vesti do- 
! rą šeimynišką gyvenimą be skirtu- 
I mo tikėjimo. Aš esu 27 metų vaiki
nas. Atsišaukite prisiųsdamos paveik
slėli. (14)

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

Ra- 
Kas-

Pajieškau Vincento Pranckaus, 
šeinių apskričio. Kražių .parap., 
ėiukų sodžiaus, taipgi ir kitų pažįsta
mų ir giminių. Atsišauk'te.

Antonina Aizinaitė I 13)
Box 783 Kcmpten, W. Va.

Pajie-kau draugo Juozo Gervetaus- 
k<>, jis 1918 m. gyveno Chicagoje. pas
kiau išvažiavo į Akron, Ohio. Malo
nėkite atsišaukti arba kas kitas pra
neškite. Yra svarbus reikalas. (141 

Alex Ta ražas
912 VViiiter st., Philadelphia, l*a.

UEIKvYLINGAS atsakantis 
niuinkas, kuris galėtų vesti 
Atsišaukite.

Mikolas Ankstinąs
156 Garden sU Lawrence,

vargo- 
chorą. 
(15)

Mass.

Pajieškau Marcelės !K>braValskie
nės iš Suvalkų, gyveno Pittsburg, Pa. 
.Meldžiu jos pačios arba kas žino pra
nešti. (1&>

M. Keršienė
1012 Washington st., Norwood, Mass.

Pajieškau brolių Juozo. Kazimiero, 
r Antano Paulauskų, jie yra Gargž

dų parap.. Telšių apskričio. Pirmiau 
gyveno Bayonne, N. J. Kas žino apie 
iuos malonėkit pranešti arba pats iai 
itsišaukia. (13)

Jonas Paulauskas
1023 Gideon et., Racine, VVis.

A1*S1 V ĖDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

tarp 25 ir 30 metu, be skirtumo tikė
jimo; aš esu 28 metų amžiaus. Su 
pirmu laišku malonėki* prisiųsti ir 
paveikslą. Vaikinų prašau nerašinėti.

J. E. Simons (14 )
607 Gienvierv avė,

Highland Park, III.

PA VEIKSLŲ KNYGA.
Šita knyga susideda is 352 pusla

pių ir talpina daugiau kaip 350 aug- 
štos dailės paveikslų. Šitoje knygoje 
parodoma dailiosios lyties, atidengta 
:švaizda, įvairiose pozose. Knygos 
•niera Sxll colių. Tvirtu audeklo ap
daru tmgliškas tekstas). Kaina su 
nrisiuntimu tiktai S3.95. Reikalauki
te pas: (14)

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

Pajieškau

Rusų technikos žinovai 
pristatė sąjungininkų atsto
vams Varšavoje raportą 

apie transportacijos stovį 
Rusijoj. Iš to raporto pasi
rodo, kad Rusijoj dabar iš 
viso yra tiktai 300 veikian
čių garvežių, kurių prieš 

• karę buvo 16,000. Dabar, 
* prie bolševikų tvarkos, Ru

sija padaro į metus tik 25 
naujus garvežius, o pirma 
ji padarydavo nuo 800 iki 

’ 1,000.
Geležinkeiių veiklumas 

dabar nupuolė iki 2 nuošim
čių (bolševikai sakė iki 28). 
Geležnkelių bėgiai visai jau 
nusidėvėję, o naujų bėgių 
Rusijoj dabar visai nedaro
ma. Buvusi nūn seniau gele- 

(■ žinė medžiaga išnyko, sker
siniai (špalai) supuvo, tepa
lo nėra, taip kad pavažiavus 
kelias mylias vagonu ašis 
paprastai užsidegi'.. Ratai 
todėl išgverę, resorus nus
paustos, vagonai medžio 

stukais paramstyti.
Su vandens keliais da blo

giau Rusijoj, negu su gele
ži 
ševikams nacionalizavus, 
buvusieji jų savininkai dr" 
giau jų nebežiūri: daug jų 
sugedo, daug nuksendo, ki- v
ti guli vandens ant kranto Vardan teisybes, 
išplauti ir rūdija.

Ladogos kanaluose, kur 
pirm karės pareidavo f 
pat tonų, kaip per Suezo ka
nalą. dabar visai nėra iokio 
judėjimo. Apskairoma, kad 
atstatymai suirusių Rusijos 
geležinkeliu dabar atsieitų Į 
2,500,000.000 aukso rublių, 
o sutvarkvmas vandens ke
liu _ į 500.000,000 aukso 
rublių.

VALDIA PLENUOJA 
NAUJŲ UOSTŲ.

Karės sekretorius Bake
lis praneša, kad Suvienytu 
Valstijų valdžia ruošiasi 
statyti sau Philadelphijoj 

_ . New Yorke ir kitose vietose
inkeliais. Visus laivus Kol- naujų uostų, kur butų kil- 

5 nojami vien tik valdžios da- 
‘aP_ lvkai.

„Keleivio” Nr. 10 tilpo ži- 
rick RUt® antgalviu. „Waterbu- 

- * riečiai išvijo ’Laisvę’.” To- 
liaus sakoma, buk vaikai, 
kurie „Laisvę” pardavinėjo, 
pranešę jos administracijai, 
kad ji daugiau savo laikraš
čio i Včaterbury nesiųstų, 
nes jie jes daugiau neparda- 
vinėsią. Vietoj „Laisvės,” 
sakė ta žinia, Waterburio 
agentai užsisakė po kelis 
šimtus egzempliorių dau- 

FRANCUZAI VĖL SUSI- <yiau „Keleivio” ir „Naujie- 
SĖBRAVO SU POPIE- nų.„

ŽIUM. ' Tas netiesa. „Laisvę” par-
Iki šiol tarp popiežiaus ir ,la™ėti “ vaikai atsisakė' 

franeuzų 
jokių 
franeuzų 
švaresnė, _ .
skaitydavo ją „bedieviška.” 
Bet dabar, kada Paryžiaus 
buržuazija sujuodašimtėjo, 
kada ji pasidarė didžiausia 
progreso ir revoliucijos ne
vidone, tai ir su .popiežium 
ji susiuostė. Pereitą sąvaitę 
ji jau nusiuntė savo atstovą 
prie Vatikano. Santikiai at
naujinta.

bet « uždraudė.
santikių. Kuomet Kadangi toj žinutėj Įmai- 

valdžia buvo da syti „Keleivio” ir „Naujie- 
katalikų galKa nu” agentai, ir kadangi ko- 

’ munistai gali padaryti iš to 
išvedimą, jog tie agentai, 
prie kuriu ir aš priguliu, 
prisidėjo prie uždraudimo 
„Laisvės” platinimo, tai 
skaitau reikalingu pasakyti, 
kaip aš Į tai žiuriu.

Neveizint to, kad aš 
„Laisvės” pakraipa nesutin
ku, ir neveizint to, kad aš 
linkui jos, kaipo socialistų 
šmeižikės, neturiu jokios 
simpatijos, aš visgi su pasi
ni ktinimu žiuriu į reakciją, 

Anglų kariumenė arešte- kuri kėsinasi ant spaudos, 
vo Konstantinopolio guber- ir tai da tokios spaudos, ku- 
natorių Ali Said Pašą. Tas ri valdžiai nėra niekuo nu- 
miestas dabar užimtas są- sikaltus. Juk tikrenybėj 
junginingų. .„Laisvė” šiandien kovoja ne

Andrianopolis, kitas tur- prieš valdžią, tik prieš šo
kų miestas, apskelbė savo cialistų judėjimą, 
neprigulmylię. J- Š. Prusalaitis.

AREŠTAVO KONSTAN
TINOPOLIO GUBERNA

TORIŲ.

SU

---------------------- t

KRITO 1,000 KOMUNIS
TŲ;

Koburgė vokiečių val
džios kariumenė skaudžiai 
sumušė komunistus. Apie 
1,000 jų buvo užmušta.

Pajieškau pusbroliu -Jeronimo ir Vi
lento Kasparavičių. Kražių parap.. iš 
*»rvių. Sužinojau, kad yra 4 sunai ir 
luktė, gyvena jau 20 metu Amerikoj. 
\Š esu Antano Kasparavičiaus sūnūs

L. J. Kasper (13)
604 Wilev st- U tlca, N. Y.

Pajieškau brolio Antano Narušio 
Pažeriu sod., Skirsnemunės parapijos 
Raseinių apskričio, gyveno Chicagoj 
Jis pats lai atsišaukia, ar kas ji ž>no 
praneškite. _ (14)

Izidorius Narušis
•73 Congress avė.. M atei burv, Conn

Pajieškau brolio Petro Petraičio 
Panevėžio apskr., Ramygalos parap. 
fodikonių kaimo, gyveno Chicagoj 
Meldžiu ats’šaukti. (13>

Jonas Petraitis
Box 480. Fairvierc. N. J.

T

Pajieškau brolio Stanislavo Baltre 
m>, Kauno gub.. Vabalnikų parap. 
•Jnčiškių sodžiaus, meld.žiu atsišaukt 
■.rba kas jį žino pranešti. (13)

■Juozapas Baltrenas
27f) Oak st.. Lawrence. Mass.

ii

Visų Domai!
Verpėjų, audėjų, rubsiuvių 
kitokių darbininkų. 
Mes, Chicagos rubsiuviai

kiti darbininkai, kviečiam vi
sus darbininkus prie bendro 
darbo. Ypatinagi mes norim 
Atkreipti domą rytinių valstijų 
verpėjų, audėju ir rubsiuvių. 
Viengenčiai, mes gerai žinom, 
kad jus šiandien esat atkreipę 
.savo domą i įdėtu va taip kaip 
ir mes, ir tik laukiam progos 
kada mes galėsime grįžti atgal 
i Lietuvą. Priežastis musu troš
kimų yra Įvairios; vieni iš mu- 
m sunkiai dirbtuvėse bedirbda
mi praradom sveikatą, kitiems- 
ri šitos šalies klimatas yra ne
pakenčiamos, o dar kiti yra pa- 
’ikę Lietuvoje tėvus, brolius, 
seseres, vaikus, gimines ir no- 
-i su jais dar syki pasimatyti. 
Taigi, yra visa eilė priežasčių, 
dėl kurių mes norim grįžti at
gal i Lietuvą.

Bet kadangi didžiuma iš mu
sų apleidom Lietuvą ne iš ma
lonumo, bet iš skurdo, tai prieš 
mus stojas klausimas, ką mes 
parvažiavę veiksime?

•Jog Lietuvoje fabrikų kaip ir 
nėra. O ant ūkės dirbti ne visi 
iš musų turim palinkimą. Bet 
jeigu nekurie ir norėtumėm 
ant ūkės gyventi, mes esam su
laikomi nepakenčiamu Lietuvos, 
ūkės gyvenimo aplinkybių. Nes 
jeigu šalyje nėra fabrikų, tai 
ūkininkas negali parduoti už
augintus produktus’ už tinkamą 
kainą, ir taipgi, jis negali iš 
miesto gauti reikalingų dalykų 
dėl savęs ir ūkės už prieinamą 
kainą nusipirkti, šiandien, kaip 
tokios aplinkybės Lietuvoje ir 
egzstuoja. Ir jos nepasigerins, 
ieigu mes patįs jųjų nepagerin
sime.

Dabar vos tik pradėjus Lie
tuvai tvarkytis, jau užsienio 
kapitalas veržias į Lietuvą ir 
nori išgauti Lietuvos žalią me
džiagą. Ir jeigu iš Lietuvos ža
lia medžiaga bus išvežama į už
sienį. tai mums darbininkams 
nebus ką Lietuvoje veikti.

Bet šiandien ‘Lietuva yra ne- 
prigulminga .šalis gali sava
rankiai tvarkytis. Taigi, mes 
turim progą steigti Lietuvoje 
fabrikus ir sunaudoti žalią me
džiagą patįs.

Chicagos rubsiuviai ir kiti 
darbininkai apkalbėję tą reika
lą plačiai, sutvėrė Lietuvišką- 
Amerikonšką Rūbų išdirbimo 
Bendrovę, kuri greitoje ateity
je bus perkelta į Lietuvą ir ten 
atidarys verpimo, audimo ir 
rūbų siuvimo fabriką. šitoks 
fabrikas Lietuvoje suteiks dar
bininkams darbą, aprengs nu
driskusią T.ictuvos visuomene,

x*.A

Pajieškau draugų Vinco Andrulevi- 
•iaus ir Vinco Ditkeviėiaus, Vilniaus 
gub., Stakliškių parap., Gripiškės kai
mo. Turiu svarbų laišką nuo giminių. 

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

apsivedimui merginos.
arba našlės, be vaikų, nuo 20—27 m., 
be :........
28 metų, linksmaus budo, 
norinčios apsivesti lai 
prisiunčiant paveikslėlį.

Zigmas P—nis
1104 '.Vashington st., Toledo, Ohio.

•ČX Iia^lCd, UC VcilFvJ, uuv — 4 III.,

skirtumo tikėjimo. Aš esu vaikinas 
Merginos 

atsmaukia 
(13;

Pajieškau Jurgio Bagdono Garlevos 
miestelio, Suvalkų gub. Brolis Tamo
šius nori žinoti ar esate gyvas, ar mi
ręs. atsišaukite arba kas jį žinote 
>raneškite.

Laurinas Jurgelaitis (14)
?003 Peoria Rd., Springfield. UI.

Mikolas Zdanavičius iš Lietuvos 
•ajieško Simano Mačiunsko. Džekio 
Jokūbo) Sadonio. Adonio Sadonio ir 
luozo Zenevičiaus. Jie gyveno Ameri
koj. Kas apie juos žino, tegul praneša 
nan, o aš nusiųsiu jų adresus Lietu
von. (14>

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

Norėčiau susipažinti su lietuvaite 
nergira aiba našle be vaikų ir apsi
vesti. Nuo 20 iki 27 metų, ramau: 
budo, tikyba nevaržoma; neaugštes- 
nės per 5’^ kuri mylėtų dorą šeimy
nišką gyvenimą. Aš esu 22 metų 
mašinistas. Merginos norinčios ap
sivesti atsišaukite prisiųsdamos pa 
veikslėii. Platesnes žinias 
per laišką.

VI. Marčiulionis 
8303 Koschiusko Avė.,

Cleveland.

su teiksi t 
(131

Ohio.

i

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 40 iki 50’ metų. Aš 
esu 49 metu našlys be vaikų, turit 
gražu nuosavą namą ir gerą darbą 
Atsišaukite prisiųsdamos paveiksiė’i 

Petras Ivanauskas (13,
201 Tillman avė., Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Kazimiero ir se
sers Anastazijos Gidžiūnų, pusbrolk 
Vazimiero Tumo. Paeina iš Kaum 
•ėdybos. Telšių apskričio, Skuodr 
valsčiaus Paluknio kaimo. Tegu 
įsišaukia patis ar kas žinote pta 
leskite. (Ii)

Antanas Gir-ižiunas
15 Millbury st., VVorccstcr, Mass.

Pajieškau Zigmo ir Felikso židiškų 
r Juozo Gužo, gyveno Chicagoj. taip
gi Stanislovo Terufo, gyveno Pitts- 
•urg. Pa. Visi Stulgių parapijos. Yra 
•varbi ž:nia iš Lietuvos. (13)

Jonas Jonauskas
•36 Deckers et., Scranton, Pa.

Pai’eškau brolio Kazimiero Čepo
nio. Kauno gub.. Panevėžio apskr., 
Vlomavos sodžiaus, gyveno Clevelan- 
■e. Ats?.__IS____1_ . 5
•eškite.

Kašte Kanepcckiene
1272 Union avė., Bronx, N.

Pajieškau brolio Vladislovo, pus
broliui Jono Kuntausko. Justino ii 
luozo Misevičių. Panevėžio apskričio 
'‘ušalatos parap.; jie plis ar kas juo: 
ano praneškite. (11

K. Sustumas
2029 Calvvell st, Pittsburjrh. Pa.

Paiješkau brolio Stanislovo Kiau 
akio. Kauno gub., Raseinių pav. 
Gandžių kaimo, gyveno Pittsburgi 
nainose. Jis pats ar kas ji žinote pra 
leskite, už pranešimą skiriu $5 ath 
tinimo. (15

Agnė Varnelienė
211 First st.. Elizabcthport. N. -J.

Pajieškau sesers dukties Kaštane 
os Vaitkiutės iš Kauno mie.-to. gir 
Įėjau, kad ženota su Juozapu Krik.- 
'iųnu. Meldžiu atsišaukti arba ka 
žinote praneškite. (14

John Tautkevich
256 Patapeo st., Westport. Md.

Pajišckau Onos Brožaitės ir L-av 
lansko. su kuriais atvažiavom akrt 

’ Amerika 1911 m. Girdėjau gyven 
Brooklyne. N. Y. Abudu Veveržen 
>arap.. Kauno gub.

Kazimieras Budvitis
7 Easton avc.. Hyde Park, Mass.

Pajieškau švogerio Jono Ališaus 
io. Doineikiu kaimo, Užventės nar 

Šiaulių apskr.. gyveno Cleveland? 
Meldžiu atsišaukti arba kas jį žinot/ 
praneškite. (l-«

Joni? Kantauskas
16 Knox st.. Leuiston. Me.

Pajieškau pusseserių Juzės ir Ono 
" * ’ - Kauno gub

Burbiškiu kaimo 
(14

švogerio Pautaustiu. 
Girelių parapijos. 
Meldžiu atsišaukti 

Domininkas
Box 539.

Bartkus 
Sagamore, Pa.

Pajieškau Kazimiero Atmoko, jarr 
yra atėję 
moters ir 
ti.

laiškų iš Lietuvos nuo j 
vaiku. Malonėkite atsišauk

i

Box 39.
Alex Dundulis

East Miiinockct, Me.

Pajieškau brolio Laurino Liutkaus 
pirmiau gyveno Neshtia, N. H.: pus 
brolio Juozo ’l umsevičiaus. pirmiat 
gyveno Chicago, Iii.: kūmo Miko Šu 
no, pirmiau gvveno British Colum- 
1,i». Kanadoi; Jono Juškevičiaus, pir 
miau gyveno Worcester, Mass. i- 
Marijonos L-kitaines. nirmiau gyvo 
no Newton Upper Kalis. Ma»s. Vis 
paeina iš Kauno gubernijos. Meldži’ 
atsišaukti, nes turiu svarbių reikalu 

Kazimieras Liutkus (14)
8 Wiget st., Boston, Mass.

Paiieskau Vinco ir Juozo Klimkevi- 
-in. Vilniaus gub.. 
Žvirgždčn’i kaimo, 
šaukti, arba žinantieji pranešti; turiu 
svarbu reikalą. (14)

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

Daugu paran.. 
Malonėkit atsi-

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius pabėgimus, nusk- 

riaudimus. pasigarsinimns iš ko- 
k’U vietų paeina, pirkimus, parda
vimus. pąjieskojimtis giminių aroa 
drangų, "Keleivio” skajtytojams 
skaitome po 2c. už žodi pirmą sykį 
ir po 1 tįc. už sekančius sykius. 
Neskaitvte jams skaitome po 3c. už 
žodį. Taingi už apsivedimus skai
tome po 3c. už žodį.

Tokius pagarsinimus rašvkite 
kuotrnmpiausiai ir visados siuski
te kartu (r mokestį, jeigu norite 
kad greitai tilptų.

"KELEIVIO" ADM. 
BROADVVAV.

SO. BOSTON. M VSS.255

Pajieškau apsivedimui mergino! 
arba našlės be vaikų; be skirtumo ti
kėjimo. Aš esu 30 metų amatninkas 
Merginos mylinčios ramų gyvenimu 
atsišaukite. (14)

George Strauss
208 Market st., Norfolk, Va.

'ATARMĖS MERGINOMS APIE 
LYTIES DALYKUS JAU 

SPAUDOJE.
Minėtą knygą parašė M. F. San- 

ger, vertė J. Stropus iš anglų kalbos. 
Antroj laidoj bus prirengta naudin
gų, naujų pabarimų, kokių nebuvo 
rirmoj laidoj, šiuose patarimuose bus 
jarodyta, ką daryti, kad būti sveika 
ir laiminga. Taigimoteris, kurios dar 
įeuzsisakėt laukiamos knygos, tai 
užsisakykite tuoj. Rašykit aiškiai 
juodyla (ne paišiuku). Išp'irkit money 
>rderį, ar popierinį dolerį įdėkit Į 
aišką, užrašę kam ir nuo ko siun- 
iama.

PASAULIU RATAS.
Astronomiškas aprašymas musų 

-aulinės sistemos. Moksliška knyga 
u paveikslais. Vertė iš rusiško J. 

Stropus. Ją galima tuojaus apturėti 
ik už 25c.

2. Kovotojas Už Teisybę. Šioji 
tnygel? parodo kiek prisiėjo nukentė
si už teisybę, kada nurodę tų veid- 
nainių niekšystę. kuriems žmones
klai tikėjo. Minėta knygelė išleista 

Milošauskio. Jos preke 25c.
3. Kerštinga Meilė. Trijuose aktuo- 

e tragedija, iš šeimyniško gyvenimo, 
’arašė F. Juškauskienė-F. J. Stro- 
ylenėnė.. Minėtas veikalas lengvas 
ošti, tik 4 knygelių reikalinga. Jos 
>rekė tik 10c.

Virš paduotas knygas galima tuoj 
rauti; laukt nereikės ir už čia pa
žymėtas knygas galima 'pašto ženkle- 
iais siųsti po 2 ar 3 centus ant var- 
'o: i

Pajieškau apsivedimui mergino: 
ar našlės, nuo 30 iki 40 metų, esu 4Ž 

įsišaukite arba žinantieji jį pra- metų ir turiu gerą amatą. Norėčiau 
(jį, kad moteris butų protinga. Su pirm’ 

, laišku meldžiu prisiųsti paveikslą, 
y ]ant pareikalavimo sugražinsiu. (13' 

' : T. St. 67 Oak st. Buffalo, N. Y..
ANTANAS GRIGAS Užventės pa- ~~ : ' 7 ,

apijos, Kauno rėdybos irirdėiau vra Mergina nuo 18 iki _ metų, kur 
■.įvažiavęs Amerikon, 
eikalas. atsišaukite.

Liudvikas Pleikis
877 Cambridge st.

Canibridgc, Mass.

Pajieškau kurarė Juozapo Sviado, 
<auno rč'l., Raseinių apskr. Telvokų 
:odos. Pinųiau gyveno Brighton, 
lass. Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
įsišaukti. (15;

girdėjau vra ■ .
Yra svarbus norėtų apsivesti ir gyventi ant yisa- 

(15) 'tos. malonėkit atsišaukti. Pageidau- 
I iama. kad mokėtų angliškai, aš ešv 
pasiturintis vaikinas. Su laišku ma 
lonėkit prisiųsti ir fotografiją.

_ I F. O. Gaidys
1 sll Vine st.. Philadelphia, Pa.

(15'.

A. Danulevičia
20 Lincoln St.. Brgihton, Mas:

Pajieškau apsivedimui mergino? 
nė senesnės 28 metų, mylinčios ap 
Svietų ir dorų gyvenimą. As esu 2* 
metų. laisvų pažiūrų ir linksmaus bu 
<!<•. Vtsišaukdamos prisiųskite pa 
vcikslėli.

F. J. STROPUS
8 Loring st— So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame visiems, kurie 

ra užsisakę knygą "PATARMĖS ’ 
MERGINOMS APIE LYTIES DA
LYKUS" su specialiu patarimu mo- 
erims, jau spaudoje ir už kiek laiko 
>us gatava. Todėl meldžiame nerus- 
auti, kad ne taip greitai atspausdin
kim kaip buvo manyta. Taipgi turini.? 
•astebėti. kad moterims, kurios tą 
;nygą užsisakė verta palaukti, nes 
os turės nemažą iš jos nauda.

Moters. / kurios da beužsisakė tą 
nvgą galite užsisakyt da dabar. Ga- 
rte siųst money orderi arba popieri- 
ij dolerį pažymėdami aiškiai savo 
arda ir pavardę. ( ?»

MRS. F. J. STROPUS
8 Loring st, So. Boston, Mass.

Pajiekšau Stanisio -o Gedrimo, gy- 
enąs Pepperell. Mass. Seniau gyve
ns Lawrence. Meldžiu atsišauti, ar 
as jj žinote rpaneškite. (1-5)

J. Sereikaitė
ta. 12. Bcx 538. Lawrence. Mass.

Pajieškau Brolio Jouzapo Miliaus- 
ic. Suvalkų gub- Mariampolės aps- 
ričio. — 
ite.

Turiu svarbu reikalą, atsišau-
(1D

1243
Marijona Navickas 

Moyamensing avė.. 
Ph'Iadelphia. Pa.

J. Adams.
Bo’x 21 i. Tacoma, Wash.

Pajieškau ansiveditnui mergino-- 
nuo 18 iki 25 metų. Aš esu 30 metų 
.Mergina turėtų būti kiek nors pa 
mokyta, suprantanti anglų kaibą i* 
rašyba, kad galėtu rašinėti į anglį; 
le kraščlus-magazinus ir sutiktu va
žinėti, ant kelio no Ameriką. Plates
nes žinias suteiksi i laišku.

John G.' Miller
Gen. Dėl. Springfield, Mass.

riK VYRAMS. Turime labai dailių 
•aveikslų, kurių iki šiolei nesate ma- 
ę. Prisiųskite vienų dolerį o 10 to- 
ių paveikslų nulaikysite. (11)

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

Pajieškau pusbrolio Liudviko But- 
aus ir sesers sūnų Vincento ir' 
ranc. Petrauskų: švogerių Ant. ir 
ono Barpšių iš Garždų, Kauno rėdy- 
ps. Atsišaukite.

Kazmieras Butkus
604 Bank st- \Vaterbury, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 2S metų, laisvų pažvalgų 
Aš esu ■ 28 metų vaikinas, turiu save 
namus. Atsišaukite.

S. Vilkauskas
12 Broadway, Lyons Harms, N. J.

PARSIDUODA FARMA, 40 akerių 
ėmės, su mažais budinkais, 10 akerių 
ra apsėta rugiais ir kviečiais, 15 

•kerių pavasariniais javais galima 
•us apsėti: per vidurį farmos teka
tpelis, tarpe 2 geležinkelio stočių, ar- 
i gero kelio. Randasi ant farmos 
nedžių lentoms apie 25,000 pėdų. 
Vaina tik $2,000. Platesnių žinių 
Jauskite: (14)

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

Pajieškau Pranciškaus Tikr.io, pa
inu iš Kauno gub., Šiaulių apskr., 

’.ruzdžių parap., Manušių kaimo, 
iyveno Montelloj. Meldžiu jo paties 
r kas žino pranešti. Turiu svarbių 
inių iš Lietuvos. (15)

Gasparas Gedominskas
Bcx 136, .MeJ'.vay, Mass.

Pajieškau dėdės Juozo Tamoševi- 
iaus, Vilniaus gub., Trakų apskr, 
iezno volas.. Namajur.ų parap, Si- 
onių kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
as žino teiksitės pranešti; yra svar- 

•us reikalas.
?4onika Tair.cševičiutė

31 E. Water st..
North Ar.dover, Mass.

Pajieškau Kazimiero Mitkaus, ro- 
os gyveno Detroit. Mieh.. pirmiau 
yveno Cambridge, Mass. Jo moteris 
r dukterys atsišaukė iš Lietuvos ir 
•rašo, kad jis atsišauktų. Taipgi pa- 
įieškau ir kitų savo giminių. Zofija 
lušonskaitė iš Vank’ų kaimo. Lau- 
uvos parap.. Kauno gub. Adresas: 

Zofija Musinskaitč
1214 U’ashington st., \orwopd. Mass.

Pajieškau Franci.-taus 
Raseinių apskričio. Nemakščių 
Smulkių kaimo; turiu svarbių 
š Lietuvos. Atsišaukite.

Janas Kučinskas
1124 Taurei st.. N. S.

Pittsburg.

Kiiknos, 
par., 
žinių

Pa.

Pajieškau Stanislovo Tauri nskjo, 
paeina iš Kauno gub.. Telšių apskr.. 
Šalies parapijos.. Geduthi kąimo, 
gyveno Montreal. Canada. Turiu 
varbių žinių iš L-etuvos. Atsisauki- 

te arba kas apie jį žino praneškite.
Justinas Beinors (14) 

14928 Center avė.. Harvev. III.

Pajieškau Adomo Jurėno. Panevė
žio apskričio. Biržų parapijos. Kliū
čių sodžiaus. Malonėkite atsišaukti.

John Sarnus (14)
Box 555. Dexter, Me.

Pajieškau Antano Zubo. Kauno rė- 
•dybos, Panevėžio ap-kričio. Zubiskiu 
kaimo, 
arba 

hm.-.

I
Meldžiu jo paties atsišaukti, 

kas ž»n> praneškite. •
John Zubas

S**. Mv»rgaii st.. ChH-ag.,# Iii.

f

Pajieškau apsivedimui mergino: 
arba našlės, nuo 25 iki 35 metų. A 
esu 32 metų vaikinas, mylintis daib 
gyvenimą. Atsišaukite, atsakym- 
duosiu kiekvienai. (17)

•Jobn Donat
Box 85. Gieen VVhite. W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos 
kuri mylėtų ramų gyveninių, nuo 2! 
:k> 29 metu; aš esu 29 metų. Malonė
kit atsišaukti prisiunčiant kartu pa- 
ve.ksla. Atsakymą duosiu kiekviena 
ir reikalaujant paveikslų sugrąžin
siu.

Petras -Jenikauskas
Ecx 362. Red Lodge, Mont.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 27 metų. Aš esu 26 meti 
vaikinas. Su pirmu laišku rr.eldžii 
paveislėlio. Paveiksią ant reikalavi 
mo gražinsiu. Atsišaukite. (14,

P. J. S.
663 Superior st-, Kenosha, Wiss.

Pajieškau apsivedimui merginos 
Aš esu 26 metui Norėčiau, kad u 
mergina atsišauktų t»kio pat am 
ziaus. Platesnes žinias suteiksiu pe» 
laišką. (14)

T. Ba'lrušaitis
20 Lincoln st.. Brfghton. Mass.

Pajiešlau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 metu. Laisvų pažiūrų 
■tylinti dailų gyvenimų. Malonėkit 

atsišaukti.

Box 28 4.
M. Kairo
Fort Wayne, Ind.

Pajieškau merginos su kuria gale 
ėiau apsivesti. Aš esu lietuvis lais
vos pažiūros, mylintis dorų gyveni
mą. Atsišaukdamos prisiųskite pa
veikslą, plačiau susirasi nešime laiš
kais. (14•

F. Lietuv:s.
B«>x 254, Minoa. N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos; 
mergina turi turėti nors kiek pinigu, 
nes pinigas pažimi pacčduma ir pri
sirengimų prie gyvenimo. Turi būti 
ne senesnė 35 m. Aš esu 37 metu. Tu
riu S0 akerių farma. Merginos st 
pirmu laišku malonės prisiųsti pa
veikslėlį. Platesnių žir.ių suteiksiu 
kiekvienai.

*3.

PARSIDUODA.
čeverykų taisymo krautuvė, geroj 

•ietoj, biznis išdirbtas per 10 metų, 
"’riežastis pardavimo yra ta, kad sa- 
ininkis išvažiuoja į kitų miestą. 
Vtsišaukite šiuo adresu:

F. MOLIS
151 Jacfcson st., Newark. N. J.

PASINAUDOKITE PR(M4A.
PARSIDUODA BITERIO i.šdir- 

•vstė su visomis mašinerijomis, kas 
ik rpiguli prie išdirbystes. Gali pirk- 
i bile vienas. Savininkas išmokins 
ūso darbo. Biznis išdirbtas. Kartu 
•ausi ir visus kostumerius. Priežas- 
is pardavimo savininkas apleidžia 
,'uvienytas Valstijas. Kas norite tu- 
•ėti gero pelno kreipkitės šiuo antra- 
u: (?)
1707 So. Haisted St., Citicago, Iii.

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

’žiausia yra čeverykų išdirbystė, ne
didelė upė. 10 minutų nuo karo, 
ninutės iki traukinio; 10 ruimu 
nas. didelė bamč, gyvulių, vištų, vi- 
>s farmos mašinos, pakinkymai, ve- 
imas. gražus sodas. 36 akeriai 
nes; žemė lygi, 
eik visa išdirbta. Ant tos 
ra visai naujai pastatytas

5
na-

že- 
m ai syta juodžemiu, 

farmos 
namas, 

ai ima pirkt abu sykiu arba po vieną, 
'riežastis pardavimo yra ta. kad sa- 
ininkas išvažiuoja į Lietuvą. Kas 
ik yra ant tos farmos parsiduoda 
abai pigiai. Pasinaudokite proga. 
Norint platesnių žinių klauskite 

A. RASTI KAS
. 35 W. Second St.. Room 48............

SO. BOSTON. MASS.

TIK PAMISLYK.
' HMI FOTOGRAFIJŲ l f. .<2.0® 
|dek už 2c. markę, o gausi sampe- 

ius pas: (15)
GEORGE PHOTOGRAP1IER

Box 69. Waterbury, Uon i.

NUSIKIRPK PATS SAU l’L d'- 
KUS! Lengva taip kaip nusiskust, 
patyrimas nereikalingas. Kerpa kada 
Šukuojate, laiko amžinai. Didelis lai
ko. ir pinigų su taupi n to jas. Kaina to 
irpfko $2.00, geležties 10c. viena, 

iškirpk ši kuponą ir prisiųsk su ?2 
šiandien ir gausit 3 geležtes priedu.

LEO. KARTZ. AGENTAS. (13) 
I*. D. Box f 16. Muni-iu,'. Mirti.
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Švento Antano Stebuklas
Dviejų Aktų Komedija. Parašyta garsaus belgų dramaturgo Maeterlink

Lietuvis! ai scemi parūpino V. K. RAČKAUSKAS.

(Tąsa)
Gustavas.— Kaip? Prikelti ir numiru

sių mano tetutę?... (I Viržini). Jis visai 
girtas! Kam tu ji čia Įleidai? (į šventą An
taną). Klausyk, prieteliau, buk protingas; 
męs neturime laiko krėsti juokus: šiandien 
ją palaidosime; ateik rytoj... Štai tau de
šimtukas...

šv. Antanas. (Su nuolaidžių atkaklu
mu).— Aš turiu prikelti ją šiandien...

Gustavas. — Puikiai, bet tuojaus po 
pakasynų. Klausyk, štai išeinamosios du
ris...

šv. Antanas.— Aš išeisiu, tik pirm a! 
tariu sugrąžinti jai gyvastį.

Gustavas. (įsikarščiavę >).— A! tai jau 
perdaug!... Tamista pradedi mane pykinti, 
žinote... Svečiai laukia... (Eina išeinamųjų 
durų link), štai duris. Klausyk, pasisku
bink !...

šv. Antanas.— Aš išeisiu, tik pirma aš 
turiu sugrąžinti jai gyvastį.

Gustavas.— Tad ve kaip!... Gerai! Męs 
pažiūrėsime... (Atidaro stiklines duris ir 
saukia), žozef!

žozef (pasirodo ant slenksčio; tiesa 
abiem rankom dideli garuojanti bliudą). 
Ką liepsite?

Gustavas (žiuri i bliudą). Kas čia? 
žozef— Kurapkos...
Gustavas.— Gerai, paduok bliudą Vir

pinai ir išstumk laukan ši vagilių... Tik 
greičiau!

žozef (paduoda bliudą Viržini).— Ge
rai! (Prieina prie šventojo). Na, tai ką, 
mano gerasai? Ar girdėjai?... Privirei ko
šės, dabar turėsi išvalgyti!... Ei, tamista!... 
Laukan iš čia!... Bėgk iš čia, susimildamas, 
o jei ne — bus blogai: mano kumščios kie
tos!... Ką ir nemislini ?... Na, palauk, bran
guti!... Atidaryk duris, Viržini!

Gustavas.— Palauk, aš atidarysiu... 
(Atidaro duris i lauką).

.žozef.— Gerai, labai gerai! Tiek už
teks... Ne karėtoje jis išvažiuos iš čia. (At
siraito sau rankoves ir nuspjauna Į del
nus). Męs paregėsime tą, ką paregėsime... 
(Dikčiai sugriebia šventą Antaną, idant 
išmesti ji pro duris, bet negali anei iš vie
tos jo pajudinti. Nusiminusiai). Pone!...

Gustavas.— Na, kame dalykas? 
žozef.— Aš nežinau, kas čia atsitiko... 

Jis Įaugo i žemę... Negalima pajudinti iš 
vietos...

Gustavas.— Aš tau pagelbėsiu... (Abu 
stengiasi stumtelėti šventąjį, kuris anei 
nepasikrutina). Vienok!... Su juo pavojin
ga, reikia imties atsargiau... Milžiniška 
spėka! Pabandykiva išprašyti ji kitaip, ne
va mandagiau... Na, klausyk, mano priete
liau, suprask tamista. kad tokiame laike, 
kaip šiandien, kuomet laidojame musų 
biangią visų gerbiamą tetutę...

šv. Antanas.— Aš atėjau prikelti ją iš 
numirusių...

Gustavas.— Bet tamista suprask, kad 
dabar neparankus laikas... Kurapkos gali 
atvėsti, svečiai laukia, ir, prie bo, aš nesu 
upe juokties...

( P. Ašilys su skarele rankoje pasirodo ant trepu 
pas stiklines duris;.

Ašilys.— Kas čia tokio, Gustave? Kas 
atsitiko? Visi laukia... Kurapkos...

Gustavas.— štai kas atsitiko: tas po
nas nenori išeiti.

Ašilys.— Ar jis yra girtas?
Gustavas.— Žinoma.
Ašilys.— Išstumk ji laukan ir pabaig

ta. Juk negadįsime męs sau gerų pietų dėl 
kokio ten kručo...

Gustavas.— Kad negalima išstumti...
Ašilys.— Kaip tai negalima?... Paban

dyčiau aš!...
Gustavas.— Pabandyk, jei nori.
Ašilys.— Aš nenoriu tampvties su ka

žin kokiu valkata, bet yra Žozef, yra ark
linis...

Gustavas.— Mudu jau bandėva ir nie
ko nepadarėva: ir jei nebus kitokio išėjimo, 
reiks pasikviesti...

(Pas stiklines duris pasirodo svečiai. Didžiuma jų 
turi pilnas burnas valgymo; turi skareles ar tai rankoje, 
ar po kaklu pasirišę).

Svetys.— Kas čir, atsitiko?
Antras.— Ką tu ten veiki, Gustave?

Trečias.— Ko nori tas žmogus? 
Ketvirtas.— Iš kur jis atsirado?
Gustavas.— Jis nenori išeiti! Vėl Vir

žini pridirbo niekų... Ji jau be ro negali; 
kaip tik pamatys elgetą, tai tuoj ir netenka 
proto... Teisybė, ji visai kvaila!... Tai ji Hei
lo tą beproti, kuris nori pamatyt tetutę, 
dant prikelti ją iš numirusių...

Svetys.— Reikia pareikalauti policiją... 
šaukti policiją!...

Gustavas.— Ne, ne, ne, nereikia polici- 
os, aš nenoriu policistų! Aš nenoriu skan- 
ialo tokioje dienoje, kaip šiandien !...

Ašilys.— Gustave!
Gustavas,— Ką?
Ašilys.— Patėmijai, kad antai, kampe 

kelios lentos grindyse jau sugedusios?...
Gustavas.— Taip, aš mačiau, tai nie

kai... Aš manau čia Įtaisyti grindis iš mo
zaikos...

Ašilys.— Linksmiau atrodys...
Gustavas.— Ne tiek linksmiau, kiek 

labarties dvasioje. Kaslink tų durų su bal
domis kilpomis — tai aš turiu šitokią idėją: 
angas su simboliškais ženklais medžioklės, 
pramonės ir progreso... girlianda iš vaisių 
r žvėrienos...

Ašilys.— Kuomet manai persikrausty
ti?

Gustavas.— Kelioms dienoms praslin
kus po šermenių... Ne visai gerai teatrody- 
:ų, jei aš persikraustyčiau ant rytojaus...

Ašilys.— Taip, bet dabar mums reikia 
išsigelbėti nuo to ateivio...

Gustavas.— Jis čia jaučiasi, tarsi pas 
•avė namie...

Ašilys. (Į Šventą Antaną).— Gal ta
mstai paduoti kėdę?

šv. Antanas. (Atvirai).— Ne, ačiū... Aš 
tepavargau...

Ašilys.— Pavelyk man, aš viską pack>* 
vsiu... (Prisiartina prie šventojo draugiš

kai). Klausyk, kas tamista toksai?
šv. Antanas.— Aš esu* Šventas Anta

nas.
Ašilys.— Taip, taip, tamista sakai tei

sybę... (Į kitus). Jis taip tvirtina, bet jis nė- 
•a piktas. (Pamato svečių tarpe kunigą). 
A, štai ir musų klebonas pažino tamista ir 
atėjo atlikti savo priederystes... Eikit čia, 
debone: Šventieji — tai tavo dalykas... Ma
no dalykas, tai žemdirbystės mašinos ir 
Tankiai... Štai dangaus pasiuntinys, didis 
šventas Antanas, savo ypatoje; jisai nori 
pasikalbėti su tamista... (Tyliai Į kunigą). 
Išvadinkime jį atsargiai už durų, o paskui, 
kuomet jis bus jau lauke — kaput!...

Kunigas, (tėvišku ir minkštu balsu).
— Didis šventasai Antanai, tamistos nu
žemintas tarnas sveikina tamista nužengu- 
-i ant žemės, kurią teikeisi aplankyti... Ko 
reikalauji, šventasai?

šv. Antanas.— Prikelti iš numirusių 
>anelę Ortans.

Kunigas.— Tiesa, ji pasimirė, nelai
minga poni!... Bet toki stebuklą pigiai gali 
padaryti tamista, didžiausis musų šventa
sai... Brangioji nabašninkė labai gerbė ta- 
rnistą... Na, tai aš nuvesiu tamistą pas ją; 
'.eikis eiti su manim, šventasis! (Eina išei
namų durų linkui ir rodo kelią šventam An
tanui). štai čia...

šv. Antanas. (Rodo Į duris po dešinės).
— Ne, čia...

Kunigas.— Atleiskite man, jūsų šven
tybė, jei aš atsidrąsysiu jums prieštarauti, 
iš atžvilgio i tai, kad suėjo daugybė žmo
nių, lavonas tapo paguldytas aname name, 
skersai gatvės, kuris ir-gi brangiai nabaš- 
ninkei priklausė.

šv. Antanas. (Rodo po dešinės).— la
vonas tenai.

Kunigas. (Vis kaskart minkščiau). Te 
jūsų šventenybė teiksis persitikrinti, jog aš 
sakau teisybę ir eikite su manim ant vienos 
tik valandėlės; pamatysite žvakes ir grau
dulingus papuošalus...

šv. Antanas. (Rimtai, rodydamas, kaip 
ir iki šiol po dešinės).— Aš eisiu tenai.

Svetys.— Stebėtinas žmogus! 
Gustavas.— Jis perdaug sau pavelija...

. (Bus toliau.)

KELEIVIS

kriaucius

l

CASCARA

PRELM0N1A 
tankiai seka nepai
sant persišaldymo 
PRAŠALINK SLOGAS

pabaigys RU i'ES SISTE- 
KIRPIMO MOKYKLĄ. La- 
ižiai siuva visokius RUBUS

,uti beveik už pusę prekės 
žiedus, špilkas ir kitus 

Šita knygelė yrt

JEIGU JUS MANOTE
NUSIPIRKTI ŪKĘ TEISINGAI be 
apgavybės, mes duosime geriausi pa
tarnavimą, negu kas kitas. Mes tu
rim daug ūkių visokio didume ir pre
kės. Turim su gyvuliais, mašinomis, 
sodnais, užsėtais javais ir tt. Mes par 
duodam ant labai lengvo išmokėjimo, 
nes mes patis e=am taimeriai ir ant 
farmų gyvenam. Užtad mes gvaran- 
tuojam žeme ir popierius. Norintieji 
gaut: geresnį patarnavimą visados 
rašykit mums pirma lietuviškai šito
kiu adresu: (17)

AMERICAN FARM LAND CO. 
SCOTTVILLE. MICH.

Pavyzdingos šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių formo- 

— saugios, tikros — 
prašalina šaltį į 24 va

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

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

NUSIPIRK E0ST1ES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mer.tholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą niosčia per kelis vakarus, 
> padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu. 
Toji mostis išima pletmus raudonus, 
juodus arba šlakas ir prašalina viso
kios spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
r štampomis.

J. RIMKUS.
P. O. BOX 36, HOLBROOK, MASS.

Svarbus pranešimas.
Turiu už garbę pranešti lietuviškai 

visuomenei, kad jau išėjo iš spaudos 
-enai pageidaujama knygelė "TEI
SINGAS KELIAS PRIE TURTO.’’ 
šita knygelė išaiškina daug biznio 
ir šidirbystes paslapčių. Ji parodo 
kaip su mažu kapitalu gali pradėti 
savo biznį ir daryti gerą pelną sau. 
šita knygelė parodo kaip daryti mui
lą, lažurką. amoniją, langams valyt 
plyteles, peiliams valyti miltelius, 
drapanoms plauti miltelius, ”ketėiu- 
pą,” gyduoles, vyną ir daug kitų daly
kų. Šitoj knygelėj yra pasakyta ku: 
galima g: 
laikrodėlius 
auksinius daiktus, 
reikalinga kiekvienam žmogui. Jeigu 
manai važiuoti į Lietuvą, tai šito 
knygelė atidarys jau akis ir parodys 
kad Lietuvoj reikia visokių produktą 
tai tu galėsi uždėti dirbtuvę Lietu 
voje ir daryt gražų gyvenimą. Ne 
šita knygelė viską pilnai išaiškina 
O jeigu Amerikoje gyvensi, tai tat 
ta knygelė da labiau yra reikalinga 
nes gali palikti turtingu sekdama: 
nuro.lymus iš š’t4Ė knygelės. Jeigt 
nemanai į biznį e8ri tad vistiek tu b« 
tos knygelės negalėsi būti, nes 
knygelė parodo kaip 
ti kavą labai skanią 
Taigi nirk ir skaityk ’’ 
iias prie turto”

L. ' .
damas šitą svarbų pranešimą tuo; 
paimk plunksną į rankas ir liepk pri
siųsti įums "Teisingas kelias prk 
turto." Prekė šitos knygos tiktai vie
nas doleris su prisiuntimu. Pinigus 
prašau siųsti money orderiu arba po- 

gerai suvinio- 
(15)

Aš, Akia Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

T

>it* 
nair'. padary- 
ir s- ,<ką gerti 
'Teisingas įe 

r r pagerink savo L"
gyvenimą. Užtai šiandien skaitv-

parocu

Chicago, IIL

pierinį dolerį į laišką 
jęs. Adresuokite šitaip:

W. YURKUS.
51 -st St., Dept A.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų ? Salutaras Bitteris. Aš per i 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. Į 
-\š kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgvt 
r suvalgytas maistas suteikdavo 
laug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
.ada aš pradėjau reikalauti Salutaras ‘ 
-Jitteris ir Salutaras Regulatria dėl į 
noteru. pradėjau gerai jausties, gerai | 
.algyti ir dirbti, pasidarė smagu vis-1 
;as. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 1 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina , 
Į1.25. Galima gaut geresnėse aptieko
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Želės nuo visokių blogumų.

J. BALTRĖNAS, Prof. 
1797 Halsted SU CHICAGO. ILL.

šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt-

Gerbiamieji tautiečiai!
Pranešam, kad mes atidarėm 

DRABUŽIŲ KRAUTUVĘ, vardu Bi- 
uta Clothing Co. Mes užlaikom ta

rai puikių visokių drapanų, siutų, 
marškinių, čeverykų, visko, kas tik 
reikalinga apsirengimui. Tavoras 
šviežias ir geras, kožnas vienas bus 
užganėdintas, kas pirks iš musų 
krautuvės, nes aš praktikavau per 
ilgus metus tokiambiznyj ir tavo rus 
laikome geresnius negu koks žydelis. 
Todėl lietuviai gyvenantieji netoli
musų meldžiam atsilankyti. (14)

BIRUT A CLOTHING CO.
6 Port Builvard. -OakU’Ood. Mich. 
.. W. Radzvill. Superintendent. ..

kuris
MOS
bai gr
V YRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
nudeki u ir pigesne kaina negu ki- 

el reikale užeikite ir per- 
t, o visuomet busit užga- 
Adresas sekantis: (?)

P. Valiulis
42U HA V ER1I1LL ST. 

LAVVRENCE, MASS.

GALIT PADARYT {DIDELIAS 
š'TUK AS.

*' ča- -O
keturių tolių padarysi gerą štu- 
Tarpe pirštų pasirodo bolė, pas- 

bolės vėl pradeda pranykti; lie- 
.u tr^s, dvi, viena ir paskui prapuo
la paskutinė. Šilą štuką daro geriau
si štukoriai ir jus galėsit ją padaryti, 
jei turėsit sekretą ir tas bules. Kui

si. 75 ir $2.00.
NUM. 2. Galit padaryt kad viskas 
o stalo begiu žemyn; paskui staias 

!>ats pašoku augštyn. Yra stebėtina 
stuka, visi piadeda bijotis. Kaina 
.iJH) ir $1.50.

MAGIJOS (?)
r*. O. Bo\ 772, (Vaterburv, Conn.

HILUS

QUININE
V "

KIRPK PATS SAU PLAUKUS!
Tapo užpatentuotas naujai išras

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

mas nereikalingas. Šitas pinige tau
pytojas turėtų rastis kiekvienoje šei
mynoje. Gvarantuojamas ant 10 me
tų. Reikalaudami prisiųskite S2.00. o 
mes tuoj jums prisiusime kirpiką su , k
paaiškinimu kain ii vartoti. 113) Į 2 cenf

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

FARMA IR BIZNIS.
Parsid tocia laba: pigiai didžiausioj 
Vj-. unijoj gera fauna. Ture-

,ama rmris ir biznį abiejų far-
apdivbti. užtai parduoda 
1 :akerių farma, badin- 
jav.nas, 60 akarių dirba- 

emes ir apsėta rugiais ir kvie- 
žemė gera, viskas auga. 88 ake- 

gero miško ir ganyklos geros, 
ganyklas bėga upė labai žuvinga;

i vienas blok
I ir apie tą stotį daug vasarnamių, iš 
jų daroma gerą 
mi viską namie.

■eipkitės lai

iki geležinkelio stoties

biznį. parduoda- 
Platesnių žinių 

ku įdedami markę už 
(15) 

NTANAS LESKAUSKAS 
Lake Ccunty, PEOCOCK MICH.

į Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
■ Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikit* I

ant 109 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- '
Į šokių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu- 

I' matiz.Bip, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- 3 
čių, nuo kosulio ir,kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų H- j 
gų ir geriausius patarimus suteik.ame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir želių. Mes jums patarnau- 1 
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius dastanft per telefoną už- Įj 
dyka. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigas, tad 'j 
ateikite j APTIEKĄ po numeriu <1)1

100 SALĖM ST_, BOSTON, MASS. . |

NAUJAS GYDYMAS, KU
RIS PRAŠALINA

REUMATIZMU.
75c. VERTES DĖŽUTĖ DYKAI KOŽ- 

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

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

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

Grifui Sq. Bldg.. Syracuse, N. Y. 
(Siunčiame dykai tik vieną pakali 

tam pačiam žmogui).

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.95

i
I
I

šitą čirkšlę tūkstančiai moterų ra 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, {talpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisiųsk $1.95 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

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

TELEPHONE: Haymarket 4831

DAKTARU OFISAI
MEDICAL OFFICES

22 TREMONT ROVV, SCOLLAY SQUARE 
BOSTON, MASS.

Gydo slaptas Vyri^cas ir moteriškas ligas. Krau- i 
jo ligas ir nusilpnėjimą. Taipgi odos ligas. i

• Pirmą egzaminaciją ir Kraujo išbandymą, jeigu yra reika-j 
linga, padarome DYKAI <as at. i .s ši kuponą. . 1

- ----------------------------------- ------------ -I
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VALANDOS nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.

Kalbame lenkiškai ir rusiškai.

■itetis ^T- 1

Silpnybes, paeinančios ano persidirbirao. pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašaunamos, vartojant

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

Yra tik vienas Pain-Expelleris ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
ura vaizbaženkliu

ANOHOR (Įfcaras)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio I 

neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70e. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : I
P. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New v»rk J

Laiškai iš Lietuvos!

Pa-

A. A—sius.

Rinkevičiui nuo

nv.c

nuc
Jurgiui

Jono

nuo

Ra-

B

S

Onos

•

Rukaičiui
Bukaičio iš

I I

I 
i

nuo Onos 
iš Kalvari-

I

Černiauskui nuo 
Černiauskienės iš

kariu-
visokių Varr.itei nuo 

Balsevienės iš

ar.t cuk- 
imti, kol 

apstoja, 
vaikams duoti po vie

ni cukraus. Neduokite
■jų metų

klausiate musų

i r tariame ačiū.

nuo
šisnės iš Dargužiu.

Bašinui iš

Krekždžiui nuo

KŽEBJVIB ’

Dykai Kiekvienam
Britva "Gvlil Medai”, ga- 

riausio Angliško plieno, 
a rantuota., gražiai užbai- 
a, vartojama geresniųjų 
.utžjų. Toji britva bus 

prisiunčiama dykai kiek
vienam kurie užsisakys nuo musų sje- 
ležinkelio laikrodėlį. 17 akmenų Swiss 
viduriais. Kerai paauksuotas, pilnai 
Kvarantuotas ir gerai reguliuotas. 
Viršeliai to laikrodėlio yra gražiai 
fcravieruoii. Tas laikrodis parsiduoda 
šstoruose nuo $21 iki $35.00. Mes gi 

už $9.75. Priedų šaie tos gvara.ntuotos

s figurr. Taipgi duodam paauksuotą retežė- 
konišku deunan tu. šitas pasiūlymas tik per trumpi) 

neatidėliokite, bet užsisakykite tuojaus. Uzganėdinimas gva- 
(16)

AMERICAN NOVELTY SUPPLY CO. NEW YORK, N. Y.

A. A—sius iš Mažeikių ap-! siutą. Pocius pareikalavo iš 
skričio, rašo vasario 6, 1920, vokiečių pasiaiškinimo ir tie 
Petronei Daičienei, West, pasiaiškino, kad beimdam, 
Lynn, Mass. 
Miela Dukrele:—

Laiškelį nuo tamistos ap
turėjome 
Alės sveiki ir gyvi.

O kaip 1.1__ č_.
apie dabartinę Lietuvos val
džią, tai gal jus geriau žino
te, kad pas mus buržuazija 
pagavo viršų ir dabar sau
valiauja; musų policija pe
ria žmones nagaikomis, kad 
ir nekalčiausius, o neduok 
dieve išsitarti, kad negera 
valdžia —tai gali už šitokį 
išsitarimą ir gyvasties ne
tekti. Kitus taip nuplaka, 
kad ir savo gimimo dieną 
atsimena. Mat "savivalda’’ 
Lietuvoj.

Beveik visi keikia ir per- 
kunuoja tą "laisvos" Lietu
vos valdžią, net ir tamsiau
si katalikai jau pradeda at
sibusti ir nusikrato ilgas
kvernių skverną, kurio da 
taip .nesenai drūčiai įsikibę 
laikėsi.

Musų liuosanorių 
menė susideda iš 
miesto valkatų, arkliavagių, 
mušeikų, girtoklių ir palai
dūnų, kurie nenorėdami jo
kio teisingo darbo dirbti de
dasi i liuosanorių kariume- 
ne, o ta kariumenė taip žvė
riška ir žiauri, kokiais nebu
vo nei kazokai caro laikais.

Tie gi vaikinai, kuriuos 
prievarta kariumenėn paė
mė, žinoma, padoresni ir 
žmonėms užjaučiantis, bet 
jie užtai valdininkų neken
čiami, badu marinami api
plyšę ir basi vaikščioja.

Amerikiečiai, sakote, au
kaujate pinigus ir skolinate 
Lietuvai, bet tokiu budu jus 
Lietuvos žmonėms-nieko ne- 
nepagelbstit, vien tik remia
te buržuazijos plėšikus: ne
duok dieve jums sulaukti to, 
ko mes sulaukėm ir nežinom 
kaip gyvį liksime; atėmė iš 
musu karvę ir 3 kiaules, ir į

kiaules, besiskubindami, lie
tuvių kariumenės ugnia ii 
durnais apjakinti, neapsižia- 
rėjo, sykiu su kiaulėmis Įsi
krovė Į savo vežimų ir jo pa
čia.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
Lietuvos Atstovybei Ame

rikoje yra prisiųsti šekan- 
čiom ypatom laiškai nuo jų 
giminių ir pažįstamų iš Lie
tuvos. Artimesnių antrašu 
ant Įų nėra ir todėl jie bus 
laikomi Atstovybės ranšti- 
nėje iki savininkai juos atsi
ims. Norint gauti šiuos laiš
kus, prisiųskite savo antra
šų ir pašto markių padengi
mui persiuntimo lėšų.

Štai nurodymai, kuriems 
tie laiškai adresuoti:

Franciškui Andriukaičiui 
nuo G. Andriukaičio iš Plok
ščių.

Vincui Bendrinskui nuo 
Bernardo Bendinskio iš Ka- 
gališkių.

Dominikui Budvitui 
St. PilviČio iŠ Kauno.

Kazimierui Breikšai
Jono Breikšto iš Šeduvos.

Jonui Butkui nuo Uršu
lės Butkienės iš Skuodos.

Antanui Čeikauskui nuo 
Jono Čeikausko iš Žibikių.

Raului 
Zabelės 
Micunių.

. Franui Cyrenui nuo Juo
zapo Cyreno iš Raguvos.

Vladui Daukšui nuo K. 
Žemaitaitės iš Raseinių.

Jurgiui Draugeliui nuę 
Marijonos Vaišnorienės iš 
Puskelnių.

Jonui Dunauskui iš 
šeinių.

Franciškui Dapkui 
Radviliškio.-. _ ____ _

Dominikui cėnskui nuo 
l1 Prano ir Dominiko iš Aly- 
;; 1 taus.

. „ _ . , Divonyzui Dargvainiui
daug kito ko paliko tik tą ' u0 A Da, 4inio
kas jiems nebuvo tikęs. Ant RacĮviliškės 
senatvės sulaukėm, ko nei j jonuj Gružui iš Liudavi- 
sapnuot nesapnavom. Jusu ^ju 
broliui Juozui kariumenėn Antaninai Grikšienei nuo 
nei eikia eiti, nes jisai tik jono Mareikio iš Pašventi- 
vienas tėra. ’nj0

Pereitais metais javai ge- Jonui Gervei nuo Povilo 
rai užaugo. Drabužių la ai Rakauckio iš Girininkų, 
sunku pas mus gauti nusi^ Aleksandrui Glusinui nuc 
pirkt. Jeigu galima, m - 
džiame prisiųsti.

Pasiliekame su 
laukdami atsakymo.

Tamstos tėveliai.
P. S. Pereitais metais ka

rei pasibaigus, kuomet vo
kiečiai varomi iš Lietuvos 
nuo Viekšnių link Tryškių 
bėgo, tai tame ruože gyve
nantis žmonės nemaža bai
mės ir nemaža skriaudų pri
tyrė. Kada pradėjo sprogti 
granatos ir durnai aptemdė 
saulę, sukritome ant žemės 
ir gulėjome kaip negyvi. 
Mat, vokiečiai bėgdami na
mus plėšė ir žudė, grobdami 
viską, ką suspėjo paimti. 
Taip ve, musų kaimyno Po
ciaus namus užpuolę, be- 
grobdami turtą ir gyvulius, 
net ir pačią Pocienę išvežė. 
Pocienės vienos butą na
muose, vokiečiams užpuolus 
jinai persigandus nuo jų pa
sislėpė. Nors jie pas ją ir 
pirmiau lankydavos ir ji su 
jais buvo apsipratus, tečiaus 
šiuo kartu nuo jų pasislėpė 
kiaulių tvarte. Vokiečiams 
beplėšiant, jų pultasi ir tvar 
tan; kiaules jie durtuvais 
paskerdė, išvilko jas Į savo 
vežimus, susikrovė ir išsive
žė. Pociui sugrįžus iš rusų 
kariumenės namo ir nera
dus pačios, galų-gale patyrė 
kas atsitiko, jisai pareikala
vo iš vokiečių generalio šta
bo, kad sugrąžintų jam pa
čią. Vokiečiai išpildė Po
ciaus reikalavimą ir sugrą
žino per ekspresą maiše už- so Venckio iš Darbėnų.

mel* Juozapo Janušavičio iš Kal
varijos.

godone/ Kazimierui Gyliui nuo 
i Povilo G vii o iš Garliavos.

Jurgiui Elvikuijiuo Pran
ciškaus Alviko iš’Markinin- 
kų.

Julijonui Ezdauskui nuo 
P. Savicko iš Kaulinių.

Dom. Barbui
Ęarberevičienės 
jos.

Kanstantinui
Mažeikių.

jonui Diksiui
7 N ' ’

1 Jtxi

Antanui Milesiui iš Kel
mės.

Elzbietai Matušienei nuo 
Zigmo Jaunio i. Šilalės. .

Jonui Olechnai iš Beisa- 
gala- - i — ;

Antanui Petkevičiui 
Bajorų. .

Falicijonui Petraičiui nuo
Kastanto I.inkevičio iš - - 
kiršinių.

Antanui Butkui nuo Ang- 
nieškos Butkienės iš Inga- 
vongių. '

Mateušui Rutkui nuo Ag- 
aieškos Butkienės iš Inga- 
vongių. .

Kazimierui Pakštui iš bė
dos

Virtcui
Bernardo
no.

Jonui
Juozo Andziulio iš Kauno. _ 

Aleksandrai Sližauskai 
nuo Aktavijos Sližauskienės 
iš Kalvarijos.

Andriui Škėmai nuo Ma
rijonos škemutės iš Veive- 
riŲ.

Povilui Sindikui nuo An-, 
tano Sindiko iš Kauno.

Vladui Serapinui nuo Fe- 
’ikso Yinckio išDarbėnų.

Stanislovui Vilkaičiui nuo 
Teklės Grybaitės iš Linku
vos gimnazijos.

.Tohannai,
Marcijoncs
Raseinių. _

Juozui ir
iams nuo Kastancijos
’aitės iš Žiobiškių.

Jonui Ūsui nuo
Briekšto iš Šeduva.

Feliksui ^Valinskui
Jono Dvareckio iš Kalvari
jos.

Zigmontui Žeimiui nuo 
K. Žeimio iš Grigaičių sod.

Petrui šaltmiriui nuo 
Stanislovo Šaltmirio iš Ra
seinių.

Jonui šaltmiriui nuo Sta
nislovo Šaltmirio iš Rasei
nių. . .

Vladislovui šaltmirui nuo 
Stanislovo Šaltmirio iš Ra
seinių.

Antanui Petkevičiui
Bojorų.

Juozui
Marijonos
Šančiai.

Antanui
Jurgio Krekždžio iš Veive- 
ri’>- . .

Stasiui Shileikai nuo M. 
Juokšaitės iš Garliavos.

Augeniui Steigmanui iš 
Latvijos.

Raulinui Seruševičiui nuo 
Marijonos Petraitienės iš 
Garliavos.

iVncui ir Jonui 
kiams nuo Motiejaus 
kio iš Birutos kaimo.

Petrui žilvičiui nuo 
žilvietienės iš Vilionių.

Norėdami šitų laiškų, ra
šykite šiuo adresu
Reprensetative of Lithuania 

in America,
703 _ 15-th st., N. W., 

YVashington, D. C.

KAIP GALIU ATITRAUKT KŪDIKĮ?
išis tai dalykas, su kokiu turi susidurti kiekvie
na kūdiki žindanti motina. Geriausia atpratinti 
kūdikį nuo žindimo atitraukinėjani laipsniškai— 
pradedant nuo septinto mėnesio, maitinant du ar 
tris sykius iš honkos gerti ant dįenos. ir laipsniš
kai padidinti lionkos maitinimą, iki galutinai kū
dikis būna atitrauktas nuo krūties.

-------------- IR ----------------

Straight Adams
RANKŲ DARBO UNIJOS 

CIGARAI.

Siunčiu po visą Ameriką ir Į ki
tas šalis iš kur tik gaunu užsa

kymus per C.O.D.

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

Jei;ru norite gerų Ci«c 
užsisakykite pas mus. 

ISDiRBKJIS

ADAM SABUI IS
233 Broadwav,

SO. BOSTON, MASS.

Stro-
Stro-

Endziuliui nuo 
Endziuliutės iš

Šuns-
Šun?-

KLAUSYK!
”Aš vis vartoju Trinerio 

Amerikonišką Kartaus Vy
li. Hcndleriui nuo Jankei įno Elixeri ir Trinerio Ange- 

Klaipėdos (Me-jlica Kartųjį Toniką savo šei
mynoj ; nes kada jokie kiti 

tai 
Trinerio vaistai visados da-

Heiidlerio iš
mel).

Jonui Jarackui nuo Onos’vaistai nepagelbėdavo, 
Jaiackienės iš Računų.

Stanislovui Jonikui nuojvė geras pasekmes. Su pa- 
Kazimiero Jonikio iš Pag-!garba Mrs M. Thier.” šitas 
ramančio. i laiškas yra rašytas iš Naza-

Jonui -Jurkštui iš Kupiš-ireth, Texas, kovo 8 d., 1920. 
kio. Jis nereikalauja jokių ko-

Pranc. Kerpiškiui nuojmentarų. Jeigu jus kenčiat 
Barboros Kerpiškienės (Sa- delei vidurių ligos, Trinerio 
mulienės) iš Rokiškio. ! Amerikoniškas Kartaus Vy

Juozui Kilnai nuo Kazio no Elixeris yra patartiniau- 
Šiaulenskio iš Mariampolės. siu, gi spėkų ir gyvumo sų-

Pranui Kasparavičiui iš stiprinimui geriausias vai- 
Šakių.

___ ____ geriausias vai-
‘ stas yra Trinerio Angelica
Juozapui Kazlauskui nuo Kartusis Tonikas. Turėkite 

' ' • juos savo namuose. Atsiti
kus slogoms bei kosuliui ge- 

Walterui A. Leszczinskui riausias vaistas Trinerio Se- 
nuo Wittmansdorf iš Prusi-(datyvas Kosuliui, gi nuo reu 
jos. matizmo, sausgėlų, strėnų

Kastantinui Milinskui iš (gėlimo, nikstelėjimo ir tt. 
Raguvos. i vartokite Trinerio Linimen-

Anelei Mikolaitienei iš tą. Gausite pas savo aptie- 
Kvbartų. i korius. Joseph Triner Co.

Valui Mazalui nuo Felik- 1333—43 So. Ashland avė,. 
‘ , ! Chicago, III.

Antašavos klebono iš Vabal
ninku.

(C WDEA St:b AtlLK)

Taip arti panašus motinos pienui savo skoniu ir 
lengvai suvirškinamas, kad jį galima duoti pa
keičiant su krūties pienu t? jokio apsunkinimo 
atitraukimui kūdikio nuo žindimo.

Musų penkiasdešimts keturių puslapių kūdikių 
knygelė paaiškina kaip reikia kūdiki atpratinti. 
Taipgi yra pilnos maitinimo instrukcijos jūsų 
kalboje. Abi bus pasiųstos jums dovanai, jeigu 
pasiųsit mums šiam’’
Eagle Brand, padan
vės pieno ir malto 
stalui ir valgiams 
ir naudokit ji v 
ma pienas ir cukrus.

ien.
tas iš geriausios rūšies kar- 
cukraus, yra tinkamiausias 

gaminti.—Pirkit dėžę šiandien
ckieins reikalams, kur naudoja- 

Bandykit su kustardu.

Šis Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

7Ht'&o5cEN"corPAf’
YūRK.U-S

INSTEIGTA 1857 M.

<r ■

Parsiduoda Geruose Aptiekose 
ir Groserių Krautuvėse

The Borden Company 
108 HUDSON STREET 

NEW YORK.

Iškirpk kuponą. Pažymėk;
norimą knygute ir prisiųk i 
jį mums ŠIANDIEN.
Mrs .............................
Street .........................
City .............................
Statė .......................

... .Nurodymai apie Valgias
.... Kūdikių Gerovė.

Kiti BORDEN
Borden’s Evaporated Miik
B-jrder.’s Condensed Coffee

Produktai:
Boiden’s Miik Ch'rcolate
Borden’s Malted Miik

HiioiuinuiniCTiiiuiiiHiaciiiHii
SUimiTE m<4. HiKIĄ VISAS PASAVUS JAU SEKAI SkAUO!
Šitos knygos vardas yra Portugalių Minyškos 

Meiliški Laiškai, parašyti per ilimjšką AllMj'orado, 
1668 m., klioštoriuj Beja.

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

visas svietas jau senai skaitė su didžiausiu pasimėgimu, dabar ir 
mes, lietuviai, turėsime progą skaityti.

Minyška Mariana parodė savo laiškais nekaltos mergaitės’lęilta- 
širdystę; teisingumą, nepergalimą meilę ir nc-apsakomas kančias už 
meilę taip, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados.

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai tapo išleisti Eetuvių kalboj 
labai storo, didelė knygo. Be to. šita knyga yra papuošta labai pui
kiais paveikslais. Ir šitos puikios knygos kaina tik S 1.00!

DIDŽIAUSIA IR PUIKIAUSIA ARTISTlŠklJ PAVEKSUJ KNYGA!
352 puslapių, 352 paveikslu.

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

šita milžiniškai didelė knyga, 11x8 colius, 
yra atspausdinta ant labai geros popieres ir 
apdaryta puikiais, tvirtais audeklo apdarais.

Ir šita neapkainuojama knyga parsiduoda 
tik už §4.00!

Pinigus siųskite money orderiu arba popie
riniais doleriais laiške šiuo adresu: Al. .Var- 
gevift, 2023 St. Paul Are., Chicago, JIL

Siųskite S5.C0 kartu, tai gausite abidvi 
knygas: Portugalu Meilinki Laiš-
J^ai ii Artistišku Pavetl&u Kmufa.

VOKIETIJOJ YRA 14,000 
AMERIKOS KAREIVIŲ.
Karės deaprtamentas Wa- 

shingtone praneša, kad Vo
kietijoj dabar yra apie 
14.000 Amerikos kareivių. 
Jie tenai yra po vyriausia 
Focho komanda.

Ant 21 
akmens!

Gelžkelio laikro- 
jis sriubelių už
sukamas, vyris-. 
ko didumo, ant! 
20 metų auksuo- • 
tas su išrašytais: 
dubei tavais vi r-1 
šals. Labai tei
singas, ypatingai 

gclžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuolas ant 20 me
tą Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėli ant kiekvieno ad
reso už$9.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.09 jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo-! 
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su' 
kiekvienu-laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO.
XX Athenaram Mg. CHICAGO. ILL

$9'5

„NODIJA
Viena iš reikalingiausiu 

vaisty namuose.

Daktarai sako: ”Geri ir sau
gus vaistai sustabdyti vidurių 
gėlimą. Reikia pilti 
raus 3-5 lašus ir 
skaudė ji raas-gčiimas 
Galinki i: 
ną lašą :
jaunesniems, kaip dvi 
vaikams.”

Taigi ir tamista pasipirk ta 
naudingą vaistą.

Tirka ir stipri.
Jatul’s anodija kaina $. 

Užsakymą ir pinigus pasiųs
kite šitaip ^dresuodami: (11)

P. A. JATUL
Aptiekorius

P. O. Box 2128, 
BOSTON, MASS.

parduodame jį už išdirbystės kainą už $9.75. Priedų „
Eritvos męs duosim jums gerai paauksuotą (Gold filled) žiedą, gražiai in- 
gravieruotą. su gražia moteries .-tor.A-a-.-n naanksuota retežė
lį ir špilką su m ‘ 
laiką, todėl 
rantuotas.

Dept. L-2-1, P. O. Box 1934

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

versk savo liuesą laiką į pinigus, o tas galima atsiekti esant 
Atsišaukite tuojau norinti dirbti, kaip Kuosomis nuo -.laibo 
taip ir ištisą laiką, pažymėdami da-bartinį savo užsiėmimą. 
DARBIS. Visą agentavimo mokslą suteikiam DYKAI.

THE SEN-RAYTO CO.
6617 Wade Park Avė Cleveiand, Ohio.

AGENTU, 
valandomis, 
Geras UŽ- 

(13)

•iLimiit. u»uti 
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Į l'I.ES:
:■!! Ar kve- 
Ne!! RUE- 
papra-čiansis 
i-tipriniojis. 
į. < > kas gal 
Kas gal br.t•■'i ilgu 

čvstą neniežinčia
H? I.I I'1-' I. 12 SS

ik:::a pleiskanas! Su j< :Ms nereikia' kelių mėnesių galvos 
>: dviejų ar trijų dienų bėgyje RL Ei-LES prade- mažinti 
įas, o savai'ės laike jų Jau nei žy;- ė- n. iiks ! Pa-kui tik retkar- 
vilgant galvą bus užiektinu. kad nleivkanos ncatsinaujintų. 
ipirkte šiąnakt RUEFLES l> 
t jus sakvsite. kad jos verto- 
prie kiekvienos bonkutės. 'Ji 

ns 75c. pačto markėmis,

les nenK 
pleiskanos ncatsinauj 

nkutę aptk-lcojc. Kaštuos tik 
daug daueiau. Paaiškinimai 
m e- - y:-ų aptiek >je, tai 

... ir money order šiokiu adresu:
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway. New York™—
xe

Stebuklinga Formula
PASINAUDOKITE TUOJAUS.

Pagalios pasisekė mums surasti gydymo būdą įvairiau
sią SKILVIO LIGŲ. Toji formula susideda iš sekančią 
trijų ypatybių:

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

3) Ji sutrumpina pilvo tvirškinimą.
T r VINUM CINCHONAE T C■ • v. KARTUSIS VYNAS I • V

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

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

TERRACE CITY PBARNACEUTICAL CO
2 HUDSON ST. YONKERS, N. Y.
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Švento Antano Stebuklas
Dviejų Aktų Komedija. Parašyta garsaus belgų dramaturgo Maeterlink

Lietuvis! ai scemi parūpino V. K. RAČKAUSKAS.

(Tąsa)
Gustavas.— Kaip? Prikelti ir numiru

sių mano tetutę?... (I Viržini). Jis visai 
girtas! Kam tu ji čia Įleidai? (į šventą An
taną). Klausyk, prieteliau, buk protingas; 
męs neturime laiko krėsti juokus: šiandien 
ją palaidosime; ateik rytoj... Štai tau de
šimtukas...

šv. Antanas. (Su nuolaidžių atkaklu
mu).— Aš turiu prikelti ją šiandien...

Gustavas. — Puikiai, bet tuojaus po 
pakasynų. Klausyk, štai išeinamosios du
ris...

šv. Antanas.— Aš išeisiu, tik pirm a! 
tariu sugrąžinti jai gyvastį.

Gustavas. (įsikarščiavę >).— A! tai jau 
perdaug!... Tamista pradedi mane pykinti, 
žinote... Svečiai laukia... (Eina išeinamųjų 
durų link), štai duris. Klausyk, pasisku
bink !...

šv. Antanas.— Aš išeisiu, tik pirma aš 
turiu sugrąžinti jai gyvastį.

Gustavas.— Tad ve kaip!... Gerai! Męs 
pažiūrėsime... (Atidaro stiklines duris ir 
saukia), žozef!

žozef (pasirodo ant slenksčio; tiesa 
abiem rankom dideli garuojanti bliudą). 
Ką liepsite?

Gustavas (žiuri i bliudą). Kas čia? 
žozef— Kurapkos...
Gustavas.— Gerai, paduok bliudą Vir

pinai ir išstumk laukan ši vagilių... Tik 
greičiau!

žozef (paduoda bliudą Viržini).— Ge
rai! (Prieina prie šventojo). Na, tai ką, 
mano gerasai? Ar girdėjai?... Privirei ko
šės, dabar turėsi išvalgyti!... Ei, tamista!... 
Laukan iš čia!... Bėgk iš čia, susimildamas, 
o jei ne — bus blogai: mano kumščios kie
tos!... Ką ir nemislini ?... Na, palauk, bran
guti!... Atidaryk duris, Viržini!

Gustavas.— Palauk, aš atidarysiu... 
(Atidaro duris i lauką).

.žozef.— Gerai, labai gerai! Tiek už
teks... Ne karėtoje jis išvažiuos iš čia. (At
siraito sau rankoves ir nuspjauna Į del
nus). Męs paregėsime tą, ką paregėsime... 
(Dikčiai sugriebia šventą Antaną, idant 
išmesti ji pro duris, bet negali anei iš vie
tos jo pajudinti. Nusiminusiai). Pone!...

Gustavas.— Na, kame dalykas? 
žozef.— Aš nežinau, kas čia atsitiko... 

Jis Įaugo i žemę... Negalima pajudinti iš 
vietos...

Gustavas.— Aš tau pagelbėsiu... (Abu 
stengiasi stumtelėti šventąjį, kuris anei 
nepasikrutina). Vienok!... Su juo pavojin
ga, reikia imties atsargiau... Milžiniška 
spėka! Pabandykiva išprašyti ji kitaip, ne
va mandagiau... Na, klausyk, mano priete
liau, suprask tamista. kad tokiame laike, 
kaip šiandien, kuomet laidojame musų 
biangią visų gerbiamą tetutę...

šv. Antanas.— Aš atėjau prikelti ją iš 
numirusių...

Gustavas.— Bet tamista suprask, kad 
dabar neparankus laikas... Kurapkos gali 
atvėsti, svečiai laukia, ir, prie bo, aš nesu 
upe juokties...

( P. Ašilys su skarele rankoje pasirodo ant trepu 
pas stiklines duris;.

Ašilys.— Kas čia tokio, Gustave? Kas 
atsitiko? Visi laukia... Kurapkos...

Gustavas.— štai kas atsitiko: tas po
nas nenori išeiti.

Ašilys.— Ar jis yra girtas?
Gustavas.— Žinoma.
Ašilys.— Išstumk ji laukan ir pabaig

ta. Juk negadįsime męs sau gerų pietų dėl 
kokio ten kručo...

Gustavas.— Kad negalima išstumti...
Ašilys.— Kaip tai negalima?... Paban

dyčiau aš!...
Gustavas.— Pabandyk, jei nori.
Ašilys.— Aš nenoriu tampvties su ka

žin kokiu valkata, bet yra Žozef, yra ark
linis...

Gustavas.— Mudu jau bandėva ir nie
ko nepadarėva: ir jei nebus kitokio išėjimo, 
reiks pasikviesti...

(Pas stiklines duris pasirodo svečiai. Didžiuma jų 
turi pilnas burnas valgymo; turi skareles ar tai rankoje, 
ar po kaklu pasirišę).

Svetys.— Kas čir, atsitiko?
Antras.— Ką tu ten veiki, Gustave?

Trečias.— Ko nori tas žmogus? 
Ketvirtas.— Iš kur jis atsirado?
Gustavas.— Jis nenori išeiti! Vėl Vir

žini pridirbo niekų... Ji jau be ro negali; 
kaip tik pamatys elgetą, tai tuoj ir netenka 
proto... Teisybė, ji visai kvaila!... Tai ji Hei
lo tą beproti, kuris nori pamatyt tetutę, 
dant prikelti ją iš numirusių...

Svetys.— Reikia pareikalauti policiją... 
šaukti policiją!...

Gustavas.— Ne, ne, ne, nereikia polici- 
os, aš nenoriu policistų! Aš nenoriu skan- 
ialo tokioje dienoje, kaip šiandien !...

Ašilys.— Gustave!
Gustavas,— Ką?
Ašilys.— Patėmijai, kad antai, kampe 

kelios lentos grindyse jau sugedusios?...
Gustavas.— Taip, aš mačiau, tai nie

kai... Aš manau čia Įtaisyti grindis iš mo
zaikos...

Ašilys.— Linksmiau atrodys...
Gustavas.— Ne tiek linksmiau, kiek 

labarties dvasioje. Kaslink tų durų su bal
domis kilpomis — tai aš turiu šitokią idėją: 
angas su simboliškais ženklais medžioklės, 
pramonės ir progreso... girlianda iš vaisių 
r žvėrienos...

Ašilys.— Kuomet manai persikrausty
ti?

Gustavas.— Kelioms dienoms praslin
kus po šermenių... Ne visai gerai teatrody- 
:ų, jei aš persikraustyčiau ant rytojaus...

Ašilys.— Taip, bet dabar mums reikia 
išsigelbėti nuo to ateivio...

Gustavas.— Jis čia jaučiasi, tarsi pas 
•avė namie...

Ašilys. (Į Šventą Antaną).— Gal ta
mstai paduoti kėdę?

šv. Antanas. (Atvirai).— Ne, ačiū... Aš 
tepavargau...

Ašilys.— Pavelyk man, aš viską pack>* 
vsiu... (Prisiartina prie šventojo draugiš

kai). Klausyk, kas tamista toksai?
šv. Antanas.— Aš esu* Šventas Anta

nas.
Ašilys.— Taip, taip, tamista sakai tei

sybę... (Į kitus). Jis taip tvirtina, bet jis nė- 
•a piktas. (Pamato svečių tarpe kunigą). 
A, štai ir musų klebonas pažino tamista ir 
atėjo atlikti savo priederystes... Eikit čia, 
debone: Šventieji — tai tavo dalykas... Ma
no dalykas, tai žemdirbystės mašinos ir 
Tankiai... Štai dangaus pasiuntinys, didis 
šventas Antanas, savo ypatoje; jisai nori 
pasikalbėti su tamista... (Tyliai Į kunigą). 
Išvadinkime jį atsargiai už durų, o paskui, 
kuomet jis bus jau lauke — kaput!...

Kunigas, (tėvišku ir minkštu balsu).
— Didis šventasai Antanai, tamistos nu
žemintas tarnas sveikina tamista nužengu- 
-i ant žemės, kurią teikeisi aplankyti... Ko 
reikalauji, šventasai?

šv. Antanas.— Prikelti iš numirusių 
>anelę Ortans.

Kunigas.— Tiesa, ji pasimirė, nelai
minga poni!... Bet toki stebuklą pigiai gali 
padaryti tamista, didžiausis musų šventa
sai... Brangioji nabašninkė labai gerbė ta- 
rnistą... Na, tai aš nuvesiu tamistą pas ją; 
'.eikis eiti su manim, šventasis! (Eina išei
namų durų linkui ir rodo kelią šventam An
tanui). štai čia...

šv. Antanas. (Rodo Į duris po dešinės).
— Ne, čia...

Kunigas.— Atleiskite man, jūsų šven
tybė, jei aš atsidrąsysiu jums prieštarauti, 
iš atžvilgio i tai, kad suėjo daugybė žmo
nių, lavonas tapo paguldytas aname name, 
skersai gatvės, kuris ir-gi brangiai nabaš- 
ninkei priklausė.

šv. Antanas. (Rodo po dešinės).— la
vonas tenai.

Kunigas. (Vis kaskart minkščiau). Te 
jūsų šventenybė teiksis persitikrinti, jog aš 
sakau teisybę ir eikite su manim ant vienos 
tik valandėlės; pamatysite žvakes ir grau
dulingus papuošalus...

šv. Antanas. (Rimtai, rodydamas, kaip 
ir iki šiol po dešinės).— Aš eisiu tenai.

Svetys.— Stebėtinas žmogus! 
Gustavas.— Jis perdaug sau pavelija...

. (Bus toliau.)

KELEIVIS

kriaucius

l

CASCARA

PRELM0N1A 
tankiai seka nepai
sant persišaldymo 
PRAŠALINK SLOGAS

pabaigys RU i'ES SISTE- 
KIRPIMO MOKYKLĄ. La- 
ižiai siuva visokius RUBUS

,uti beveik už pusę prekės 
žiedus, špilkas ir kitus 

Šita knygelė yrt

JEIGU JUS MANOTE
NUSIPIRKTI ŪKĘ TEISINGAI be 
apgavybės, mes duosime geriausi pa
tarnavimą, negu kas kitas. Mes tu
rim daug ūkių visokio didume ir pre
kės. Turim su gyvuliais, mašinomis, 
sodnais, užsėtais javais ir tt. Mes par 
duodam ant labai lengvo išmokėjimo, 
nes mes patis e=am taimeriai ir ant 
farmų gyvenam. Užtad mes gvaran- 
tuojam žeme ir popierius. Norintieji 
gaut: geresnį patarnavimą visados 
rašykit mums pirma lietuviškai šito
kiu adresu: (17)

AMERICAN FARM LAND CO. 
SCOTTVILLE. MICH.

Pavyzdingos šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių formo- 

— saugios, tikros — 
prašalina šaltį į 24 va

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

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

NUSIPIRK E0ST1ES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mer.tholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą niosčia per kelis vakarus, 
> padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu. 
Toji mostis išima pletmus raudonus, 
juodus arba šlakas ir prašalina viso
kios spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
r štampomis.

J. RIMKUS.
P. O. BOX 36, HOLBROOK, MASS.

Svarbus pranešimas.
Turiu už garbę pranešti lietuviškai 

visuomenei, kad jau išėjo iš spaudos 
-enai pageidaujama knygelė "TEI
SINGAS KELIAS PRIE TURTO.’’ 
šita knygelė išaiškina daug biznio 
ir šidirbystes paslapčių. Ji parodo 
kaip su mažu kapitalu gali pradėti 
savo biznį ir daryti gerą pelną sau. 
šita knygelė parodo kaip daryti mui
lą, lažurką. amoniją, langams valyt 
plyteles, peiliams valyti miltelius, 
drapanoms plauti miltelius, ”ketėiu- 
pą,” gyduoles, vyną ir daug kitų daly
kų. Šitoj knygelėj yra pasakyta ku: 
galima g: 
laikrodėlius 
auksinius daiktus, 
reikalinga kiekvienam žmogui. Jeigu 
manai važiuoti į Lietuvą, tai šito 
knygelė atidarys jau akis ir parodys 
kad Lietuvoj reikia visokių produktą 
tai tu galėsi uždėti dirbtuvę Lietu 
voje ir daryt gražų gyvenimą. Ne 
šita knygelė viską pilnai išaiškina 
O jeigu Amerikoje gyvensi, tai tat 
ta knygelė da labiau yra reikalinga 
nes gali palikti turtingu sekdama: 
nuro.lymus iš š’t4Ė knygelės. Jeigt 
nemanai į biznį e8ri tad vistiek tu b« 
tos knygelės negalėsi būti, nes 
knygelė parodo kaip 
ti kavą labai skanią 
Taigi nirk ir skaityk ’’ 
iias prie turto”

L. ' .
damas šitą svarbų pranešimą tuo; 
paimk plunksną į rankas ir liepk pri
siųsti įums "Teisingas kelias prk 
turto." Prekė šitos knygos tiktai vie
nas doleris su prisiuntimu. Pinigus 
prašau siųsti money orderiu arba po- 

gerai suvinio- 
(15)

Aš, Akia Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

T

>it* 
nair'. padary- 
ir s- ,<ką gerti 
'Teisingas įe 

r r pagerink savo L"
gyvenimą. Užtai šiandien skaitv-

parocu

Chicago, IIL

pierinį dolerį į laišką 
jęs. Adresuokite šitaip:

W. YURKUS.
51 -st St., Dept A.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų ? Salutaras Bitteris. Aš per i 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. Į 
-\š kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgvt 
r suvalgytas maistas suteikdavo 
laug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
.ada aš pradėjau reikalauti Salutaras ‘ 
-Jitteris ir Salutaras Regulatria dėl į 
noteru. pradėjau gerai jausties, gerai | 
.algyti ir dirbti, pasidarė smagu vis-1 
;as. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 1 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina , 
Į1.25. Galima gaut geresnėse aptieko
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Želės nuo visokių blogumų.

J. BALTRĖNAS, Prof. 
1797 Halsted SU CHICAGO. ILL.

šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt-

Gerbiamieji tautiečiai!
Pranešam, kad mes atidarėm 

DRABUŽIŲ KRAUTUVĘ, vardu Bi- 
uta Clothing Co. Mes užlaikom ta

rai puikių visokių drapanų, siutų, 
marškinių, čeverykų, visko, kas tik 
reikalinga apsirengimui. Tavoras 
šviežias ir geras, kožnas vienas bus 
užganėdintas, kas pirks iš musų 
krautuvės, nes aš praktikavau per 
ilgus metus tokiambiznyj ir tavo rus 
laikome geresnius negu koks žydelis. 
Todėl lietuviai gyvenantieji netoli
musų meldžiam atsilankyti. (14)

BIRUT A CLOTHING CO.
6 Port Builvard. -OakU’Ood. Mich. 
.. W. Radzvill. Superintendent. ..

kuris
MOS
bai gr
V YRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
nudeki u ir pigesne kaina negu ki- 

el reikale užeikite ir per- 
t, o visuomet busit užga- 
Adresas sekantis: (?)

P. Valiulis
42U HA V ER1I1LL ST. 

LAVVRENCE, MASS.

GALIT PADARYT {DIDELIAS 
š'TUK AS.

*' ča- -O
keturių tolių padarysi gerą štu- 
Tarpe pirštų pasirodo bolė, pas- 

bolės vėl pradeda pranykti; lie- 
.u tr^s, dvi, viena ir paskui prapuo
la paskutinė. Šilą štuką daro geriau
si štukoriai ir jus galėsit ją padaryti, 
jei turėsit sekretą ir tas bules. Kui

si. 75 ir $2.00.
NUM. 2. Galit padaryt kad viskas 
o stalo begiu žemyn; paskui staias 

!>ats pašoku augštyn. Yra stebėtina 
stuka, visi piadeda bijotis. Kaina 
.iJH) ir $1.50.

MAGIJOS (?)
r*. O. Bo\ 772, (Vaterburv, Conn.

HILUS

QUININE
V "

KIRPK PATS SAU PLAUKUS!
Tapo užpatentuotas naujai išras

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

mas nereikalingas. Šitas pinige tau
pytojas turėtų rastis kiekvienoje šei
mynoje. Gvarantuojamas ant 10 me
tų. Reikalaudami prisiųskite S2.00. o 
mes tuoj jums prisiusime kirpiką su , k
paaiškinimu kain ii vartoti. 113) Į 2 cenf

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

FARMA IR BIZNIS.
Parsid tocia laba: pigiai didžiausioj 
Vj-. unijoj gera fauna. Ture-

,ama rmris ir biznį abiejų far-
apdivbti. užtai parduoda 
1 :akerių farma, badin- 
jav.nas, 60 akarių dirba- 

emes ir apsėta rugiais ir kvie- 
žemė gera, viskas auga. 88 ake- 

gero miško ir ganyklos geros, 
ganyklas bėga upė labai žuvinga;

i vienas blok
I ir apie tą stotį daug vasarnamių, iš 
jų daroma gerą 
mi viską namie.

■eipkitės lai

iki geležinkelio stoties

biznį. parduoda- 
Platesnių žinių 

ku įdedami markę už 
(15) 

NTANAS LESKAUSKAS 
Lake Ccunty, PEOCOCK MICH.

į Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
■ Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikit* I

ant 109 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- '
Į šokių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu- 

I' matiz.Bip, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- 3 
čių, nuo kosulio ir,kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų H- j 
gų ir geriausius patarimus suteik.ame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir želių. Mes jums patarnau- 1 
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius dastanft per telefoną už- Įj 
dyka. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigas, tad 'j 
ateikite j APTIEKĄ po numeriu <1)1

100 SALĖM ST_, BOSTON, MASS. . |

NAUJAS GYDYMAS, KU
RIS PRAŠALINA

REUMATIZMU.
75c. VERTES DĖŽUTĖ DYKAI KOŽ- 

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

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

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

Grifui Sq. Bldg.. Syracuse, N. Y. 
(Siunčiame dykai tik vieną pakali 

tam pačiam žmogui).

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.95

i
I
I

šitą čirkšlę tūkstančiai moterų ra 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, {talpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisiųsk $1.95 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

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

TELEPHONE: Haymarket 4831

DAKTARU OFISAI
MEDICAL OFFICES

22 TREMONT ROVV, SCOLLAY SQUARE 
BOSTON, MASS.

Gydo slaptas Vyri^cas ir moteriškas ligas. Krau- i 
jo ligas ir nusilpnėjimą. Taipgi odos ligas. i

• Pirmą egzaminaciją ir Kraujo išbandymą, jeigu yra reika-j 
linga, padarome DYKAI <as at. i .s ši kuponą. . 1

- ----------------------------------- ------------ -I
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VALANDOS nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.

Kalbame lenkiškai ir rusiškai.

■itetis ^T- 1

Silpnybes, paeinančios ano persidirbirao. pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašaunamos, vartojant

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

Yra tik vienas Pain-Expelleris ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
ura vaizbaženkliu

ANOHOR (Įfcaras)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio I 

neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70e. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : I
P. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New v»rk J

Laiškai iš Lietuvos!

Pa-

A. A—sius.

Rinkevičiui nuo

nv.c

nuc
Jurgiui

Jono

nuo

Ra-

B

S

Onos

•

Rukaičiui
Bukaičio iš

I I

I 
i

nuo Onos 
iš Kalvari-

I

Černiauskui nuo 
Černiauskienės iš

kariu-
visokių Varr.itei nuo 

Balsevienės iš

ar.t cuk- 
imti, kol 

apstoja, 
vaikams duoti po vie

ni cukraus. Neduokite
■jų metų

klausiate musų

i r tariame ačiū.

nuo
šisnės iš Dargužiu.

Bašinui iš

Krekždžiui nuo

KŽEBJVIB ’

Dykai Kiekvienam
Britva "Gvlil Medai”, ga- 

riausio Angliško plieno, 
a rantuota., gražiai užbai- 
a, vartojama geresniųjų 
.utžjų. Toji britva bus 

prisiunčiama dykai kiek
vienam kurie užsisakys nuo musų sje- 
ležinkelio laikrodėlį. 17 akmenų Swiss 
viduriais. Kerai paauksuotas, pilnai 
Kvarantuotas ir gerai reguliuotas. 
Viršeliai to laikrodėlio yra gražiai 
fcravieruoii. Tas laikrodis parsiduoda 
šstoruose nuo $21 iki $35.00. Mes gi 

už $9.75. Priedų šaie tos gvara.ntuotos

s figurr. Taipgi duodam paauksuotą retežė- 
konišku deunan tu. šitas pasiūlymas tik per trumpi) 

neatidėliokite, bet užsisakykite tuojaus. Uzganėdinimas gva- 
(16)

AMERICAN NOVELTY SUPPLY CO. NEW YORK, N. Y.

A. A—sius iš Mažeikių ap-! siutą. Pocius pareikalavo iš 
skričio, rašo vasario 6, 1920, vokiečių pasiaiškinimo ir tie 
Petronei Daičienei, West, pasiaiškino, kad beimdam, 
Lynn, Mass. 
Miela Dukrele:—

Laiškelį nuo tamistos ap
turėjome 
Alės sveiki ir gyvi.

O kaip 1.1__ č_.
apie dabartinę Lietuvos val
džią, tai gal jus geriau žino
te, kad pas mus buržuazija 
pagavo viršų ir dabar sau
valiauja; musų policija pe
ria žmones nagaikomis, kad 
ir nekalčiausius, o neduok 
dieve išsitarti, kad negera 
valdžia —tai gali už šitokį 
išsitarimą ir gyvasties ne
tekti. Kitus taip nuplaka, 
kad ir savo gimimo dieną 
atsimena. Mat "savivalda’’ 
Lietuvoj.

Beveik visi keikia ir per- 
kunuoja tą "laisvos" Lietu
vos valdžią, net ir tamsiau
si katalikai jau pradeda at
sibusti ir nusikrato ilgas
kvernių skverną, kurio da 
taip .nesenai drūčiai įsikibę 
laikėsi.

Musų liuosanorių 
menė susideda iš 
miesto valkatų, arkliavagių, 
mušeikų, girtoklių ir palai
dūnų, kurie nenorėdami jo
kio teisingo darbo dirbti de
dasi i liuosanorių kariume- 
ne, o ta kariumenė taip žvė
riška ir žiauri, kokiais nebu
vo nei kazokai caro laikais.

Tie gi vaikinai, kuriuos 
prievarta kariumenėn paė
mė, žinoma, padoresni ir 
žmonėms užjaučiantis, bet 
jie užtai valdininkų neken
čiami, badu marinami api
plyšę ir basi vaikščioja.

Amerikiečiai, sakote, au
kaujate pinigus ir skolinate 
Lietuvai, bet tokiu budu jus 
Lietuvos žmonėms-nieko ne- 
nepagelbstit, vien tik remia
te buržuazijos plėšikus: ne
duok dieve jums sulaukti to, 
ko mes sulaukėm ir nežinom 
kaip gyvį liksime; atėmė iš 
musu karvę ir 3 kiaules, ir į

kiaules, besiskubindami, lie
tuvių kariumenės ugnia ii 
durnais apjakinti, neapsižia- 
rėjo, sykiu su kiaulėmis Įsi
krovė Į savo vežimų ir jo pa
čia.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
Lietuvos Atstovybei Ame

rikoje yra prisiųsti šekan- 
čiom ypatom laiškai nuo jų 
giminių ir pažįstamų iš Lie
tuvos. Artimesnių antrašu 
ant Įų nėra ir todėl jie bus 
laikomi Atstovybės ranšti- 
nėje iki savininkai juos atsi
ims. Norint gauti šiuos laiš
kus, prisiųskite savo antra
šų ir pašto markių padengi
mui persiuntimo lėšų.

Štai nurodymai, kuriems 
tie laiškai adresuoti:

Franciškui Andriukaičiui 
nuo G. Andriukaičio iš Plok
ščių.

Vincui Bendrinskui nuo 
Bernardo Bendinskio iš Ka- 
gališkių.

Dominikui Budvitui 
St. PilviČio iŠ Kauno.

Kazimierui Breikšai
Jono Breikšto iš Šeduvos.

Jonui Butkui nuo Uršu
lės Butkienės iš Skuodos.

Antanui Čeikauskui nuo 
Jono Čeikausko iš Žibikių.

Raului 
Zabelės 
Micunių.

. Franui Cyrenui nuo Juo
zapo Cyreno iš Raguvos.

Vladui Daukšui nuo K. 
Žemaitaitės iš Raseinių.

Jurgiui Draugeliui nuę 
Marijonos Vaišnorienės iš 
Puskelnių.

Jonui Dunauskui iš 
šeinių.

Franciškui Dapkui 
Radviliškio.-. _ ____ _

Dominikui cėnskui nuo 
l1 Prano ir Dominiko iš Aly- 
;; 1 taus.

. „ _ . , Divonyzui Dargvainiui
daug kito ko paliko tik tą ' u0 A Da, 4inio
kas jiems nebuvo tikęs. Ant RacĮviliškės 
senatvės sulaukėm, ko nei j jonuj Gružui iš Liudavi- 
sapnuot nesapnavom. Jusu ^ju 
broliui Juozui kariumenėn Antaninai Grikšienei nuo 
nei eikia eiti, nes jisai tik jono Mareikio iš Pašventi- 
vienas tėra. ’nj0

Pereitais metais javai ge- Jonui Gervei nuo Povilo 
rai užaugo. Drabužių la ai Rakauckio iš Girininkų, 
sunku pas mus gauti nusi^ Aleksandrui Glusinui nuc 
pirkt. Jeigu galima, m - 
džiame prisiųsti.

Pasiliekame su 
laukdami atsakymo.

Tamstos tėveliai.
P. S. Pereitais metais ka

rei pasibaigus, kuomet vo
kiečiai varomi iš Lietuvos 
nuo Viekšnių link Tryškių 
bėgo, tai tame ruože gyve
nantis žmonės nemaža bai
mės ir nemaža skriaudų pri
tyrė. Kada pradėjo sprogti 
granatos ir durnai aptemdė 
saulę, sukritome ant žemės 
ir gulėjome kaip negyvi. 
Mat, vokiečiai bėgdami na
mus plėšė ir žudė, grobdami 
viską, ką suspėjo paimti. 
Taip ve, musų kaimyno Po
ciaus namus užpuolę, be- 
grobdami turtą ir gyvulius, 
net ir pačią Pocienę išvežė. 
Pocienės vienos butą na
muose, vokiečiams užpuolus 
jinai persigandus nuo jų pa
sislėpė. Nors jie pas ją ir 
pirmiau lankydavos ir ji su 
jais buvo apsipratus, tečiaus 
šiuo kartu nuo jų pasislėpė 
kiaulių tvarte. Vokiečiams 
beplėšiant, jų pultasi ir tvar 
tan; kiaules jie durtuvais 
paskerdė, išvilko jas Į savo 
vežimus, susikrovė ir išsive
žė. Pociui sugrįžus iš rusų 
kariumenės namo ir nera
dus pačios, galų-gale patyrė 
kas atsitiko, jisai pareikala
vo iš vokiečių generalio šta
bo, kad sugrąžintų jam pa
čią. Vokiečiai išpildė Po
ciaus reikalavimą ir sugrą
žino per ekspresą maiše už- so Venckio iš Darbėnų.

mel* Juozapo Janušavičio iš Kal
varijos.

godone/ Kazimierui Gyliui nuo 
i Povilo G vii o iš Garliavos.

Jurgiui Elvikuijiuo Pran
ciškaus Alviko iš’Markinin- 
kų.

Julijonui Ezdauskui nuo 
P. Savicko iš Kaulinių.

Dom. Barbui
Ęarberevičienės 
jos.

Kanstantinui
Mažeikių.

jonui Diksiui
7 N ' ’

1 Jtxi

Antanui Milesiui iš Kel
mės.

Elzbietai Matušienei nuo 
Zigmo Jaunio i. Šilalės. .

Jonui Olechnai iš Beisa- 
gala- - i — ;

Antanui Petkevičiui 
Bajorų. .

Falicijonui Petraičiui nuo
Kastanto I.inkevičio iš - - 
kiršinių.

Antanui Butkui nuo Ang- 
nieškos Butkienės iš Inga- 
vongių. '

Mateušui Rutkui nuo Ag- 
aieškos Butkienės iš Inga- 
vongių. .

Kazimierui Pakštui iš bė
dos

Virtcui
Bernardo
no.

Jonui
Juozo Andziulio iš Kauno. _ 

Aleksandrai Sližauskai 
nuo Aktavijos Sližauskienės 
iš Kalvarijos.

Andriui Škėmai nuo Ma
rijonos škemutės iš Veive- 
riŲ.

Povilui Sindikui nuo An-, 
tano Sindiko iš Kauno.

Vladui Serapinui nuo Fe- 
’ikso Yinckio išDarbėnų.

Stanislovui Vilkaičiui nuo 
Teklės Grybaitės iš Linku
vos gimnazijos.

.Tohannai,
Marcijoncs
Raseinių. _

Juozui ir
iams nuo Kastancijos
’aitės iš Žiobiškių.

Jonui Ūsui nuo
Briekšto iš Šeduva.

Feliksui ^Valinskui
Jono Dvareckio iš Kalvari
jos.

Zigmontui Žeimiui nuo 
K. Žeimio iš Grigaičių sod.

Petrui šaltmiriui nuo 
Stanislovo Šaltmirio iš Ra
seinių.

Jonui šaltmiriui nuo Sta
nislovo Šaltmirio iš Rasei
nių. . .

Vladislovui šaltmirui nuo 
Stanislovo Šaltmirio iš Ra
seinių.

Antanui Petkevičiui
Bojorų.

Juozui
Marijonos
Šančiai.

Antanui
Jurgio Krekždžio iš Veive- 
ri’>- . .

Stasiui Shileikai nuo M. 
Juokšaitės iš Garliavos.

Augeniui Steigmanui iš 
Latvijos.

Raulinui Seruševičiui nuo 
Marijonos Petraitienės iš 
Garliavos.

iVncui ir Jonui 
kiams nuo Motiejaus 
kio iš Birutos kaimo.

Petrui žilvičiui nuo 
žilvietienės iš Vilionių.

Norėdami šitų laiškų, ra
šykite šiuo adresu
Reprensetative of Lithuania 

in America,
703 _ 15-th st., N. W., 

YVashington, D. C.

KAIP GALIU ATITRAUKT KŪDIKĮ?
išis tai dalykas, su kokiu turi susidurti kiekvie
na kūdiki žindanti motina. Geriausia atpratinti 
kūdikį nuo žindimo atitraukinėjani laipsniškai— 
pradedant nuo septinto mėnesio, maitinant du ar 
tris sykius iš honkos gerti ant dįenos. ir laipsniš
kai padidinti lionkos maitinimą, iki galutinai kū
dikis būna atitrauktas nuo krūties.

-------------- IR ----------------

Straight Adams
RANKŲ DARBO UNIJOS 

CIGARAI.

Siunčiu po visą Ameriką ir Į ki
tas šalis iš kur tik gaunu užsa

kymus per C.O.D.

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

Jei;ru norite gerų Ci«c 
užsisakykite pas mus. 

ISDiRBKJIS

ADAM SABUI IS
233 Broadwav,

SO. BOSTON, MASS.

Stro-
Stro-

Endziuliui nuo 
Endziuliutės iš

Šuns-
Šun?-

KLAUSYK!
”Aš vis vartoju Trinerio 

Amerikonišką Kartaus Vy
li. Hcndleriui nuo Jankei įno Elixeri ir Trinerio Ange- 

Klaipėdos (Me-jlica Kartųjį Toniką savo šei
mynoj ; nes kada jokie kiti 

tai 
Trinerio vaistai visados da-

Heiidlerio iš
mel).

Jonui Jarackui nuo Onos’vaistai nepagelbėdavo, 
Jaiackienės iš Računų.

Stanislovui Jonikui nuojvė geras pasekmes. Su pa- 
Kazimiero Jonikio iš Pag-!garba Mrs M. Thier.” šitas 
ramančio. i laiškas yra rašytas iš Naza-

Jonui -Jurkštui iš Kupiš-ireth, Texas, kovo 8 d., 1920. 
kio. Jis nereikalauja jokių ko-

Pranc. Kerpiškiui nuojmentarų. Jeigu jus kenčiat 
Barboros Kerpiškienės (Sa- delei vidurių ligos, Trinerio 
mulienės) iš Rokiškio. ! Amerikoniškas Kartaus Vy

Juozui Kilnai nuo Kazio no Elixeris yra patartiniau- 
Šiaulenskio iš Mariampolės. siu, gi spėkų ir gyvumo sų-

Pranui Kasparavičiui iš stiprinimui geriausias vai- 
Šakių.

___ ____ geriausias vai-
‘ stas yra Trinerio Angelica
Juozapui Kazlauskui nuo Kartusis Tonikas. Turėkite 

' ' • juos savo namuose. Atsiti
kus slogoms bei kosuliui ge- 

Walterui A. Leszczinskui riausias vaistas Trinerio Se- 
nuo Wittmansdorf iš Prusi-(datyvas Kosuliui, gi nuo reu 
jos. matizmo, sausgėlų, strėnų

Kastantinui Milinskui iš (gėlimo, nikstelėjimo ir tt. 
Raguvos. i vartokite Trinerio Linimen-

Anelei Mikolaitienei iš tą. Gausite pas savo aptie- 
Kvbartų. i korius. Joseph Triner Co.

Valui Mazalui nuo Felik- 1333—43 So. Ashland avė,. 
‘ , ! Chicago, III.

Antašavos klebono iš Vabal
ninku.

(C WDEA St:b AtlLK)

Taip arti panašus motinos pienui savo skoniu ir 
lengvai suvirškinamas, kad jį galima duoti pa
keičiant su krūties pienu t? jokio apsunkinimo 
atitraukimui kūdikio nuo žindimo.

Musų penkiasdešimts keturių puslapių kūdikių 
knygelė paaiškina kaip reikia kūdiki atpratinti. 
Taipgi yra pilnos maitinimo instrukcijos jūsų 
kalboje. Abi bus pasiųstos jums dovanai, jeigu 
pasiųsit mums šiam’’
Eagle Brand, padan
vės pieno ir malto 
stalui ir valgiams 
ir naudokit ji v 
ma pienas ir cukrus.

ien.
tas iš geriausios rūšies kar- 
cukraus, yra tinkamiausias 

gaminti.—Pirkit dėžę šiandien
ckieins reikalams, kur naudoja- 

Bandykit su kustardu.

Šis Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

7Ht'&o5cEN"corPAf’
YūRK.U-S

INSTEIGTA 1857 M.

<r ■

Parsiduoda Geruose Aptiekose 
ir Groserių Krautuvėse

The Borden Company 
108 HUDSON STREET 

NEW YORK.

Iškirpk kuponą. Pažymėk;
norimą knygute ir prisiųk i 
jį mums ŠIANDIEN.
Mrs .............................
Street .........................
City .............................
Statė .......................

... .Nurodymai apie Valgias
.... Kūdikių Gerovė.

Kiti BORDEN
Borden’s Evaporated Miik
B-jrder.’s Condensed Coffee

Produktai:
Boiden’s Miik Ch'rcolate
Borden’s Malted Miik

HiioiuinuiniCTiiiuiiiHiaciiiHii
SUimiTE m<4. HiKIĄ VISAS PASAVUS JAU SEKAI SkAUO!
Šitos knygos vardas yra Portugalių Minyškos 

Meiliški Laiškai, parašyti per ilimjšką AllMj'orado, 
1668 m., klioštoriuj Beja.

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

visas svietas jau senai skaitė su didžiausiu pasimėgimu, dabar ir 
mes, lietuviai, turėsime progą skaityti.

Minyška Mariana parodė savo laiškais nekaltos mergaitės’lęilta- 
širdystę; teisingumą, nepergalimą meilę ir nc-apsakomas kančias už 
meilę taip, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados.

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai tapo išleisti Eetuvių kalboj 
labai storo, didelė knygo. Be to. šita knyga yra papuošta labai pui
kiais paveikslais. Ir šitos puikios knygos kaina tik S 1.00!

DIDŽIAUSIA IR PUIKIAUSIA ARTISTlŠklJ PAVEKSUJ KNYGA!
352 puslapių, 352 paveikslu.

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

šita milžiniškai didelė knyga, 11x8 colius, 
yra atspausdinta ant labai geros popieres ir 
apdaryta puikiais, tvirtais audeklo apdarais.

Ir šita neapkainuojama knyga parsiduoda 
tik už §4.00!

Pinigus siųskite money orderiu arba popie
riniais doleriais laiške šiuo adresu: Al. .Var- 
gevift, 2023 St. Paul Are., Chicago, JIL

Siųskite S5.C0 kartu, tai gausite abidvi 
knygas: Portugalu Meilinki Laiš-
J^ai ii Artistišku Pavetl&u Kmufa.

VOKIETIJOJ YRA 14,000 
AMERIKOS KAREIVIŲ.
Karės deaprtamentas Wa- 

shingtone praneša, kad Vo
kietijoj dabar yra apie 
14.000 Amerikos kareivių. 
Jie tenai yra po vyriausia 
Focho komanda.

Ant 21 
akmens!

Gelžkelio laikro- 
jis sriubelių už
sukamas, vyris-. 
ko didumo, ant! 
20 metų auksuo- • 
tas su išrašytais: 
dubei tavais vi r-1 
šals. Labai tei
singas, ypatingai 

gclžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuolas ant 20 me
tą Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėli ant kiekvieno ad
reso už$9.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.09 jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo-! 
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su' 
kiekvienu-laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO.
XX Athenaram Mg. CHICAGO. ILL

$9'5

„NODIJA
Viena iš reikalingiausiu 

vaisty namuose.

Daktarai sako: ”Geri ir sau
gus vaistai sustabdyti vidurių 
gėlimą. Reikia pilti 
raus 3-5 lašus ir 
skaudė ji raas-gčiimas 
Galinki i: 
ną lašą :
jaunesniems, kaip dvi 
vaikams.”

Taigi ir tamista pasipirk ta 
naudingą vaistą.

Tirka ir stipri.
Jatul’s anodija kaina $. 

Užsakymą ir pinigus pasiųs
kite šitaip ^dresuodami: (11)

P. A. JATUL
Aptiekorius

P. O. Box 2128, 
BOSTON, MASS.

parduodame jį už išdirbystės kainą už $9.75. Priedų „
Eritvos męs duosim jums gerai paauksuotą (Gold filled) žiedą, gražiai in- 
gravieruotą. su gražia moteries .-tor.A-a-.-n naanksuota retežė
lį ir špilką su m ‘ 
laiką, todėl 
rantuotas.

Dept. L-2-1, P. O. Box 1934

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

versk savo liuesą laiką į pinigus, o tas galima atsiekti esant 
Atsišaukite tuojau norinti dirbti, kaip Kuosomis nuo -.laibo 
taip ir ištisą laiką, pažymėdami da-bartinį savo užsiėmimą. 
DARBIS. Visą agentavimo mokslą suteikiam DYKAI.

THE SEN-RAYTO CO.
6617 Wade Park Avė Cleveiand, Ohio.

AGENTU, 
valandomis, 
Geras UŽ- 

(13)
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Į l'I.ES:
:■!! Ar kve- 
Ne!! RUE- 
papra-čiansis 
i-tipriniojis. 
į. < > kas gal 
Kas gal br.t•■'i ilgu 

čvstą neniežinčia
H? I.I I'1-' I. 12 SS

ik:::a pleiskanas! Su j< :Ms nereikia' kelių mėnesių galvos 
>: dviejų ar trijų dienų bėgyje RL Ei-LES prade- mažinti 
įas, o savai'ės laike jų Jau nei žy;- ė- n. iiks ! Pa-kui tik retkar- 
vilgant galvą bus užiektinu. kad nleivkanos ncatsinaujintų. 
ipirkte šiąnakt RUEFLES l> 
t jus sakvsite. kad jos verto- 
prie kiekvienos bonkutės. 'Ji 

ns 75c. pačto markėmis,

les nenK 
pleiskanos ncatsinauj 

nkutę aptk-lcojc. Kaštuos tik 
daug daueiau. Paaiškinimai 
m e- - y:-ų aptiek >je, tai 

... ir money order šiokiu adresu:
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway. New York™—
xe

Stebuklinga Formula
PASINAUDOKITE TUOJAUS.

Pagalios pasisekė mums surasti gydymo būdą įvairiau
sią SKILVIO LIGŲ. Toji formula susideda iš sekančią 
trijų ypatybių:

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

3) Ji sutrumpina pilvo tvirškinimą.
T r VINUM CINCHONAE T C■ • v. KARTUSIS VYNAS I • V

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

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

TERRACE CITY PBARNACEUTICAL CO
2 HUDSON ST. YONKERS, N. Y.



KELEIVIS8

i

LSS. 60 kuopos vakaras

Vietines Žinios “
--------- 1

Moksleiviu vakaras.
Liet. Studentų Kliubas 

triumfališkai užėmė, savo 
vietą tarpe Bostono lietuvių 
progresyviškų organizacijų. 
Pirmasis viešas vakaras, 
kuris Įvyko Kovo 28, Lietu
vių svetainėj, 
buvo pasekmingas 
atžvilgių. Publikos 
ko pilna svetainė, 
mas buvo Įvairus 
sutvarkytas. 
. Pr. Simanavičius, 
turtingą 
baso baisa, puikiai sudaina
vo solo "Naujoji Gadynė;” 
A. Stankus, p-lei E. Ston- 
kaitei pianu palyidnt. dai
liai griežė smuiku solo 
"Martha:” p-lė P. šarkaitė 
gražiai padainavo "Siuntė 
mane motinėlė.’’

Kalbėjo p-lė Zuzana M. 
Puišiutė. Kalbėtoja vaiz
džiai nurodė kokią svarbią 
rolę lošia moksleiviškos or
ganizacijos, kaip tarpe mok
sleivių, taip ir visomeniš- 
koje dirvoje. Ragino jauni
mą prie laivnimosi, ir nuro
dė tėvams reikalingumą lei
sti savo vaikus i mokyklas.

Po prakalbos vėl tęsėsi 
dainos. P-lė P. Šarkaitė dai
navo arija iš operos "šiena- 
piutis,” "Valio Valužė" ir 
"Eisiu mamai pasakysiu 
Br. Simanavičius sudainavo 
"Meškos" arija iš operos 
"Ginų Karalius” ir "Priro- 
dijcK seni žmonės.” Dainas 
akompanavo p-lė L. Ganan. 
Vakarą vedė N. A. Rastenis. 

Entuziastiška publika dai
nas, muziką ir prakalbas su
tiko ir palydėjo garsiais del
nų plojimais. Renkant au
kas, sumetė $19.00 vakaro 
lėšų padengimui.

So. Bostone, 
iš visų 

prisirin- 
Progra- 
ir gerai

turintis
ir gerai išlavintą

Juodašimčiai.
Buvusieji lietuviški komu- 

nistai-anarchistai virto jau 
tikrais juodašimčiai-. Per
eitą nedėldieni LDLD. 2 kp 
buvo parengtos prakalbos. 
Kad prakalboms pakenkus 
tie juodašimčiai išleido lape
lius vardu ”PersDėiimas Vi
suomenei,” kur šlykščiausiu 
budu šmeižiama LDLD. 2 
kuoDa, ios valdyba, ir "per
spėjama” visuomenė, kad j' 
”neapsigautų, nes kuopa jo
kių prakalbų nerengė ant 28 
kovo.”
Nevienas žmogus, perskai

tęs tokį lapeli, patikėjo tų 
chuliganu melui ir ant pra
kalbų nėjo.

Negana to, būrys tų juo
dašimčių paskui susispietė 
anie duris ir daugelio atėju
siu žmonių neįleido.

Tai ve. i ką išsigimė tas 
anarchistiškas komunizmas 
—i tikrą chuliganizmą!

Gali būt, kad LDLD. 2 kp 
patrauks tuos piktadarius 
teisman, nes po tais juoda
šimtiškais lapeliais yra kele
tas pasirašiusių.

Policmanas pašovė polic,- 
maną.

Kertėj Washington ir Le- 
nox gatvių policmanas 
Charles E. Montier pastebė
jęs tris juodveidžius ką to
kio draustino darant, norė
jo sučiupti, bet tie ji pama
te leidosi bėgti. Montier iš
sitraukęs revolveri pradėjo 
vytis. Tuo tarpu kitas po
licmanas, būdamas civilėse 
drapanose, pamatęs bėgan
čius, taipgi išsitraukė revol
veri ir pradėjo bėgančius 
vyties. Montier palaikęs ji 
už bėgančiųjų bendrą šovė 
jam i kojas ir sužeidė.

Mockaus prakalbos.
Kunigui Mockui delei by

los ir kitų priežasčių neišva
žiavus, vietos laisvamanių 
kuopa rengia jam 11 dieną 
balandžio prakalbas. Pra
kalbos Įvyks Lietuvių Salėj 
nuo 2 vai. po pietų. Nepa
mirškite : t ts ii a n ky t i.

Kovo'27 d. vakare Lietu
vių salėj buvo LSS. 60 kuo
pos parengtas vakaras. Vai
dinta komedija "švento An-’ 
tano Stebuklas.” Vaidinta 
gerai, ypaš "šventas Anta
nas” savo "šventumu” pub
liką smagiai prijuokino.

Po vaidinimo buyo kon
certas. Drg. F. Alekna kelis 
muzikos gabalėlius pagrie- 
žė smuiku solo. Griežia pui
kiai. P-lei šimkevičiutei 
akomponuojant padainavo 
solo studentas A. Višniaus- 
kas ir p-lė Ona Višniauskai- 
tė angliškai baleto dainele 
sudainavo su tam tikru šo-! 
kiu.

Publikos susirinko tiek.: 
kad kuopai vakaras davė j 
gryno pelno virš 50 dolerių. 
.Manoma greitu laiku akto
rių pagerbimui surengti. 
draugišką vakarienę.

Reikia pridurti, kad vei
kale turi būti pašarvotas; 
mirusios kūnas. Visus reika- 
ingus šermenims daiktus 
suteikė g ‘abortus Akunev 
čius, neimdamas jokio atl; 
ginimo. Kuopa taria ja. 
tčiu.

Gi buvusieji musų komu
nistai, kurie dabar virto; 
ikrais chuliganais, dėjo vi- 

-as savo patamsio jiegas. 
kad šitam socialistų vakarui 
pakenkus; jie kaip tiktai 
>atyrė. kad socialistai 
riasi vaidinti 
ą, varė 
>ropa gandą, 

nūs žmones 
i socialistų

Į

PRAKALBOS.
Lietuvių Progiess Cluthinu 

Mfg. Co.. Ine. 
sekančiose vietose: 
’Ū 

i

L‘ • rengia prakalbas'

BALANDŽIO-APRIL, nuoj 
2:30 pietų, Ilamilton Hali; 
(Colvnial Theater name), L<>-i 
well. Mass.
I Ikiiandžio. nuo 7 vakare. 
Lietuvių Ukėsti Kliubu salėj, 
Havernill. Mass.
Tai yra svarbios ir naudingus 

prakalbos komercijos ir pramo
nes reikale. Kalbės pramonės ii- ■ 
novas P. J. Kazlauskas, kurte ■ 
per daug metų tarnavo didelė- • 
se anglų kompanijose ir studi-Į; 
avės komerciją Bostono uni-u 

versi! et e. '
Progress ( lot. Mfg. Co. yra 

inkorporuota Mass. valstijoj ant ; 
sūo.OOO.OO ir dabar smarkiai au- ' 
pa. Dirbtuvė ir ofisas randasi ' 
p • num. 343 Broadvvay, So. Bos- 
! ne. Visus kviečiame atsilanky- 
r: kuoskaitlingiausiai. nes bus J 

iškinami reikalai jūsų pačiu 
raudai. Progress. Clothing Mfg. ] 
Conipany.
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BALTIC STATĖS
FINANCE CORPORATION

(Inkorporuota Mass. Valstijoje.)

CAPITAL STOCK $100,000.00
Ši Korporacija likosi suorganizuota geresniam aprūpinimui keliaujančių i 
Lietuvą lietuvių arba norinčių sutvarkyti Lietuvoje kokius nors reikalus.
♦

Siunčiam Pinigas i Lietuvą ir j Visas Pasaulio Polis, 
Parduodam Laivakortes.

r
i

n► 1
• 1 '

»

Į

► i
i
♦
i
♦ ■

Kriaučių Atydai!
SUTVERTA IR INKOR

PORUOTA ANT $50.000 
KAPITALO RLBSILVIŲ 

BENDROVĖ.

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

American Eagls Riincoat 
Manfg. Co., Ine.

.454 Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS.

:

MERGINOS REIKALINGOS 
prie AI DIMO DARBO

Patyrimas nereikalingas, dar
bas ant visados, mokestis gera 
Atsišaukite pas:

Armstrong Knitting Mills 
WEST RONBLRY. MASS.

REIKALINGAS BARBERIS.
Geram darbininkui, gera mo- 

estis. Atsišaukit tuojaus.
J. KAZUKONIS,

224 Broadv ay,
So. Boston, Mass.

ren- 
enos veik?.- 

savo karščiausią 
kad aigrasi- 

nuo lankymosi' 
parengimus. 

Kad savo juodą tikslą atsie
kus, šitie elementai tą pati 
vakarą da ir savo šokiu< 
ladarė. bet tiek pelno, kiek 
^ablackas ant muilo. Tiek 
‘ik jie nuveikė, kad faktais 
oriparodė, jog juodašimčių 
/ardas jiems dabar atsakan- 
'•iausias. i. \ erykus

Apiplėšė krautuvę dienos pigiau Užeikit per-
Iclikll. , s’tikrint i. Visiems patogi užeiga prie

lietuvių svetainės. (12)
Pereitą panedėli anksti ....į E St_ A\s^ boston, mass. 

iries piet i Ames butter and 
Fea Store krautuvę. Som- 
ncrvil’ėj, inėjo trys vyriš
kiai ir vienas jų nupirko pu- 
ę tuzino kiaušinių. Jam pa- 
lavus užmokesti, krautuvės 
vedėjas išsitraukė iš kiše- 
įiaus dideli ritini popieriniu 
linigų. kad išmainius pa
klotą pinigą. Kitas atėjusiu 
vyriškių paprašė tuščios dė
mutės, o kada krautuvės ve- 
lėjas nuėjo 
kambarį, kad ten prašoma 
]ežutę paimti, plėšikai na- 
ekė paskui, atkišo revolve- 
•ius ir pareikalavo atiduoti 
lems pinigus. Paėmę pini
gus. plėšikai prasišalino.

Krautuvės vedėjas Smitas 
•ranešė policijai, kad plėši- 
:ai paėmė jam 321 doleri.

DAILIDĖ — Cabinet maker. 
'J ERAS, atsakantis darbininkas 
tegul atsišaukia tuojau^.

Mason & Hamlin Piano Fact.
162 Broadvvay. Cambridge.

I > A RS ĮDUODA AUTOMOBILIUS 
i? 17 metu. 7 sėdvnių, parsiduoda už 
.<-■>. Matyt galima po num. 549 — 
7-th st.. So. Bostone.t _______ __

GĖRI S ČEVERYKUS.
Užlaikau gerus, naujos mados če- 

VYRAMS ir VAIKAMS, 
visokius čeverykus ir 

taip kaip naujus.

'1 E.

►

krautuvės ve- 
i užpakalinį

Sužeidė Danavičių.
Pereitą panedėli Ameri- 

:an Woolen Co. dirbtuvėj. 
Sommervilėj. mašina paga
no darbininko Alexo Bana
ičius (bene lietuvis) ran
ką ir skaudžiai sužeidė. Su
keistasis likos nugabentas 

Sommerville ligonbuti. Ji
sai yra 31 metų amžiaus, 
tyvena po num. 75 Brighton 
st., Bostone.

viela

( ►

►

r

1

Reikalingi Tuojaus!
1 -mos KLESOS MAŠINISTAI
M1LLING MACHINE 
OPERATORS 
LATHE HANDS
CYLINDER GRINDER 
OPERXTOR
AUTOMATIC SCREVV
MACHINE OPERATORS 
BENCH HANDS 
TOOI. ROOM
ATTENDANTS

Operuoja 28 dirbtuvės So. 
stone. Darbas ant visados
singam žmogui; gera mokestis, 
nesusipratimų su darbininkais 
nėra. Atsišaukit pas:

G. I. BYLIN
Boston. Mass.

*

Bo- 
tei-

I
19 Centrai st..

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

NAUJOKAITIS ATIDARĖ NAUJĄ 
KRAUTUVŲ.

. Ant kampo E ir FifUi st. Antanas 
Naujokaitis atidarė naują valgomu- 

i.'ų daiktų krautuvę, kur galinta gau- 
iti visokios mėsos :»• ko tik norima.
Orderiai pristatomi ant kožno parei- 

ikalavimo. Ateikite pažiūrėti. (13) 
A. NAUJOKAITIS.

' 208 \V. 5-th st.. So. Boston, Mass.

MOLDERIAI
turime ant visados darbu da 

gerų ”bench moulders/’ 
turi patyrimą prie misinginio

Nutrukusi clcktrikinė 
pridarė baimes.

Kertėj Cliff ir VValnut' 
gativų pereita panedėli nut
ruko stora elektros vielai 
gatvėkariams varinėti. Try-' 
škanti elektros kibirkštimis 
viela sulaikė gatvėj abiejų 
•ėgių gatvėkarius ir nuvai

kė žmones. Pašaukti elekt
ros vielų taisytojai po dvi
dešimts minučių darbo pa
vojų prašalino.

Mes 
dėl keturių 
kurie 1 ‘ __ _____—
arba a^uminum darbo* Gera mokestis, 
geriausios darbo sąlygos visam mies
te.

Vulomotic Aluminum Helį Co.
621 Albanv st, Boston, Mass. 

ATSTOV A S—SOLK1TORS 
Reikalingas kad reprezentuotų 

RLAL ĖST \TK ASS"N. Atsišaukit 
Ro.-un ?(>'.>, Trcmont Bldg, Boston. 
M a:

Bereikalingus Plaukus.

LSS. 60 kuopos susirinki
mas Įvyks nedėlioj 4 balan
džio lygiai nuo 11 vai. iš ry- 
o Lietuvių Salėj. Nariai 

būtinai turi pribūti.
Kp. Raštininkas.

I

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

GYDYMAS GVARANTUTAS
Miss R(^A PASCOMITCH

181 Boylston st.. Room 57 
BįDSTON. .MASS.

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

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

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

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

niais ir 6 mediniais namais, ant kamfio Broadvvay ir E st. So. Bostone, kurio 
vertė siekia i 60,000.00.

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

KURIE SIUSITE PINIGUS Į LIETUVĄ per BALTIC STATĖS FIN. 
CORPORATION. gva rantuojame, kadjusų pinigai nueis greit. Už $100 auksi 
nų—$2.00; už lOOOauksinų—$18.00; UŽ2000 auksinų—$35.00. Bet kursas pi
nigų keičiasi, todėl musų korporacija pasiunčia pinigus visados pagal dienos 
kursą.

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

BALTIC STATĖS FINANCE CORPORATION
Cor. Broadvvay & E Street, So. Boston, Mass.

>
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i Gydytojas ir
< Chirurgas.

IX Gydo užsenėjusias ligas 
* vyrų ir moterų; ypatingai ly

tiškas ligas.

Duoda" patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

.. 3303 S. MORGAM ST. 
į: CHICAGO, ILL
1 TEL. BULEVARD 2160.Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Commmiss.
66—67 Journal Building 2

262 WASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Milwaukee ’Yep Brand”
SALYKIrA IR APYNIAI

Mes parduosim jums geros >| r n 
saikios su apyniais 28 kvorta-į|tj|J 
už

Per paštą prišiųst 10c. daugiau. 
Salyklas 2(4 svaro atstoja 8 svaru.. 
Genuine Brewery Malt. Geriausios 
ranka uždaromos mašinos. Crown už
kemšamos Ronkos.

1120 Dorchcster avė.. Boston 
H. HEINZ-brenčius, 115 Haverhill st.

BOSTON. MASS.

PARSIDUODA GERI FORNIČIA1 
iel 5 kambarių,' išvažiuoju į kitą 
miestelį: kreipkitės nuo 7 iki 9 vaka
rais šiuo adresu: (t!.1-

G. M. 41 Gatės St.. ant antrų lubu I 
So. Boston. Mass.

Reikalingos merginos
I Gera pro^a meroms, patyrusioms 
[peržiūrėti smulkius mechaniškus da 
j iykus. Geras darbas apielinkėje, ge-' 
>a mokestis ir pastovus darbas; pro-: 
ca išsidirbti. Ever-Rcady Manufac- 
turin" Co. of Boston.

9 KNOPP ST, BOSTON.

LIETUVIS MALIORIUS
Taisau ir pcitinu namus iš vidaus 

ir lauko. Jeigu norite kad butų pada
rytas seras darbas už prieinamą kai
ną. kreipkitės pas mane, o susite tei
singa patarnavimą. (16)

KRANK JONAITIS
293 Bolton St.. So. Boslon, Mass.

PARSIDUODA FORNICIAI, 1 kam 
bariams, "erai užlaikyti, parsiduoda 
pigiai. Matvt galima bile laiku, (lt) 

JONAS BLAŽYS. 188 Bolton st....
So. Boston. Mass.

Reikalingos merginos
ĮKALTI -SAGUTES 

mokestis ir besimokinančioms.
UNITED SHANKS & FINDINGS 
423 Broadway. So. Boston.

REIKALINGI AGENTAI.
Kalbantis lietuviškai ir angliškai. 

Yra gera proga prasilavinti ir už
dirbti gerus pinigus. Atsišaukite.

A. NAMAKSY (13)
(4-th froor)

19-21 Milk st., Boston, Mass.

ŠIAŲČIŲ ŽINIAI.
Turiu pasiutų peretkų (Shoe 

Uppers), skuros, drobių pamušaims 
ir visokių Stičing ir Vamping maši
nų. Viską parduodu pigiai. Kreipkitės 
'aišku arba ypatiškai.

A. C. ŠIDLAUSKAS
329 North Avė.,

North Abington, Mass.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

(13.

Pavasariniai 
iiberimai

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padaran&u beveik nepa
kenčiamus skausmus ir kančias. J:e 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užteršta* kraujas. Išvalyk 
krauju, vartodamas

Severas 
Blood Purifier

(Saveros Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos sutaisyto- 
jas, pageibmūs gamtai prašahnti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskritam 
nusiipn4jimo stoviui. Pamėgink # 
Ji pardavinėja visos aptiskos. Kaina 
$1.25 ir 5c mokesčių.

VV F. SEVERA CO.
CEOAR RAPIDS. IOWA

i
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GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
Visus tavorus parduadame 

pigiau negu kitur. Salyklo po 
IŽ'-jc., o apynių po 80c. ir pri 
siunčiu visur. ' '

K. Grigas
238 D stM So. Boston

( )

Mass.
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i , ___________ ,_____ .
• Valndos: nuo 9 iki U-tos iš ryto ♦
i nuo 7 iki 9-tos vakare. !
»-------- ------------ , _ . _ . _______Į

Tel. So. Boston 1771 •

Dr. J. Jonikaitis į j
Chirurgas ir Gydytojas t

Ofisas: 495 E. BROADWAY, •
So. Boston, Mass. t

Tel. So. Eoston 506-W ♦
DAKTARAS Į

A. L. KAPOČIUS: I
I
i
I

♦
♦
I
I 
» 
» 
I
t
I
• LIETUVYS DENTISTAS.
• VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
• 
t 
t 
l 
i 
*

t Seredbmis iki 12 dienų.
, _ Ofisas "Keleivio name

J SO. BOSTON, MA—.
U___ -____

Noo I fki » rak.

NIDtLIOMIS 
iki 1 v. *o pietų.

Ofisas "Relei\io name

IJ

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 BROADVVAY, SO. BOSTON 
TeL So Boston 27 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
” 6:30 ” 9

Nedėliomis nuo 1 iki 3

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen H
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir I į 

Rusiškai. (į
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS. 1
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. );
Nuo 2 iki 3 dieną. ? :
Nuo 7 iki 8 vakare. !!

3 2 1 II A N O V E R S T. Į i 
BOSTON. MASS. į i

Tel. Haymarket 4154 
Gyvenimo Tel.: Cambridge 5098.

DR. AL E
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

Noo 1 iki 3, n«o 5 iki 7:30 
Šventadieniais »uo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.

t-

« 
i«

i

i
• 
i
i

iDr. L. J. Podderl
V Iš Petrogrado. • g
| GYDO SLAPTAS VYRŲ IR f 
X MOTERŲ LIGAS. ¥
X Taipgi Kraujo ir Odos Ligas, X 
X VALANDOS: Nuo 9 iš ryto g 
® iki 9 vai. vakare. X
g Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) X 
I 69 CHAMBER ST., BOSTON. g 
g Telephone: Haymarket 3390

PINIGUS J 
LIETUVĄ IR 

LENKIJĄ i
t 251 Broadway, tarpe C ir D Sta.

JEIGU JŪSŲ NAMŲ i
STOGAS PRAKIURĘS—:

Tai šaukitės lietuvio STOGŲ 
1A1S\ TOJO, kuris turi savo 
amate atsakanti patyrimą; 
dailią atlieka kuogeriausiai. Jei 
tik Jums reikia stogas pataisyti 
ar naujas uždėti, tai kreipkitės 
prie:

PETRAS PLEVOKAS
116 W. Fourth St,

So. Boston. Masu.

NUSIUNČIAME 
PIGIAUSIAI, 

SAUGIAUSIAI, 
GREIČIAUSIAI

i

i

People’s Exchange |į
INCORPORATED |

BANKIERIAI F

78 SALĖM STREET 
BOSTON, MASS.

r-........... —.....................
*« Didžiausia Lietuviška

Į APTIEKA

«
iĮ

Naujiena Visiems.
Pirmą siuntini vaistų ii Euro

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

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

pleiskanų ...................... $1.25
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo niežų ir parkų.......... $1.25
Nuo saulės nudegimo .... 75c. 
Nuo Reumatizmo ........... $2.00
Bobro Lašai ...................... $1.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 
Perfumas 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 atsiųskit* 
krasos ženklelį atsakymuL

Adresuoki t šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
373 Broadway,

So. Boston, Mass


