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BANKO PREZIDENTAS 
GAVO 7 METUS KATOR* 

. GOS.
Barre miestelyj, Vermon- 

to valstijoje, buvo areštuo
tas andai vietos banko pre
zidentas Howland, kaltina
mas išeikvojime žmonių pi
nigų. Dabar buvo teismas ir 
j® prisipažino pavogęs $15,- w Ircvui x

Osmolows- 480> už ką teismas jį nuteisė rifoje perkamos galios. Wa- 
€Jlman PnC s^n8t9no ponai sako, kad

n/um nAAl/iT ii 4 1-^. *«* RVHUBAUUUIS,
-,000 BAČKU^ALAUb Elb todėl jie nenorį jo priimti. 

Pereitą sąvaitę VVorceste- galį atsišaukti.
ryje tapo ant licitacijos par---------------
duotaš Bowler brolių bra- DARBININKAI NORI PA- 
voras, kur yra da 2,000 bač- IMTI FORDO FABRIKAS, 
kų alaus, padaryto da pirm t ' ‘J
blaivybės įvedimo.. Kadangi ■ ninkai Detroite išmėtė lape- 

parduot dabar jj niekam ne- ' ................. - * - -
galima, ir išvežti kitur taip 
pat negalima, o vietą jis uži
ma, tai naujas savininkas 
žada išversti viską į upę.

f____ ••____ ••Ru s
Meta

■ True translation filed with the post-’ True translation filad with the post-master at Boston, Mase,, 
HUkCA at Boston. .Ma?*., on January 5. 1921, as required by the Act of October 6, 1917.
UUUUVi 5, 1921, as recuired by the Act of _ ___ _

October 6, 1917.' • ! O • ■ 1^ * 1
1,00anguj&ARBiV Rusija kon
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Anglijoj dabar yra didelė; ISKia
bedarbė ir kas diena padėtis' VvllU UlzjCl 
darosi vis sunkesnė^ Bedar- 
bė apima visas pramonės ša
kas, pradedant paprastais: 
darbo žmonėmis ir baigiant Į 
proto darbininkais ir viso
kiais tarnautojais. Pati val
džia sako, kad be darbo yra 
pusė miliono žmonių, bet 
darbininkų unijos tvirtina, 
kad bedarbių skaičius siekia 
1,000,000, o su šeimynomis 
jie sudaro išviso iki 4,000,- 
000 žmonių. Darbo Partijos ! 
komitetas išleido savo pa-: 
reiškimą, -sakydamas, kad 
"šitas nekaltų žmonių mari
nimo skandalas negali to
liau tęstis,” ir reikalauja,: 
kad valdžia duotų bedar-: 
biams užlaikymą, kad kiek- j 
vienam vyrui mokėtų po 40 
šilingų į sąvaitę, o jo žmo
nai, jeigu jis vedęs, po 25 ši
lingus. Jeigu valdžia gali 
mėtyti milionais visokiems 
Kolčakams ir Vrangeliams, 
tai ji turi turai pinigų ir 
badaujantiems savo žmo
nėms, sako Anglijos darbi
ninkų pareiškimas.

DE VALERA APGAVO 
ANGUJOS AGENTUS.
Šiomis dienomis parva

žiavo Airijon prof. De Va
lerą, airių respublikos pre
zidentas, kuris pastaruoju 
laiku darbavosi Amerikoj. 
Prieš išvažiuojant jis čia 
prapuolė ir "buvo skelbiama, 
kad jis "serga.” Tuo tarpu 
gi jis slapta plaukė Airijon, 
kad Anglijos agentai jį ne
sugautų. Ir nesugavo.

TYRINĖJA BALAKOVI-
ČO POGROMUS.

Lenkų premjeras Vitos 
paaiškino žydų atstovui 
Seime, kad valdžia dabar 
tyrinėjanti visus skundus 
anie Balakovičo pogromus 
Minsko apieiinkėje ir tų tyr 
rinėjimų pasekmes paskelb
sianti viešai.

Washingtono valdžia pa
skelbė, kad Suvienytų Vals
tijų pinigų dirbtuvės nepri- 
imsiančios atgabento iš Ru
sijos aukso, vistiek kad jis ir 
i štangas butų sulietas, ši
tas paskelbimas reiškia, kad 
Rusijos auksas neturi Ame-

BET SUSITAIKYT NĖRA niaus kpmisąru ‘ Lenkijos 
VILTIES. • valdžia paskyrė jau Racz-

—----—• kieviez’ių, buvusį Rytų že-
Lenkai paskyrė Vilniaus ko- mių viršininko Osmolows- 
mendantu Raczkiewicz’ių ir kio pagelbininką. Juo nori- 
raeUutsi prie’naujų užpuoli- ma pakeisti Želigovskio val- 

“" jdžią.
'j "Eidama tuo keliu, Lenki
jos valdžia, mat, nori likvi
duoti maištininko Želigovs
kio darbą ir apsikasti visa
me Vilniaus krašte, nors ji 
buvo davusi Tautų Lygai 
tvirtą pažadėjimą Vilniaus 
neimti.

"Sulyg gautų iš Vilniaus 
žinių, lenkai jau ruošiasi 
prie naujų užpuolimų sau
sio mėnesyje.

"(Pasirašęs) Balutis.”
Taigi pasirodo, kad Len

kija, nieko nesidrovėdama 
ir nepaisydama jos pačios 
padarytos sutarties, nori už
grobti 
pri

X

Lenkai paskyrė Vilniaus ko- mių

rueiiėvi prie* naujų užpuoli- ma plisti lellgovskio val- 
i’"

Giiiodžio 30 atėjo iš Kdu-} 
no ©tokia kablegrama:

^Nusiųstoji Varšuvon 
Delegacija pasiūlė 

tan£ų valdžiai sutarties ple- 
aą^ icuris įsris 
čųssekamubi
^Lenkija tini pripažinti 

jįbdarytą Maskvoje musų 
Sjįarij su Rusija- jeigu bu- 
■K kokie rubožių pataisv- 

Ar Suvalkų rėdyboje 
Justatymas, tai tas 
padalyta abiem pu

sėm susitarus. Taip sako 
pirmas sutartie punktas.

"Antruoju punktu Lietu
va pasižada nedaryti ant 
Lenkijos jokių antpuolių, ir 
taip pat kitiems neleisti sa
vo žeme naudotis tokiam 
užpuolimui

• ? "Trečiuoju punktu Lietu- 
'’’va sutinka užtikrinti Lenki-

jgt Kuosą kelią prie jūrių ir 
prie to da sutinka padaryti 

inių sutarčių.
etvirtas punktas sako| 
Lietuvos konstitucijos 

tymai gvarantooja vi
soms Lietuvoje gyvenan- 

' čfoms tautoms lygybę ir už
tikrina joms plačįą kultūros 
autonomiją.

"Penktas punktas pripa
žįsta plačias teises vietogĮpa 
vyvaldybėms.

'"šeštas punktas 
tuoj paskelbti pilną 
amnestiją Lietuvos len
kams. (Tai reiškia, dovanoti 
jiems už . politinius prasižen
gimus.—Red.)

"Septintas punktas sako, 
kad- lenkų kariumenė turi,- _ 
pasitraukti iš Lietuvos že- nių, kad nutaręs rezignuoti 
mių ir tuomet tose vietose Hr pats ministerių pirminin- 
turi but’ pravesti rinkimai,! kas Vitos. Dešinieji lenkų 
kokie buvo Lietuvos vaka- socialistai, kurie iki šiol pa
ruošė. (Reškia suprasti, kad laikė valdžią ir prigulėjo 
lenkams pasitraukus, tų vie- prie koalicijos ministerijos, 
tų gyventojai turi išsirinkti pareiškė galų gale, kad nėra 
savo atstovus į Lietuvos ' io išrokavimo jiems to- 
Seimą. —Red.) su ta valdžia dirbti, nes
. "Aštuntas punktas __ _ kas diena darosi
kad tam tikra kontrolės k<W^s didesnė ir Lenkijosatei- 

" misija turėtų prižiūrėti, kad įs eina vis tamsyn. Todėl 
rinkimai * butų vedami^tei- po Js valdžios pasitraukia ir 
singai; o ne katros «ada pradėti su ja kovą.

* nos pusės naudai.
- "Vilnius turi bu 

žintas Lietuvos sostine ir 
Lietuvos Seimo sėdyba.

"Bet šiuo laiku yra

ant šitų išlygų nepristos, jos 
nusistatymą aiškiai parodo 
rezoliucija, kurią priėmė už
sienio reikalų komitetai; pa
sitaręs su užsienio reikalų 
ministerių kunigaikščiu Sa- 
pieha. šita rezoliucija reika
lauja, kad Lenkijos valdžia 
įvestų visoj 'Vidurinėj Lae 
tuvoj lenfaįciviię ir ka 
administraciją. Ir š” 
rezoliucija buvo priim 
laiku, kuomet musu __
cija Varšuvoje dėjo visas Jos buvo pertrauktos tiktai J__ L_—. —n 1... U — '■ V-1,J___ ii—i_ •
priėjus prie sutartinų.

"Ir to komiteto _ ______ |
pradėta jau vyki r Vii- teisingos.

iii J

1 visus gin
tu:

ko?

Lietuvą, šio darbo 
ui jau leidžiami 

-jog Lenkijai esąs 
reikalingas gelžin- 
Vilniaus iki Dvins-

derybose dalyvavoŠitose
Lietuvos valdžios atstovas 

gn. Staugaitis ir iš jų‘ vis- 
’ “tiškėjo. Per visą de- 

i&ą lenkai turbut sti- 
savo pozicijas. Bet 

reikia spėti, jog ir lietuviai 
mokėjo prisiruošti.

Vadinas, Nauji Metai ne
šk tuo tarpu vieną

: eiti į mirtiną ko-

Oet Inform. Biuras.

LENKŲ MINTSTRRIAI 
REZIGNUOJA.

Lenkų valdžioje prasidėjo 
Lrizis. Kelios dienos atgal 

avo ministeris Da- 
is, o dabar ateina ži-

I

tas auksas gali būt "pavog- 
cžo yra konfiskuotas,

. . e f v •-------------------->

! nes vėliau jo "savininkai"

NULINČUOTA 64 ŽMO
NĖS.

Tuskegee Instituto surin
ktomis žiniomis, pereitais 
metais Suvienytose Valsti
jose buvo nulinčiuota 64 
žmonės, 8 baltveidžiai, o li
kusieji juodveidžiai. Metai 
pirm to, nulinčiuotų buvo 85 
žmonės. 5 . t ’*

UŽMUŠĖ PLĖŠIKĄ.
Springfielde, Tennessee 

valstijoj, į vietos į^nką įnė- 
jo vienas plėšikas ir pagrie
bęs iš seifo $50,000 vertės 
bonų norėjo jau išsinešti, 
kąip banko tarnautojai pa
stojo jam kelią. Jis tuomet 
pradėjo šaudyt ir sužeidė 
vieną tarnautoją, bet tuo
jau buvo užmuštas.

* ■ 
CAUFORNIJOJ ŽEMĖ 

DREBA. 4
' Pereitą sąvaitę Californi- 

joj buvo jaučiamas' stiprus 
žemės drebėjimas. Nuosto
lių tečiaus nebuvo.

.....................................i I t .

PILSUDSKIS VAŽIUO
SIĄS PARYŽIUN, \

Francuzijos prezidentas
ZnAn noai Vvioat i.. . , , . - , ,x. Millerand žada pasikviesti

įspūdis, kad lenkų^ valdžia Paryžiun Lenkijos prezi- 
rur ^jen^ Pilsudskį, kad pasita

rus apie abiejų šalių sutartį. 
Nors Lenkija ir dabar pildo 
francuzų imperialistų žan
daro pareigas, tečiaus fran- 
cuzai nori da ir rašytą su
tartį su lenkais padaryti.

YGOS DERYBOS VĖL 
ATSIDARĖ.

Fordo automobilių darbi-

i MARTENSO DEPORTA- 14 DIVIZIJŲ TIE 
ĮYIMUI viskas suruoš- cija IR besąs 

TA. — .
Martenso gynimo komi-: k®d tadše

tetas šį panedėlį jau prista- užpuolimą ai
tė jį į Darbo Departamentą* jos ir Rumun 
ir perdavė sekretoriui Wil-į 
šonui. Nuo to laiko, kaip’ Gahcųos ir Be 
Martėnsas buvo keli mene- pusieniais Rusija 
šiai atgal areštuotas; iki vis daugiau ir dat 
šiol jis buvo savo advokatų riumenės. Tuo pa< 

Vengrija irgi prač 
centruoti savo spi 
munijos pašonėj. Iž 
ma išvedimas, kac 
kai yra susitarę su 
užpulti Rumuniją ' 
ją, ir todėl Run 
Lenkijoj dabar lai 
mu.

vvvao o/. jau pi lova* i

tė jį į Darbo Departamentą1 
ir perdavė sekretoriui Wil-i
Martėnsas buvo keli mene- pasieniais Ri 
šiai atgal areštuotas, iki 

žinioje, kurie gvarantavo 
valdžiai, kad jis niekur ne
pabėgs. Tečiaus ir dabar, 
kuomet advokatai perdavė 
jf valdžiai, valdžia paleido 
jį, pasitikėdama, kad jis pri
bus prie jos, kada ji parei
kalaus.

Martėnsas išplauks Rusi
jon paprastu pasažieriniu 
garlaiviu su visu savo šta
bu, kuris susidedąs iš apie 
40 Rusijos piliečių. Tečiaus 
kelionės lėšas Amerikos val
džia apmokės tiktai už Mar- 
tensą, nes tik ji deportuoja. 
Kiti išvažiuoja savo valia.'

Valdininkai Washingtone 
sako, kad Martensą mano
ma išsjųsti garlaiviu ”8tok- 
holm,” kuris 22 sausio iš
plauks iš New Yorko i Got- 
henburgą, švedijon. Iš tenai 
gi Martenso partija plauks 
j Liepojų.

ITALIJA SULAKI IMI
GRACIJĄ AMERIKON.
Suvienytų Valstijų sena

te dabar yra įneštas bffiuę, 
reikalaujantis uždaryti A- 
merikos duris ant 10. mėne
sių visiems ateiviams.

Svarstant tą bilių pereitą 
panedėlį Italijos atstovas 
Washingtone pranešė, kad 
Italijos valdžia pati -nutarė 
sulaikyti savo žmones nuo 
važiavimo Amerikon ir ne
duosianti jiems pasportų 
patol,' pakol negausianti iš 
šios šalies valdžios žinių, 
kad italai ateiviai čia reika
lingi.

Todėl tūli senatoriai pra
dėjo sakyti, kad šitaip susi
tarus su Europos valstybė
mis butų galima daug ge
riau ateivystę reguliuoti, 
negu tam tikrais Įstatymais 
visai jai duris uždarant Sa
koma, kad Čeko-Slovakija 
irgi nori susitarti su Ame
rika taip kaip Italija pada
rė: tai yra, leisti savo žmo
nes Amerikon tik tada, ka
da čia bus darbo.

lius, reikalaudami, kad da
bar, kuomet Fordo dirbtu
vės stovi uždarytos, jiems 
butų leista pasidaryti sau 
automobilių. Bet kadangi 
tai buvo tik lapeliai, o for- 
malio reikalavimo pačiai 
kompanijai darbininkai ne
padavė, tai dirbtuvių valdy
ba į tuos lapelius jokio atsa
kymo nedavė, nes ir nežinia 
kam jį duoti.
ĮSAKĖ ŠAUT AN*T VIE

TOS.
■ (^evelando ^policijai įsa
kyta šaut kiekvieną plėšiką 
ant vietos, nes pastaruoju 
laiku labai daug užpuolimų 
pradėta daryti. Pereitą pa
nedėlį du ginkluoti banditai 
užpuolė važiuojantį auto- 
mobilium Lincoln Heights 
banko kasierių, kuris vežėsi 
į Clevelandą $10,(MM), ir labai 
ji sumušė, nors pinigų nega
lėjo atimt. Tą pačią dieną 
du ginkluoti plėšikai užpuo
lė žydo Berkovitzo krauto; 
vę ir atėmė tenai $50. Kovai 
su plėšikais pradėta organi
zuoti "skraidomieji eskad
ronai,” prie kurių prisira
šė jau 60 žmonių su 16 auto- 

; mobilių.

TEISMAS Už CUKRAUS 
TRUSTĄ.

Chicagiškė saldainių kom
panija, the Continental Can- 
dy Company padarė per
nai kontraktą su cukraus 
trustu ant l,2o0 tonų cuk
raus, po $19.86 už 100 svarų. 
Dabar gi, kuomet cukraus 
kaina nupuolė iki $7 už 100 
svarų, kompanija norėjo tą 
kontraktą panaikinti. ’Daly- 
kas prisiėjo išrišti teismui ir 
teismas nusprendė* kad sal
dainių kompaniją turi mo
kėti cukraus trustui sulyg 
kontrakto, vistiek kad tas ir 
bankruta jai reikštų.*

Tai tokia mat teisybė ka
pitalistų teismuose!

PLĖŠIKAI UŽMUŠĖ DU 
ŽMOGŲ.

UŽSIDARĖ 28 BANKAI.
• ♦

North Dakotos valstijoj 
pereitą sąvaitę užsidarė da 
vienas žemės bankas. Išviso 
toje valstijoje dabar bus jau 
28 bankai užsidarę.

NUSKENDO LAIVAS.
Kalėdų naktį netoli Bos

tono laike audros nuskendo 
nedidelis laivas su smėliu. 
Darbininkai ^išgelbėti.

DIRBS PILNĄ LAIKĄ.
New London, Conn. — 

BAinerd ir Armstrong 
šilkų kompanija čia paskel
tu kad jos dirbtuvės dabar 
dirbsiančios pilną laiką.
20 METŲ KALĖJIMO Už 

m.
New Yorko teisėjas Nott 

nuteisė Edwardą Cseary, 19 
metų amžiaus vaikiną, 20 
metų kalėjimo už užpuolimą 
ir atėmimą žmogui $35.

ant Rusijos, ir toc 
nepavykusi, 

lenkai ir rumu 
. us rusai tam net 

ko, kad Rumunija 
vienijus su Lenkija 

Dėl užpuolimo 
fronto Rusijoj n 
esą pasidalyjusios 
komisaras Trockis 
šalininkais stojąs 
vienijimą su vengn 
kad per Austriją b 
ma susisiekti su V 
bet Leninas esąs p 
kiekvienam užpuoli 
vakarų,fronto.

Vengrų valdžia e 
tikinus, kad Trccl 
siąs viršų ir todėl j 
bar pradedanti rinl 
spėkas prieš Ruimu 
munija jau kreipės: 
doną ir Paryžių, ni 
ma, kad Vengrija 
prie karės. Jos ta 
jau perėjusi deun 
liniją ir užėmusi 
----- kurią sąjtt 

buvo m 
ginklų i 

s!

valdžia e

zoną, k 
komirija 
Vengrijos 
eitas fabriku 
laiku dirbą diėną ir

ŽYDŲ LIKIMAS 
NUOJ.

Rumunijos valdi 
Įsakius išvyti arba i 
ti 12,000 žydų, kur 
pabėgę iš Ukrainos 
kijos nuo skerdynių 
rinkę Rumunijoj, 
nuvykus pas Rt 
premjerą Avaresk 
rabinui iš Kišinevo 
kinus žydų padėtį, į 
internuoti aribp t re: 
tuojau buvo atšai 
prie to da įsakyt 
kiekvienam šydui 
apsaugos paliudymu 
jeras da paaiškino, 
kurie žydai nori iš 1 
jos vykti Palestinc 
merikon, tai jie g 
pagalbos gauti.■ — .—I—I     ■■ 
VULKANAS VEH 

Ant Hawaii salų 
_ _________ , , Kilauea 
usoma valsty- mas &75 ui paintą. Leman- nasrų veržiasi auti:

.4

-
ilL’TlMrJk

MIRĖ BETHMANN-UOL- 
LWEG.

Pereitą nedėldieni Berli- 
ne mirė Bethmann-HoUwegr 
buvęs karės metu Vokieti
jos politikos reikalų vedėjas 
—kancleris. Tai jis buvo tas, 
ką pasakė, kad Belgijos ne
utraliteto sutartis yra pap
rastas popiergalis.

VOKIEČIŲ ARMIJA SU- 
, MAŽINTA.

Berlino valdžia oficialiai 
paskelbė, kad Vokietijos ar
mija likos sumažinta iki 
100,000 kareivių, taip kaip

Reikalauja sutartis su są- 
Clevelande plėšikai už- jungininkais.

puolė W. W. Sly Foundry| •----- 7--------
Co. dirbtuvės ofisą, užmušė, D’ANNUNZIOS AVAN- 
ios pirmininką, jo vietinin-j 
ką, ir pagrobę $4,200 jnnigų 
kurie buvo i .
įlinkų algoms, pabėgo.

DAUG ŽMONIŲ UŽSI-

.•v-

VRANGELIS DĖKOJA 
AMERIKAI.

Juodašimčių vadas Vlan
gelis, kurį Rusijos žmonės 
sumušė ir išvijo iš savo ša
lies, prisiuntė Amerikai šir
dingą padėką už suteiktą 
jam pagalbą.

UŽGYDĖ MOTERĮ.
Westfielde, netoli Bosto

no, mirė nuo degtinės Mal- * • v* ’ — T* S ■

įkiną, 20 
žpuolimą 
$35.

Reikalauja atpigint anglį.
Mass&chusetts valstijos

TIURA UŽBAIGTA.
- - ... c. Poetas D’Annunzio, tas

darbl“ italų Želigovskis, kuris buvo 
' ‘ ‘ užgrobęs jugo-slavij miestą

Fiumą, pereitą sąvaitę ”re- . ... -
zignavo” ir orlaiviu išlėkė, vina Saskevičienė. Ji buvo

kuro administratorius paša-j NUODIJO ALKOIIOLIUM skrisdamas per miestus jis tik ką po gimdymo ir jos 
kė, kad visi kietosios anglies Apvaikščiojant Naujuo- mėtė lapelius, kur jis pareis-1 "bobutė” pradėjo ją "gydyt” 
pardavėjai šioj valstijoj turi sius Metus New Yorke dąug kė, kad už tokią šalį, kaip šnapsu, kurio SaskeviČius 
/ ’ _ __ , - ‘ tljtožsimoka jam gavęs nusipirkti pas Stanis-

buk rusai atsisakę su len* sutaikyt ją Su kasyklų kai- rikuotos namie degtinės. Du mirti. Iš Fiumos bus suda- lovą Lemanslą, užmokėda- 
kais toliau tartis, buvo ne- na. Kurta to ne;.', — - .... . .. _

L būdą persekiojami.

\Lenku ir rusų taikos de-ų ir rusų taikos de- 
Rygojevėl atsidarė.

pastangas, kad kaip, Kalėdoms. Paleistos žinios, nupiginti anglies kainą ir žmonių užsinuodijo nuo fab-Italija,
nriėius nrie sutartieji A buk rusai atsisakė su len* sutaikvt i« Su kasyklų tad- rikuotos namie degtinės. Du mirti. I«

ipadarjąąą tje Žmonės mirė ir pilni ligon- ryta nepriklauso
f •-x-

w MfR?.’’:;'
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D APŽVALGA
FORDO "ATRADIMAS.
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Trae translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on January 
5.1921, as reouired by the Act of 
October 6, 1917.

TIK RUDAS ŠUO GALĖ
TŲ TAIP PADARYT.
Prezidentę Wilsono sek

retorius Tumulty pasakė, 
jog "prezidentas nepaliuo- 
suos Dėbso iš kalėjimo, nes 
jis yra isitikinęs, kad Deb
sas nesigaili už nuodėmes.”

Dėl šito pareiškimo Art- 
hur Brisbane "Boston Ame- 
rican’e” rašo: ’

"Kaip jus tatai suprastu
mėt? Jei Debsas gailėtųsi, tai 
reikštų, kad jis prisipažįsta 
prasižengęs prieš šalį- Bet jei- 

.. >^gu jis prie tokios nuomonės 
prisipažintų, tai ištikrujų jis 
tuomet neturėtų būt paleistas.

.O jeigu jis yra prasižengęs 
tiktai prieš 'žodžio laisvę’, ku
ri yra musų konstitucijos vi
siems piliečiams gvarantuoja- 
ma, tai tuomet juk Debsui nė
ra delko gailėtis. Tiktai rudas 
šuo galėtu gailėtis, kad jis 
naudojosi konstitucinėmis sa
vo teisėmis. t

"Indijonas Clarence Brown. 
kuris 1908 metais užmyšė kitą 
indijoną ir buvo nuteistas ka
lėjiman iki gyvos galvos, da
bar paleistas. E. C. Rivers, ku
ris buvo nuteistas kalėj iman 
už pardavinėjimą žmonėms 
nuodingu vaistų, taipgi pa
leistas.

"Jeigu Debsas butų užmu
šęs žmogų arba nuodijęs žmo
nes kokiais vaistais, tai jis irgi 
galėtų būt paleistas. Bet Deb
sas netoks žmogus. Ir todėl jis 
sėdi kalėjime."
Tai šitaip kalba apie pono 

Wilsono "žmoniškumą” 
paties partijos žmonės!

jo

KAS UŽMUŠĖ MIR
BACHĄ?

Skaitytojai turbut atsi
mena, kad padarius bolševi
kams taikos sutarti su vo
kiečiais Brest Litovske, kai
zerio valdžia nusiuntė Mas
kvon grovą von Mirbachą 
savo atstovu, ir kad ne ilgai 
trukus Mirbachas buvo te
nai nušautas, delko tik per 
plauką Vokietija neapskel
bė bolševikams karės.

Tuomet visi manė, kad 
Mirbachą nudėjo patys ru
sai, kurie buvo priešingi 
Brest Litovsko taikos išly
goms.

Bet vokiečių generolas 
Hoffmann, kuris tuomet 
Brest Litovske diktavo bol
ševikams taikos išlygas, da
bar iškelia aikštėn tokių da
lykų, kurie verčia manyti, 
jog Mirbacho užmušimą bu
vo surengus pati vokiečių 
valdžia, kad sudarius pre
fektą naujam užpuolimui 
ant Rusijos.

Hoffmanno pasakojimas 
yra be galo Įdomus. Skaity
tojai ras jį kitoj šio "Kelei
vio” numerio vietoj. Jis te
nai pirmu syk prisipažįsta 
Vokietijos generolo lupo
mis, kad visa bolševikų agi
tacija Rusijoj buvo vedama 
su” jo. Hoffmanno, žinia. 
Tuo tikslu vokiečių armijos 
štabas paėmė iš Šveicarijos 
Leniną su jo- draugais ir nu
siuntė juos per Vokietiją 
uždarytam vagone Į Rusiją. 
Generalis štabas vartojęs 
visokius įrankius, kad su
laužius rusų frontą. "Vienas 
tų Įrankių buvo nuodingi 
gazai, o kitas Įrankis buvo 
Leninas," sako Hoffmann.

Remdami bolševikus ir 
paskui darydami su jais 
"taiką,” vokiečiai nesitikė- 

‘ ję, kad bolševiku valdžia il
gai laikytųsi. . ‘

tikslu vbuvo užmuštas Mir- 
bachas, nes Hoffmannas 
sako, kad po jo užmušimo 
"dalykai ėmė taip kuistis ir 
vakarų fronte vokiečių pa
dėtis pasidarė tokia kritin- 
ga, jog nebuvo nei laiko nei 
spėkų” “užpuolimui ant Ru
sijos. Vadinasi, jeigu po 
Mirbacho užmušimo daly
kai nebūtų taip greit keitęsi, 
jeigu vakarų fronte sąjun
gininkai su Amerikos pa
galba nebūtų pradėję vokie
čių frontą laužti, tai vokie
čiai butų bolševikus nuver
tė.

Taigi, nors Hoffmann 
tiesiai r^pasako, kad Mirba
cho užmušimą surengė pati 
Vokietijos valdžia, bet jis 
aiškiai pasako, kad tas už
mušimas buvo reikalingas 
vokiečių armijai, idant'da
vus pamato bolševikų val
džiai nuversti.

,tjGEN. HOFFMANN 
H APIE BOLŠE- 
d • VIRUS.
tu i : 3- — 

dabartinis krizis yra niekas \ mo. Apkaltinti arba mesti nuo- 
Amerikos Komunistų

'art i jos ' Centro Komitetui, 
1 jis yra nužiūrimų asmenų 

genimo organu—mes neturi
me^ nei mažiausio pagrindo ir 
jokips teisės. Mes pilnai pasiti
kime^ * Amerikos Komunistų 
Partijos Centro Komitete ir 
skaitbme ji revoliuciniu cent- 
«•/

ZT'as faktas, kad Amerikos 
unistų Darbininkų Bartis 

os Piki. Komitetas išklausęs 
stenografinę atskaitą Frainos 
dalyke, atsisakė paskinti ko- 

' misiją tyrinėjimui to dalyko, 
abejojo Patersono liudijimais

i

I

kaipo automobilių fabrikan- daugiau, kaip tos karės pa- £iurą 
tas, užsimanė pasižymėti- sekme. Bjartij

W ---------------- Fwdas ,1, ,,da ir “filosofijos dirvoj. Ir dalykų ponas t—
jis tariasi padaręs šitoj sri- I “^pranta. Jis yra eksper- 
I, bunyje, bet
susekęs nauja tiesa. Tik pa-\ ^ocĮa.iam klausime — gri*

- - * - - norius. ’

"Gabus, padorus jr apšviesti 
žmonės, kurie stoja už darbi
ninkų reikalus, Lietuvoje yra 
paniekinami: o ponai jr jų 
klapčiukai, kad ir jie nebūtų 
nieko verti, yrą keliami į augš- 
tas vįeta?/ valstybėje. Toks, 
■mat, tenai yra 'demokratijos’ 
ir 'krikščionybės’ supratimas. .

"Kadagi Lietuva pagalios 
apsivalys nuo šitokios rūšies 
'krikščionių’ Jr 'demokratų’?”
Reikia pasakyti, kad ųe 

vien tik Londone Lietuvos 
reikalus "gina” lenkas dva
rininkas. Paryžiuje taip pat 
sėdi bajoras Milosz, kuris 
nei žodžio lietuviškai nesu
pranta ir Lietuvos reikalų 
visai nepažįsta, nes Lietuvo
je mažai gyvenęs, nors dva
rai tenai guli.

Ar galima tuomet pykti, 
kuomet Varšuva skelbia pa-

Vienatinis būdas nuversti 
bolševizmą, tai nusiųsti i 
Petrogradą tarptautinę ar
miją ir sunaikinti jį spėka. 
Tokį patarimą duoda vokie
čių generolas Hoffmann, 
kuris vedė su bolševikais ' 
taikos derybas Brest Litov
ske. Jis mano, kad Vokieti
ja, kurią dabar valdo bur
žuazija, taipgi duotų tam 
tikslui kareivių. Vadovybę 
ant tokios tarptautinės ar
mijos galima butų pavesti 
Amerikos generolui xPer- 
shingui, arba frąncuzų mar
šalui Joffre’ui arba Foch’ui.
“Generolas Hoffmann yra 

isitikinęs, kad derybomis su 
bolševikais nieko negalima 
atsiekti. Su bolševikais, jis 
sako, neikia kalbėti taip, 
kaip jis kalbėjęs su jais 
Brest Litovske, o ne taip, " 
kaip Llbyd George kalba su 
jais Londone. Jisai mano, 
kad iškėlus Petrograde vie
ną armijos korpusą, Zinov- 
jevas tuojaus pabegtft' ir 
Maskvos valdžia pasiduotų 
be jokio priešinimosi.

Šitas junkeris pripažįsta, 
kad Įsiveržus Rusijon sveti
mai armijai ir spėka nuver
tus sovietų valdžią tenai už
viešpatautų baisiausia ąnar 
chija, bet kaip tuomet šalį 
sutvarkyti ir kam valdžią 
pavesti, jisai nepasako. Jis 
taipgi nepermato, kad toks 
užpuolimas galėtų daugiau 
Rusijos žmones suvienyt ir 
kad tenai galėtų atsirasti 
net toks diktatorius, kaip 
kitą kart užpuolus priešams 
ant • revoliucinės Prancūzi
jos kilo Napoleonas.

Bolševizme Hoffmannas 
mato pavojų visai žmonijai 
ir jis lieja krokodiliaus aša
ras, apgailestaudamas tą 
klaidą, kokią Vokietijos val
džia padarė siųsdama Rusi
jon Leniną.

Jis dabar prisipažįsta vie
šai, kad kaizerio valdžia nu
siuntė uždarytam vagone iš 
Šveicarijos i Rusiją Leniną 
ir kitus bolševikų vadus 
strategijos tikslais. Girdi: 
”Aš, kaipo Rytų Fronto va
das, karės metų vedžiau vi
są propagandą prieš Rusi
jos armiją. Suprantamas 
dalykas, musų generalis šta
bas vartojo visokius gali
mus budus, kad sulaužius 
rusų frontą. Vienas tų būdų 
buvo nuodingi gazai, o kitas 
būdas buvo Leninas.

, ”Su musų sutikimu Leni
nas ir jo draugai dezorgani
zavo Rusijos armiją ir paė
mė valdžią Į savo rankas.

”Buvęs tuomet -Vokieti
jos užsienio ministeris von 
Kuehlmann, Austro - Veng
rijos užsienio ministeris 
grovas Czernin ir aš pada
rėme tuomet su bolševikais 
Brest Litovske taikos sutar
tį, kad galėtume mesti savo 
armiją į Vakarų Frontą 
prieš sąjungininkus. Būda
mi Brest Litovske, mes bu
vome Įsitikinę, kad bolševi
kai neišlaikys valdžios il
giau kaip tris sąvaites.

"Aš duodu garbės žodį 
kaipo vokiečių generolas, 
kad nežiūrint tų patarnavi
mų, kokį mums tuomet su
teikė Lenino ir Trockio agi
tacija, mes nekuomet nebū
tume juos rėmę, jeigu mes 
butume žinoję ar permatę 
tą pavojų žmonijai, koks 
šiandien kilo iš tos bolševikų 
kelionės Į Rusiją.’’

Gerferolas Hoffmann sa
ko, kad vėliaus vokiečių ar
mijos štabas tą pavojų buvo 
jau pamatęs ir Rytų Fronto 
armijos komanda buvo riu- 
tariusi bolševikų valdžią 
nuversti, bet po nužudymo 
Maskvoje vokiečių atstovo 
Mirbacho dalykai ėmė taip 
greitai keistis ir vokiečių- 
padėtis vakarų fronte pasi
darė tokia kritinga, kad jau 
nebuvę nei laiko, nei spėkų 
tą nutarimą Įvykinti

L _ . -
:ty labai svarbų atradimą — 

siklausvkit:
"Jeigu jus paimsite dabarti

nį visuomenės surėdymą ir nu- 
piešite jį ant popieros, taip 
kaip Įvairus refonnistai daro 
su savo socialiais planais, tai 
jus atrasite Įdomų dalyką—at
rasite, jog dabartinis surėdy
mas yra visai negalimas, jog 
gvveniman Įkūnytas jis ne
veiks. O betgi jis veikia’ Jeigu 
jus darysite jo planą, tai išrū
dys, kad jis prieštarauja sau 
ant kiekvieno žingsnio, kad jis 
yra be jokios lygsvaros jr pras 
čiausia sudaryta, organizacija, 
kokią tik galima Įsivaizdinti. 
O betgi mes matom, kad tokia 
tvarka gyvuoja ir atatinka sa
vo tikslams.

"Tuo tarpu jeigu jus paimsi
te bolševizmą, ar kokios kitos 
rūšies socializmą, ir nupięšite 
ant popieros jo planą, tai jus 
turėsite tobuliausios draugijos 
tobuliausią systemą, ir jus bu
site įsitikinę, kad Įvykinta gy- 
veniman ji puikiai veiks. Išro
do, kad turi peikti. Tūkstan
čiai žmonių, žiūrėdami i tą 
planą, pasakys, kad tokia tvar
ka negali neveikti. Daugiau 
nieko nelieka, kaip tik pradėt 
ją vykint. O tečiaus pasirodo, 
kad ji neveikia.

"Tai yra Įdomiausias atradi
mas: dalykai, kurie išrodo vi
sai negalimi, sekasi, o dalykai, 
kurie išrodo labai tobuli, visai 
nesiseka. Padarykit socialio ir 
ekonominio Suvienytų Valsti
jų gyvenimo diagramą, ir 
jums tuojaus norėsis sušukti: 
'Negalimas daiktas’’ O pada
rykit socialės bolševizmo teo
rijos diagramą, ir jums tuo
jaus brųksis mintis: 'Kaip 
praktiška, tobula ir pageidau
jama tvarka’’ Tečiaus Suvie
nytose Valstijose gyvenimas 
yra užtikrintas, kuomet Rusi
joj tikras pragaras. Tą jums 
pasakys kiekvienas bolševi- 
Iftis. kuris yra pakankamai bol- 

’ ševizmo paragavęs."
Taip rašo ponas Fordas 

savo organo. ”The Dearbon 
Independent,” 18 gruodžio 
numeryje. Jam rodosi, kad 
jis čia ištiesų padarė "Įdo
mų atradimą.” Tuo tarpu gi 
jis čia parodo, kad jis nepa
žįsta netik Rusijos, bet ir 
savo šalies gerai nesupran1- 
ta.

Fordas taip pat nežino, 
kas yra socializmas.

Joks rimtas socialistas 
nesako, kad socializmo tvar
ką galima Įvikinti kur tik 
nori. Ji yra augštesnė už 
kapitalizmą, todėl ji ir Įvykt 
gali tiktai tenai, kur kapita 
lizmas pirma atgyvens savo 
amžių. Rusija gi da nėra per 
kapitalizmo laipsni perėjus, 
todėl ir tikro socializmo te
nai negali būti. Tarybų val
džia, tariant paties Lenino 
žodžiaiš, dabar tiktai "dirvą 
brendina socializmui.” Va
dinasi, ji pasiėmė ant savęs 
tą misiją, kurios kapitaliz
mas da nėra atlikęs. Todėl 
kas nors kiek žino apie so
cializmą, . tas nepasakys, 
kad Rusijoj dabar yra so
cializmas. '

Bet ir taip dalykams sto
vint Rusija parodė jau dau
giau ištvermės ir sugabumo,

<000 AUKSINU Už KAP
SUKO UŽMUŠIMĄ.

Vienas žmogus prisiuntė 
Amerikon iš Lietuvos labai 
Įdomų dokumentą ir prašo 
ji paskelbti čia visuose laik
raščiuose.

Bronislovas Prekeris, An
tano Prekęrio sūnūs, paduo
da iš kalėjimo per savo 
draugus Steigiamam Seimui 
šitoki skundą ant Kauno ko
mendanto Mikuckio:

"Mane 7 rugpiučio mėn. iš
šaukė Mikuckis, Kauno ko
mendantas. ir pasiūlė 80.000 
auksinu už užmušimą iš už 
kertės Kapsuko ir Z. Angarie- 
čio: užmušimas turėjo būt iš 
rankinės granatos ar revolve
rio.

"Mikuckis užtikrino man 
neliečiamybę ir liepė 8 rugpiu- 
čib važiuoti Vilniun, bet jeigu 
neklausyčiau, tai sakė bus blo
gai. ■

"Bet aš neišvažiavau #ir nu
vykau pas Mikucki pasakyti, 
kad aš atsisakau nuo kelionės 
dėl užmušimo. Tuomet jis ma- . 
ne areštavo ir spėka vertė Įvy
kinti užmušimą. Aš protesta
vau prie visų žmonių dirban
čių raštinėje ir turiu 5-6 liudi
ninkus."
Ka toliaus su juo Mikuc

kis darė, iš prisiųsto nuora
šo negalima suprasti, tik 
tiek aišku, kad jis buvo Vil
niun arba nusiųstas, ar pats 
nuvažiavęs, nes toliaus sa
koma:

"Vilniuje aš apie tai prane
šiau karo komendantui, žan
darmerijai ir milicijai. Vilniu
je 10 rugpiučio mane suėmė ir 
išsiuntė Į Kauno kalėjimą. 
Randuosi vyriausio karo vado 
(komendanto) žinioje, nei kar
to netyrinėtas ir nešauktas.

"Aš nenoriu būti samdytu 
žmogžudžiu. Prašau mane pa- 
liuosuoti ir Įnešti paklausimą Į 
Steigiamąjį Seimą, kodėl ma
ne laiko kalėjime.

"(Pasirašo) Bronislovas An
tano sūnūs Prekeris. kalėjimo 
kamera 75.”
Kaip parodo datos, tai bu

vo dar vasaros metu, kuo
met Mikuckis buvo Kauno 
komendantu. Paskui Mi
kuckis pats savo rankomis 
vieną žmogų užmušė, ir tai 
nebet koki, bet Smetonos

!

nušviečia, kokie žmonės 
šiandien užima Lietuvos 
valdininku vietas.

Kas atsitiko su tuo Pre- 
keriu, kuri Mikuckis norėjo 

Jie vartojo nusamdyti Kapsukui už- 
juos tiktai kaino Įranki Ru- mušti, tikrai nežinia, bet 
sijos valstybei dezorgani- sakoma, kad jis iš kalėjimo 
zuoti. Bet kuomet pasirodė, dinp-pc ir psa snėiama. kad

giminaiti, fabrikantų Dirsę,;negu grynai kapitalistiško- 
todel jis buvo suimtas ir nuo ,sjos valstybės. Juk nereikia 
komendanto atstatytas. Si- užmiršti, ‘ kad Rusija jau 
tas dokumentas da geriau septinti metai gyvena karės

kad Rusija jau

duoti. Bet kuomet pasirodė, 
kad bolševikai gali Rusijoj 
įsigalėti, vokiečių armijos 
vadovybė rusų fronte buvo 
jau nutarus Lenino valdžią 
nuversti.'Ir išrodo, kad tuo

dingęs ir esą spėjama, kad 
valdžia ji sušaudžiusi, kad 
jis išėjęs neiškeltų šito bai
saus skandalo. Savo laiku 
jis buvęs Rokiškio žvalgy
bos skyriaus viršininku.

audroj. T virei augios kapita
listiškos valstybės subirėjo, 
o Tarybų Rusija, atsistojusi 
ant griuvėsiu, prie to da ge
ležine blokados siena apsup
ta ir beveik viso pasaulio 
kapitalistų atakuojama, lai
kosi ’ ir netik negriųva, bet 
eina vis tvirtyn. Bet kįžin, 
ar ilgai galėtų lajkytiąa to
kias sąlygas pastatytos ^Su
vienytos Valstijos? Joms 
Drisiėjo tik kęfis mėnesius 
kariauti, ir tai didžiąusia*
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PURVINŲ STRAIPS
NIŲ’’ RAŠYTOJAS SPA 

VIEDOJASI.
✓

M. J. Iškauskus, buvęs pa
silikusios prie socialistu 
LDLD. dalies sekretoriuj 
dabar spaviedojasi "Laisvė
je” prieš komunistus ir pra
šo jų atleidimo už tuos "pur
vinus straipsnius,” kuriuos 
jis prieš juos rašinėjęs Į so
cialistų laikraščius. Girdi:

"Nedrąsu man kreiptis pad 
jus ir maldauti nuo jūsų at-l 
leidimo... Nors aš ir gana sun
kiai esu prasižengęs prieš jus, 
draugai ir draugės, bet... visgi 
išdrįsau tarti keliatą žodžių., ir 
persiprašyti... mano prasižen
gimas... yra taip didelis, kad 
aš abejoju, ar draugai ir drau- 
—ges atleis man už jį." » •
Ir toliau jis pasakoja ko

munistams, kaip jis rašinėjo 
prieš juos "purvinus straip
snius,” kaip jis buvo prisira
šęs prie LSS. 19 kuopos, ir 
vėl mušasi krūtinėn ir pra
šo. kad komunistai jam už
tai dovanotų, o jis jau ei
siąs su jais. ‘

Well, tokfam žr-iogui, ku
ris neturi nusistovėjusios 
nuomonės ir nežino ką jis 
daro, pas komunistus tinka
miausia vieta. Toks žmogus, 
ką vieną dieną kalba vienaip 
—o kitą kitaip: ką vakaryk
ščius savo žodžius vadina 
"purvu” ir da kaip koks da
vatka maldauja atleidimo 
už "griekus,” —toks žmogus 
tai ne socialistas, ne kovoto
jas, bet paprastas pliuškius, 
ir socialistai nieko nenusto
ja, kada foks iš ju eilių pasi- 
traitkia.

KAIP JIE IŠTEISINO 
FRAINĄ?

Skaitytojai jau žino, kad 
Fraina buvo Amerikos ko- 

1 munistų agitatorius. Jis 
daugiausia prisidėjo prie 

’ suskaldymo Socialistų Par
tijos, daugiausia pasitarna
vo reakcijai.

Buvęs sovietų Rusijos 
Biuro New Yorke sekreto
rius Nuorteva paskelbė, kad 
Fraina yra justicijos (šni
pų) departamento apmoka
mas agentas. Suvienytų 
Valstijų teisėjas Anderso
nas tyrinėdamas Bostone 
komunistų bvlą irgi pripa
žino, kad komunistų parti*- 
ją sutvėrė justicijos depar
tamento agentai. Jis stačiai 
iš teismo suolo pasakė: 'Ko
munistų partija priklauso 
valdžiai.”

Kada paaiškėjo tokie da
lykai. Fraina išnyko. Kur 
jis dingo, niekas nežinojo, 
kaip niekas nežinojo iš kur 
jis buvo atsiradęs. Tik vė
liau pasirodė, kad Fraina 
‘'darbuojasi'' Francuzijoj, ir 
kad frąncuzų darbininkų 
Konferencija taip pat aps
kelbė ji šnipu.

Paskui Fraina persikėlė 
Rusijon ir tenai komunistų 
komisiją tyrinėjo daromus 
jam apkaltinimus. -

Amerikos komunistai, tų 
tarpe ir "Laisvė,” paskui 
paskelbė didelėmis "raide; 
mis, kad Fraina neteisingai 
buvęs apšmeižtas, nes III 
Internacionalo teismas at
radęs jį nekaltu.

Bet štai, ta pati "Laisvė” 
(NN. 294-295) dabar iš
spausdino to teismo proto
kolą, iš kurio pasirodo, jog 
III Internacionalo teismas 
išteisino Frainą pasitikėda
mas tiktai Amerikos komu
nistais. Protokole pasakyta: 

”Mes žinome, kad Amerikos 
Komunistu Partijos Centro 
Komitetas, ištyręs visus užme
timus, apvalė Frainą ir pripa
žino jį, kaipo pilnateisį parti-

! ir atmetė Tarybų Biuro New 
Yorke pasiųlymą ištirt šitą da
lyką. dar labiau patvirtina 
Frainos nekaltumą.”
Vadinasi, Amerikos ko

munistai skelbia Frainą ne
kaltu esant deltė, kad Tre- j šauliui, kad lietuviai be len- 
čiojo Internacionalo teis- kų negali apąieiti?
mas jį išteisino, o tuo tarpu. ' ----------------

• n

tas teismas teisina jį dėlto, 
kad Amerikos komunistai 
laiko jį nekaltu!

Taigi faktinai_ Frainos da!sjuntjngj0, kuopoms knvgas, 
niekas nėra isteisinęs. Visi|kurios Jbus duodamos na- 

P^ :V^,p.5° iriams už 1920 metus.
Kadangi komunistai šitą 

organizaciją suskaldė ir da 
apskundė jos iždininką, no-

LDLD. DUODA KNYGŲ- 
šiomis dienomis LDLD. 

sekretorius d. Valeika iš-

niekas nėra išteisinęs. Visi 
. ■ ■ ... • . v.. p. — — ■ ■ 1 p .. . „ -

vėjo, taip ir stovi. Kad Ame
rikos komunistai šito skan-' 
dalo nėra tyrinėję, tai ir' 
Maskv os Internacionalo j pasiglemžti jos pini-
teismas savo protokole pa- naujos knygos ji pa-
briezia, sakydamas, kad *. negalėjo šįmet išleisti, bet 
Amerikos Komunistų Dai - 11Upįrk0 "Keleivio” išleistą 
ommkų Partijos Pildomas ^kius Dievus . žmonės 
Komitetas Framos dalyke Garbino Senovėje.” Taigi 
atsisakė paskirti komisiją j^-ga įr bus dabar dali- 
tynnejunui, kuomet tokio. -
tyrinėjimo reikalavo net so
vietų Biuras Nevz Yorke!

Ir visa to akyvaizdoje ko
munistai nesigėdija skelbti, 
kad jų vadas jau "išteisin- 
tas!’’

narna. Tai yra vienas žy
mesnių amerikiečių lietuvių 

' literatūros veikalų ir kas ji 
'■ gaus, kiekvienas pasi
džiaugs.

Ateinantiems metams LD
LD. mano išleisti Rusijos 
Revoliucijos Istoriją, tik 
laukiama, pakol byla su ko
munistais pasibaigs. O kaip 
draugijos iždininkas d. K. 

---------------------------- ____Liutkus praneša, tai ji turės 
Seimas išsiuntė Į* užsieni pasibaigti LDLD. naudai, 
tam tikrą komisiją, kad ji.Komunistai nors apskundė 
oajieškotu tenai užtarimo1 kasteriu, reikalaudami, kad 
lietuviu kovai su lenkais.: jis atiduotų jiems draugijos 
Komisija nuvyko ir Londo-j pinigus, bet dabar jau ir pa- 
nan. kur Kauno valdžią at-, tįs tos bylos bijosi. Mat, tei
sto vauja grafas Tvszkie- sme reikės pasisakyti, kas 
wicz’ius, vienas stambiau-: jie,per vieni, kodėl jie nuo 
siu Lietuvos dvarininkų.!tos organizacijos atsimetė;. 
Taigi jisai surengė šitai ko- > turės paaiškėti, kad jie ko
misijai puotą ir pakvietė munistai. O to jie labai bijo- 
įon žymiu anglu, kad supasi- Jų pirmininkas Petriką 

•-------- jr seksetorius Staponavičius
1 taip nusi^fendo, kad ir nuo 
■ vietų atsisakė.

Be to, LDLD. kasierius d. 
Liutkus rašo, kad—

"...toji-jų ’elde elde’ yra ne- 
legalė. dąrterib jie neturi, tilk 
jo kopiją. Lietuvių Darbininkė 
Literatūros Draugijos čarteris 
randasi pas mane.”
Taigi musų /LDLD. kuo- 

. pomsreikiatiksparčiaupa- 
miesi jo prakalbos toj puo- sidarbuoti, o draugija vėl 
toj pasiteiravo, kokia kalba atsistos ant kojų.

:

LIETUVOS ATSTOVAS 
PADARĖ LIETUVIAMS 

GĖDĄ.
Nelabai senai Steigiamas

J

vienas stambiau-.'jie,per vieni, kodėl jie nuo 
; dvarininku.!tos organizacijos atsimetė;.

žindimas juos su ta kova, ko
kių Lietuva dabar veda su 
lenkais, kurie nori užimti 
visų musų šalį, pavergti 
žmones ir Įvesti sąvo kalbą.

Bet kuomet prisiėjo laike
tos puotos pasakyti prakal
bą, tai grafas Tyszkiewicz’ 
ius ir pats kalbėjo lenkiškai, 
nes kaipo lenkas dvarinin
kas lietuviškai jis nemoka. 
Ir kada anglai, klausyda-

* * '* ' ' ' a -'■* e’ > • •

jisai fcalba, reikėjo pripa
žinti, kad lenkų!

"Naujienos” todėl sako: Lenkų byla Kaune pasibaigė
"Galite sau Įsivaizdinti an

glų nusistebėjimą. Lietuvos 
Seimas siunčia komisiją į už
sienius, kad gavus užtarimo 
prieš lenkus, o Lietuvos atsto
vas, priimdamas tuos pasiunti
nius, yra priverstas vartot len
kų kalbą, kadangi jisai lietu
viškai nemoka! Anglai tada 
klausia: nejaugi Lietuva netu
ri apšviestų lietuvių, kad net! 
savo atstovais skiria lenkų jl>- 
nus?

"Kai-kurie svečiai, patyrę, 
kad grafas Tyškevičius yra 
stambus Lietuvos dvarininkas, 
ėmė klausmėti, ar Lietuvos 
Seimas ir is Tyskevičiaus at
ims dvarus. Ir ką gi lietuviai 
galėjo atsakyt Į tokį pašiepi
mą?

Nuteista 48 lenkai.
Gruodžio 15 dieną buvo 

gauta nuo Balučio ir pa
duota spaudon kablegra- 
ma. kur jos užbaigoje buvo 
norėta? pasakyti, jog tų die
ną prasidėjo "teismas maiš
tininkų”. (Delei iškraipymo 
telegramos buvo pasakyta 
"Teismas Tamošiūno?”) 

Į Dabar paaiškėjo, jog tai bu
vo "peoviakų” arba P. O. W. 
(Polska Organizacija Woj- 
skowa) teismas, kurie buvo 
sukėlę maištų Kaune.

Dabar, 29 gruodžio, atėjo 
iš Kauno nuo Balučio šito
kia telegrama:

"P. O. W. byla pasibaigė, 
šeši kaltinamieji, jų tarpe

”Tai tokių šposų tenka Lie- Kowalec ir Nekrasz, nuteis- 
tuvai susilaukti. O tai vis dėl
to, kad Liet, atžagareiviai, 
kontroliuojantys valdžią, sė- 
braujasi su ponija, niekindami 
liaudį. Lietuvos atstovas Lon
done pirma buvo profesorius 
čepinskas. Bet Voldemaras at
šaukė jį, kadangi čepinskas 
yra ne kunigų tebatlaižis, ne j Trys kaltinamieji išteisinti, 
dvarininkų arba ‘buožių’ drau- Liet. Inform. Biuras.

.ti sunkių darbų kalėjimu li
gi gyvos galvos; vienas nu
teistas penkiolikai metų; 
vienas dešimčiai metų; de
šimts kaltinamųjų gavo po 
šešis metus kalėjimo; dvi
dešimts —po keturis, ir de
šimts —po pustrečių metų, m i Ii* • •• •vi • • « • ,



:i|rtoti lapės lapelius. žmonės, iiajrainešę

d

o

r komu-

s mus jie 
i u ir ne
švelniais

pardavinėjimo stotis- vienai ILii4i«h tibiii ibii vaIiaki 
'tikrų kataliku," o antra,Į **"•*■'* Zib1I| IpC cllvflĮ

Aitui Liūtini.
BELO, Vl.fss.WATERBl'RY, CONN! 

J. Vileišio prakalbos.
Per Kalėdas čia buvo Pa

skolos Stoties surengtos 
prakalbos; kalbėjo p. J. Vi
leišis, Lietuvos Misijos pir
mininkas, plačiai aiškinda
mas-'Lietuvos padėtį ir pra
šydamas Lietuvos šauliams 
aukų. Nors darbininkams 
dabar sunkus laikas, tečiaus 
susirinkusieji sumetė šau
liams $500.

Kalbėtojas kvietė publiką 
ir Lietuvos paskolos bonų 
pirkti, bet bonų pardarinė- 

• jimas čia nesiseka. Kiek 
man teko patirti, tai tame 
yra kalčiausis vietos Pasko
los Stoties Komitetas, kuris 
nemoka apsieiti su žmonė
mis. Pavyzdžiui, komiteto 
pirmininkas nesykį yra iš
vadinęs publiką "pajuodė
liais,” "sudžiūvėliais,” ir ki
tokiais nešvariais žodžiais.

Apie tą komitetą taipgi 
sukinasi keliatas karčem- 
ninkų, kurie karčeminiais 
savo budais taip pat nema- 

tža žmonių Įžeidžia. Vienas 
tų karčemninkų pradėjo net 

____ !_•__  •—___ ________________

šmeižti, "Keleivi” ir "Nau
jienas" vadina "raudonais” 
ir kaip Įmanydamas sten
giasi juos pažeminti.

Be to da prie to komiteto 
yra žmonių, kurie karės me
tu skųsdavo policijai darbi
ninkų prakalbas ir jų kalbė
tojus, o streiko metu — uni
jos vadus.

Kuomet Šitokie žmonės 
stovi Paskolos Stoties prie
šakyje, tai negalima-nei ste
bėtis, kad visuomenė, juos 
boikotuodama, neperka bo
nų. Ir pakol ji nebus peror
ganizuota, tai ” pasisekimo 
negalima bus tikėtis.

x J. F. V.

jis su dievo pagelba bažny
čią pastatė. Jeigu taip, tai 
tegul jis nuo dievo ir pinigų 
prašo, mes daugiau neduo
sim.”

Nesusipratę, tamsus žmo- 
neliai dėjo paskutinius savo 
centus, kad pastatę bažny
čią užsipelnytų sau dangų, o 
dabar kunigas siunčia juos 
i peklą. . . ,

Patarčiau Akrono para- 
pijonams daugiau skaityti 
laikraščius ir mažiau sekti 
kunigus, o tuomet nereikės 
jieškoti "kelio Į dangų.”

Skaitytojas.

PITTSBURGH, PA.
Didelė auka Lietuvos ap

gynimui.
Lietuvių Mokslo draugys

tė savo susirinkime, laikyta
me 12 d. gruodžio, paaukavę 
500 dolerių Lietuvos apsigy
nimui nuo lepkų užpuolikų. 
Rodos, tai yra geras darbas, 
o tečiaus atsirado chamuni- 
stų, kurie kėlė prieš tai di- 
džiausĮ lermą. Vienok L. M, 
draugystės nariai pažįsta

į 19 d. gruodžio komunistai Į praėjus, pusvalandžiui, nią 
dinėio sukvietė publiką neva tesi jogei Juška pradeda im 

J į ant teatrą j kurį nei įžan-“* ' ' * *
' gos neėmė. Ten jie vėl išda
lino žmonėms savo purvinus

Komunistai a pi 
draugija

Nežinau, dr vi 
ni^tai pradėjo v: 
pplitiką, ar tik p 
tai daro. Iš šiurk: 
sukalbamų paliko 
ir ypač pradėjo geriantis prie 
draugijų. Tūli žmonės jau 
buvo bepradedą dži\igtis, 
kad ir komunistai avo 
proto ir surimtėjo. V 
dabar pamatė, kad tas geri
nimasis buvo daromas tdio 

 

tikslu, kaįl išnaudoti drau
gijas. Jiems pavyko išgau 
aukų neva Lietuvos (įarlJi- 
nirikų reikalams iš sekanti ų 
draugijų: iš L. T. Namo i r' 
Vienybės po 25 dol., o iš 1 
Piliečių Kliubo ir šv. Rok 
draugystės po 50 dol. Gav ę 
ninigus jie vėl pradėjo n< Š 
švarų savo darbą, skleisdi 
mi Žulikdvskio naudai pąrs - 
šytus lapelius Ir šmeiždanii 
visuomenės, veikėjus.

12 d. gruodžio varde ko - 
kioten knyzynojie parengiu 

tuos protiškai nusibankruti-; prakalbas. Kalbėtojum pa?- 
rietė žinomą Norwood^> 

karimus neatkreipia daug j 
atydos i lsmekmo • ir Keleivį,” /ir.

Draugystės organu palik-' Lietuvos Piliečių Sąjungoj ir 
tas po senovei "Keleivis.” Lietuvos Respubliką,, tik 
Chamunistai šįmet jau ne- ne’)a~
piršo savo "Laisvės,” nes ži
nojo, kad niekas iš narių jos 
nenori. "Laisvės" agentai, 
norėdami kam nors užrašyti 
"Laisvę,” turi namažai pra- 
fundyt. Mat, negirtam žmo
gui sunkų ją užrašyt.

Soho Bedievis.

darbininkų laikraščius1 J US1.US sutvėrimus ir į jų su-

tas po senovei **'

ikvietė žinomą Norvvood^i 

(išniekino • ir "Keleivį,” Ar.

sąkė. Tasai kriaučiukas sa
vo prakalboje pasirodė di
džiausiu nežinėlių: tarška, 
mala, plepa nei pats nežino
damas apie ką1. Patartina 
jam savo miestely su kūmu
tėms ant balių peštis, o ne 
po .svetimas kolonijas nesą
mones pliurpti.

tuos laprtius^namo, skaito ir 
'tarp sevęs kalbasi: "Tai ši
tokiems tikslams jie sunau
doja draugijų suaukautus 
pinigus. Tikri apgavikai!” *.

Draugijos su tais gaiva
lais turi būt atsargesnės. *

Buožė.

v NORWOOD, MASS.
Ristynės.

Sporto mylėtojai čia su
rengė ^dideles ristynės, ku
rios atsibuvo 29 <1. .gruodžio 
Lietuvių svetainėj. Ritosi 
net keturios poros, iš kurių 
tris nebuvo svarbios. Užvis 
labiausia sporto mylėtojai 
įdomavo, kas atsitiks, kuo
met sueis du milžinu: Pra
nas Juška, lietuvys ir pa
garsėjęs Europos šampio- 
nas G. Feinberg, estas, ku
ris dar visai nesenai pribuvo 
Amerikon.

Dar prieš ristynės ėjo di
džiausi ginčai ir spėliojimai 
apie ristynių pasekmes. Lie
tuviai, žinodami Juškos mil
žiniška spėką, stojo už Juš
ką, o finai, airiai ir ameri
konai — už Feinbergą. Juš
ka yra 6 pėdų, 2 coliu augš- 
čio, sveria 220 svarų, o Fein
berg 6 pėdų 4 colių augščio, 
sveria 215 svarų. Taigi abu 
ristikai beveik vieno didumo 
ir svarumo. Prasidėjus jied
viem ristis, sunkų buvo įs
pėt katras katrą Įveiks. Tik

ti viršų. Vienok Feinbergo 
neapsąicomas vikrumas 
daug kartų išgelbėjo jį nuo 
užtaisytų jam spąstų. Bet 
galų-gale, Juškos didesnė 
sveikata paėmė viršų. Suė
jus lygiai valandai laiko 
Juška pasekmingai užlaužė 
Feinbergul koją ir paguldė

Tai jau trečios ristynės 
Nonvoode, kurias Juška vis 
laimi.

Norvvoodiečiai dabar be
veik apie nieką daugiau ne
kalba, kaip tik apie risty- 

’ nes ir Jušką.
Juškai dar prisieis Nor- 

.woode paguldyt vieną iš žy
miausių ristikų —.tai švedą 
Jacobsoną, kuris skaito sa
ve antru ristiku po Steche- 
riui. Jau kelis sykius Juška 
šaukė Jacobsoną, bet tas vis 
išsisukinėja.

Trumpoj ateityj manoma 
surengti Juškai imtinos So. 

(Bostone. Jisai dar kartą 
i nor.ėtų po lietuvių akiu per- 
(siimri su palioku Vladu 
Zbvško.

Per pereita rudenį Fra- 
nas Juška Bostono apielin- 
kėse Įveikė sekamus žymius 
ristikus: Lemby, Chevalier, 
Gardini, Feinberg, ir dar 
vienh žymų italą.

Reporteris. 
WESTFIELD.*MASS.

Kaip kunigai gelbsti Lie
tuvai.

Musų-kolonijoj buvo su
tvertos dvi Lietuvos bonų

I T

i

NEWARK, N. J. 
Protestas prieš iJerikaluš.

19 d. gruodžio, Lietuvių* 
svetainėj, atsibuvo Tautinės 
Tarybos, Nevv Jersey apsk
ričio, posėdis, kuriame liko
si perskaitytas "Darbinin- 
ko” Nr. 142 pareiškimas 
prieš Lietuvos šaulius ir iš
nešta sekanti protesto rezo-

kaip kunigas ją vadina, "l>e- 
dievių.” Pastarosios stoties 
komitetas per visą laiką dir
bo pagal savo išgalę, ren
giant prakalbas, renkant 
aukas Lietuvos šauliams ir 
pardavinėjant bonus. Kuni
ginė gi stotis nors ir rengė 
prakalbas, l>et aukas rinko 
vien tik savo partijos reika
lams ir tankiai niekino Lie
tuvos misiją.

Lietuvos misija paragino 
abidvi stotis susijungti ir 
tuojaus užbaigti kvotą. 
Abiejų stočių pirmininkai 
nutarė sušaukti ant 28 d. 
lapkričio bendra susirinki
mą ir 'apkalbėti tolimesnį 
veikimą. Susirinkimas nu
tarta laikyt Lietuvių svetai
nėj. Vienok sekančiam ne
dėk! ienv kunigas per pa
mokslą uždraudė savam ko
mitetui eiti i Lietuvių sve
tainę ir lieoė susirinkti po 
bažnyčia. Taip per kunigo 
pasidarbavimą ir neįvyko 
indras abieju stočių susi
rinkimas. Betgi tą dieną 
vienas iš musų komiteto su 
kitokiais reikalais buvo už
ėjęs ir Į katalikų susirinki
mą. Kunigas pasižadėjo pa
rašyti misijai laišką varde 
abiejų stočių ir paprašyti, 
kad prisiųstų kalbėtoją. ~

Ir po šiai dienai dar mes 
laukiam, kada kunigas parą 
^y/s laišką ir pakvies kalbėk 
toją. Matomai, kunigas ty
čia vilkino prakalbų rengi
mą, kad žmonės prieš Kalė
das neaptuštintų savo kiše
nių, nes tuomet ant Kalėdų 
neaukaus kunigui.

Kom. Narys!

Nepersenąi "Keleivyje 
jau buvo rašyta, kaip drg. 
A. Liutkus, važiuodamas j- 
Lietuvą, kelionėje susirgo ir 
parvežtas Į savo gimtinį 
kaimą Monikunus oasimirė.

Dabar apie drg. Liutkaus 
mirtį rašo iš Lietuvos vie
nas jo prietelius sekančiai:

Guodotinas Tamsta J. Pa- 
karkli:—

Tamstos laišką apturėjau 
7 lapkričio. Prašote aprašyt 
apie A. Liutkaus mirtį. Drg. 
Liutkus atvažiavo į Pasvalį 
28 liepos ir ten apsirgo. Iš
girdęs zapie tai aš su neku- 
riom kaimo moterim nuva
žiavau parvežti jį į musų 
kaimą, t. y. į Monikunus. Po 
kelių dienų ligonis pasirodė 
linksmesnis ir pradėjo išda
linti dovanas, kam buvo iš 
Amerikos parvežęs. Bet pa
sijutęs, kad esąs skaudžiai 
apvogtas, vėl atpuolė ir die- 
la po dienai ėjo menkyn. 
Taip ir užgęso...

Velionis buvo apvogtas 
Pasvaly, pradžioje jo ligos. 
Kiek man yra žinoma, tai 
pavogta 7000 auksinų, ką 
vežėsi su savim ir abligai 
Berlino banko ant 60,000 
markių. Daiktų irgi pavog
ta, bet sunku viską įvardyti, 
o antra, nežinau kiek ko jis 
iš Amerikos išsivežė.

Apie drg. A. Liutkaus gy- 
veninmą galiu pasakyti tik
tai tiek, kad velionis iš jau
nystės buvo teisingas, už ką 
ir aš jį taip guodėjau. Būda
mas apie 17 metų amžiaus 
jis iškeliavo į Rygą ir ten iš-- 
moko rašybos ir vokiškos 
kalbos. Bet gražiausią savo 
gyvenimo dalį Antanas pra
leido Amerikoj. Vienok nu
mirti jam buvo lemta savo 
gimtinėj. Mirė 42 metų am
žiaus. Visi, kas tik Antaną 
pažinojo, apgailestauja jo k ‘ 
perankstyvos ir netikėtas' 
mirtlbs.- Velionis išlaidotas 
Saločių-' kapinėse šalę savo 
tėvo kapo.

Beje, dar rašote, kad An
tano sesuo Ragauskienė no
rėtų žinoti savo brolio pas
kutinius žodžius prieš mirtį. 
Turiu pasakyti, kad jo žo
džius jau sunku buvo supai- 
syt. Iškarto savo ligoję tu
rėjo nuolatinį žagsėjimą, o 
vėliaus visai numenko ir tik 
klajoti pradėjo. Įsidomėtina 
tiktai tas, kad prieš pat mir
siant pasišaukė savo krikšto 
dukterį ir atidavė jai Kaune 
pirktą laikrodėlį vieton žie
do 56 dolerių vertės, ką iš 
Amerikos buvo dėl jos ve-, 
žęs. Reikia pastebėti, kad 
drg. Liutkus neturėjo jokio 
žiedo, nei laikrodėlio, o ant 
jo paveikslo matome jį ir su 
žiedais ir su laikrodėliu. 
Matomai, viskas pavogta. 
Daviau telegramą į Beriiną, 
cad neišduotų vagiliams 
Liutkaus padėtų pinigų. Iš 

ten atsiuntė blanką, kad A. 
L. pasirašytų, bet jau nebu
vo kam pasirašyti, tai ir ne
žinau kaip bus su tais pini
gais.

Kaip rašėte, kad nekurie 
amerikiečiai įdavę K. L. 
parvežti apie 300 dolerių jų 
giminėms, tai kol kas dėl tu 
pinigų į A. L. tėviškę dar . 
niekas neatsišaukė, bet jei 
ir atsišauktų, tai, vistiek 
nieko negalėtų gauti, nes A. 
L. taip buvo-apiplėštas, kad 
nerasta pinigų nei ant jo 
pagrabo. Aš pats pridėjau 
100 rublių, o juk ir aš neži
nau, kaip baigsiu savo gy
venimą.

Linkėdamas Jums rišo 
labo

P. Dambrauskas.
Monikunai,

14 Lapkr., 1920.

pra-

10.00 
West-
50.00
Rav-
10.00

jonu, eidami iš bažnyčios, nę pastoti kelia tamsioms 
sakė: cnaainm iezuitu snėkoms kam čionai.

Keleivio” Bendrove

i

i

NASHUA, N. H.
Susitvėrė lietuvių koopera

cija.
Porą mėnesių atgal musų

kolonijos lietuviai sumanė, Uncija prieš lietuvius kleri- 
sutvert kooperaciją ir ati-įkalus:
daryt valgomų daiktų krau-j Kadangi tas pareiškimas 
tuvę. Ir šiandien tąsai su-' atkreiptas prieš Lietuvos 
manymas jau stojosi kunu -' šaulius, kurie narsiai gina 
kooperacija sutverta ir Lietuvos nepriklausomybę, 
krautuvė atidaryta po nu- atremdami kovos lauke už
menu 27 High st. Prie koo- puolikus ir namie tėmydami 
jieracijos priklauso jau apie; ”prošepanų” _ dvarininkų ir 
300 šėrininkų, kurie išpirko. ”velmožnų" prabaščių par- 
už 7500 dol. šėrų. J darikiškus darbus;

Vietos bučeriai, kurie iki 
šiol neapsakomai išnaudojo 
žmones, dabar vaikščioja 
nusiminę, nes jau nebeteko 
daugelio kostumerių.

Lietuvis.

AKRON, OHIO.
Pašventinimas bažnyčios.

19 d. gruodžio pas mus at
sibuvo pašventinimas lietu
vių bažnyčios. Kadangi pla
katuose buvo garsinta, kad 
bus daug kunigų ir visiems 
atsilankiusiems bus sutei
kiami atlaidai, tad ir aš, no
rėdamas gauti vieną kitą 
atlaidą ir pasižiūrėti dva
siškų komedijantų, nuėjau 
minėtoj dienoj Į bažnytėlę.

Nieko Kžingeidaus tame 
pašventinime nebuvo apart 
vietinio kun. Janušo pamok
slo. Pradėjęs iš evangelijos, 
jišai tuojaus nuvažiavo prie

Kadangi Lietuvos valdžia 
yra pilnai suorganizuota ir 
turi savo karės štabą, todėl 
ji žino, kas reikia daryti su 
Žukausku ir kitais karinin
kais;

Kadangi jėzuitiška kleri
kalų politika visados ’bifvo 
pavojinga valstybės nepri- 
gulmybei, nes ne kas kitas, 
kaip tik klerikalai po Įtekme 
"polskos viaros” ir pražudė 
Lietuvos nepriklausomybę 
senovėje;

Kadangi lietuviai klerika
lai yra Romos trusto surišti 
"broliškais ryšiais’’ su len
kais klerikalais ir Romos 
reikalai jiems visuomet 
svarbesni už Lietuvos rei
kalus;

Kadangi Amerikos lietu
viai klerikalai po priedanga 
Lietuvos apgynimo renka 
gausias aukas Į savo partiii-

apipasakojimo savo vargų J nį Tautos Fondą, tuo budu 
kaip parapi jonai prastai jį apgaudinėdami Amerikos 
užlaikydavo ir dar visaip lietuvių visuomenę; 
apkalbėdavo, kaip socialis-1 Kadangi jie užpuldinėja 
tai, komunistai ir kitoki fa- ir šmeižia Lietuvos atstovy- 
riziejai jam kenkė bažny- bę, sužiniai kenkdami Lietu- 
čios statyme ir tt. Galų ga-įvos paskolai ir abelmems 
le, išniekinęs visus pasakė, Lietuvos reikalams — .
jogei su dievo pagelba jis' Tad mes. New Jersey ap- 
vistiek bažnyčią pastatė. skričio Lietuviu Tautinė

Parapijonai smarkiai ant Taryba, protestuojam pneš 
kunigo supvko, kad jis taip tokius klerikalu* - jėzuitų 
visus išniekino, o tik save pragaištingus darbus ir 
išaugstifto. Daugelis parapi-. kviečiame lietuvių visuome- _ A • K* W V* ■ —X L*1!a A

Matai, mes budėjom jėzuitu spėkoms kaip čionai, 
.............................p ir Lietuvoj.

PLENAS POPIEROS DIRBTUVEI.

BENDROVE INKORPORUOTA MASSACHUSETTS VALSTIJOJ.
VALDŽIOS UŽTVIRTINTA KAPITALIZACIJA....... §250,000.00
ŠĖRŲ KAINA.......... • -................ :................ ....... $5.00

"Keleivio” Bendrovė stato sau tikslu steigti Lietuvoje popieros dirbtu
vę, kurti didelę tenai spaustuvę, leisti pažangų laikrašti, spausdint švie
čiamas knygas, užversti šita literatūra visą Lietuvą ir varyti visą kleri
kalizmą i ožio ragą.

Tuo tikslu Bendrovė parduoda šėrus ir kelia kapitalą. Visi pinigai už 
šėrus eina j Bendrovės kasą. Kaip tik susirinks pakankama suma, Bend
rovė tuojaus siųs Lietuvon komisiją kad‘užpirktų plotą girių, kurios da
bar gana pigios, ir parinktų tinkamą vietą popieros dirbtuvei. Gali būt, 
jog "Keleivio” Bendrovės fabriką sušvilps ant Nemuno krantų jau atei
nančia vasara.

"Keleivis" gi keliaus po Ameriką kaip keliavęs. Nuo Naujų Metų jis 
jau pereina i Bendrovės rankas su visa spaustuve, mašinom, namu, kny
gom, krautuve ir visu tizniu. Jo savininkais tuomet bus šėrininkai, kurie 
nusipirks ”KeIeivio” Bendrovės šėrų. Tie šėrininkai bus taip pat savinin- 1 • • _ • fe ▼ • 1 * > •• • • t 1 • » * w w a •kais ir į _ 
visų kitų daiktų

Kas nori prie to viso ari 
VIO" BENDROVĖS, f 
ti. Daugelis užsirašė jAi po 20 ir po 40 šėrų. Vienas paėmė net 200.

Rašykit tuojaus kiek Jus imsit. Neužmirškit, kad drąsiems prigufi pa
saulis. • _

popieros dirbtuves Lietuvoje, kuomet ji Įsikurs, ir laikraščio, ir 
:ų daiktųy kokių bendrovė tenai isigys.

eti, tegul tuojaus prisideda prie "KĖLĖT- 
keliaus šėrų gal nebelikti, arba jie gali pabrang-

APLIKACTJA.
Išpildyk šitą aplikaei.ą ir prisiųsk "Keleivio” 

"KELEIVIS” PUBLIS(HNG CO.
255 Broadway,
So. Boston, Mass.

Aš, žemiau pasirašęs šiuomi pranešu, jog aš noriu būt "Keleivio" 
Bendrovės nariu. Tuo tizfclu aš užsisakau................šėrų, po $5.00 šėras, ir
prisiunčiu $:....... Mekžįu Įrašyti mane i Bendrovės naria skaičių ir
prisiųsti mano šėrus.

Vardas ir pravardė

Bondrovei šiuo adreSu:

i

Adresas. 
Miestas.

“Keleivio” Bendroves , 
kampelis.
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Per gruodžio mėnesį prie 
"Keleivio” Bendrovės prisi
dėjo šie draugai:

Vladas Vištėjunas, Camb
ridge, Mass., 10 šėrų $50.00

Pranciška Vištėjunienė, 
Cambridge, Mass., lO'šėrų 

50.00 
Izidorius Jurevičius, Nor- 

wood, Mass., 1 šėras 5.00 
Jurgis Laurinaitis, Pitts- 

ton, Pa., 20 šėrų 00.00
Bulota Juozas, East St. 

Louis, Iii., 1 šėras 5.00 
Chas Labane, Severance, 

Colo., 2.šėru
Ignacas Gaigalas, 

ernport, Md., 10 šėrų
Vladislovas Kelly, 

mond, Wash., 2 šėru
Dr. Vinco Kudirkos D-tė, 

Steger, III.. 1 šėras 5.00 
W. Prutis, Scobey, Mont.. 

1 šėras 5.00
Geo Raulinaitis, Lošt 

Creek, Pa. 1 šėras 5.00 
John Johnson, Čhester, 

Pa. 3 šėrus 15.00
Jurgis Pikšilingis, Hart- 

ford, Conn. 4 šėrus 20.00
Feliks Klimkevičia, Ply- 

mouth, Pa. 5 šėrus 25.00 
St. K. Bender, Lancester, 

Mass., 10 šėrų
J. Barčaitis, 

Conn., 1 šėras
K. Valinskas, 

town, Md., 10 šėru
J. Gizevičius, 

City, 111. 2 šėru
Liudvikas 

'ambridge, Mass.

50.00 
Bridgeport, 

5.00 
Hagers-

50.00 
.Johnston

10.00 
Paulauskas, 

5 šėrus 
25.00 

Naugatuck,
50.00

"Keleivio"

G. Suvaizdis, 
onn., 10 šėrų
Ligšiol prię 

Bendrovės prisidėjo jau 52 
šėrininkų. nupirkdami už 
$4055.00 šėrų.

Pasitikime, jogei 
dėjus naujus metus prie 
"Keleivio” Bendrovės prisi
dės šimtai naujų šėrininkų.

Butų geistina, kad kiek
vienas "Keleivio” skaityto
jas paliktų ir ’^Keleivirt” lei
dėju -šėrininkų.
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Lietuva susikirto 
su Lyga.

pasaulio dalis, teikė karei- MpTTIfDC 
viams visokios pašalpos, 1 *1 1
steigė jiems tam tikrų kva- 
tierų, pristatydavo laikraš
čių. knygų, popieros laiš
kams ir tt.
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gumu ir rėmimu užpuolikų 
ant kaimynės šalies.

Kad išrišus lenkų-lietuvių 
klausimą, Lygos Kongrese 
buvo atsiradę tokių nuomo
nių. kad reikia sušaukti spe
cialu Lenkijos. Lietuvos ir 
Sovietų Rusijos atstovų 
konferenciją. Buvo manyta, 
kad rusai i tuos ginčus ne
mano kištis, bet Įteikti Ta
rybai dokumentai, tarp ku
rių priduota ir Maskvos no
ta Lietuvos va’džiai, parodo, 
jog neiaip yra.

Šituos dokumentus Volde
maras Įteikė Tarybai 3 d. 
gruodžio. Tenai yra paduo-, 
ta sutrauka pasikalbėjimo i 
su sovietų valdžios atstovu•

”New York Tribūne” ko
respondentas Courtney pra
neša iš Ženevos daug smulk
menų apie tai, kaip Lietuvos 
atstovai susikirto tęnai su 
Tautų Lygos politikieriais.

Lietuviai stačiai ėmė kal
tinti lygos kontrolės komi
siją Lietuvoj, kad jos pirmi
ninkas, francuzų pul. Char
digny, esąs aiškus lenkų pa
taikūnas ir veikiąs jų nau
dai. Lietuviai senai butų jau 
išgrudę iš Vilniaus Želigov
skio gaujas, jeigu Chardig
ny tam nebūtų priešinęsis, 
pasakė Lietuvos atstovai. Ir 
todėl jie griežtai pareikala
vo, kad rengiamas Vilniaus 
apskrityje plebiscitas butų 
atidėtas ir pulk. Chardigny I Ąkselrodu Kaune. Akselro

..... ......... i Paskutiniu laiku tūli
Lygiai "tokį pat darbą sus vyrukai pradėjo v 

................... * Amerikos lietuvių ka" 
spaudoj ne tik nešvarią i

‘ J . _
stengėsi dirbti ir Amerikos 
katalikų organizacija Knig- 
hts of Columbus (Kolumbo 
Vyčiai). Bet jiems tas ne- 
taip sekėsi. Jų organizacijai 
daug menkesnė ir prie to 
patįs katalikai Amerikoje 

j turi prastą vardą.
Tuo tarpu Y. M. C. A., 

jankių protestonų organiza- 
cija,turėjo nemaža pasiseki- 

I mo ir patraukė prie savęs 
J tūkstančius naujų narių. 
I Dėlto "šventas tėvas” ir 
į įnirto! Dėl to jis ir pradėjo 
Į plūsti savo konkurentus! 
I Jeigu jis turėtų ragus, jis 
Isovo priešus išbadytų!

%
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t

au^ų priegla 
Į Lietuvos Raudon 

DARB ,eira j
’iŽmonių 

ųi "Lietuvos 
‘ taispaudoj ne tiK nesvarią | * mo, tai 

,'lei savo formos agitaciją,’mas butų, 
| bet stačiai ardanti kenks- išsiuntinėl
minga Lietuvos valstybei tiems L 
darbą. priešams.
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iš Lietuvos butų prašalin
tas.

Didžiausis. triukšmas kilo, 
kuomet lenkai padavė vy
riausiai lygos Tarybai rei
kalavimą, kad plebiscito 
plotas Lietuvoje butų padi
dintas. To’iaus jie pareika
lavo, kad balsavimas butų 
liuosas—ne kiekvienas žmo
gus eitų balsuoti, bet visur 
rinktųsi minios ir balsuotų 
tenai visi kartu. Pagalios 
lenkai patarė, kad Želigovs
kio armija Vilniuje nebūtų, 
paleista, bet pildytų milici
jos pareigas plebiscito metu.

Prieš tokius reikalavimus 
lietuviai pakėlė didžiausi 
protestą, nurodydami, 
kad—

1. Lenkų kariumenė atė
mė Lietuvos sostinę Vilnių;

2. Lietuviams neleista 
vartoti spėkos užpuolikams 
išvyti:

3. Lietuviai liko taip ap
sukti, kad plebiscito klausi
me jie neturėtų jokio balso, 
ir visas jų sostinės likimas 
pavesta visai svetimiems 
atėjūnams, būtent Želigovs
kio vadovaujamiems len
kams ir svetimai komisijai, 
kurios karinis viršininkas 
yra francuzas, kurio 'val
džia yra susijungusi su len
kais.

Todėl Lietuvos atstovas 
Voldemaras, kuomet jis bu
vo pašauktas prieš tautų ly
gos Tarybą, akvvaizdoje 
lenkų atstovo Paderevskio 
pasakė, jog padėtis Lietuvo
je dabar yra tokia, kad apie 
plebiscitą Vilniaus apskri
tyje dabartiniu laiku nega'i 
būt nei kalbos. Prie to da jis 
pareiškė, jog Lietuva neno
ri, kad tautų lyga siųstų sa
vo kariumenę Į Vilnių, nes 
pulkininkas Chardigny. ku
ris butų tos kariumenės va
du Lietuvoje, tarnaująs len
kams.

Tarybos pirmininkas Hy- 
mans tuo baisiai Įsižeidė ir 
atsiliepė į Voldemarą labai 
karštai. Bet Voldemaras te 
nenusigando ir lygiai karš
tai pradėjo svilinti atgal, 
kad ir pati Taryba nėra be
šališkas kūnas, bet uždaryta 
organizacija, kuria laiko sa
vo rankose tik kelios galin
gos valstybės ir remia plėši
kišką Lenkijos karę.

Pabaigoj tų karštu ginču 
Voldemaras pakartojo save 
reikalavimą, kad lyga ne 
siųstų savo kareivių i Lietu
vos sostinę. Tarybos pirmi 
ninkas atsakė, kad esąs jau 
duotas "galutinas Įsaky
mas’’ rengtis prie kariume
nė* siuntimo. ‘

Tečiaus nežiūrint šite 
/'galutino Įsakymo”, Žene
voj esama tokios nuomonės, 
kad tolymesnių žingsnių de
lei siuntimo Lietuvon kariu
menės lyga nedarysianti 
Delegatai nujaučia, kad iš
rišti lenkų - lietuviu klausi
mą nėra lengvas daiktas. Jie 
nurodą, jog tai esąs istoriš
kas atsitikimas, kad toki? 
maža tauta taip drąsiai kai- , 
tintų Tautų Lygą neteisin- Amerikos kariumene į visas

Į

Tai ne progresas.
Skaitant- socialistų ir ko

munistų laikraščius, tankiai 
užtinki korespondencijas, 
kuriose sakoma maž -daug 
šiaip? Čia atsibuvo socialis
tų prakalbos; žmonių susi
rinko tik pustuzinis. Iš. to. 
aišku, kiek socialistams pri- 

' jaučia susipratę darbinin
kai ir tt. Taip sako komuni
stų korespondentai savo or
gane. Po komunistų prakal
bų. maž- daug taip pat rašo 
socialistai.

Matomai, vieni ir kiti va-

. das kategoriškai pareiškęs, 
jog sutartis tarpe Lietu
vos ir Sovietų Rusijos turi 

I būt pildoma. O šita sutartis, 
i kuri buvo padaryta da pirm 
' lenkų įsiveržimo Lietuvon. 
4-tam straipsnyje sako, kad 

Į Lietuva neprivalo įsileisti 
savo žemėn jokios svetimos 
kariumenės, kuri yra prie
šinga Sovietų Rusijai. Ir 
prisiųsta Lietuvai bolševikų 
nota ' sako, kad "Įvedimą 
Lietuvon sąjungininkų ka
riumenės. kurie rėmė Jude-

Iničą. Denikiną ir VrangelĮ, dina tuos žmones susipra- 
Rusija skaito laužymu 4-to Irusiais, kuęie nelanko pra' 
sutarties straipsnio.” ‘"kalbų. Tai ne progresas ir iš

Iš to jau aišku, kad jeigu : to džiaugtis negalima.
Lietuva ir sutiktų įsileisti Be to. iš tų koresponden- 
savo šalin lygos armiją. tai,ciju galima spręst. kac 
Rusija su tuo nesutiks. kain vieni. taip ir 

Tarybos pirmininkas pa
lakė Voldemarui, jog lygos 
Tarybai esąs pristatytas do
kumentas. kuris parodas, 
kad Lietuva yra sutikusi da
ryti Vilniuje plebiscitą, to
dėl dabar ji jau negalinti 
tam priešintis. Voldemaras 
atsakė, kad Lietuva nekuo-! 
met tokio sutikimo nėra da
vusi ir todėl tokio dokumen
to lygos Taryba negali turė
ti. o jeigu turi, tai tegul jį 
paskelbia.

Voldemaras pasakė, kad 
ne Lietuva laužo savo žodi, 
bet lygos Taryba, kuri buvo 
apsiėmus paimti savo prie-' 
žiuron Lenkijos geležinke- 
'ius, kad Želigovskiui nebū
tų siunčiama iš Lenkijos ■ 
sustiprinimų, bet to nenada-; 
•ė. Želigovskis atėjo i Vilnių į 
-u 16.000 kareivių, o dabar j 
;au turi apie 60.000 vyrų ar-; 
riją. Esą taip pat liudinin
ku. kurie matė, kaip iš Len-j 
kijos siunčiami i Vilniui 
traukiniai su amunicija ir 
ginklais.

”New York Tribūne” ko- 
es>M>ndentas daro iš to viso 
švedimą. kad jeigu LvgaĮ 
ižsispirs būtinai siųsti i Vii-j 
lių savo kariumenę, tai tar-j 
'e Lvgos *ir Lietuvos galii

spręst, 
kain vieni, taip 
kiti stengiasi pakenkti 

'prakalboms. Tiesa.' kiek so
cialistai darė kliūčių komu
nistų . prakalboms, spaudoj 
to nesimato. Bet kiek komu
nistai kliudo socialistų pra
kalboms. tai gana davinių 
vra ’ iš jų pačių spaudos. 
Reikia pasakyt, jog ir di
džiausias save gerbiantis 
reakcininkas nedrįstų taip 
daryt. Liūdnas apsireiški
mas. Nesuprantu, kam reik 
tos kompeticijos. Nejaugi 
įmes esame vertelgos, speku
liantai! Ne: mes esame po
litinių ir ekonominių parti
jų nariai. Taigi, kaipo to
kie. neturime pakenkt pra
kalboms. Priešingai. — da- 
Įryt taip, kad jos 
I ko<reriausiai.

Kuomet žmonės 
J raka bas — vienų __ _ 
i tuomet jie nuspręs, kuri pu 
|sė tinkamesnė ir geresnė 
dėl darbininkų. Ir kuomet 
jie nuspręs prie kurios nors 
nusės prisidėti, jie ten ir 
prisidės, savo laisva valia, 
nekitaip.

Beto. reikia rengt viešas 
diskusijas, iš kurių pasimo
kins diskusantai ir klausy
tojai.

Taigi, jeigu norime pasi- 
vykti ginkluotas susirėmi- liuosuot iš po alginės vergi
nas. • jos ii’ nuo kapitalo diktatu-

. ___ --------------- jro-;. tai turime eit šitokiu
> • -ii •! - v m r i keliu, o ne tokiu, kokiu iki i OpiCZlUS ISKCIKS 1. B. v. fl» Ljoj ėjome. Tokiu keliu eida- 

jmi? kokiu iki dabar ėjome. 
ikaiD vieni, taip ir kiti pasi- 

įijusime, kad toj didžiulėje 
i salė;e. kurioje prakalbos 

m . Įrengiamos, randasi tik pra- 
ai - a, kalbų rengėjai ir kalbėtojai 

j Tai ir viskas.

I

pavyktų

lankvs 
ir kifų.

Raidės ”Y. M. C. A.” reiš-|- 
tia Young Men’s C’hristian j 
Association, kas lietuviškai: J 
•eiškia: .Jaunų Vyrų Krikš
čionių Draugiją, 
urtinga ir plačiai išsišako- 
usi ku turinė amerikiečių 
aunuomenės organizacija.
Kaip liudija jos vardas, ji 

iegali būt nei socialistiška, 
iei bedieviška, nes nešioja 
rikščionišką vardą.
0 betgi Romos popas šio- 

nis dienomis ją iškeikė. Ji- 
ai perspėja Amerikos kata- 
ikus, kad jie šalintųsi nuo ___ ____ ____,
os draugijos, nes ten esąs ;r Hermanas eina pas kuni- 
ienas tik ištvirkimas ir su- išpažinties.
'uvimas. žiūrint i tą,piešinėlį ir ži-

Pasigirdami, kad jie atsto
vaują plačios Amerikos lie
tuvių katalikiškos visuome
nės reikalus, šie drąsuoliai 

i ne tik norėtų patys vieni vi
sus reikalus Amerikoje val
dyti, bet dar skatina siųsti 
"Lietuvos valdžiai pareiški
mus,” kuriuose stato pla
čiausių reikalavimų, kaip 
ten Lietuvoje tur būt pada- 

j r.vta tvarka. Tai jiems nepa
tinka esamoji vyriausioji 
karo vadovybė ir jie reika
lauja, kad ji butų pavesta 
gen. Silvestrui Žukauskui, 
tai jiems nepatinka Lietu
vos šaulių ir kitgi partizanų 
darbuotė ir jie įeik alau ja, 
kad "Lietuvos kauliai ir kiti 
partizanai butu įtraukti į 
reguliare , armiją.” Reikia 
pastebėti,' jog paskutinis 
reikalavimas pilnai atatin- 
ka ir Kontrolės Komisijos 
pirmininko pulk. Chardigny 
reikalavimui, kuris taip pat 
norėjo, kad arba šaulių or
ganizacija butų visai panai
kinta. arba pavesta karo va
dovybei. Prieš gen. Silv. Žu- 
kauskio paskyrimą vyriau
siuoju vadu turbūt lenkai 
protesto nekeltų.

Toliaus, tie žmonės vėl 
reikalauja, kad paskola bu
tų Steigiamojo Seimo užgir- 
ta, nors nėra jokio pamato 
SteigiaTnam Seimui visi jau 
priimtieji įstatymą! išnau- 
io spręsti. Nepirkusiems 
"bono” jie pataria neduoti 
vizos, tarsi vieno bono nu
pirkimas gali laiduoti, kad 
važiuojąs yra tinkamu pi
liečiu.

Da toliaus, griežtai reika
laujama* kad veikiau butų 
iš Amerikos atšaukta Lietu
vos Misija. Bet šis reikalavi
mas yra jau kiek pavėlavęs, 
nes pačiai Lietuvos Misijai 
•įrašant, senai jau nutarta, 
užbaigus paskolos darbą, 
leisti . misijai grįžti Lietu
von. Lietuvos Misija važia
vo Amerikon tik keliems 
mėnesiams ir nuolatos čion 
būti niekados neipanė. Prie 
Lietuvos paskolos pravedi- 
mo buvo kviestos ir visos 
katalikų organizacijos,* ir 
ios kartu su kitomis darba
vosi prie tos paskolos sukė
limo, o dabar keliamas riks
mas, kad jeigu tik joms vie
noms tas darbas butų paves
tas. tai jis butų senai pada
rytas. Iki šiol Lietuvos Misi
ja ne trukdė jokiai organi
zacijai tą darbą atlikti. Pa
galios, paskolos darbas dar 
'ėra užbaigtas ir esamas 
nrie Lietuvos Atstovybės 
Finansinis Skvrius, kuriam 
pavedama toliaus paskola 
■upintis, mielu 1 noru teiks 
visokios pagelbos, kad tik 
visa paskola butų išpirkta. 
Labai abejotina, ar tąip at
sitiks, nes paskutiniu laiku 
tas karštis prieš Lietuvos 
Misijos darbą yrą pasiekęs 
net to laipsnio, jog kai-ku- 
rie vadovai Inesakysim ko-

Kas gi tada apsiims likti'*ie-..b?t tik ne> ’^vikai) 
Kaltininku?

Laisvės Mylėtojas.> , — ------------------- --
PASTABĖLĖ.

"Laisvės” redaktorius 
j Paukštys davė įsakymą sa
vo gizeliui Lumbiui nupiešti 

i karikatūrą, kuri parodo, 
(kaip Grigaitis, Michelsonas

'uvimas. Į žiūrint į tą,piešinėlį ir ži-
Gal paklausite, kodėl tasjnant Paukštį ypatiškai. man 

tą * organizaciją' rodosi, kad visgi Paukštys 
j greičiau nueis i "kreizių” 

metu.namus, neoru viršminėtos y-X. - L* L
eikunas
ceikia?

Štai kodėl: Karės i (
f. M. C. A. agentai ėio su pa tos išpažinties. /

* ; Darbininkas.

stačiai savo suvažiavime 
vra nutarę, kad Lietuvos 
Misijos nariams jau nebe
būtų išsamdoma salė, jeigu 
iie atvažiuos agituot pasko
los reikalais.

Tai tiek delei Lietuvos 
Misijos, kuri, jeigu eiti 
Chardigny intencijoms, tu
rėtų būti jau senai iš Ame
rikos atšaukta, nes per ją 
tapo surinkta ir pasiųsta 
Lietuvon apie 80 mil. auksi
nu Lietuvos iždui, o pasku 
Lietuvos Gynimo Komitetui 
apie 3 mil. auksinų ir Lietu 
vos šauliams, kurie buk reu 
kia išardyti, apie 2 mil. aūk| 
ginų, neskaitant jau visų kil

U
k

1
MtiFrKŽiŽ

ūdoms ir 
udonam Kry- 

.-o., jeigu jau ”Dar- 
tes” Nr. 142 jado gali- 
N|omenduoti siųsti iš- 

savo laikraščio su 
kparašais ant to 
Valdžiai pareiški- 
fceriausis patari- 
Ikad jis tą iškarpą 
fį lenkams ar ki- lencija ir porodė jenerolui į celencija? 
■etųvos valstybės šalygatviu vaikščiojantį kaž 
fir tegu, tie pareis- kokį žm0Įfų

Juk Lietuvos —-paį jjs visuomet C™ ..
nekontroliuoja vaikšto —čia musų agentas, duot arklius.

- i • • -"“vllS pallCpt-limOL J3IT1 » v jam I
.mones, kurie ant to pa- nors aprėdą kasdien pakeis- lų romus, gatvių kertėse bu- 

apkimo pasirasę: ar jie - - - - ’ ■■

Lietuvos.
. (Tąsa.) pan porucznik ir abu užsi-

—0 kas ten vis vaikšto,— mąstė.
staiga susirūpino Jo’ Eksce- —Tak prosic, Wasza Eks-

—Dabar nėr laiko, tegu 
palauks — ne dideli ponai,— 

—Tai jis visuomet čia ir Jo Ekscelencija liepė pa- 
_ ‘ ** ~~ ’ » > 

—Jus palieptumet jam Važiuojant jam į Radzvi-

. t * - -i- *• . — - į u... dėjo šnipai, šaligatviais sto-
.. J*tljvos piliečiai, ar nej| —Visa bus padaryta, — vėjo žmonių ir šaukė: ’niech' 
|ie lietuviai, ai* ne. Nėra • atšovė šaunus jenerolas ir-žvje naczelnik panstvva.” 

.rarantljos’ Pa£a‘laus 'džengtelejęs pentinais išsi- Visų krautuvių langai buvo
» J

Radzvilų romuos jau jo• « _ • a a a a« a
»

Ties durim Jo Ekscelenci
ja pažino tą patį žmogų, tik 
kitais drabužiais nasirė- 
džiusi.

Susirinkimas buvo smar
kus ir trukšmingas.

Lietuvos dvarponių dau
guma jau buvo gavę iš 3avo 
dvarų pranešimų apie dide-

kimai yfn
Atstovybė __________
ir vištai nežino, kas per vieni 
tie

Juk Lietuvos

■ •

yr

J1
k< d tokie pareisKirnai nebus j0 ekscelencijos papuošti,
fabrikuojami. Niekmgiau-Radzvi
si i yra tas, kad į visą tą 
y] ratingą darbą, u_ 1__Z_
ik i vienas valstybės žmogus 
n gali skaitytis, įtraukia
mi as yra Lietuvos Steigia
mojo Seimo pirmininko ir 
einančio Lietuvos preziden-

su kuriuo

tt

Ali. Stulginskas, kaipo ei
nantis tam tikras valstybės 
alugstas pareigas, šiandien 
nębepridera jau kokiai nors 
vįenai partijai, bet visai 
Lietuvai. Todėl kiekviena 
pastanga išnaudoti tą as
menį savo partijiniems tik
slams yra stačiai smerkti
na, nes a*rdo pačios valsty
bės organizaciją.

Su visais panašiais reika
lavimais butų galima kreip
tis prie pildomosios egzeku- 
tyvės valdžios, kuriuomi 
yra ministerių kabinetas 
arba atskiri ministeriai, bet 
ne prie Steigiamojo Seimo 
pirmininko, kuris visai ne
neša atsakomybės už val
džios darbusl Lietuvoje juk 
yra kita tvarka, negu Ame
rikoje. Reikia priminti, kad 
ir renkamas Lietuvos gyni
mui aukas tie žųionės yra 
užsispyrę siųsti ne ministe
rių pirmininkui, ir ne finan
sų ministeriui. bet Seimo 
pirminiijcui Stulginskui ar
ba užsienio ministeriui Pu- 
rickiui, nes jiedu, mat, yra 
krikščionyis - demokratai.

Čion, Amerikoje, tokie įsi
drąsinę vyrukai gali Lietu
vos Misijos ar Atstovybės 
darbą lyginti su Želigovskio 
ir kitų banditų darbais, nes 
iie žino, jog jiems nieks jų 
burnos neužčiaups. Tečiaus, 
toksai darbas nestiprina 
čion valstybinės Lietuvos 
Atstovybės padėties, bet 
yra įnešęs nemažai trukdy
mo ir delei musų nepriklau
somybės pripažinimo. Lie
tuvos Atstovybei teko jau 
nesyki aiškintis, kad čion 
nėra kitos Lietuvos valsty
bės reika’ų atstovybės, kad* 
yra tik Įvairios, partijos, ku
rios juk negali ant visko vie
naip žiūrėti. Bet mažai to. 
Kad pakenkus Lietuvos at-

pareigas Al. Stulginskio 
irdas. Prisieina nors kar- 

prieš tai užprotestuoti. 
Z-. . 1 • •

ptovui, sąmoningai buvo da- 
’- omi įvairus priekaištai, tai 
kad Lietuvos atstovas bol
ševikams užjaučiąs, tai ne
gerbiąs Amerikos valdžios 
"siuvirineteto” ir tt Delei 
5ių sugalvotų užmetimų bu
vo net stačiai tam tikrose 
vietose džiaugtasi, kad jau 
”j dvi sąvaiti. Lietuvos ats- 
!ovas bus iš Amerikos išpra
šytas.” Kauno "Laisvė” no
riai patikėjo toms pramany
toms čion zaunoms ir kelia 
jau triukšmą. Kuomet įvai-1

Po poros valandų po Vii- laukė visi didikai, 
nių net užtroškę bėgiojo ”” 1 ' ’ ’
laikraščių nešiotojai i r per 
visą gerklę šaukė: Lenkų 
žudynės Kaune! Lenkų žu
dynės Lietuvoj. Ties Lietu
sių komiteto Jangais jau 
prasidėjo mitingas ir legio- 
ninkai suspėjo apspiaudyt 
lietuvių krautuvių iškabas.

R ad z vilų romuos susirin- ’i lenkams smūgi Lietuvoj ir 
ko visi viešį Vilniuje grafai, gresiantį jų dvarams ir tur- 
kunigaikščiai, magnatai ir tams pavojų. Visi ginčijos, 
stambesnieji dvarininkai, karščiavus ir teikė šimtus 
Gatvėmis 
žmonių.

•Jo Ekscelencija vaikščio
jo po salioną trindamas ran 
kas ir klausės minios ūže
sio.

Priemenėj laukė jo pri
imant dar iš vakar dienos 
keletas deputacijų. Bet len
kų valstybės viršininkas ne
skubėjo jų priimti.

—čia dar deputacijos lau
kai, Jūsų Ekscelencija, —

dvarininkai, karščiavus
zujo daugybė įvairių pienų ir sumanymų. 

Jo Ekscelencijos atvykimas 
juos truputį nuramino. Šuk
telėjo tris kart ”niech žyje 
naczelnik panstwa” iri’niech 
žyje polska i litevvska szla- 
chta” susėdo visi tartis. Ta
rės ilgai.

—Mano išmanymu,—tarė 
ilgai galvojęs senas pralotas 
pasipuošęs aukso kryžium 
ant krutinės, — tai reikia ( 
mušt telegramą šv. Tėvui, ‘ 

pranešė nedrąsiai įėjęs ad-- kad jis kreiptus Į santarvės 
mutantas. valstybes leist lenkams pa-

-•-Kokios deputacijos? imt Lietuvą.
—Daug jų. Jūsų Eksce- —O mano .išmanymu, tai 

encija: od ziemi Sejnskiej, stačiai žygiuot Į Kauną ir 
od ziemi Veprskiej, od zie- gana. —patarė grafa/ Kor- 

’ ‘ ’ vin Bik Bikovski.
—Aš taip pat sutinku su 

šviesiausiuoju grafu: perė
jom tris demarkacines Uni
jas, nužygiuosim ir į Kauną, 
—laižės prie grafo nuo Šir
vintų šlėktelė, kurio dvarely 
stovėjo lietuvių kareiviai.

Kunigaikštis Put—Šuazel 
de Gufie patarė tuojaus su
sidėt su Latviais ir leist lat
viams paimt Žemaičius iki 
Šiaulių, o legionams.žygiuot 
į Aukštaičius.

Dar kažkas patarė paleist 
nuo Kalkunų ir nuo Vievio 
po šarvuotą traukinį...

Galop paprašė žodžio pats 
naczelnik panstwa ir visi 
nutilo.

—Gerbiamieji dvarinin
kai. šviesiausieji kunigaikš- 

—Bet jie laukia nuo va- čiai, grafai, kastelianai.

mi Auksztodvorskiei, od 
ziemi... Butrimanskiej, od 
ziemi Aluntskiej, od ziemi...

—Od ziemi Sejnskiej, sa
kai? O, baranie glowv, kiek 
man jie kaštavo’... Rods vi
sa daviau ir legioninkų ir 
kulkasvaidžių, bombų ir pi
nigu. o vienok 60 savo ba- 
ranich glow zložyli. — Ko 
jos nori, tos deputacijos?

—Jos nori, Jūsų Eksce
lencija, priklausyt lenkams 
ir kad butų pašalinti lietu
viai kunigai, lietuvis vysku
pas, uždaryta Seinuos litwo- 
manų seminarija ir kad bu
tų draudžiama šiapus de
markacinės linijos po po- 
gansku rozmawiec.

—Tegul palauks 
dabar nėr kada.

man

f

|«U niukiną. tlUViUVV 11X„:™vr=

rus priekaištai yra daromi U

—r et jie laukia nuo va- < Jai, graiai, Kastelianai. 
kar dienos. Jūsų Ekscelenci- magnatai ir jus, stambes- 

ija; ūkininkai pradeda neri- nioji šlachta, —prabilo į di- 
' mauti. Be to, dar laukia gel- dikus neczelnik panštwa. 
žkeliečių deputacija. Vil
niaus parapijonų atstovai... 
Visi jie nori...

—Visi jie! Kas —visi jie? 
Visi jie švački, prački albo 
urodzeni ze zpolščionej 
dvorskiej akminstrzyni, al
bo ze zpolsczionego urėdą... 
Taip.;. O kur tie tikrieji lie
tuviai, tikrieji krašto atsto
vai?

—Jie atsivedė ir tokių, 
Jūsų Ekscelencija.

—Atsivedė! Bet man rei
kia tokių atstovų, kurie pa
tys ateitų... Atsivedė!

—Kad jie visi arba pabė
go. Jūsų Ekscelencija, arba v • *

—Aš pats esmi lietuvis ir 
myliu Lietuvą, bet niekuo
met nesutiksiu, kad Lietuvą 
valdytų chamai, o ne mes, 
nonai, ir tie chamai dras
kytų musų dvarus, palikda
mi mum tik po 50 dešimti
nių. Kol gyvas, su tuo nesu
tiksiu !...

—Kol gyvi ir mes su tuo 
nesutiksime,— sušuko visas 
susirinkimas ir, pasigirdo 
balsų: do Kowna, do Kow- 
na... (Toliaus Bus) *

vien tik pačiam Lietuvos at
stovui, tai su jais galima ne- 
s ‘ ‘ ‘

NETURI KUR DĖT AGI
TATORIŲ.

Iki šiol Ispanijoj buvo ma
da suimtus agitatorius trem 

„ur pabėgo? Į buržujus ti iš miestų į kaimus. Bet 
pabėgo? dabar pasirodė, kad taip iš-

—Į chamus pabėgo. Jūsų tremti agitatoriai sėja revo- 
* ” • t . liuciios dvasią tarpe kaimie-

Ne, bratku, čių. Todėl laikraščiai prade-
fe

jo'reikalauti, kad valdžia 

kelti protestas Drieš visa ta Vurž«Jai jie, panie porucz- propaganda esanti platina- fertLVrf hIS? "iku- « n®chamai. ma. LaikraJtis Ei Debate”
vra namėee £i kurie ra-‘ ~Tak Jusų Ekscelencija, pataria laikyti agitatorius 
žiiai S ”nfrhininkn” ar ki Pr»wda — mowa ehoc i po- dideliuose miestuose, kur HTo‘b^taib l^.. gospodmrka juos visuomet gali kontro-

Liet. Inform. Biuras, 'chrzesci^mska, - sutiko huoti policija.
/

kyomet delei stokos valsty
binio r —•-------------

tuvos žmonės,

ii
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Maloniai šviečia

“KELEIVIS"
GSUVSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAiTIS 
MKNUMERATO8 KAINA

K KUKI VIS

reikalauja kas jiems pripa
žinta ir jeigu kompanijos 
nesutiks mokesti pakelti, tai 
gali kilti angliakasių strei
kas.

5

ANGLIAKASIŲ 
UNIJOS BYLA.

ĮęOM PANDA paprastai
yra ištikima savo rėmė

jams. Tas apsireiškia jos ge
ru patarnavimu.

Jei musų patarnavimas 
jums kuo nors nepatinka, 
tai praneškit mums, kaip

Prieš vyriausį Suvienytų mes galėtume jį pagerint.
Valstijų teismą dabar stovi
Suvienytų Amerikos Ang
liakasių Unijos (United Mi-

. ne Workers of America) by
la, kuri jau per šešis metus ’
VU v V
ninnoA Vvrian- rr"“ w»th thę post-niuose teismuose, vyriau- Inaster at 8^^ Mass^ on january 
SM)jo teismo nuosprendis da- 5. 1921, as reųuired bx the Act of 
bar bus jau galutinas ir tu- vctu,x;i * lsH *•

Rusijos dai bitiniu) 
skundas.

' buvo negrinėjama mažės-!
• i • T T * I

rėš neapsakomai daug 
šmės netik angliakasių uni-' 
jai, bet ir visoms kitoms; 
darbininkų organizacijoms,f 
nes nuo jo prigulės, ar orga
nizuotų darbininkų streikas 
yra leąalis jų kovos būdas, 
ar ne. * Jeigu vyriausis teis
mas nepanaikins šitoj byloj 
žemesniųjų teismų nutari
mų, tai tuomet kiekvienas 
fabrikantas, kiekvienas žmo 
nių prakaito siurbėlė galės 
skųsti savo darbininkus už 
streiką ir reikalauti sau at
lyginimo už nuostolius.
Taigi į šitą bylą dabar turi 

atkreipę savo akis lygiai vi
si organizuoti Amerikos 
darbininkai, kaip ir jų iš
naudotojai kapitalistai.

Kad nupiešus pilną šitos 
bylos istoriją, reikėtų para
šyti kelias knygas, bet su
traukus ji yra tokia: šeši 
metai atgal, t. y. 1914. ang
liakasių unija Arkansas val
stijoj apskelbė streiką prieš 
Coronado Coal C o. Prasidė
jo žiauri kova. Kompanija, 
konkuruodama su Viduri
nių Vakarų kasyklomis, kur 
buvo 8 valandos darbo ir 
augšta mokestis, užsispyrė 
įvesti pas save 10 valandų ir 
samdyti pigesnius darbinin
kus. Šitoj kovoj organizuoti 
darbininkai parodė tiek pa
siryžimo, kad Coronado Co
al kompanija priėjo prie 
bankroto ir turėjo likviduo
ti savo biznį. Užtai ji pa
traukė angliakasių uniją 
teisman,’ reikalaudama atly
ginimo už pakeltus nuosto
lius. Prie šitos kompanijos 
prisidėjo su. tokiu jau skun
du prieš tą pačią uniją ir 
Pennsvlvania Coal Compa- 
ny. Škųsdamos darbininkų 
organizaciją šitos kompani
jos rėmėsi Shermano įstaty
mu. kuris draudžia vienoms 
biznio korporacijoms daryli 
suokalbius prieš kitas kor
poracijas. Nors angliakasių 
unija nedaro jokio biznio ir 
visai nėra inkorporuota, te
čiaus žemesni teismai pripa-. v . - -
žino ia kalta ir liepė atlygin- Parašai to laiško autorių 
ti. Unija apeliavo į vyriausi neskelbiami, kad nereikėtų 
šalies teismą, betturėjo duo- Jiems nukentėt užtai, 
ti daugiau kaip $1,000.000 -■ ■ • ---•— - —~

Į buvusį andai Londone 
tarptautinį unijų suvažiavi
mą Rusijos Pauralės Profe
sinių Sąjungų atstovai pri
siuntė sekantį laišką:

”Sovietų valdžia, kuri da
bar kontroliuoja visas pro
fesines sąjungas Rusijoj, 
neleido mums nusiųsti savo 
atstovų į tarptautinį darbi
ninkų suvažiavimą. »Todęl 
mes skaitome reikalingu pa
daryti sekamą pranešimą:

”(1) Laisvo ir nepriklau
somo profesinių sąjungų ju
dėjimo šiandien Rusijoj vi
sai nėra. Visas darbininkų 
unijas sovietų valdžia pa
vertė valdžios įstaigomis, 
kurios už kilnius darbinin
ku idealus visai nekovoja. 
Mes sudarome tik tam tikrą 
skyrių (departamentą) abei 
noj biurokratijos mašineri
joj.

” (2) Dabartiniu laiku Ru
sijos darbininkų klesa visai 
negali išreikšti viešai save 
nuomonės, nes sovietų val
džia panaikino visokią lais
vę ir įvedė Rusijoj ekonomi
nę ir politinę vergiją.

”(3) Rusijos profesinių 
sąjungų vadai yra aštriai ir 
žiauriai sovietų valdžios 
persekiojami. Daug jų buvo 
sušaudyta, daug aar tebesė
di kalėjimuose ar šiaip kur 
ištremime. Jeigu Rusijos 
darbininkų judėjimas butų 
nepriklausomas nuo val
džios, mes, kurie dirbom ir 
dalyvavom Rusijos profesi
nių sąjungų judėjime per 
daugelį metų* esame giliai 
Įsitikinę, kad Rusijos darbi
ninkų klesa šiandien butų 
atstovaujama šitoj Londono 
konferencijoj ir prisidėtų 
savo spėkimis prie kitų šalių 
darbininkų kovos, kad pa- 
liuosavus proletariatą iš po 
kapitalo vergijos.”

vertės užstatą, kaipo užtik- PATI VALSTIJA KASA
• a. V I V • i _ • _rinimą, kad žemesnio teis

mo nuosprendi išpildys. Ir 
jeigu vyriausis teismas da-

SAU ANGLĮ.
South Dakotos valstija 

atsidarė sau anglių kasyklą
bar to nuosprenczio neP^*, kasa sau an ėdį pati. Tai 
naikins, unija turės- tuos pi- vjenatjnė valstija Ameriko- 
nigus k°mpamjai užmokėti.|- ^ j tsisakė imti anglį 
Pagarsėjusio j Danbury’o
kepurninkų unijos byloj tei- iš privatinių kompanijų. Ji 

, • i * nupirko 190 akrų žemčs ir
* •• i ^1 ■ T.pasirodė, kad po visu tuounijistą skyrium. Čia kalti-,pIotu storas klodag 

narna visa organizacija.. Tai |jes Angliakasiams valstija 
gi vyriausis teismas turės: paSįaįg geru namų, suvedė 
nuspręsti, ar galima orgam- !e]e|ętros šviesa, įtaisė mau- 
zaciją kaltinti. • jyjjgg su karštu vandeniu ir
- ------- —- " —1 daug kitokių parankumų,
AREŠTAVO 60 DEGTIN- nutiesė dviejų m vii u gele-

DARIV MIŠKUOSE. žinkeli nuo kasyklų iki Hąy- 
Wisconsino valstijos miš- nes miestelio ir greitu laiku 

kuose blaivybės agentai už- (tikisi aprūpinti savo angli- 
klupc per Kalėdas ant Hur- mi visas visuomenės įsfcH- 
ley miestelio, kur gvvena ’ gas savo ribose. Prie kasyk- 
daugiausia miškų darbinin- lų valstija parduoda anglį 
kai, ir užtiko pridaryta dau- po $3.50 už tona ir da pati 
gybę degtinės. Suimta isvi- pristato ją iki Chicagos, 
so apie 60 žmonių ir konfis- Milwaukee ir St. Pąul gfelė- 
kuota du vežimu degtinės. žinkelio linijos. z jau nenori

unijistą skyrium. Čia kalti*

DARIŲ MIŠKUOSE.

kuota du vežimu degtinės. • •

AUDEKUNRS PRADE* 
DA GERIAU DIRBTI.

Bet algas kėtina da daugiau 
numušti.

Lawrence pusiau oficia
liai paskelbta, kad nuo 1 ba
landžio audėjų algos bus da 
daugiau numuštos. Nuo 1 
balandžio algos busiančios 
tokios, kokios buvo pirm ka
rės. Jeigu taip bus Lawren- 
ce, tai,veikiausia taip bus ir 
kituose atidimo pramonės 
centruose.

Reikia pasakyti, kad šio
mis dienomis visęs audekli
nės, išskyrus tik American 
Woolen dirbtuves, sykį jau 
numušė savo darbininkams 
22 ir pusę nuošimčių? mokes- 
ties.

Algas numušus, Lawren- 
ce buv6 paskelbta, kad nuo 
šio panedėlio pradės dirbti 
pilną laiką jau beveik visos 
audeklinės.

Unijų vada? sako, kad vien 
tik sunkus darbininkų padė
jimas verčia juos grįžti ant 
mažesnės algos, bet kaip tik 
audėjai po šitos bedarbės at
sigriebsią, jie pradėsią kovą 
irieš algų apkapojimą.

Penkiolika tūkstančių 
•Fall River audėju, kurie pa
staruoju laiku buvo be dar- 
’io, pereita nėdėldienį taipgi 
nutarė priimti numušta mo
kestį ir gijžti darban. Šį pa- 
’edėii tenai atsidarė jau 19 
dirbtuvių, kurios pastaruo
ju laiku stovėjo uždarytos. 
Xeturios jų eis pilną laiką, o 
kitos dirbs po 2,3, 4 dienas į 
<ąvaitę, pakol daugiau už- 
akymų gaus.
Saleme ir Peabody’je šį 

janedėlį taipgi sugrįžo apie 
2,000 darbininku. Naumke- 
ig Mills Saleme ir Danvers 
B’eacherv Peabody’je dirbs 
lilną laiką.

Abelnai imant, nuo Nau
jų Metų audeklinės pradėjo 
udėti daug geriau, tik gai- 
a. kad tarpe pačių darbi- 
rinkų prasideda nesutiki
nai : Lav/rence organizuoti 
sudėjai skilo ir viena dalis, 
iidesnė, pasiliko prie seno- 
ios unijos, o kita dalis, ma

gesnė, Benui Legere vado
vaujant, sudarė ”0ne Big 
Union” skyrių. Šita ’’0ne 
Big Union”, tai buvusi Į W. 
W., arba tiesiog, kaip lietu
viai sako, ”aidoblistų” uni- 
a.

Pereitą nedėldienį Saleme 
buvo suvažiavę ir kitų Es- 
sex pavieto unijų atstovai 
iptarti, ar nevertėtų prisi- 
lėti prie tos ”Vienos Dide

lės Unijos.” Suvažiavo išvi
so 174 delegatai, atstovau- 
lami 100,000 organizuotų 
darbininkų. Buvo ir Legere, 
los ”One Big Union” orga- 
įizatorius, bet ką suvažia

vimas nutarė, mums neteko 
sužinoti. i

Tai taip yra su audėjais.
Rubsiuvių padėjimas tuo 

tarpu išrodo daug blogiau. 
Darbdaviai susiorganizavę į 
trustą nutarė numušti rub- 
siuviams mokestį ir pakrik- 
dyti jų organizaciją. Darbi-' 
ninkai nenori tani pasiduoti 
r daugelyje vietų apskelbė 
streiką, bet kova labai sun
ki, nes pastaruoju laiku jie 
mpžai dirbo.

Tuo pačiu laiku* kietosios 
anglies maineriai irgi veda 
<ovą su savo išnaudotojais. 
Hazletono miestelyje, Penn- 
sylvanijoj, jau ilgas laikas ; 
<aip eina konferencijos tar
pe darbdavių ir darbininkų ' 
atstovų delei algos klausi
mo, kuris jau beveik metai 
aiko kaip rišamas ir vis ne- 
šrišamas. Wilsono paskirta 
comisi-ja andai pripažino 
makleriams 17 nuošimčių 
daugiau algos. Šitas pakėli
mas turi skaitytis nuo pe
reito bahndžio mėnesio, bet 
kasyklų savtoiakai ir iki 

da moka sęną algą. Mat 
dabar, kromet’-rsur algos: 
puola, kasyklų bąrobAHcėlti 

§ėt ^nglįakasiai

HOOSICK RALLS, N. Y. 
Mašinistų streikas.

Jau penktas mėnesis kaip 
streikuoja mašinistai Wal- 
ter Wood Mfg. Co. Dirbtu
vės bosai nori sulaužyti uni
jų, bet iki šiol jiems tas ne
pasisekė. Darbininkai laiko
si vienybėj , ir tikisi kovą 
laimėti.

Darbininkas.

Pajieskojimai
Aš, Domininkas Mažrimas, pajieš- 

kau savo pačios Kleofos, kuri pabėgo 
nuo manęs 21 A spalių, šių metu, pa
imdama 1000 dol. pinigų. Ji paeina iš 
Kauno radybos. Telšių apskričio, Ila- 
kių miest, tamsių plaukų, žydrių akių 
ir apie 4 ir pusę pėdų ūgio. Ji prasi
šalino su Ignu Aleksiejų, kuris paei
na iš Kauno rėd., Aleksandra vo aps.. 
Rokiškės parapijos, Pečių kaimo. Jis 
yra gyvanašlis, turi šviesesnius už jų 
plaukus, žydrių akių.

Čionai jų paveikslai. Kas pirmas 
apie tokią porelę praneš, tam skiriu 
825 dovanų. ♦

Mieloji Kleofata, sugrižk pas ma- 
ne, aš už viską dovanoju. O jeigu jau 
taip nenori su manim gyventi, lai 
nors diyprsą paimtume. Jei nemisiini 
grįžti, nors laišką parašyk. (54) 

. D. Mažrimas
31 Htfdson avė., Brooklyn, N. Y.

Paiieškau dėdžių Juozapo, Anta
no,- K- stantino ir Levono Gėčių, Kau
no gub, Telšių apskr, Ilakių parapi
jos, Giesalių kaimo. Pirmiau jie gyve
no Brooklyn, N. Y. Meldžiu atsisaukt 
arba kas apie juos žino pranešti.

. Kazimiera Miikitaitė
37 Beacon st, Stoughton, Mass.

Papieškau draugo Jono Petraičio, Pajieškau Aleksandru Jonaičio, gy- 
Kauno rė(į., Raseinių apskr. Bebirų veno Rumford, Ne., turiu svarbų rei- 
iaimo. Pirmiau jisai gyveno Water- kalą, kas apie jį žino malonės praneš
im ry, Conn., dabar nežinau, kur ran- ii arba pats lai atsišaukia. (2) 
dasi. Meldžiu atsišaukti arba kas ži- Juozapas Trosas
note pranešti, už ką busiu labai dė- P. O. gox 62, Derby, Conn. 
kinga. (2) .------------------------- ----------------- ;----

Alena Mačulikė ' 1 Pajieškau savo moters Elzbietos
962 N. U'amock st. Philadelphik, Pa Steponavičienės, kuri pasidavus Elz- 

- — ........ - ■ l>ieta Valaitis. Ji pabėgo su Antanu
Pajieškau dviejų savo švogerių An- Zdanevičium rugpiučio mėnesy, 1919 

tano Žemaičio ir Jono Kriaučiūno, m. iš Northampton, Mass. Girdėjau, 
Abudu Suvalkų gub., Mariampolės gyvena Rochester, N. Y. Meldžiu atsi- 
.pavieto, čystos Budos gmino, Sasna-, šaukti, nes aš —“ ’ ' ' 1 ’ - J '
»os parapijos. Nedelbrzio kaimo. Try- ’ 
lik a metų atgal gyveno Škotijoj, o da
bar nežinau kur jie randasi. Turiu 
labai svarbų reikalą, todėl meldžiu 
atsišaukti arba kurie žinote pranešti, 
už ką busiu labai dėkingas. (1)

Motiejus Korbuta 
Wistville N. S. Canada.

REIKALAVIMAI.
Reikalinga mergina arba moteris 

prie namų darbo, prie mažos šeimy
nos. Mokestis 30 dolerių ant mėnesio

1 ir daugiau, taipgi pragyvenimas. Ma- 
i lonėkit atsišaukti. -J. Peiwalos

Pajieškau brolio Kazimiero Lapeno 
ir pusbrolio Juozapo Lapeno iš Teter- 
vėnų sodžiaus; taipgi pusbrolio Petro 
Sargevičiaus ir draugo Petro Petke
vičiaus, visi Kauno rėd., Panevėžio 
-ipskr., Pasvalio parapijos. Meldžiu 
atsišaukti arba apie juos žinantieji 
praneškit, už ką busiu dėkingas. (1) 

Emelekas Lapenas
1610 Washburn st., Scranton, Pa.

Pajieškau draugo Jurgio Jodino. 
Kauno rėd.. Rokiškio apskr., Astravo 
kaimo, pirmiau gyveno West Virginia 
dabar nežinau kur randasi. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žinot malonėkite 
pranešti, turiu svarbų įeikalą iš Lie
tuvos. ' Karolis Dagis (1)

160 —loth st, Nortii Chicago, III.

Pajieškau draugo Juozapo Milkevi- 
■ iaus. Vilniaus rėd., T -akų apskričio, 
Stakliškės miesto; pirmiau gyveno 
Conn. valstijoj, dabar nežinau kur. 
T rašau atsišaukti arba kas žinot pra
nešti. John Butkevičius (1)

45 Harding st., Cambridge, Mass.

Pajieškau brolio Jono Kalasinsko, 
apie 18 metų Amerikoj; Suvalkų gub 
Mariampolės apskr, Garliavos par.. 
Grabvės kaimo. Kas apie ji žino malo
nėkit pranešti arba jfats lai atsišau 
l ia, yra svarbus reikalas. (1)

Kazimieras Kalasinskas
P. 0. Box 13, Hudson, Wyo.

Pajieškau švogerio Vinco Barkauc 
ko. iš Lietuvos Suvalbų gub., Ma 
riampolės apskr., Liudvinavo valse, 
p'rmiau gyveno Scranton, Pa. Ka 
ap:e jį žino malonės pranešti arb 
pats lai atsišaukia, yra svarbus rei 
alas. Alekas Daminik (3)

P. O. Box 23, Melrose, Conn
Pajieškau savo buvusios draugė 

Kazimieros Tamošiūnienės (po tėvai; 
L-ipačinskiutės), kuri prasišalino nu< 
manęs 15 d. spalių, 1920 m, pasiim 
dama 50 dol. ir 2 mergaites Megut< 
) 1 metų ir Aldonelę 10 metų. Tode 
kre:piuos i visuomenę, kad man p ra 
neštų, kur ji randasi. Taipgi praneši 
visuomenei, kad nuo tokios vpato.-

I, 
, šaukti, nes aš pasidaviau į teismą dėl 
persiskyrimo. Jeigu kas api> ją žino, 
meldžiu duot man žinia, uz ką busiu 
labai dėkingas. (53)

B. Steponavičius
383 Pąrk st., Hojyoke, Mass.

Pajieškau brolio Antano Gudo, pa
einančio iš Žarėnų parapijos, Tarvi- 
<lų sodos. Rygoj buvo apsivedęs su 
Vesulaile iš Dusulių, Papilės apygar
dos. Dabar jo moteris Marta mirė ir 
duktė Stepanija dideliam varge. Mel
džiu atsišaukti arba kas toki žino 
pranešti. Yra ir daugiau svarbių rei
kalų. (2)

Aleksas Gudas
16 E. 113 pi.. Chicago, 111.

818 W. Washington avė. Du Bois, Pa. ’

REIKIA :M» DARBININKŲ
Kurie moka lietuviškai rašyti. Pirma 
atrašykit laišką ir pažymėkit kurie 
nori dirbti Lietuvoje ar Amerikoje. 
Tada gausit visas informacijas. (2> 

A. M avi kas
793 Bank st., Waterbury, Conn.

PRIEREIKALINGA MERGINA
NAMŲ.

Tik trys ypatos. du dideli ir 
metų mergaitė. Mokestis $35 
mėnesyje, valgis ir kambarys. Malo
nėkit atsišaukti. (1 /

A)ex Rinkus
18 Spring st., Union City, Conn.

viena 4 
iki $40

APSIVEDIMAL
Pajieškau gyvenimui draugės, kuri 

mylėtų linksmą ir laimingą sau vyrą 
turėt ir važinėtis autorriobilium, nesi
rūpinti . 
šaukti, atsakymą suteiksiu kiekvie 
nai.

2905

jokiu darbu. Meldžiu atsi

S. V. J.
S. Washington avė., 

Saginaw, Mich.

NUO $50 IKI $100 J SAN VAITE.
Žednas vienas gali užsidirbti. Paty

rimo nei mokslo nereikia. Kreipkis 
prie mus,.o pastosi biznierium. (55) 

STRIUPAS CO.
90-92 Ferry st.. Newark, N. J.

Paiieškau pusseserės Marės Arba- 
čauskienės- Bernočiutės. Suvalkų rėd. 
Brazavo kaimo. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie ją žinote pranešti, už 
tai busiu labai dėkinga.
Magdalena Juodienė- Bendoravičiut-i- 

50 Winter st, Vorcester, Mass.

Pajieškau sesers Marės Ramanauc- 
kiutės, Suvalkų gub.. Gudelių va’s., ir 
kaimo. Taipgi pajieškau dėdės Kuda- 
rausko. Turiu .svarbų reikalą. (2) 

Magdė Ramanauckiutė
1925 Vraget All. SS. Pittsburgh, Pa.
Aš, Domicėlė* su savo vyru Petru 

šniru ir brolis Lattislovas Valiauga, 
pajješkom savo švogerio Povvlo Vai- 
šučio ir seselės Veronikos. Jie paeina 
iš Rašoliškių sodžiaus, Zielvos vaisė., 
Ukmergės pavieto. Švogeris Stanislo
vas parvažiavo j Lietuvą. Aš labai 
norėčiau susirašyt su sesele. Jie pir
miau gyveno Detroit, Mich. Kas žinot 
jų adresą, praneškit mums, už ka bu
sime labai dėkingi. (2)

Petras Šniras
1520' Grant st, Gary. Ind.

Pajieškau pusbrolio Siivestro Bau
bino, Ežerėnų apskr., Salako valse., 
ir parapijos. Pretkunu sodžiaus. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie jį žinot 
nan pranešti, už ką busiu'labai dė

kinga. ,
Antanina Kurpaičiutū .

171 West st, La w nence. Mass.

Pajieškau brolio Felikso Žakavi- 
čiaus ir švogerio Antano Davidavi- 
iaus. Jiedu paeina iš Kauno rėdybos, 

Vilkmergės apskričio, Meldžiu atsį- 
šauktiĮ po šiuo adresu: (2)

Ona Žakavič
64 Valley sto Wallingford, Conn. .

Aš. Ona Gelgočiutė- Grabauskiene, 
pajieškau savo brolio Kazimiero Gel- 
goto. Suvalkų rėdybos. Vilkaviškio 
npskr.. Bartininkų valsčiaus ir kaimo. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie ji ži
no pranešti, už ką busiu labai deki n 
sra. (2)

Ona Grabauskienė
4811 Belwidere avė., Detroit, Mich.

Pajieškau draugo Jono Saulėno, 
girdėjau gvvena Lewiston, Me. Turiu 
svarbų reikalą, todėl meldžiu atsi
saukt. Chas M'ilkas

15 JJorris st, W. Lynn, Mass.

Pajieškau dėdės Ignaco Bakučionio, 
Kauno rėdybos, Ukmergės pavieto. 
Pabaisko parapijos, Sergelų kaimo.- 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį . 
žino pranešti šiuo adresu :

Veronika Ručiskytė
Box 114, Hagaman, N. Y.

Pajieškau Domipiko Matikonio. 
Kauno gub., Kupiškio apskr.. Darpių 
kaimo, pirmiau gyveno Pittsburgh, 
Pa. Meldžiu atsišaukti arba kas anie 
jį žinot man pranešti, nes turiu labai 
svarbų reikalą.

Juozapas Matikonis
80 Melrose ave^ Montello, Mass.

apsisaugotu, nes ji netinkama šeimy 
niškam gyvenime. Už pranešima api< 
ją busiu labai dėkingas. (53) 

A. Tamošiūnas
147 Second st., Girardville, Pa.

.. Ąš, Kazimieras Jokubauskis, pa 
■ieškau savo pusbrolio Jono Jokubau 
■kio. Kauno gub., Raseinių pavieto 
Kaltinėnų miestelio. Keli mėnesiai at 
eal girdėjau, kad jisai gyveno Ulinio 
valsVjoj. Taipgi pajieškau Boleslov 
Blinstrupo. tos pačios gubernijom 
pav'eto S r parapijos. Kulijų .kaime 
girdėjau kad gyveno Illinois ar Penu 
-.ylvanijos valstijose. Meldžiu atsi 
šaukti arba kits apie juos žino praneš 
ti šiuo adrešu: <3)

Chas Jacubs, Red House, Nevada.

Pajieškau .Jono Vitkausko. Kaun< 
c ub. Vilkmergės pavieto, Traškum. 
parapijos, Gailutiškio viensėdžio. Tu 
riu svarbų reikalą, meldžiu atsisaukt 

Joseph Vitkauskas (4)
1055 E. 78 sL, Cleveland. Ohio

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Turiu kapitalo. Vaikyn'us meldžiu ne- 
rasinėti. (2)

Joseph Waitkus
234 E. 12th st, New York, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
>e skirtumo tikybos, nuo 19 iki 28 m, 
;ad butų siuvėja ir mokėtų angliškai 
■ašyt. Aš esu siuvėjas (kriaučius), 
uriu savo dirbtuvę, biznis eina gerai, 
'.aiškus rašykit angliškai. (24 •

Taylors
Box 10. Grayslake, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
uo 22 iki 28 metų, be skirtumo tiky- 

>os. Geistina kad butų lietuvaitė. Aš 
•su 27 metų- Su pirmu laišku meldžiu 
•risiųsti paveikslą, kuri pareikalavus 
rąžinsiu. Jonas Serata
3349 St. Clair avė., Cleveland, Ohio. 

—i--------------------------------- •------------—
Pajieškau apsivedimui merginos 

uo 20 iki 25 metų. Aš esu 37) meto 
aikinas, laisvų pažiūrų. įKatra myle- 
ų apsivesti, meldžiu atsišaukti, pri- 
iunčiant savo paveikslą. Atsakjįjną 
luošiu kiekvienai ir paveikslą sugrą
žinsiu. (55)

J. F. Laivet
Box 27, Clearcreek, Utah.

Pajieškau atpsivedimui merginos 
rba našlės ne jaunesnės kaip 23 m. 
• nesenesnės 30 metų. Aš esu 35 m. 
aikinas, mainerys, gerai uždirbu, 
•aunu po 150 dolerių kas dvi sąvaite. 
(enoriu merginos arba našlės tur
ingos, bet protingos, nepaisau, kad 
>utų ir su vaiku. Meldžiu atsišaukti 
risiunčiant paveikslą. (53)

Paul Katrunas
Box 40, Woltpit, Ky.

Pajieškau apsivedimui mergino.-/ 
rba našlės be vaikų, nuo 20 iki 30 fn. 
uri mylėtų gyventi šiltame krašte 
arp vandenų, ant salos. Su pirmu 
aišku meldžiu prisiųsti paveikslą, at- 
akymą duosiu kiekvienai. Vaikynus 
■leidžiu nerašinėti. Adresuokit šitaip: 

Wm. Backis
'•o. D 3rd U. S. Engineers Schofield 

'Jarracks. Havaiian Territory.

Pąiieškau apsivedimui merginos 
arp 20 ir 27 metų, laisvų pažiūrų; aš 
su vaikinas 27 metų, turiu gera dar
ią ir malonėėiau su pirmu laišku 
ad mergina prisiųsto paveikslą. At- 
akymą duosiu kiekvienai ir paveiks- 
a pareikalavus grąžinsiu. Vyrai lai 
erašinė’a. P. N. D. (3)
Box 102, Short Creek, W. Va.

PARDAVIMAI
PARSIDUUOA FAUNA.

ši farma tuojaus turi būt parduota. 
115 akrų žemės, 30 akrų dirbamos, vi
sa kito ganyklos ir miškas, 5 melžia- 
moĮ karvės, 1 arklys 170 višty. veži- 
mai ir visokį kiti reikalingi padarai, 
puiki 8 ruimų «tuba su piazais, geni 
bamė, vištininkai beveik kaip ir nau-
A*- ^artna randasi tik 2 mylios nuo 

didelio pramoningo miesteno. Arti 
mokyklos,^ krautuvės, bažnyčios, jfe- 
ras šaltinio vanduo. Parsiduoda už 
4200 dolerių. J nešt reikia 260(1 dole
rių. Tai yra auksinė proga. Rašykit 
tik angliškai.

Nathan Weisler‘s Far« Ageaey
9 School st., Danielson, Conn.

GARBES VAINIKAS
Brangus broliai, ir sesutes, jeigu 

norite, kad jūsų giminės Lietuvoj 
pintu garbės vainiką, tai siųskite 
brukuotus laiškus. Aš parduodu dru- 
kuojamas mašinėles pigiausiai, nes 
esu agentu didžiausių kompanijų. 
Taipgi reikale išdrukuoju laiškus ir 
išmokinu drukuoti. Toliau gyvenan
tieji klauskite informacijų laiškais 
Kurie, norėtumėt išdrukuot laiškus! 
ateikite nedėldieniais. < 1 >

Stanley Pocius •
419 Second st., So. Bcston. Mass.

; ŽMONES, TEMYK1TE.
, zejus brangenybei pragyvenimo, 

(.augelis jūsų plaukiosite po mares be 
jokios mislies ir tas plaukiojimas 
jums daugiau atsieis. Jeigu jus norite 
gauti.. teisingų žinių apie vakarines 
valstijas, kaip tai Wyoming. Colora- 
do, Idaho, Utah, Washington, Mont
ana, Ui įdėkite į laišką 1 dol money 
ornerj ir pnsiųskite mums, o gausite 
teisingą atsakymą apie visokius pub
likos darbus ir žemes, kiek tik mes 
anom.

Information Bureau of West 
S. ZUEY (3)

P. O< Box 456 Sheridan, Wyo.

KIŠENINIAI PEILIUKAI.
Turime labai dailių kišeninių pei

liukų, su dviem moteriškais paveiks
lais ant kotelių. Prisiųsldt 3 dolerius, 
o apturesit peiliuką. Kam nepatiks, 
sugrąžinsime pinigus. — fli 

F. Kozmus
S. S. Rutland, Mass.

Aš. Putras Samulevičia, pajieškau 
savo brolio Napoleono Samuleviėiaus 
ir sesers Onos Samulevičiutės. Kau
no gub.. Rokiškio apskr., Skapiškio 
parapijos, togų sodžiaus. Meldžiu at
sišaukti. (1)

Petras.- Samulevičia
381 Grand st-, Jersev City. N. J.

Pajieškau Adobaus Untanėno. Šven
čionių apskr, Tverečiaus valsčiaus. 
Saplių sodžiaus. Jis pats lai atsišau- 
Eia arba kas apie jį žinote praneškite, 
už ką busiu jums labai dėkingas. Jarr» 
yra labai svarbus laiškas iš Lietuvos 
nuo Baltramiejam Vaičiūno. (4) 
.. , A. Šniras,

449 Cardoui avė,
(4)

Detroit, Mich.
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Pajieškau apsivedimui merginos 
uo 22 iki 25 metų amžiaus arba naš- 
•s nuo 30 iki -Jų metų. Kuri mylėtu- 
>et linksmų gyvenimą. atsišauki! 
uojaus. Malonėliau, kad su pirmu 
rišku prisiųstumet ir paveikslą. Aš 
su 27 metų. (2)

William S. Hart
’. O. Bos 218, Burdine, Pa.

Pajieškau apsivedimui užaugusios 
įerginos arba, našlės, ne jaunesnės 
aip 39 ir nesenesnės 50 metų- Turi 

•ut ramaus budo ir mylinti ramų gy- 
enima ir turi mokėti skaityti nors 
etuviškai. Meldžiu atsišaukti šiuo 
.dresu: Į-----’

443 Mass. avė, Cambridge 39 Mass
J. L Raudis 1D

PATARMkS merginom
APIE LYTIES DALYKUS

Parašė M. H. Sanger. Knyga pa
puošta tam tikrais paveikslais. Išlei
do F. J. Stropienū, prir-ngdamą nau- 
lihgų patarimų ir moterims. Kurios 

dar neturit minėtos knygos, tuo jaus 
užsisal.-ykit. Su užsakymais siųskit'ir 
pinigus, money orderi arba popierinį 
dolerį, ant vardo

F. J. STROPUS
30 Broadaay. So. Bostou, Mase.
Agentams duodame gerų nuošimti.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knygą 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygu
tėje' aprašoma visokias vaistiškas žo- 
esn šaknis, žiedai ir tL, nuo kokių U- 
,-ų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti bile aptiekoje. Apart to, 
.•ra daugybė gerų pamokinimų, slap
tybių, ir receptų. Tokia knygutė yra 
(ožnam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽUKAITĖS (35)
451 Hudson ave„ Rochester. N. Y.

LIETUVOS LAIVYNAS
Visokį banditai lyg erkės lenda į Lietuvą ir siurbia jos 

kraują. Bet Lietuva erkes priputosiąs kraujo sutraškys. 
Nepavyks nė dvarponiams nė Lenkams užsėst ant spran
do Lietuvos žmonių. O laivynas visuomet gelbės Lietu
vai atsikelt iš vargo ir iš pelenu. Togi delei

Jeigu nori, kad Lietuves vėliava plevėsuotų ant jūrių;
Jeigu nori savu laivu pasivažinėti Lietuvon;
Jeigu įdomauji užjurire pirklyba;
Jeigu nori kad paštas reguliariai eitų tarp Lietuvos ir 

'Aknerikos; Jąigu nori kad tavo siuntiniai ir pinigai 
greitai pasiektų gimines Lietuvoje; Jeigu nori pats 
dalyvauti Lietuvos prekyboje ir turėti gerą pelną;

Jeigu nori prisidėt prie atkėlimo Lietuvos iš bėdų ir 
vargo, tai skubinkis pirkti akcijas Lietuvos Garlai
vių Bendrovės.

Akcija su 10^č padengimui organizatyvių išlaidų (sur- 
pluso) kainuoja $33.00. Kas penkios akcijos duoda vie
ną balsą Lietuvos Garlaivių Bendrovės,reikaluose.

Lenkai ir Rusai siūlosi Lietuviams stkavais laivynais; 
argi mes lietuviai busime žiopliais ir rerw.ime tuos, kurie 
Lietuvą nuengt stengiasi? Gana svetimiems dievams 
prisitarnavome, pradėkime dirbti labui Lietuvių tautos 
bent sykį!

Visais Lietuvos laivyno reikalais kreipties reikia pas 
Lietuvos Garlaivių Bendrovės Generalį Agentą.
Dr. J. ŠLIUPAS. Ifl9 N. Main Ave„ SCRANTON. PA.
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Gerb. Muzikos vadų, solistų ir choris
tų domai. *

NAUJOS DAINOS.
Parašė A. A LĖKSI S.

Keturios gražios dainos vienam 
balsui prie fortepiano:

L Medės uždegta kratinė .... 65c.
2. Graži čia giružė • •....................5Oc.
X Ak. myliu lave................  75c.
4. Visuomet širdis surakinta . 166c.
Dvi skambios (maršai) dainos miš- 

,am chorui:
5. Mes grįšim ten...........................75c.
6. Ginkim šalį Metu vos - -____ 50c.
Senesnieji leidiniai;
7. L. V. Hymnas. mišr. chorui 25e.
8. Meilė, vienam bals, ir pianui 40c.
Reikalaudami malonėkit adresuoti: 

A. ALEKS1S (1)
. 657 Josephipe avė.. Detroit, Mich.

Skaitykit ir platinkit tėvy
nės gynėjų laikraštį 

“TRIMITĄ”!
"Trimitas” kas sąvaitt lankydamas 

savo skaitytojus, parneš jiems įvai
riausių naujienų apie politiką ir karo 
>adėtį, pasakos apie musų karžygius- 
(ariumenę, šaulių partizanu žygius 
fronte, apie musų priešo nedorus dar
bus ir klastas.

"Trimitas” duos įvairiausių pamo
kinimų ir patarimų, reikalingų kiek- 
-ienam Tėvynės gynėjui žinoti.

"Trimitas” dės gražių eilių ir karo 
dainų, apysakų, atsitikimų ir feljeto
nų iš kovų lauko ir pačių kovotojų 
gyvenimo.

"Trimitas” eina 34 puslapių knyga- . 
lėmis, papuoštas gražiu viršelių, žada 
pradėti eiti paveiksluotas.

Adresas ;< "Trimito” Redakcija ir 
Administracija, Kaunas, Laisvės Aid* 
ja 26.
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ko Prošepanas ir visu kor* mokino savo vaiką prieš kai Dr. Vojan. žymus autonte- A. Ermskag. — Jūsų dai-
a ■. 1 —■^—8

pusu išsitiesė į purvyną, ir Tiesiant k$ nors visuomet du tas geografijos ir istorijos na^ netilps, 

suteiks jums atsakymą be tilpo šiame numeryje, tilps ; i
nebesusivaldydamas paleido j kartu apie tai gerai pantis- klausimuose, su mi^u noru Visieos, kurių raštai ne- ; 

—Papa! — staiga sušuko, jokio užmokesčio. Rašykit j sekančiuose, 
vaikas.

—^l'sss... pirm negu saky
si, dar kartą apie tai gerai 
pamislyk—perspėjo tėvas.

Kiek j«ityĮėjęs vaikas sa
ko:

—Papa, aš jau pamislinau 
du kartu ir dabar jau esu 
tikras, kad tavo žiupono 
skvernas dega.

Cibukas.

garsą, kokio dargi šiek tiek lyt.
civilizuoti kompanijoj ven- A *gia.

—Fe, prošepana — paste
bėjo viena ponia, kada šis 
atsistojo.

—To nic nie z naci 
strachu ir ne tai atsitinka 
—stengėsi 
koktu ūpą.

—To nie ze strachu. leč z 
' hononi, — pareiškė Proše
panas ir vėl ėmėsi ponioms 
asistuoti.

Joseph Triner Company, 
1333-45 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

Redakcijos Atsakysi!
J. K.

nos, netilps.
— Jūsų eilutės silp-

i!.
— ; >

TIK VYRAMS! 1 I j
Turime labai gražių iš Fmncijoa < ! 

moteriškų artistiškų paveikslų. Pri- I ! 
siųskite 2 doleriu, • apiaikysit 8 to- p 
kine voiVelti c? (53) • *

------------- | ’

Rutland, Mass. i * «v<

JOINT SERVICE “*ITH

Irius paveikslus.
Wm. NEBEDNIKAS

r. s. s. r
V ■ ------------------------------ r-

DIDELIS PELMĄS į ' Išplauks iš 1
'I ! Kew Yorko |

Tiesiai iš NEW YORKO J HAMBURGĄ
Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis Csntcalinės Europos 

j i GARLAIVIS ”MOUNT CLAY”
ii 1 UTARNINKE. VASARKk 1. ) Nuo 2

’ UTARNINKE, KOVO 8. > nuo Rier No. 7
} UTARNINKE, BALA.ND2. !2 i North River

H AfffiURG AMERtCAN CH*
•I 

i
!

1 1
Pirmiau buvo!*- . f

Prince Eitai Friedriek" j ! 
vai. po pietų j > 

u

Putam reguliariai kas sąvaitęišplauks garlaivis "HANSA (buvęsi Į 
Victoria Luise) ir nauji garlaiviui, kurie dabar budavojami. 

* . ■ \ S
Garlaivis "MOUNT CL1NTON"

Garlaivis "VOGTLAND"

Reikalingi agentai pardavinėjimui 
Knygų įvairaus turinio. Duodu dilelį 
uždarbį. Kas turi liuoso laiko vaka
rais, tas gali padaryti kelis dolerius į 
vakarų. Reikalauk kataliogo ir pla
tesnių ainių. #

A. Žvingiias
2G Broadway, So. Boston, Mass.

Pasportai į 
Lietuvą.

Mes parūpiname greitai 
PASPORTl’S 

su Latvijos vizų keliauti 
Į LIETUVA 

važiuojantiems per Libavą 
tiesiog iš New Yorko.

Geriausis patmavimas ir 
pigiausios Kainos siunčiant 
siuntinus per telegramą ar
ba per paštą į .LIETUVA.

čekius išduodame i Lie
tuvių Komerci.iine Banką 
Kaune.

Pinigai važiotas su savim 
neparanku.

International Bankers 
Company

103-5 SALĖM ST., 
BOSTON, .MASS.

, Įseigta 1880 m.
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NEPAPRASTAS PASISE
KIMAS IR SPECIALIS 

PASIŪLYMAS.
Trinerio Sieninis Kalen

dorius su 15 žemlapių Įvai
rių Europos valstybių su jų 

statuto nauJais rubežiais turėjo ne
paprastą pasisekimą. Jo ge-

Prošepano kilmė. -
Prošepanas padarė savo 

kresuose mobilizaciją. Kaž
kaip pateko ir vienas žyde- 

Prasidėjo mankštini- 
rikiuotės ir t____

. . is. Syki ir klausia!- - - . ...
pasiuntus načelninkui' Prošepanas laike pamoku grafiškos instrukcijos at- 

- • • • • ’ •” įžvdeliO' " atvrls> L-ialrviartn mn_

! ‘-Žyd. na. muv,-^iakrev,! 
įkas yra honoravas šlėkta?

—Nie mogim znat.—aiš
kinasi žydelis rusiškai.

—Co to iest šliaehcic?— 
—A šlecht fiš? Nih ferš- 

tein.’... — mikčioja primyg- 
’ rtas vargšas, 

i —Muv, ps.... šliaehcic yra 
■įtas. kuriame teka polska 
jšliakecka krev! — kaliavojo 
' Prošepanas.

—A šlecht fiš yra tas, iš 
kur teka a šJechte krev —
—Ach ty... (na ir taip to

liau), ėmė plūsti Prošepa- 
! nas: — žiūrėk, kad ši sakini 
i išmoktum^ kaip savo pote- 
irilis, kad man kas rylą ir; 
į vakarą, ir gult eidamas kar
totum. kas yra šliaehcic! 
i kad... Na, kartok. Įsidėk 
pirmąsias raides: kaip pir
mąsias žodžių raides Įsidėsi 

lengva bus 
tada ištart ir patys žodžiai. 
Na, sakyk paskui mane: 
šliaaach-ciiic yra taaas, ku- 
riameee teka... na kas teka? 
Pooools-kaa- šliacheee-cka.... 
krev!

—eka ' 
naujokas. 
—Kartok pirmąsias raides: 
šliaehcic yra taas, kuriame 
teeeka pe ša ka!

—šlechcic yra taas, ku
riame teeka pe še ka!

—Dobže! — apsidžiaugė 
Prošepanas: —na dabar sa- 
kvk pats vienas, ištisus žo
džius. tik tark trumpai!

—A šlechcic yra tas, ku
riame teka psiakref! —iš
malė Prošepano novobran- 
cas.

1
iPROŠEPANO PRIEPUO

LIAI.
Prošepanas sėdėjo pas į

ParkausĮ būrely šlaketniau-jlis. 
šiųjų ponių ir girkšnodami mas, 
pyragelius-kavą, tarėsi kaip, mokinimą

Pilvasudskiui lenkišką 
ponėką.

Ponios laikėsixtos nuomo
nės, kad reikia parašyti jau
smingą laišką ant ružavos 
popieros, kvepalais palais- 

- lytos, ir pasirašyti po laišku. 
visoms ponioms kartu su 
eurkomis. —To bendzie siur- 
priz, prošepana.

—Racija ponioms, — nu
silenkė Prošepanas džentel- 
moniškai, — bet aš, kaipo 
žolnierž, myliu labiau ponė
kas. Jos turi savyje kažko 
kariško. Prarijęs ponėką 
jauti savy lyg bombą ikri- 

r tus-
—Bohater, tuojau matyti 

šlakecką kraują, — pradėjo 
kompfimentuoti ponios: — 
jam tik jazdą, bron, bombos, j

_Oho, na moj honor pri-į 
siekiu, kad aš besprogstan- 
čią bombą užspausčiau, jei;_____ _____
lik netikėtai Įkristų čia i savo kopūstą, 
nių tarpą, — didžiavosi Pro- tada ištart ir p 
šepanas. , i

—O Vilkomierže... — ne-į 
drąsiai priminė viena ponia 
ir giliai atsiduso.

—Taigi, ten buvo numes- 
tospolsKO?bombos. O pols- 
kos bombos plyšta puikiai, 
trach ta tac-h — Įsismagino! 
Prošepanas # į

—Bet Vilkomierže pasi-i 
pylė ir gryno polsko kraujo, i 
O hanba ir niedorozumie- 
nie! Delko ten neatsirado' 
nors vieno tokio prošepano, į 
—dejavo ponios.

—0, jei taip man na ho-Į 
' nor, nebūčiau leidęs tokios 

hanbos, kad brolis broli 
muštų, kad šlaketnas krau-j 
jas pasipiltų iš bratnios ran-1 
kos> _ drąsino Prošepanas. į

—O ką. prošepana. daryp 
tum, jei čia netikėtai Į mus •

. n • j _ __________ ivvd-11 '

w^--— — —- — x —

ant galvos pilti bombas? — 
intriguoja,nčiai p-1’1-
viena ponia.

kunkorėžius nudrabstveiau,

kreipė atydą kiekvieno mu-

Trinerio KartujĮ Vyną ir ki
etas puikias Trinerio gyduo

les. To kalendoriaus idėja 
yra prilygtsanti vardui šių 
puikių gyduolių. Pusė milio- 
no kopijų likosi išsiuntinėta. 
Jeigu tą visą popierą ištie
sus, tai pasidaiytų 790 my
lių ilgio, tai yra tiek ilgio, 
kad nuo Chicagos pasiektų 
Washingtoną. Dabar Trine
rio kompanija ateina prie 
jūsų su specialiu pasiulymu: 
jeigu nežinai arba abejoji 
tūluose gėografiškuose arba 
istoriškuose klausimuose, 
siųsk mums paklausymą ir

................................. ■ ■ . 
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SKAITYK R MISLYK! j
Ir tu gali tapti turtingu, tėmyda- ’5 

mas nurodymus, kurie telpa knygelėj 
po vardu 
’TJESUS-ĮiELIAS PRIE TURTO”.

Šita knygelė tai yra raktas prie 
turto, kuris priguli tau.

"Tiesus kelias prie turto' 
daug biznio 

j kurių lig šio 
nuot ne sapnavo.

"Tiesus keliaus prie turto” kaip zer- 
kole nurodo, kaip ir ką daryti. į

"Tiesus kelias prie turto” paliusuos 
tave iš alginės vei^ijos ir padarys 
neprigulmingu. _ 1

"Tiesus kelias prie turto" parodys 
tau, kaip su mažu kapitalu galėsi 
pradėti savo biznį ir tapti turtingu. I

"Tiesus kelias prie turto” kaštuoja 
tiktai 1 doleris su prisiuntimu, bet 
verta yra daug daugiau.

Taigi dabar tuoj, nelaukdamas nei 
minutės, reikalauk nuo manęs pri
siųsti jums tą neapkainuojamos ver
tės knygelę. Pinigus meldžiu siųsti 
money1 orderiu arba popierini doleri 
laiške. (3'

Adresuok šitaip:
W. YURKEVICH

3326 S. Halsted st.. Chicago, III.

-Garlaivis "’MOUNT < ARROL1.”
Garlaivis "FRIESLAND"

A
Ruimai su 2, 4, ir G lovom ant šių visų garlaivių. Specialiai vąlgo- 

* mieji ruimai,'rūkymui ruimai, sėdėjimui ruimai *r pasivaikščiojimui 
deniai .
visas tas pat vark; mas trečios tiesos pas'ažieriams.

Reikale rašykit bile vienam musą autorizuotam agentui arba
i S 39 BROADVVAY ' NEW YORK CITY

•” išaiškina!
ir išdirbystės paslapčių,' 
laiko lietuviai nei sap-

LIETUVIS DENT1STAB

kref! — užbaigė į Į
I

Aklasmatė.

Kaip Sovietų- Rusijoj 
juokauja.

—Eidamas i turgų turiu 
neštis daug sunkesni krepšį,

atskristų eroplanas ir

paklausė,

—0, aš visas bombas, kaip negu iš turgaus grįždamas, 
kunkorėžius nudrabstyčiau, —Reiškia, daug turi par- 
ir išsiėmęs raudoną skepe-'duoti
taitę mosuodamas, narsiam —Ne, aš pats perku. Tik
pilotui pasiųsčiau ukloną. eidamas i turgų nešuosi pu- 

__O to bohater, — apsi- dą-pinigų, o grįždamas — 
džiaugė ponios. i tuos menkniekius, kokius uz

Tuo tarpu viena ponia pro tą pūdą gaunu pirkti.
langą pastebėjo belekiant 
varną ir, pažiurėjus per lor-, 
neta apreiškė, kad ant mies-,

A to skraido eroplanas.
X ’______ _ E
rėti. Varna ramiai sklendė 
padange ir žiurėjo i kuri- 
medi reiktų nutūpti.

—Eroplanas ar vrona, —;
aš neprimatau, — klausia 
viena ponia Prošenano. , ' 

—Eroplanas, jasna poni;
aiškiai matau didį panašu
mą j bialv ožel polski. — pa
tvirtino Prošepanas.

—Oi, oi, kad nenumestų 
bombą! — bailiai pradėjo 
gūžtis ponios už Prošepano.

pilotui pasiųsčiau ukloną.

—-Jis, žinai, į šimtrubfines 
vynioja bankrutkas!!

__________  —Nejaugi jis toks aikvo- 
Visfišbėgo i gatvę pažiu-, tojas ? .

• - —Priešingai, mat pigiau
išeina, kaip rūkomasis ’po- 
pieris.

—Klausykit, tamsta,—pa
dėjai i spintą 300 tūkstančių 

i rubliu ir užmiršai aižrakin- Į ' • a 4 **ti!!
—Aš ir nerakinsiu. 
—Kaip tai?
—Vagių bijausi.
—Nieko nesuprantu!

— _______ —Labai paprastas daly-
s“_Proša rimnei krvi ser-.kas: jei aš spintą.užrakin- 
vovae _ padrąsino Prose-į siu, vagis sulaužys ją, o 
panas — aš duosiu gandą,—! spinta man dabai: kainuoja 
ir išsiėmęs nosinę, ėmė ja; keturis milionus. Lai jau 
inn<4nnfi " I pasiima tuos 300 tukstan-

Tuo tarpu pūkštelėjo iš čių.
pastogės Prošepano skepe
taitės išgąsdintas žvirblis, 
ir kaip kulka nušvilpė Pro- 
šepanui pro pačią panosę.

—Račnosc, bomba!—sūri-

Gš ’Trimito.”)

Išmokino.
-s, seueuamas žiemos 
palei degantį pečių,1

Tėvas, sėdėdamas žiemos 
laiku ]

I

Gražiausių Dainų ir Naujausių
EILIŲ KNYGA

aoMoaoaaoa^

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eiles:

TAUTIŠKOS. ŠEIMIMŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 
KAINA TIK 75 CENTAI.

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI

Dr. M. V.Casperl

- —i

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.

nžtikrtaaaa. kad Jųa anfšdjall aMn ir tarėeMeGRAžlUS KUBUS^ Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
oneruojarn rubę pagal žmogų, todėl manų 
pasiūti siutai ar overkotil nesudarks žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER- 
KOTUS P4SIUVAM PIGIAI IR GERAL
TAIPGI IšVALOM IR IŠPRO8INAM 

VYRU IR MOTERŲ RUBUS
Durtas geraa^ir,užtikrintas. Kaina

Tikras Jnsų brtato Beturte

Ant. Januška
222 W. BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Teutonas: 80. Boston—HH1

CKASFA RA VNMTTS)
425 Bro3dway, priešais pasta..

SO. BOSTON ' Tel. So. Boston 823 
mau valandos

Nuo 9:31) iki 12 
” 1 ” B
" 6:30 • 9

imian>

aatfrt*oMr*

■■

* 
teriaa- 
papras-

PALINKSMINS JLSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tę knygą pasidžiaugs. Pinigus 
šia siųst "Money Orderiu,” popierinius galima siųst tiesiog _ 
tam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir priK- 
pyt už 3c. markę. __ .. . .---- .

' "KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.

t

ATYDAI

i »įnaoji rKį'jl 
NAUJI LAPAI

• ♦ 
Puikus Sieninis Kalendorius ! 

1921 m. DPKAI! Prisiųsk 2 centu • 
štampą apmokėjimui persiuntimo • 
lėšų, prisiusime kalendorių. (3) 

THE SEN-RAYTO CO.
6617 Wade Park avė., 

Cleveland, Ohio.
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ČIRKŠLĖ fe.45.

litų ozkžlf tūkstančiai moterų ... 
paaitenkininM rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į ietis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisiųsk $2.4? su sa
vo antrašu. Taipgi mes turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH * CO„ Dept. 924, 
CHICAGO, ILL

— - —......................... - ~ - - - * - - - - -

i i i i • » t i i t
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ATYDAI LIETUVIŲ
D-YKTkl

- Suteikiame paaiškinimus kaip geriau važiuot tėvynėn, 
ir išdirbame pasportus trumpiausiam laike.
..... Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus.

LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR I§ KRAJAUS; 
SIUNTIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PI-. 
NIGUS ANT PAČEDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.

HENRY C. ZARO
3 AVĖ., Cor. 6 ST. Dept. L. 3. NEW YORK, N. Y.- - ... .. . 

U. s. NAIL STEAMSHIP COMPANY,'-.
VASARIO-FEB. 19 D. ir BALANDŽIO-APR. 6 D„ 1921 

- Iš NEW YORKO be persėdimo TIESIOG F 

BREMENĄ IR DANCIGĄ 
LAIVAS ”SŲSQUEHANNA”

Pasažieriu Skyrius: 99 Statė Street, Boston, Mass. 
Telefonas Fort Hil! 67fa. 

Važmos Skyrius: 120 Broadway, New York City.
M

=»

i!

i!i

* * TELEFONAS: SO. BOSTON 5.

F. J. Bagocius
.......... = ADVOKATAS -

VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE. 
Ofisas adaras vakarais iki 8.

253 BROADVVAY SO. BOSTON, MASS.
Vienus trepus augštai.

-------------------R.
’. _____________________________________

į Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Unimmtas!
T

Pain-Expelleris 
yra naudojamas, su- 
viršum per 50 metų, 
beveik visose pasau
lio valstybėse.

Nuo retimatiškų 
skausmų, nci:ra!į-i- 
jos, apšlubimo, nilč- 
sterėjimo, raumenų 
nuvarginimo ir grei
tam pašalinimui 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia neapkainuo- 
jamą pagalbą.

35C. IT 7OC. 
Už bonką.

Kiekvienas aptie- 
korius parduoda 
Pain-Expellerį. Ta- 
čians. visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį sn Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri
kuotu.

9

F. ad. RKirm a co., 
M Avė. 4 Mtb St, 
fruUys, Kev Teik

..Telefone: MaMen 873-W. CHELSEA 169l-W.

DAKTARAS S. C. PAVLO
Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausia daktaru Penzos j 
bernijos Ifeonbučio ir Odesos ligoninės. Specialistas-chirurgas ir 
veneriškų ligų. '1
CHELSEA. MASS., 142 BROADVAY.

.J

MALDEN. MASS- 356 FERKY ST. -/
Priėmimo valandos: nuo M-11 ryte, nuo 6-8 vakare.



TUOJAUS BEIS Iš SPAUDOS

65 BROADWAY

Yra Agentai jūsų miestfe arba apielnikėje, klauskite.

Lietuviškai - Lenkiška

tik Anglinkų k: 
noma apie 20.,

Gydytojas* 
ir Chirurgas

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

t

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAM ST.
CHICAGO, ILL.

TEL. BULEVARD 2160.

EhųmtUJĮMlMI Stebėtinai pasekmingas iųi-
U'MMIM siuntimus pinigų per American

IExpress Kompaniją į Lietuvą 
prieš karę, dabar vėl atnaujintas 

Sugražinti kvitai parodo kad 
nusiųsti į Lietuvą pinigai, būna 
priimti bėgyje trijų sąvąičių. 
Mes Lietuvoje išmokame Markė- 
kėmis, kurie dabar tenai kursuo
ja. Musų prekės žemos, patar
navimas geriausias.

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 metuose, turi 
įmokėtą kapitalą $18,000,000.00 
ir siunčia daugiaus pinigų i Eu- 

. ropą negu bent kokia kita kom
panija. Kompanija tur savo loc- 
Bą 21 lubų milžinišką namą ant 
Broadway. New Yorke, kurį čio
nai matote, ir jame talpinusi vy-

Naudokite musų "Dolerinius 
(yriumt ums Money Orderius” išmokėjimams 

Marina bpm Cm*mj pinigų ir persiuntimų Amerikoj 
u atmeni. ęv tąrk jr Parduodame viso

kius Europinius pinigus. Kada siųsite bile kur pinigus, 
tad siųskite per American Express Kompaniją ir visa
dos reikalaukite kvitos nuo siunčiamų pinigų, kad turė- 
mėt prirodymą. Kreipkitės į Nie musų ofisą arba rašy
kite Lietuviškai į musų vyriausyjį ofisą:

AMERICAN EXPRESS CO.
FOREIGN MONEY ORDER DEPARTMENT

Vaclovas Zautra rašo iš 
Lietuvos savo broliui Jonui 
Į Lawrence, Mass.:

Mielas broli Jonai!
Širdingai ačiū už pinigus, 

kuriuos Įdavėt Aleksoniui 
parvežti. Taipgi gavau ir 
tuos, ką siuntėt per paštą. 
Dabar mums pinigai labai 
reikalingi, nes užėję tie pra
keikti paliokai viską nuo 
mus atėmė. Arklius ir kar
ves išsivedė, o kiaules iššau
dė ir paliepė mums, kad mes 
mėsą jiems išvirtume. Taip 
ir suėdė viską, Raudamonių 
kaimą jie išdegino. 5 d. spa
lių ant Merkio tilto buvo di
delis mušis. Žuvo daug Lie-

udziąųnin- 
eklausykit 

gamų,. kurie hpri 
,isvėi ir. Lietuvos

BALTI C-AMERICAN LINE
ViHpjc 8USI$KOS -AMEROKONIAKOS LINIJOS.

I LIETUVĄ
Tiesiai be persėdimo iš NEW YORKO Į LIEPOJŲ $145. 

$5 Karės Taksų. Pirmas laivas išplauks apie 
1® ir 20 SAIS1O-JAN.. 1921 M.

Užsisakykite vietas ant laive dabar 
Kreipkitės pas musų agentus arba prie:

A. E. JOHNSON & CO., Generalis Pasažierių Agentas 
42 BROADVVAY, NEW YORK, N. Y.

f
Kartu •♦

Lietuviu
Kalboje į 

___ i

su Pa- ' 
veikslais' 

‘ 'i.

—JL Žmogue kasosi galvą.
' J * ZjL kad palsąngvint niežėjimą.
. 1;I : i :; jįrAjl Kasįmasi pasidaro papro-
- • į I- »?' lif JS čiu. ir tuomet žmogus ka

ilį t yj j Tuf**/ ®°s’ t^jfčioms.' Bet jis
Į p , L——v ^’DO' .kM ia.!n n’ežti, ir

\ ^31; Vyrai ir moteris kenčia
■- niežėjimą nuo pleiskanų,

. 1/ o kenčia bereikalingai.
"'"'Kįly/ i V? nes niežėjimą galima

\ ' lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

RUFFLĘS
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją.nuo pleiska
nų atsinaujinitno, į. •

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite’ pleiskanų.
5 Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: C
——«F. AD. MCKBt aęo., 329-330 Bro&dway. New York ——

[AUSIS PASIŪLYMAS
TIKPER 30 DIENŲ!

Mes sumanėm išparduoti 3,000 gelžkelio laikrodėlių nužeminta kaina tik 
pęr 30 uienų. šį laikrodėlis taii yra ge lakelio laikrodėlis, šis modelis tik 
truputi didesnis negu sidabrinis doleris. Pirmos klesos darbo, su 21 akme
niu, pritaikintas iki minu tai ir laikų rodo teisingiausiai. Todėl šituos laik- 
,-odelius vartoja daugiausia dirbantieji ant geležinkelio žmonės ir tie, "ku
riems reikalinga žinot teisingu laibas. Darbas ir viršeliai yra gvarantuoti 
ant 20 metų. Toks laikrod^is tulžiausia vertas 25 dolerių, bet mes parduo
sime juos laike šio išpardavimo, kuris tęsis tik 30 dienų už $12.45 ir kaipo 
dovanų prie kiekvieno laikrodžio duosime kostumeriams DYKAI šiuos dai
ktus: 1 Puikius paaukautas laikrodėliui lukštus; 2 Gražų paauksuotų 
bronzai ieta su imitacija laikrodėlio: 3Fountaininę plunksną; 4 Barbeno 
britvą; 5. Britvai galąsti «fržą; 6. Pinigams diržų, kuris padarytas taip, 
kad tu niekuomet nepamesi pinigų ir niekas jų nuo tavęs nepavogs; 7. Pu
čiama vargenėlį,kurj ką tik apDukarp iš Europos; 8. Paauksuota žiedą su 
gražiu akmeniu. Tuos. S čia'nurodytus daiktus duodame DYK.\I kiekvienam 
musų kostumeriui, kuris užsisakys viršuj nurodytą laikrodėli. Čia nurody
tų daiktu atskirai mes ugąafduodam.' Kadangi šis pasiūlymas tęsis tik 30 
dienų, lai neatidėGok laiko bstp risiąs k tuojaus 1 dolį depozito, o likusius 
užmokėsi pristatant VMknnn.me, kad busite užganėdinti. Jeigu gi
ne, tai pinigus sugrąžinsime. Rašykit tuojaus ir adresuokite. (2i

• PRAtncAt SALES COMPANY
..1219 Nerth Irtiug Av»w Dept 1001 / Chicago, 1IL

daugiau. Sunkus dabai 
mus gyvenimas.1 Lie 
žmonės trokšta, kad 
greičiausia galėtų pasiliuo- 
suot nuo tų prakeiktų lenkų. 
Broliai aiųeriįriečįai, gedė
kit Lietuvą jos sunkioje* Ko
voje su tais biauriais plėši
kais, kurie nori mumis pa
vergti ir jų 
kais padaryti 
Lietuvos *" 
Lietuvos 
varguoliams žmonėms blo
gi padarytu

Jūsų brolis Vaclovas. 
Guobiniai, Liškęvos vals.

labai puikiai įs- 
ruonio miestelio 

... ... ... ____ o----- , sakydamas, kadLietuvos kaimiečiai nori | jog paleistuvės, nes su ka- 
kuogreiciąusia uasiliuosuot ygjyĮįjg vaikščioja. Kažin, 

nuo lenkų. j klebonas nieko nesako
apie savo merginas. Mat jo 
tai geros, o kitų-r-paleistu- 
vės. Pagalios, kam jau taip 
niekinti kareivius, argi jie 
ne tie patys žmonės? Galbūt 
kareivių tarpe yra doresnių 
vaikinų, negu pats klebonas.

Kruonietis.
“——— į

Visa šalis sujftdo gintis nuo 
lenku.

A. Daniunas iš Herkuuer, 
N. Y. gavo laišką nuo Juozo 
Drasučio, kuris tarnauja 
Lietuvos kariumenėj elekt- 
ro-technikos batalione. Štai 
kas tame laiške rašoma: 

Gerbiamas broli Adolfe! 
Noriu su tavim pasidalin- 

1 x- • * • ti savo vargais- bėdomis. -Aš
liepė atsiklaupti ir po^ dabar tarnauju kariumenėj 

sukalbėti. Paskui ĮlePe, kaipo mechanikas. Dabar 
1 _sie.n3:' eina didelė- karė su lenkais, 

. . kurie užsimojo pavergt Lie- 
V1S1 tuvą. Buvau apsigyvenęs 

su savo šeimyna Vilniuje. 
Viskas kfojosi gerai; Bet, 
lenkams užpuolus, prisiėjo 
Vilnių apleisti, nei šeimynos 
nespėjau pasiimt. Dabar 
šeimyna Vilniuje ir aš nega
liu jai jokios pageltos su
teikti. Atvažiavau į Kauną 

~ plikas kai bizūnas. Biauru...Gudelių so- Ta fcaj.- jau metas tę
siasi ir žmones baisiai nu-, 
vargino. Tiek dar gerai, kad

NEW YORK, N. Y.

Didele Naujiena Visiems! j
Nauja knyga "Receptai ir Sekretai". 
(Apsisaugojimas nuo Įvairių iigu.)
Nuo visokių epidemijų, kokios ten' 

nebūt. Iš viso yra receptų ir slapty
bių sekretų 390. Kaina buvo 2 dol. ir 
būt buvę veltui visi patarimai. Dabar 
kaina tik 1 dol. de! greito jos įšparda- 
yimo. Ji turi rastis pas kiekviena su
augusį vyrą ir moterį. Reikalingi 
agentai platintojai. Duodam iO nuoš. ' 
Dabar ^bus duodami lapeliai už 10c. 1 
Lapeliai duodami tik knygos pirkė
jams, kurie prisius 1 dol. ir 10c.

Delko žmonės serga? Dėlto, kad ne; 1 
žino iš kur atsiranda ligos. Trumpai ■ 
pažymėsiu, ką reiškia "Masturbacija/ , 
.turi pagimdo nemažiau šešias ligas: 1 
lytiškus ir nerviškus uždegimus šia- j 
pinimo kanalo, pūslės, prostatiškos , 
gilės, inkstų, skuros ligos, ligos oran I 
einančioj skylėj taip vadinamos He- j 
morrhoidai, kartais išauga raudona . 
gilė, vadinama pils. Nepasipydysi i 
nervų romatizųio ligi}, kol nepasigy; j 
dysi viršminėtų ligų. Hemorrchoidai ' 
gaunami nuo svaiginančių gėrimu ir < 
prigimti nuo tėvų. Mažus kūdikius j 
turi labai daboti, nes daugiausia mir- . 
šta nuo jų. Kartais išauga ant kūno < 
raudoni be viršūnes tamsus skaudu- į 
liai, juos visus turi duoti daktarui . 
praplauti. !

Ši knyga tinkama dovanoms. Pa- į 
siųsk ją Į Lietuvą giminėms. Medžią- j 
ga paimta iš Suvienytų Valstijų ”Me- J 
dicology” (medikologijos). Yra labai ' 
pinkus 7\ receptai dėl plaukų ir dėl 
nerviškų ir visokių skuros ligų. Bet - 
pirma naudok dėl valymo kraujo ir 
nervų ligų gerus antiseptikus ir anti- 
septiškas mestis. Paimk adresą, nes 
daugiau nebus garsinama. Piiigua 
siųskit tik money orderiais adresuo
dami: (2)

Wm. L. Matui ionis įl
Post Office, West Frankfort, III.

pirštus ir ausis.
Tai šitokios žinios iš mu 

sų nelaimingo krašto.
Tavo sesuo

Levusė. .

.Lenkų barbariškun^s. ..
P.. Marcinkevičius iš Al- 

hany, N. Y. gavo laišką iš 
Lietuvos nuo savo sesers 
Levusės, kuriame tarp kit
ko štai kas rašoma:

Pas mus naujienos blo
gos. Lenkai vėl pradėjo ver
žtis į Lietuvą. O jų žiauru
mas neišpasakytas. Atėję j 
Troškūnus ^ie užmušė 5 mu
sų partizanus ir, vieną labai 
sužeidė. Kuomet lenkai jojo 
Į miesteli, tai partizanai ne
norėjo jų įsileisti ir‘pradėjo 
Šaudyt Bet lenkų buvo labai 
daug, o partizanų tik 16. 

. Partizanai, matydami, kad 
neatsigins, metė ginklus ir 
leidosi kas sau bėgti, many
dami pasislėpti, o lenkai 
juos vijosi. Nekuriemš pa
vyko pasprukti, bet vieną 
prisiviję ant vietos gyvą su
kapojo, o kitą, kuris prisi
metė negyvu esąs, labai su
žeidė, vargiai pasveiks. Ke
turis gi pasigavo gyvus ir, 
atvedę prie sienos, sustatė •’ r- - .. . <• - įir r 
riųs sukalbėti. Baskui nepe 

"atsisukti veidais ‘ '
Kuomet tie atsisuko, lenkai 
paleido fjuos šuvius ir 
keturi vyrukai sukrito. Ne
gana to, kad nušovė, bet da 
priėję kardais galvas su
skaldė. Čia paduodu užmuš
tu ju vardus: Jonas Zarckas, 
Meškeliuniukas ir Budrevi- 
čiukas, visi trįs iš Kiaušga- 
lių sodžiaus; Tunkevičiu- 
kas iš Stukonių sodžiaus ir 
Liktoriukas iš 
džiaus.

Troškūnų miesteli jie la
bai apiplėšė, neaplenkdami fjetuvoj nors savos duonos’ 
ir aplinkinių sodzn^ Nuo Q pusjjoj reikėjo badu! 
gyventojų atėmę ^uhus,' dvėst. Kurie iš Rusijos su- 
grudus, drapanas pinigus, grįsta, tai išbalę, vos tik pa- 
zmones muse bizūnais ir sjveika. Teisybė, pinigų jier 
šaudė, kitiems, kurie nore parsineša iš ten daug, tie-? 

nukaP°10, siog svarais juos sveria, bet į;
.. ■ :. . .w v įkas iš to, kad tų pinigų nie-; 

kas nei uždyką nenori imti. ; 
Šiuo tarpu visa Lietuvos ; 

šalis sujudo, kąd tik kaip ; 
nors apsigynus nuo lenkų. ; 
Visi stoja į kąriųmenę sava- ; 
noriais, kas tik ginklą gali į
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ŠITAM VEIKALE TILPS VISI FAKTAI IR ROKU- 
MENTAI, KURIE PARODO:
1. Kaip socialistai ir revoliucionieriai kovojo už paliuoaa-

vimą Lietuvos.
2. Kaip tuę pačiu laiku kunigai rėmė caro valdžią.
3. Kaip kunigai stengėsi prijungti Lietuvą prie Vokieti

jos, kuomet revoliucija paliuosavo musų šalį iš po 
caro jungo.

4. Kaip klerikalų Taryba buvo pakvietus į Lietuvos kara
lių kaizerio generolą Urachą ir kaip musų kunigė
liai mokino tą junkerį "Tėve musų” lietuviškai.

5. Kaip revoliucija Vokietijoj nuvertė kaizerio valdžią ir
išblaškė paskutinius musų atžagareivių pienus.

6. Kaip tuomet Lietuva buvo apskelbta respublika.
7. Kaip susirinko Steigiamas Seimas.
8. Kas ir kaip Steigiamąjį Seimą rinko.
9. Kokios partijos rinkimuose dalyvavo ir kiek kuri jų

savo atstovų pravedė.
10. Ką Steigiamas Seimas nuveikė.
11. Pilna Lietuvos sutartis su Rusija.
12. Lenkų ant Lietuvos užpuolimas. Ir daug-daug kitų 

dalykų.
ŽEMLAPIS bus lygiai įdomus. Jis bus spalvuotas ir 

parodys, kur eina Lietavos Respublikos rubeziai, kaip ji 
padalyta į apskričius ir tt. Jis bus didelio formato, dailiai 
sulankstytas ir po vienais viršeliais su knyga apdarytas.

Užsisakykite šitą veikalą tuojaus.
KAINA, KOL KAS, BUS TIK $1.00.

Darydaųii užsakymą, išpildykit paišeliu žemiau pa
duotą blanką ir prisiųskit šitokiu adresu:

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

BLĄNKA UŽSAKYMUI: 
"Keleivio" Administracijai:

Aš, žemiau pasirašęs, įdedu čionai $1.00 už Lietuvos 
Respublikos Istoriją ir žemiapį, kurį ”Kel.” administraci
ja turi prisiųst man tuojau, kaip tik tas veikalas išeis iš 
spaudos.'
Mano vardas........................................................................
Adresas....................... . ...................... . .............................

• <*»
BOSTON, MA8K

HENRY F. MILLERI& SONS 
PIANO CO.

Kiekvienas, kuris turėjo 
progą gra.jinti ant ROJA- 
L1Ų F. M1LLER1O PIA- 
NŲ FIRMOS, tas gerai ži- 
no, kad jie nesulyginamai

! Taipgi žino kad toji Fir- 
ma gyvuoja 60 metų. ‘ W
Bet ne skaičius metu ją fi IjyfTv IL
padarė garsia pą visą Eu- ĮM N
ropą ir Ameriką, bet jos Bj

HENRY F. MILLER, kuris buvo garsus muzikantas 
ir pasižymėjęs mechanikas, ir ambicija jo penkių sūnų ir 
anūko, kurie buvo taipgi muzikantai ir žymiausi techni
kai, jie ir pąstatė tą firmą ant augščiausio laipsnio, o 
patį skambėjimą ROJALIŲ iki žymiausio tobulumo.

Tą paliudija tie faktai kad Henry F. Millerio Roja- 
lėmis grajiną garsiausi muzikantai ant Koncertų ir patys 
nusiperka dėl’ savęs.

Parduodami musų ROJALIŲ daugelį, mes pasidi- 
> džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par- 
■ duot pigiai 1

Henry F. M||ler A Bone Piano Co.
Į 395 BOYI^TON STREET, BOSTON, MASS.

Mykolas Stonis savo laiš-
rašytąme Stanislovui nešti. :Visur*organizuofasi 

Linkevičiui, Bndgevvater, savanorių pulkai Daug kai- 
Mass., štai ką sako apie len- miečių atjoja i kariumen^ 
kųs grobikus : , su savais arkliais. Visi trok-

o rugpiucio likau įsbai- šta kuogreičiausia atsikra- 
sųotas valsčiaus viršaičiu, tyti nuo tų biaurių razbai- 
bęt neilgai teko tarnauti. 23 ninku, kad vėliau nekliudo- 
rugsėjo užėjo lenkai ir aš mi galėtų pradėt kuriamąjį 
priverstas buvau pabėgti iš darbą, 
nąmų į Alytų. Buvau Įskųs-[ Juozas Drasutis
tąs, kad lietuvių kariumenė 
n^an paliko kulkasvaidį, tai 
pąliokai kelis kartus darė 
krata musų namuose, išardė 
grindis, iškasė pamatus, bet 
nieko nėra^o.Už tai jie pa
ėmė visus mano javus, gy
vulius ir drabužiu^ paliko 
grynas plikas šienas. Keno 
javai buvo neiškulti, tai pa
liepė žmonėms iškultiJr pa
ėmė. Taigi, jeigu galite, tai 
prisiųskite mums kokių 
nors drabužių ir pinigų nu- 
fcinirkimui arklio, " nes tik 
vienas liko, o su vienu žemės 
neapdinbsi.

Jūsų > Mykolas Stonis.

==■ ieivis” paduoda teisinąiau- 
_ šia žinias iš viso pasaulio ir 

iš Lietuvos. Tai vienintelis 
u* (laikraštis, kuris taip puikiai 
------ Jpęrmato Lietuvos tvarką ir 
r pas padėtį.
tavos | Dar kartą tariu ačiū ir 
kuo- meldžiu draugu nepamiršti 

ir ant toliau siuntinėti man 
”Keleivį.”

Su tikra pagarba
P. Zalubas.

Srubiškiai.
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čiuose paskelbtas ” 
Patartina’ ir kitoms 

gijoifes atkreipti atydl

Šiuomi perspėjame visus 
tuos,-kurie moka siūti ir tū
lų agentų yra kviečiami 
prie kriaučių dirbti, ka<f ne
siduotu save apgauti, nes tie 
agentai yra streiklaužiai ii 
jie kviečia.jumis dirbti Tal- 
bot kompanijai, kurios dar
bininkai jau senaistreikuo- 
ja ir dar nėra susitaikę.

Norėdami gauti apie ta’ 
daugiau informacijų, kreip
kitės j unijos ofisą po nume
riu S85 Washington st.. Bos-. 
tone. Komisija.

Alkoholis parmušė 9 žmonės
Per Naujuosius Metus 

Bostone žmonės tiek gėrė, 
kad 9 reikėjo vežti j iigonbu- 
čius ir du iš jų turbut mirs. 
Vis tai nuo naminio ”štofo.”

varo tai varo degtinę.
—Ar tai čia tavo tėvas?— 

klausia policija šnipelio.,
—Taip.—prisipažino šni 

pelis. Z
Tuo jaus buvo pašauktas, 

iš policijos vežimas ir pada-j 
ryta krata. Atrasta daug 
gatavos degtinės, o da dau
giau užraugtos brogos..Vis
kas buvo sukrauta ir išga-' 
benta. škaplerninkas buvo 
išgabentas ”ant pakutos,” o 
jo sūnūs neteko, "džiabo.”

Komunistai kazirninkai.
So. Bostono lietuvių ko

munistų tarpe yra keletas ir jam rengiamą 
tokių gaivalų, kurie tamsius dėti. Kada atv; 
darbininkų: 
gelba kazyrų. Nusivedę i per laikraščius, 
tam tikrą vietą, kartais iš- Komisija,
laiko juos visą naktį, kol ga
lutinai "apklynina” nuo 
^kapitalizmo palaikų.”

Jeigu tie gembleriai ne
mes savo darbo, tad vėliau 
paskelbsiu jų vardus.

v Reporteris.

SkapliemiHkai įkliuvo.. "X. NVuTj
So. Bostono lietuviai da- deda iš mažai 

bar turi daug juokų iš ”blai- sj„ 
vininkų susaidės” lyderio, ^rajino 
kuris varė spiritą ir įkliuvo Apart benori 
į kilpas. - merginos /sol

Žinoma, juoktis, iš žmo- pra valdžių nei 
gaus nelaimės nereikėtų, ale ;įrirstif nes 
kad čia labai juokingai vis- 

kuris darė "munšainą,’’ pri
guli prie kuniginių "blaivi-1 
ninku” ir paprastai yra ži
nomas kaipo ”škaplemin- 
kas.” Jo sūnūs gi užsiiminė
jo šnipelio amatu ir skundė 
kitus už degtinės varymą.

Užuodęs anądien, , kad 
vienoj vietoj yra . varoma 
degtinė, tas šnipelis ųueina 
tenai apsimetęs neva ”real 
estate agentu” ir sakosi gir
dėjęs, jog čia namas parsi
duoda. Galvą pakėlęs žiuri 
neva į lubas ir ant, sienų, 
žiuri neva namo, o akis turi 
nukreipęs j sinką ir ant pe
čiaus, kur buvo daroma deg
tinė ir stovėjo reikalingi in
dai. Nors buvo tuo jaus pa
sakyta, kad namų Čia niekas 
neparduoda, bet 'agentas” 
nesiskubino ir išėjo tik tuo
met, kai viską gerai apžiu
rėjo.

Žmonės žinodami, kas jis 
per paukštis, tuojaus supra- 

. to, ko. jis tenai buvo atėjęs, 
todef kaip tik jis už durų, jie 
tuojaus visą košę i toiletą, 
degtine taip pat laukan, pa
skui viską nuplovė vandeniu 
ir neliko nei ženklo: paliko 
tik vieną bonką, kurią pasi
statė ant stalo ir susėdę ge
ria - y . . '-B -

Nepraslinko nei pusė va- 
iąndos, ogi ateina vėl škap- 
ląiiinko sūnūs,’ tik jau šį sy- 
lįitiebe vienas, bet atsiveda 
jrporą policmanų. 
j tas bravoras pasi
dėjo1?—klausia jis gaspado- 
rių. -

—Koks bravoras?—šitie 
nustebo. '=

—Aš čia tik ką buvau ir 
jųš degtinę darėt!—aiškina 
.šnipelis. . .

—Kibatu kitur buvai,— 
atsako jam šeimininkas.— 
Mes viskės niekad nedarėm . 
ir nežinom, kaip ją daryt. 
Žiūrėk, ar tik nemisteiką 
trari?... . . - .

-—O kas čia 
vienas policmanų, rodyda
mas j bonką ant stalo.

—Čia šnapsas, -^ atsakė 
šeimininkas. —Gal norit pa- 
trajit?.As galiu užfundyt Į 

—O kur tu jos gavai?— 
klausia toliau policmanas.

—Pirkau!
. —Kur? Pas ką? L

—Ogi pas šito boiso tėvą 
—atsako šeimininkas, • rody
damas pirštu i škaplerninko 
sūnų.

Ir žmogus apsiėmė nuves
ti tenai policiją. Nueina gt^ikieriai yrį pasiren
gi. Įeina virtuvėn—ogi, bra- ™ kovoti iki laimėjimo. Tie, 
čia,' blaivininkas įssijuosęs, gįjbsti šioje kovoje ne

ant visacUte bus šašais

PRANEŠIMAS. 
Komp. M. Petrausko kon

certas.
Kuris buvo rengiamas, . ant 
Sausio 9 d. šių metų neįvyks, 
nes Komp. M. Petrauskas: 
negalėjo pribut ant paskirto 
laiko. Todėl priversti esame 

* —y koncertą ati- 
atvažiuos M. Pet- 

šviečia su pa- rauskas, tada pranešime
vru

atimti mums, strmkieriams, 
į duonos kąsnį. Kompanijos 
{pasiryžimas . sulaužyti šį 
I streiką bus be .pasekmių,

Įema virtuvėn—ogi, bra- kovoti iki laimėjimo. Tie,
blaivininkas įssijuosęs, ffelbsti šioje kovoje ne 

rankoves, atsiraitojęs, kad darbininkams. betkompani- 
i-o; rLn-hno jai, šašais

Iant darbininkiško, kūno ir 
Ikaino toki bus visų neap- 
.keičiami.
i Presos komisija:

J. J. Peldžiūs y ■ .
J. J. Bukauskas .
J. A. ŽardeckaS.


