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Lietuva reika
lauja Vilniaus

PLEBISCITĄ ATMETA 
VISAI.

Tautų Lygos komisija 
ruošiasi grįžti namo.

Iš Varšuvos atėjo aną
dien šitokia telegrama.Vlldl OHvAld CZŽ11CL. -

Tautų Lygos komisija, i 
kuri per tris mėnesius su Į .— 
viršum stengėsi sutaikytjį® 
lenkų-lietuvių nesutikimus 
dėl Vilniaus, jau rengiasi 
atgal į Ženevą. Visi komisi
jos nariai, tarp jų ir sekre
torius, kuris kalba septinio- 
lika kalbų, sako, jog visai 
nesimato, kad lietuviai ga
lėtų su lenkais susitaikyt. 
Iš lenkų jie gavo visokios 
paramos (nes lenkų naudai 
jie ir dirbo! Red.). Jie pra
šė, i kad Želigovskis pasi 
trauktų iš Vilniaus, ir tas 
buvo padalyta. Jie prašė 
demobilizuoti jo armiją. Ir 
tas daroma visu greitumu. 
Jie prašė, kad Vilniaus sei
mas, kurį Želigovskis buvo 
sumanęs, butų atidėtas. Ir 
pats Želigovskis liepė to sei
mo šaukimą sustabdyt.

Bet lietuviai Kaune truk
dė kiekvieną žingsnį. Pa
galios, šią sąvaitę, lietuviai 
formaliai pranešė Tautų 
Lygai, kad jie nesutinka 
ant plebiscito Vilniuje jokiu 
budu ir kad jiems turi but 
tuojaus atiduotas be jokių 
balsavimų. Jie sutinka da
ryti plebiscitą kitose vieto
se, tečiaus ne anksčiau kaip 
po 8 mėnesių Želigovskio 
kariumenei pasitraukus, ir 
tik tuomet, kaip Tautų Ly
ga pripažins Lietuvos res
publiką de jure.

Komisijos viršininkas 
Chardignv rengiasi važiuo
ti Ženevon ir perstatyti 
Lietuvos situaciją vyriau
siai tautų lygos Tarybai. 
Vilnius šiandien kenčia dėl 

stokos tikros administraci
jos. Tas- miestas yra lyg 
kokia sala vidury vargo 
juros. Mieste nėra nei duo
nos, nei pieno, o kaimiečiai 
išparduoda savo gyvulius, 
nes negali jų išlakyt

Taip sako pačios Varšu
vos žinios.

RUSIJA RENGIASI 
PRIE DIDELĖS KARĖS.
Varšuvos žiniomis, Mas

kvos valdžia rengiasi prie 
didelės karės. Tūlas keliau
ninkas, sugrįžęs dabar iš 
Maskvos į Varšuvą. Pasa
kojęs, kad tarptautinis kor-

(kareivių, saugojąs Maskvo- 
s valdžios įstaigas. Tas 

korpusas susidedąs dau
giausia iš vokiečių, nors ja
me esą nemaža vengrų, ita
lų, anglų ir francuzų. Ir jis 
priduria, kad daugiausia 
vokiečiai ofičieriai lavina 
rusų kariumenę. Tarp ru
sų kareivių ir civilių žmo
nių dabar esanti platinama 
tokia mintis, kad neužilgo 
turėsianti kilti didelė karė.

LIETUVIS KALTINA
MAS ŽMOGŽUDYSTĖJ.
Anglų laikraščiai rašo, 

kad Bridgeporte, netoli 
Waterburio, nakties laikų 
policija areštavusi lovoj 
miegantį Joną Kačerauską. 
Jis esąs kaltinamas užmuši
mu Černauckienės, ir suim
tas tuojaus prie kaltės pri
pažinęs. Užmušęs tą mote
rį, jisai išvartęs visą jos pa
dėjimą, pakol suradęs $100, 
kuriuos jos vyras buvo su
sitaupęs nuošimčiui už na
mą skolą užmokėti. Čer- 
nauckienė palikusi 6 vaikus, 
kurių vyriausis esąs 12 me
tų, o mažiausis tik vieno 
mėnesio. Vietos lietuviai 
nradėję rinkti aukas liku
siai šeimynai sušelpti.

LENKŲ BANDITAS
True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass., on March 
2, 1921, as reauired by the Act of i 
October 6, 1917.

Lietuviai api

TAIP SAKO POLICIJA.

True translation filed with the post* niaster at Boston, Mass., on March 
2, 1921, as reguired by the Act ofOctober 6. 1917.

Lenkai išskerdė 1,000 
žydų Baltgudijoje. _ _  ! _______

• •

BOLŠEVIKAI VĖL PAĖ- SKERDYNĖMS 
MĖ TIFL1ZĄ.

Gruzinai buvo jį atsiėmę. • •
Iš Konstantinopolio pra

nešama, kad bolševikai vėl 
užėmė gruzinų sostinę Tif- 
lizą. Jie buvo paėmę jau są- 

j **«*^**Ay n^^v jį* v»*J**«*-a
vo juos išviję ir 2,000 komu
nistų nelaisvėn paėmę.

VADOVAVO GEN. 
BALACHOWICZ.

NAIKINA PALIOKŲ 
UTELES.

Dancingo mieste ameri
konų sveikatos komisija 
žiuri, kad nei vienas utelių 
apsėstas paliokas negalėti} 
išvažiuoti Amerikon, nes 
utelės gimdo šiltinę ir kitas 
sunkias ligas. Todėl ameri
konams prašant Dancigo 
valdžia įtaisė didelę pirtį, 
kur „prošepanai” turi nusi
plauti savo purvus ir išde- 
gint uteles, o to brudo jie 
turi nemaža. Po tokios de
zinfekcijos kiekvienas pa
liokas turi pereiti per ketu- 

• ris daktarus ir tik tuomet 
jis gali Amerikon važiuoti, 
kuomet vyriausis Amerikos 
daktaras Linson prisega 
pne jo raudonu kortą, kad 
reiškia, jog jis neturi jokios 
choleros.

'iC»

MARTENSAS JAU 
MASKVOJ.

Advokatas Charles Recht. 
paliktas New Yorke Mar- 
tenso įgaliotinis, gavo tele
gramą, kad Martensas jau 
Maskvoje. Jis buvo depor
tuotas iš Amerikos pereitą 
mėnesį.

FRANCUZŲ DARBININ
KAI KELIA RAUDONĄ 

VĖLIAVĄ.
Gennevillers miestelyje, 

netoli Paryžiaus, francuzų 
darbininkai pereitą sąvaitę 
iškėlė ant elektros dirbtuvės 
raudoną vėliavą ir atsisakė 
apleisti dirbtuvę kuomet 
kompanija apskelbė jiems 
lokautą. Pašaukta būrys ka
reivių ir policijos tvarkai 
palaikyti.

Kompanija buvo numušus 
darbininkams algas, todėl 
darbininkai pradėjo labai 
po valiai dirbti. Kompani
ja supykus apskelbė lokau
tą. Kas iš to išeis, nežinia.

300 AIRIŲ UŽPUOLĖ 
ANGLIJOS KAZOKUS.
Pereitą pėtnyčią 300 ai

rių revoliucionierių pasislė
pė šalia kelio tarp Macroo- 
mo ir Ballyvoumey, pro 
kur turėjo joti Anglijos ka
zokai, ir jiems pasirodžius 
pradėjo juos šaudyt Kazo
kams tuojaus pribuvo susti
prinimų, atlėkė keli kariniai 
orlaiviai, ir pradėjo bom
barduoti revoliucionierius 
iš oro. Mušis tęsėsi apie po
rą valandų. Iš valdžios pu
sės buvo užmuštas oficie- 
rius ir sužeisti 6 kareiviai. 
Kiek buvo aukų iš revoliu
cionierių pusės, valdžia ne
skelbia.

Apie Bandono miestą 
žmonės užmušė du Anglijos 
sargybiniu ir du kareiviu. 
Keršydama užtai kariume
nė paskui sudegino tenai 
kooperacijos krautuvę ir 
oieno krautuyę.
KAIMIEČIŲ BRUZDĖJI- 

MAS ITALIJOJ.
Italijoj prasidėjo kaimie

čių bruzdėjimas prieš dide- 
ius dvarus. Susiorganizavę 
įuriai mažažemių užpuola 
dvarus, degina triobas, nai
kina turtus ir net vandenį 
šuliniuose užnuodija.

115,160 ŽMONIŲ LĖKĖ 
ORU.

Amerikos orlaivių fabri
kantų draugija skelbia, kad 
pereitais metais Amerikoje 
prekybos orlaiviai yra lėkę 
115,160 pasažierių, ir iš viso 
to skaičiaus nežuvo nei vie
na gyvastis. Kelionė šitų 
žmonių padaryta siekia iš
viso 3,133,550 mylių.

Gen. Želigovskis, 
kuris užgrobė Vilnių ir api
plėšė daug Lietuvos gyven
tojų.

Sulyg vėliausių Varšuvos 
žinių, šitas razbaininkas iš 
Vilniaus jau atšauktas ir jo 
armija demobilizuojama.

Komunistai Petrograde 
esą nuversti.

„SUSEKĖ” BAISŲ SUO
KALBI.

Pelnagrobių spauda vėl 
paskelbė didelį „atradimą.” 
Paryžiaus policija susekusi 
tenai komunistų suokalbi 
nuversti tris buržuazines 
valdžias: Ispanijos, Italijos 
ir Francuzijos. Diena revo
liucijoms esanti paskirta 1 
gegužės, ateinantį pavasarį.

Į šitą suokalbį esą įvelti ir 
du francuzų parliamento 
nariai komunistai. Policija 
Įteikusi prirodymus prieš 
juos vidaus dalykų ministe 
riui, ir galimas esąs daiktas, 
kad jiedu busią areštuoti, 
jeigu parliamentas sutiks 
nuimti nuo jų atstovų as
mens neliečiamybę.

Milano ir Barcelonos poli
cijos susekti faktai parodą, 
kad šitas suokalbis apimąs 
taipgi Ispaniją ir Italiją. Pi
nigų šitiems pienams vykint 
siunčianti kokia tai „finan
sinė organizacija” iš Ameri
kos, turbut tuo norima pa
sakyt vokiečių, nes pridu
riama, kad pinigai siunčia
mi per Berliną. Reiškia, rei
dą suvaržyti Amerikos vo
kiečių finansines organiza
cijas, kad jos negalėtų rem
ti tokių 'suokalbių.”

Francuzijoj esą jau suor
ganizuoti slapti "sovietai” 
užgrobimui geležinkelių, 
lankų ir visų susisiekimo 
įmonių. Tečiaus komunistų 
vadas Cachin apie tą suo
kalbį nieko nežinąs ir policr 
ia nereikalausianti, kad nuc 
jo butų nuimta parliamenti- 
nė neliečiamybė.

Kažin, ar nebus tik šitas 
baisus "suokalbis” pačios 
pelnagrobių spaudos prasi
manytas? Ateina 1 gegužės 
šventė, ir žmonių prakaite 
siurbikai žino, kad viso pa
saulio darbininkai tą dieną 
demonstruos savo spėkas 
todėl nešvari plutokratų są
žinė jau ir pradeda nerimti 
Todėl jie ir pradeda leist? 
gandų apie visokius suokal
bius, kad tuo pasiremiant iš 
kalno butų galimą 1 gegu
žės demonstraciją uždraus
ti. . .

VALDŽIĄ PAĖMĘ DAR
BININKAI.

- Tokių žinių gauta Maskvoje
Ryga, 1 kovo. — Gauto

mis čia iš Maskvos žiniomis, 
rusų sostinėj eina paskalai, 
kad Petrograde tapo nu
versta komunistų valdžia 
Miestą paėmę savo kontro- 
!ėn darbininkai.

Jau nuo 23"vasario Petro
grade buvo laikomi triukš
mingi mitingai. Tuose susi
rinkimuose darbininkai rei
kalavo didesnių duonos por
cijų, sušaukti Steigiamąjį 
Seimą ir kitų reformų. La 
Perme fabrikoj per vieną 
tokių mitingų komisaras 
vardu Zoren norėjo pasa
kyt prakalbą, bet darbinin
kai jį sumušė ir išmetė lau
kan.

Putilovo fabrike įniršę 
darbininkai užmušę visą 
komunistų komitetą. Sukilo 
?rieš komunistus ir 10-tas 
Raudonosios Armijos Pul
kas, kuriam buvo įsakyta 
šaudyt darbininkus.

Atkakliausis mušis buvęs 
uit Vasilijaus salos (prie 
Petrogrado), nes ten buvęs 
visas sukilimo centras. Su
braukę kanuoles ir kulka- 
•vaidžius, komunistai laikė 
ipsupę tą salą per kelias 
iienas, pakol darbininkai 
?ų nesumušė.

MASKVOJ STREIKAS.
Iš Rygos pranešama, kad 

Maskvoje sustreikavo 14,- 
XX) valdžios darbininkų i- 
vairiose pramonėse. Strei
kui slopinti bolševikai išri
ję armotas ir sustatę kulka- 
svaidžius ant stogų. Strei
kas prasidėjęs pereitą ket- 
vergą ir komunistai tuojaus 
ėmę darbininkus šaudyt. 
Ypač didelis susirėmimas 
buvęs Maskvos priemiestyj 
Navikov. Ant Tverės gat
vės šaudymas ėjęs per išti
są naktį.

Kad greičiau streiką su
daužius, slapta komunistų 
policija pradėjusi darbinin
kus provokuoti.

Franas ir Juozas Urbaičiai 
Pastatyti po $25,000 kauci

jos kiekvienas.
"Keleivio’’ skaitytojas 

prisiuntė mums iš Toledo, 
Ohio, anglų laikraščių iš
karpą, kur sakoma, kad (vaite atgal, bet gruzinai bu- 
Franas ir Juozas Urbaičiai, 
abudu broliai, esą areštuoti 
sąnryšyje s u apiplėši
mu pašto tenai pereitą sere- 
dą. Su jais esąs suimtas da 

. ir trečias žmogus, tūlas Joe 

. Culbert. Urbaičiai buvę pa
gauti netoli Elkhart, Ind., 
mt traukinio, kuriuo jiedu 
norėję pabėgti.

Policija sakosi turinti 
prirodymų, kad Urbaičiai 
su Culbertu tikrai dalyva
vę užpuolime ant pašto, ir 
kiekvienas jų dabar pasta
tytas po $25,000 kaucijos, 
kurios da niekas neuždėjo.

Užpuolimas buvęs nepa- 
orastai drąsus. Penki gink- 
uoti banditai užpuolę tris 
našto tarnautojus ir pagro
bę kelis maišus su regist
ruotais siuntiniais, Luinuo
se buvę labai daug pinigų, 
nabėgę. Trįs vėliau tapo su
gauti, o dviejų da nesuran- 
ia.

Policija taipgi j ieško ir 
Vandos Urbaičiutės, suim- 
ujų Urbaičių sesers, kuri 
bėgusi su broliais tuo pačiu 
traukiniu, bet Elkharto 
miestelyje išsprukusi poli
cijai iš rankų. Manoma, 
tad dabar ji esanti Chica- 
ioj.

Urbaičiutė dirbo Toledos 
mieste prie telefonų kaipo 
nperatorka, ir policija spė
ja, kad ji bus nugirdus per 
telefoną, kad į Toledo paštą 
yra atėję brangus siunti
niai, ir pranešusi apie tai 
savo broliams.

Policijos rekordai paro
dą, kad 1917 metais, kuo
met tie patįs Urbaičiai bu
vo areštuoti sąryšyj su api- 
Dlėšimu vietos bravoro ka- 
sieriaus, tai juodviejų senuo 
dirbo to bravoro ofise irgi 
kaipo telefonų operatorka.

Musų skaitytojas, kuris 
orisiuntė šitą žinią, pridu
ria nuo savęs, kad Urbai- 
eiai esą labai dievobaimingi 
katalikai ir abudu baigę pa
rapijinę mokyklą.

KUNIGAS PAPIOVĖ 
ŽMONIŲ.

Indijoj šiomis dienomis 
buvo baisus atsitikimas. į 
Nankanasahibo miestelį, 
kur randasi Sicho šventyk
la, susirinko apie 200 maldi
ninkų. Priešingo tikėjimo 
kunigas su savo šalininkais 
užpuolė ant tų žmonių ir vi
sus juos nakties laiku iš
skerdė, o paskui ant aukuro 
sudegino jų lavonus, kaipo 
auką savo dievui. Sužinoję 
apie tai išžudytų žmonių ri
minės pradėjo organizuotis, 
kad atkeršijus žmogžu
džiams. Išrodė, kad kils jau 
naminė karė, bet pribuvo 
traukinis kariumenės ir ku
nigas su kitais kaltininkais 
tapo uždarytas kalėjime.

PARYŽIUJE PRASIDĖJO 
KOMUNISTŲ BYLA.
Ši panedėlį Paryžiuje 

prasidėjo 10 komunistų by
la, kurioje jie kaltinami 
suokalbiu nuversti valdžią 
1 gegužės dieną. Tarp kalti
namųjų randasi žydas Lif- 
schitz ir Loriot, kuriuodu 
buvo komunistų kandida
tais paskutiniuose rinki
muose ir gavo Paryžiuje po 
32,000 balsų.
JUODKALNIEČIAI MU

ŠASI SU SERBAIS.
Balkanuose neramu, ži

nios iš Romos sako, kad ties 
Podgoritza prasidėjo mū
šiai tarp serbų ir Juodkal- 
niečių. Serbai užėmė Juod
kalnijos sostinę Cetinję. 
Juodkalniečiai apskelbė ser
bams „šventą” karę. Keli 
kaimai ir miesteliai šitose 
kovose esą jau sudeginti.

TEISMAS PANAIKINO 
„KODAKŲ” TRUSTĄ. 
Federalės valdžios teis

mas Buffalos mieste įsakė 
Eastmano Kodako kompa
nijai, kuri išdirbdavo ”ko- 
dakais” vadinamus foto- 
grafiškus aparatus, išpar
duoti kitas savo dirbtuves, 
kurias kontroliuodama ji 
buvo sudarius šitoj išdir- 
bystėj trustą.

Galvažudžiai gėdino mote
ris ir galabijo vaikus.
Lenkų generolas Bala- 

chowicz, kuris andai buvo 
įsiveržęs Baltgudijon ko
voti su bolševikais, apie 
Minską ir Amelį išžudė 
daugiau kaip 1,000 žydų. 
Taip sako raportas išleistas 
Ukrainos žydų Londone.

Lenkų kareiviai gėdino 
žydų moteris, kankino ir 

' žudė mažus vaikus. Keli 
tūkstančiai vaikų pasiliko 
našlaičiais, nes jų tėvus 
lenkai išskerdė.

Balachoviczius buvo įsi* 
veržęs Baltgudijon tuo lai
ku, kuomet franeuzai rėmė 
Vrangęlį. Lenkija oficialiai 
negalėjo tuomet ant rusų 
pulti, nes buvo pasirašiusi 
paliaubą su bolševikais, to
dėl pasiuntė Balachowicz’ių, 
kuris veikė neva pats sau, 
taip kaip Vilniuje Žulikovs- 
kis. Savo kovą su bolsevi- . 
kais Balachowicz’ius tuo- 
jaus pradėjo žydų skerdy
nėmis. Apie rengiamus jo 
pogromus savo laiku žydai 
skelbė jau visam pasauliui. 
Lenkija gynėsi, kad ji nieko 

i bendra su juo neturinti, 
i tečiaus kada bolševikai jo 
(kariumenę sumušė, tai su 
likusiais savo kareiviais jis 
niekur kitur nebėgo, kaip 
tik Lenkijon. Ir jį patį su
žeistą parvežė Varšuvon.

I

i

I
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DARBININKAI STEIGIA 
ŠILKŲ FABRIKĄ.

Massachusetts valstijoj 
tapo inkorporuota audėjų 
korporacija, kuri stato savo 
tikslu kurti milžinišką šilkų 
fabriką. Darbininkai ketina 
kontroliuoti šitą. korporaci
ją per savo uniją —United 
Textile Workers.

„Mano manymu, tai bus 
vienas žymiausių žingsnių 
orie demokratinės pramo- 
lės,” pasakė tos unijos pir
mininkas John Golden. „Mes 
nutarėm imtis gaminimo 
pramonės,” jis sako, „būda
mi pilnai įsitikinę, jog mes 
pataikysime lygiai gerai 
dirbtuvę vesti, kaip mes pa
taikome joje dirbti. Kur mes 
savo fabriką statysime, tai 
da nėra nutarta, šitas klau- 
mas bus išrištas greitoj atei
tyje. Musų korparacija yra 
inkorporuota sulyg Massa- 
ehusetts valstijos įstatų; pa
matinis kapitalas yra $3,- 
300,000.00. Didžiuma akcijų 
visuomet turės būti musų 
unijos ir kitų darbininkų or
ganizacijų narių rankose. 
Vyriausi korporacijos virši
ninkai ir jos direkcijos di
džiuma turės susidėti iš 
United Textile Workers

JAPONIJOJ RIAUŠĖS.
Šiomis dienomis į žemes

nį parliamento butą Japoni
joj buvo įneštas sumanymas 
išreikšti valdžiai nepasitikė-

Į

jjimą. Diskusuojant šitą su
manymą, perliamento gale
rija prisigrūdo pilna žmonių 
ir didžiausia minia japonų 
susirinko apie parliamento 
rumus lauke. Tuo pačiu lai
ku po visą Tokio miestą, ėjo 
demonstracijos ir visur 
žmonės reikalavo, kad val
džia rezignuotų. Kensei-Kai, 
priešinga valdžiai partija, 
sušaukė protesto mitingą, 
kuriame dalyvavo apie 20,- 
000 japonų, ir visi jie užgynė 
rezoliuciją, apreiškiancią 
valdžiai nepasitikėjimą.

Tečiaus valdžios šalinin
kai parliamente paėmė vir
šų, ir paduotas sumanymas, 
kad pareikalauti valdžios 
rezignacijos, buvo atmestas. 
Už sumanymą balsavo 141 
delegatas, o prieš —259.

Ir kaip tik valdžia parlia
mente laimėjo, tuojaus pra
sidėjo demonstrantų areš
tai. Daug žmonių buvo su
imta apie parliamento ru
mus ir visokiuose susirinki
muose.

ČEKŲ PREZIDENTAS 
SERGA.
iš Pary žiaus sako,Žinios

kad čeko-Slovakijos prezi-
unijos pildomosios tarybos * dencas Masaryk sunkiai ser« 
narių.” gąs.
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TREČIŲJŲ TEISMAS 
DĖL LIETUVIU-LATMU 

GINČŲ.
„Socialdemokratas” pra

neša, kad gruodžio pabai
goje Rygoj prasidėjo Lie
tuvių-Latvių trečiųjų teis
mas rubežių ginčams išriš
ti. Girdi:

"Vyriausias ginčo sprendė
jas anglų prof.- Simpson. Sie- 

. nu klausimu ginčas eina dėl 
trijų vietų: Palangos ir apie- 
linkės, Mažeikių ir Ilukštos 
srities. DelPalangos jau pa
aiškėjo, kad latviai nereiškia 
į ją pretenzijos ir tinka pripa- 
pažinti Palangą Lietuvai iki 
šventosios upės. Didelių ginčų 
nekels ir Mažeikių klausimas.”
Plačiau apie šitą teismą 

rašo drg. Kairys „Naujie
noms,” bet jau kitokioj 
šviesoj. Iš jo straipsnio pa
sirodo, kad Latviai nemano 
Lietuvai netik Palangos 
atiduoti, bet nori da ir visą 
pajūrį iki Prūsų sienos pa
sisavinti. Jis sako:

"Kaip žinoma, jau trečia 
savaitė eina trečiųjų teismas, 
prof. Simpsono vedamas, ga
lutinai išrišti ginčijamas Lie- 
tuvos-Latvių sienos vietas.

"Teismas žada trukti dar 
nemažiau mėnesio, galutinas 
Simpsfino nusistatymas dar 
nepaaiškėjo, bet pats ginčas 
jau iškeltas abiejų pusių visoj 
pilnumoj ir kai kas jau galima 
numatyti.

"Ginčas dėl sienos tarp lat
vių ir lietuvių susimetė ties 
trijomis vietomis: Palanga. 
Mažeikiais ir Ilukšta -Kalku
nais.

”Del Palangos. Latviai nori 
pasisavinti visą juros pakran
tę nuo Liepojaus iki Prūsų 
sienos, vadinasi, ir Palangą. 
Palanga jiem, girdi, reikalinga 
dėlto, kad latviai turėtų tiesų 
susisiekimą su Klaipėda, nes. 
girdi, Klaipėda artima lat
viams giminė. Jiem esą reika
linga turėti tas siauras pajū
rio ruoštas, kad... geriau galė
tų gintis nuo vokiečių užpuoli
mo. Pati, girdi, Palanga nega
linti gyventi be Liepojaus, 
kaipo be mamos, — tiek kietai 
ji esanti surišta ūkio reika
lais.”
Kitaip tečiaus žiuri į Pa

langą lietuviai. Anot drg. 
Kairio—

"Lietuvai jokiu budu netin
ka išsižadėti Palangos. Ją ri
šanti su Lietuva ne tik istori
nė praeitis, Birutė su Keistu
čiu, bet visa eilė gyvų gyviau
sių bendrų šios dienos reikalų. 
Palangos sritis ir dabar temin
ta iš Lietuvos duonos, parduo
dama jai savo žuvis. Palangos 
žemaičiai nenori žinoti latvių 
ir abiem rankom siekiasi Lie
tuvos. Pagalios, jai ir to nebū
tų, Lietuva turi gauti 
bent kiek juros pakraščio, kad 
reikale Įsitaisytų savą uostą ir 
turėtų tiesaus susisiekimo su 
pasauliu. Tat Lietuvos val
džios delegacija reikalauja 
Lietuvai viso pajūrio nuo Prū
sų sienos iki Papų ežero (Pa- 
pensee) ties Rukiava. Papų 
ežeras esąs Lietuvai reikalin
gas uostui statyti.”
Ir gali hut, kad Palanga 

bus pripažinta Lietuvai, 
nes už tai stoja vyriausis 
teisėjas prof. Simpsonas. 
Kaip sako d. Kairys—

”Tuo klausimu Simpsono 
padėtis gana lengva. Jis be di
delio vargo pats mokėjo lat
viams Įrodyt, kad jų argumen
tai ledo atsispyrę. Be to jam, 
kaipo anglui, visai suprantami 
lietuvių prirodymai, kad Lie
tuvos valstybei būtinai reika
linga jura. Jis provizoriai jau 
ir pasisakė tuo ginčo punktu, 
«—Pnhnga turinti Lietuvai pri* 
Musyti- Kiek daug bus pri
skirta Lietuvai juros kranto, 
dar neaišku. Gal iki Papų eže
ro nesieks, bet iki šventosios

są gelžkelį su Kalk tinai s ir 
bent dviejų kilometru platu
mo juostą į šiaurę nuo gelžke- 
lio. Tuo budu Lietuva prieitų 
ir prie Dauguvos žemiau Di
naburgo

"Simpsonas dar nėra pareiš
kęs bent kokio savo nusistaty
mo dėl tos ginčijamos vietos. 
Sudaryta specialė pakomisija, 
kuri turės kiek galima labiau 
suderinti priešingus siekimus 
ir savo darbu rezultatus pa
tiekti Simpsonui.

”Del visos likusios sienos 
dalesnių nesusipratimų neža

da kilti. Galutinai ginčas bus 
Simpsono rišamas po to, kai 
jis išklausys abiejų pusių pri
rodymus, kai apžiūrės ir vie
toj patirs, kiek tie prirodymai 
yra pamatuoti. Vietomis bus 
atsiklausta vietos žmonių no
ro plebiscito keliu ir tuo noru 
remiamasi, klausimą rišant-” 

Taigi išrodo, kad galų ga
le rubežių klausimas tarp 
Lietuvos ir Latvijos bus iš
rištas teismo keliu, be kul- 
kasvaidžių ir durtuvu. Vi
suomenės ūpas kaip Latvi
joj, taip ir Lietuvoje esąs 
taikus, šovinistiškų kursty
mų ir erzinimų tautinių 
jausmų vienos pusės prieš 
kitą esą nedaug. Priešingai, 
Itandoma jieškoti vis drau
giškesnių ryšių. Taip, lat
vių dailininkų kviečiami, 
lietuvių dailininkai nutarė 
įrengti Rygoje lietuvių dai 
lės parodą, kuri turėjo atsi
daryti apie vidurį vasario.

I

neutralizuoti. Dabar 
ruošia atatinkamą 
Manoma, kad ir 

klausimu seksis su

upės tikrai, — vadinasi, apie 
15 kilometru.

"Komisija jau važinėjo 4—7 
sausio dieną apžiūrėti vietoje, 
ir nežiūrint latvių padarytų 
pastangų, Palangos žemaičiai, 
Simpsono paklausti prie baž
nyčios, vienu balsu pasisakė 
už Lietuvą.

"Keblesnis yra Mažeikių 
klausimas. latviai teturi vie
ną gelžkeli susisiekti Rygai su 
Liepojum, ir tas gelžkelis Įsi
meta ties Mažeikiais Lietuvos 
teritorijon (apie 40 kilomet
ru). Kol latviai artimiausioj 
ateityj nepastatys tuo daiktu 
naujo gelžkelio, Mažeikiai 
jiems būtinai reikalingi. Lie
tuva negina latviams naudotis 
gelžkeliu tomis pat sąlygomis, 
kuriomis ji nori naudotis lat
vių gelžkeliu iš Lūšės per Pre- 
kulj i Skuodą ir iš Lūšės tie
siai Į Liepojų. Bet latviai bai
minąs dėl karo meto. Jei, sako 
jie, mums tektų kovoti su ru
sais, o jus butumet neutralus, 
mes negalėtum palaikyti rei- 
kalingiausio mums ryšio su 
Liepojum. kur mes laikom ir 
savo kariumenę. ir didžiau
sius karo medžiagos sandė
lius. Negalėtume, nes neutra
lumas verstų jus kad ir neno
rint uždengt gelžkelį musų 
karo reikalams. Tfct latviai 
norėtų gauti Mažeikių tri
kampi bent dešimčiai metų 
nuomon, ar kad pats gelžkelis 
butų laikinai nusavintas ir 
jiem perduotas.

"Tokį rišimą lietuviai taip- 
pat skaito negalimą priimti ir 
jieško reikalingos formos gelž
keliu i
lietuviai 
projektą. 
Mažeikių 
sitarti-

"Sunkiausis yra Ilukštos- 
Kalkunų ginčas. Kiek Mažei
kių rajonas, žemaičių gyvena
mas, tautiniu atveju yra visai 
aiškus, tiek Ilukštos srity — 
pilnas mišinys. Abiejom pu
sėm tenka varžytis ekonomi
niais ir dalinai strateginiais 
motyvais. Varžytis tuomet, 
kai dar nėra paaiškėjęs Lietu
vos Rytų likimas. Latviai dar 
nežino, kas bus jų kaimynas 
išilgai Dinaburgo -j Vilniaus 
gelžkelio. bet skaitosi su gali
mybe, kad Vilniaus sritis teks 
Lenkams. O tuomet jiems bu
tų nepatogu, jei Lietuvos te
ritorija bent kur užimtų to 
gelžkelio dalį ir trukdytų tie
sų susisiekimą su Lenkais. 
Latviai nenorėtų prileisti Lie
tuvos prie Dauguvos, kad ga
lėtų nfonopolizuoti jos van
dens kelią vieni patys- Tais 
pamatiniais motyvais remda
mies, jie stato derybose tre
čią, strateginį. Dinaburgas, 
girdi, Latvių tvirtuma. Ji 
netektų savo _reikšmės, jeigu 
neturėtų platesnio rajono, jei 
negalėtų kai kurių fortų per
kelti Į kairįjį Dauguvos kran
tą.

"Tat latvių pretenzijos 
Ilukštos rajone didelės. Jie 
norėtų, kad jiems butų pripa
žinta buvusios Kuršo gub. sie
na ir tuo budu prieiti visai ar
ti prie Zarasų.

"Lietuvių norai eina prie
šingon pusėn. Jie išeina iš to 
nusistatymo, kad Lietuvos 
Rytai su Vilnium turės pri
klausyti Lietuvai. Tuomet vi
sas gelžkelis Radviliškis-Kal- 
kunai-Vilnius yra Lietuvai 
ūkio žvilgsniu būtinai reika
lingas. Be to reikalinga Kal- 
kunuose turėti rišamasai 
mazgas su Latvių gelžkeliais. 
Reikalinga Lietuvai turėti 
bent kiek ir Dauguvos kranto, 
kad visas šiaurės rajonas, mi
škais turtingas galėtų gaut 
pigaus ir lengvai prieinamo 
kelio- Dinaburgo tvirtuma 
neatrodo lietuviams tiek labai 
reikalinga, jei ji turėtų Lat
vius ginti, kaip latviai sako, 
nuo Vokietijos. Tat lietuvių 
pretenzijos toje srityje yra 
tokios: Lietuva turi gauti vi

BUVO LYGOS ARMIJA, 
VILNIUJ, AR NEBUVO?

Tūlas laikas atgal spauda 
buvo paskelbus, kad Tautų 
Lyga rengiasi siųsti savo 
armiją Vilniaus plebiscitui 
i Klaipėdą. Kiek vėliaus ži
nios sakė, kad ta armija 
Klaipėdon jau atvykusi. Pa
galios atėjo žinių, kad ji bu
vo nuvykus jau iš Klaipėdos 
ir Į Vilnių, bet pradėjus ru
sams koncentruoti savo 
spėkas apie Vilnių, Tautų 
Lyga savo kareivius atšau
kusi atgal i Klaipėdą, kur 
jie ir dabar tebestovi.

Rodos, išvedimas iš to la
bai aiškus: Tautų Lygos ka- 
riumenė yra jau nusiųsta 
Lietuvon ir dabar stovi 
Klaipėdos uoste.

Bet štai, šiomis dienomis 
atėjo iš Paryžiaus telegra- 
na, kuri sako, kad- Tautų 
□yga veikiausia negalėsian
ti nusiųst Vilniun savo kariu 
menę plebiscitui pridaboti, 
■les penkios šalis atsisakė ją 
praleisti per savo žemę, o 
jru negi nusiusi. Austrija, 
Rumunija ir <5eko Slovakija 
aiškiai pasakiusios, kad jos 
oer savo teritoriją tokios 
armijos neįeisiančios, c 
Šveicarijos ir Italijos val
džios bijančios savo darbi
ninkų protesto.

Taigi dabar klausimas, 
kas ir kokiu tikslu skelbė 
pirmutines žinias, kurios 
sakė, kad Tautų Lygos ar
mija jau nusiųsta Lietuvon 
ir buvo net Vilniuje?

supratimu, jeigu už žemę Taigi išeina, kad kunigai 
bus gerai užmokėta, tai tik patįs irgi netiki į dūšią, 
dvarininkui bus gerai, o ne -----------
darbininkui. Taigi, vietoj SUNKU LIETUVOJ GY- 
sakyt, kad atlvginimo rei- VENTI.
kal,auiia ■’dart’ininkM Skaitytojai ras šiame
ve , klerikalai turėtų ne.............-
veidmainaudami 
kad to reikalauja 
kų gerovė!

Kad Lietuvos 1 
gina dvarininkų 1_____ ,
tai da aiškiau pasakyta tos 
pačios „Laisvės*’ išleistoj 
knygutėj ’TCas yra lietuvių 
krikščionų partija 
reikalauja, 
kit:

"Ar 
mokės 
partija sako, kad mokėt rei
kės, nes kiekviena nuosavybė 
verta tam tikro užmokesčio.... 
Neužmokėjimas už žemę tiem, 
kurie ją teisingai Įsigijo, yra 
vagystė, nuodėmė, ko krikš
čioniška partija prisileisti ne
gali... Vienu žodžiu, Lietuvių 
krikščionų demokratų partija 
nori, kad visas žemės sutvar
kymas eitų krikščionišku, tei
singu. bet ne piešimo keliu "

O ką krikščionis demo
kratai, tie tikrieji klerika
lai, sakė žmonėms kuomet 
ėjo rinkimai į Steigiamąjį 
Seimą? Jie ant tvorų susili
pę visa gerkle šaukė, kad jie 
itimsią iš dvarponių žemes 
r išdalinsią jas žmonėms 
te jokio atlyginimo. Jie 
vienaip manė, o kitaip kal
bėjo, kad tik žmonės rinktų 
juos i Seimą. O kuomet iš
rinko, tąi tie veidmainiai 
nusiima kauke ir sako, kad 
jie stoja už atlyginimą dva
rininkams.

Pirmą sykį klerikalams 
pasisekė apgauti darbo 
žmonės, bet kažin, ar pasi
seks jiems kitą sykį juos su
vilioti?

Trbe translntion flled with the post master at Boston. Mass., on March
2, 1921, ąs re^uired by the Aet of October 6. 1917.
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Londonas paskelbė šito-j j savo šalį nepageidaujami) 
a luiL'ino enforti en I avofimf-afiZiii » oovn fnv.it ■«2X»"3j.*± kW»dvarinin-1 1 oraKU> »uhku, Kurj tų Kusija: ją.uvuruiin rnes perspausdmam is Lie-

., . .jtuvos Ūkininko.” šitokios r*?ga-. r) .. . . Minų prašalinimas.
klenkalaildvasios straipsniai ”L. Uk.” ...Ka^a^ Rusuos ir Ang- »i. Anglijos ir kitų šalių

KLERIKALAI GINA
DVARININKUS.

Klerikalai visuomet eina 
su darbininkų išnaudotojais 
ir gina jų reikalus, todėl ir 
Lietuvoje jie stoja dvari
ninkų pusėje ir gina jų dva
rus. Jų (klerikalų) organas 
„Laisvė” nelabai senai pa
reiškė:

"Krikščionių demokratų par
tija žemės reformos klausime 
stovi ant atlyginimo pamato, 
nes to reikalauja ir darbo žmo
nių gerovė ir teisingumas.”

Vadinasi, klerikalai rei
kalauja, kad už dvarų žemę 
dvarininkams butų gerai 
užmokėta. Ir jie sako, kad 
to reikalaujanti „darbinin- 
ęų gerovė!” Mes norėtume, 
tad bent vienas prabasčius 
naaiškintų, koks gali būt 
darbininkams gerumas, jei
gu dvarininkas prisikimš 
savo kišenius pinigų. Musu

Iii. Anglijos ir kitų šalių 
valdžioms jau pradėjus nai
kinti minas savo pakraš
čiuose, o taipgi ir kai-kurio- 
se vietose Baltijos Juroj, so
vietų Rusijos valdžia taipgi 
pasižada apvalyti nuo minų 
priėjimą prie savo uostų.

Anglijos valdžia suteiks 
sovietų Rusijos valdžiai vi
sų informacijų, kokių tik ji 
turi savo žinioje apie minų 
vietas, kas pagelbės jai ap
valyti visus kelius prie Ru
sijos portų ir pakraščių.

Rusijos valdžia, kaip ir 
kitos šalis, praneš Tarptau
tiniam Minų Valymo Komi
tetui. kokiose vietose minos 
jau išgaudytos, o kurios vie
tos tebėra da laivams pavo
jingos. Ji taipgi suteiks vi- 
vas žinias apie minas, kurių 
caro valdžia, kilus 1914 m. 
karei, buvo pristačius sveti
muose vandenįse.

Prekybos agentų laisvė.
IV. Kiekviena pusė pasis-

(b) Visi Anglijos piliečiai į K*r*a t°kį skaičių savo tau- 
Rusijoj turi ‘gauti leidimą itos zmomij. koks bus laikas 
grįžti namo, ir Rusijos pi- lalko abieju Pusnį nu- 
‘iečiai visose Anglijos Im-!?tatomas atsižvelgiant i są- 
nerijos dalise taip pat turiIlygas, kohose reikės prekv- 

- - - - bos reikalus vesti, o kita pu
sė- leis tokiems žmonėms į 
savo šalį įvažiuoti, apsigy- 

i venti Ir vesti tenai prekybą; 
: tečiaus kiekviena pusė turi 
teisę neįsileisti tokių žmo
nių į kokį nors ypatingą 

‘ruožą, arba neįsileisti kokį 
nors asmenį, kuris jai bus 
nepageidaujamas, arba ku
ris neatatinka šitai sutar
čiai.

agentams ir žmonėms po! įmonės įleisti į katrą 
«vo valdžia, kad jie turi pore salj peši remiant šita su- 
laikytis augščiau išdėstytų ■ ;art,.Tn1’

tenai prekybos reikalais, 
' * . . bus paliuosuoti nuo visokio
Prašalinimas visokių Kliu- priverstino tarnavimo ir 

nuo visokių mokesčių.
, Susisiekimui jie turės 
laisvai naudotis paštu, tele
grafu ir bevieliu telegrafu, 
o taipgi galės vartoti ir 
slaptą telegrafo rašką, pri
silaikant taisyklių, išdėsty
tų Tarptautinėj Telegrafo 
Sutartyje.

žmonėms, įleistiems Ru
sijon sulyg šitos sutarties, 

(bus leista importuoti savo 
naminiems reikalams arba

reikalus, tilpdavo tiktaf prie caro vai- hJos ,abas reikalauja, kad

ir ko ji
” Tik pasiklausy-

tie, kurie gaus žemės, 
už ją, ar ne? ...Musų

KOMUNISTAI ŠMEIŽIA 
DEBSĄ.

Amerikos darbininkai 
reikalavo, kad VVilsonas pa
eisiu senelį Debsą iš kalėji
mo. Wilsonas atsakė, kad 
jis nedovanosiąs Debsui 
prasižengimo,” nes Debsas 

nesigailįs dėl savo „nusidė
jimo.” Debsas ant to atsakė, 
kad ne jam reikalingas pra
sižengimo dovanojimas, bet 
pačiam Wilsonui.

Dėl šito ir kitų Dėbso pa
reiškimų jam paaštrinta 
galėjimo bausmė. Jisai tapo 
labar aklinai kalėjimo 'mū
ruose uždarytas ir negali 
nei su savo draugais pasi
matyti, nei laiškų niekam iš 
kalėjimo parašyti.

Ir kuomet tas užsitarna
vęs ir visų darbininkų myli
mas veikėjas taip žiauriai 
baudžiamas, tai gėdos ir pa
dorumo jausmo netekę mū
siškiai komunistai šaiposi ir 
pliauškia, kad Debsas kalė
jime jau „atvirtęs prie dva
sios šventos,” kad jis „susi
bičiuliavęs su buržuazija” 
ir taip toliaus.

Ir tuo pačiu laiku tie be
sarmačiai da sakosi, kad jie 
giną larbininkų reikalus!

'9.

KUNIGŲ ORGANAS NE
TIKI Į DŪŠIĄ.

Kunigu leidžiamas „Drau
gas’’ 40-tam numeryje rašo:

"Chicagoje kai kurios apie- 
linkės beveik nieko kito nekal
ba, tik apie Edisono mašiną su
sižinoti su dūšiomis. Daugybė 
žmonių Įdomauja nauju išra
dimu. Sako jis esąs kaip dėžė, 
o viršuje riesta triuba. Pasi
kalbėjimo posėdžiai vis būva 
apvtamsieje. Ką moterys tiki 
dūšiomis, tai nestebėtina, bet 
dabar ir vyrai sakosi buvę, 
matę mašiną, šnekėję su na- 
bašninkais. Nabašninkai atei
na dovanai pasišnekėti, bet 
mašina ir vieta kaštuoja.”
Vadinasi, kunigų laikraš

tis stebisi, kad vyrai tiki į 
dūšią. Anot "Draugo,” Į to
kius dalykus gali tikėti tik
tai moteris, kurios mažiau 
protauja.

t
I

<džios, kuomet jos „činovnin- 
kai’’ slėgė ir lupo Lietuvos 
žmonės. Dabar Lietuva taip 
pat esanti Įvairių „carų” ap
sėsta ir gyventi esą be galo 
sunku po jų valdžia. Jeigu 
taip rašo „L Ūkininkas,” 
tai jau turi būt bloga Lietu
voj. Pa tariam visiems tą 
straipsnį perskaityt.

■■■I —

ramus prekių mainas ir 
prekyba tarp šių dviejų val
stybių vėl butų atnaujintas, 
ir kadangi tam tikslui rei
kia padaryti laikiną sutar
tį, pakol bus prieita prie ga
lutinos ir formalės taikos, 
tai tuo tarpu abidvi pusi pa
sižada pildyti sekamas są
lygas :

(a) Kiekviena pusė turi 
susilaikyti nuo priešingo 
veikimo prieš antrą pusę ir 
nuo vedimo visokios oficia
lės propagandos už savo ri
bų prieš Anglijos arba Ru
sijos įstaigas, o ypatingai 
Sovietų Valdžia pasižada 
nedaryti jokių karinių ar 
diplomatinių pastangų, nei 
kitokių propagandos žings
nių, kurie kurstytų kokius 
nors Azijos gyventojus 
prieš Anglijos reikalus ar
ba prieš Anglijos imperiją,! 
ypač Mažoj Azijoj, Persijoj,1 
Afganistane ir Indijoj.

SktttyūjĮfastabos.
„Laisvė,” aiškindama 

skirtumą tarpe „Naujienų” 
ir „Laisvęs,” štai ką pasa
ko: "Naujienų” redaktoriai 
ir biznio manedžeriai ima 
po $90 į sąvaitę algų ir dar 
jiems negana, dar pasiski- 
ria po $6000 metinio komi- 
šino, kuomet „Laisvės” re
daktoriai dirba tik už $35 į 
sąvaitę.

Pagal ”Laisvės„ sąprota- 
vimą išeina, kad „Naujie
nų” redaktoriams rupi tik 
biznis, o „Laisvės” redakto
riams rupi tik darbininkų 
reikalai.

Bet „Laisvė” užtyli štai 
ką: „Naujienų” redakto
riai ir manedžeriai, imda
mi po $90 savaitėje algos, 
oadąro nemažai pelno ir pa
čiai „Naujienų’’ Bendrovei, 
kad nuo metinio pelno iš
puola net $6000 „komišino.” 
„Laisvės” gi redaktoriai ir 
manedžeriai, dirbdami su 
„pasišventimu” tik už $35 
savaitėje, padaro "Laisvės” 
Bendrovei net $9000 nuos
tolių ant metų, nežiūrint 
kad ir aukų jie nemažai pri- 
siubagauja. Tas reiškia, 
kad „Laisvės” redaktoriai 
ne iš pasišventimo dirba už 
$35, bet kad nėra iš kur 
daugiau gauti. O nėra iš 
kur gauti todėl, kad netikę 
redaktoriai ir biznio vedė
jai. Juk kiekvienas pripa
žins, kad laikraščio finan
sinis stovis priguli nuo ge- 
rumo redaktoriaus ir admi
nistratoriaus. Jeigu „Lais
vės’’ metinis deficitas išne
ša apie desėtką tūkstančių, 
tai reiškia, kad jos redakto
riai ir administratoriai ne
verti nei $35 į sąvaitę. Mat. caipgl neuMrvu JUH.1U w įm
one laikraščio vedimo ne- r’vmu bankinėms ir finansi- 
pakanka melų ir plūdimų,' -* • •*
bet reikia ir gabumų.

J. S. Prusalaitis.

būt paliuosuoti, jeigu jie no
ri grįžti Rusijon atgal.

žodžiai „susilaikyti nuo 
visokios oficialės propagan
dos” turi būt suprasti taip, 
kad į juos ineina teikimas 
bile katros pusės pagalbos 
arba padrąsinimo bent ko
kiai propagandai už savo 
ribų.

Abidvi pusi pasižada tuo<{ 
jaus pranešti visiems savo ic

lų.
I. Abidvi pusi pasižada 

■teskelbti ir nepalaikyti jo
kios blokados prieš viena 
kitą, ir tuojaus prašalinti 
visas kliūtis, kokios iki šiol 
buvo daromos atnaujini
mui prekybos tarp Anglijos 
ir Rusijos, ir nestabdyti jo
kių prekių, kurios gali būti 
tegaliu keliu importuoja
mos iš užsienio, arba eks
portuojamos į kitą šalį, o 
^aipgi nedaryti jokių truk- maistui visokių reikmenų,

Brooklyno „Laisvutė” 
primena man seną, be dan
tų ir skonio Lietuvos bobu
tę, kuriai ar rukštu, ar kar
tu, ar prėska, ar saldu—vis- 
viena; ji sau čiaumoja ir 
sako, kad gardu.

Lyginai tas pats yra ir su 
„Laisve”: ar vienaip daro
ma, ar kitaip, ji vis tą pa
čią savo giesmę gieda ir ga
na. Paimkim kad ir Lietu
vos apsigynimo klausimą. 
Kol lietuvių kariumenė ko
vėsi su lenkais užpuolikais, i 
tai „Laisvė” šaukė: „šalin 
Lietuvos militaristai, už
tenka darbininkų kraujo!” 
Dabar gi, kuomet įvyko 
musių paliauba ir Lietuvos 
valdžia tariasi apie taiką 
su lenkais, tai „Laisvė” vėl 
saukia: „Šalin Lietuvos
pardavikai!” Į

Lukšių Juozas.

Jeigu turi poeto talentą 
ir nenori jį prarasti, neap- 
sivesk. Kaip tik pati Į na
mus, talentas iš namų.

Vienutis.

Du didžiausi žmonės A- 
merikoj: Wilsonas ir Deb- 
sas. Wilsonas didžiausis re- 
akcijonierius, o Debsas di
džiausis revoliucionierius.

Laisvės Mylėtojas. 1

išskyrus tokius dalykus, 
kaip alkoholiniai gėrimai, 
kurių įvežimas ir gamini
mas Rusijoj yra uždraustas.

Asmens ir buto neliečia
mybė.

V. Kiekvienos pusės pas
kirti agentai gali gyventi 
kitoj šalyje, darbuotis ir 
naudotis pilna asmens ir 
savo buto neliečiamybe, jei
gu tik jie nebus atmesti 
kaipo nepageidaujami as
menis. Tokie agentai turės 
priėjimą ir prie valdžios, 
kurios šalyje jie gyvens, 
jeigu bus reikalas pasitarti 
apie pildymą šitos sutarties 
ar parupinimą kokių įmo
nių. K

Oficialiai agentai turės 
pilną laisvę susisiekimo 
paštu ir telegrafu su savo 
valdžia ar jos atstovais ki- 

I m vii oi.....««*>, tose šalįse, ir priiminėti pa-
ir įkrova Rusi jos ir Angli-. siuntinius su užpečėtytais 
jos uostuose turės teises, Į siuntiniais, tik nedaugiau 

Į orivilegijas, parankumus ir kaip 3 kilogramai (6.6 sva- 
i apsaugą, kokia paprastai ro) į sąvaitę, kurie bus pa
yra pripažinta svetimiems ” — -— —
prekybos laivams visose sa- 
lįse, kaip antai teisė pasi
semti anglių, vandens, nau
dotis keltuvais, sandeliais, 
pataisymo priemonėmis, ir 
abelnai visais dalykais, ko
kie tik su prekybos laivais 
rišasi.

Šitas straipsnis tečiaus vaujamas jų šalis važiuoti, 
nepaliečia nei vienos pusės apie ką plačiau kalbama 
teisės panaudoti reikalingų sekančiam straipsnyje.

t (Pabaiga bus)

j nėms operacijoms, kokios 
tokiai prekybai gali būt rei
kalingos, bet laikyti vei
kiančių Įstatų globoj. Šito 
straipsnio prasmė yra taip 
suprantama, kad niekas ja
me negali kliudyti vesti ka
trai hors pusei prekybą 

| ginklais ir amunicija, prisi- 
I iaikant abelnų įstatymo 
dėsnių, reguliuojančių gin
klų ir amunicijos importo ir 
eksporto. ,

Niekas iš šio straipsnio 
negali būti aiškinama kaipo 
atmetimas tarptautinių su
tarčių, reikalaujančių kat
ra nors šalį reguliuoti tam 
tikrų prekių prekyba (kaip, 
pavyzdžiui, sutartis dėl 
opiumo).

Laivyno reikalai.
II. Rusų ir anglų laivai, 

ių viršininkai, darbininkai

priemonių, kad nejsileidus

liuosuoti nuo peržiūrėjimo.
Visos oficialės telegra

mos ir bevielės telegramos 
visuomet turės pirmybę 
prieš privatines telegra
mas.

Oficialiai agentai turės 
galę vizuoti paspirtus žmo
nėms, kurie norės j atsto-

»
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> iausios K-nės vedini "pa
žangieji” taip traukia ir 
šinkuoja rudį, nebučia tikė
jęs, nes aš visgi tarpe jų ži
nau ir blaivų. Bet dabar 
matau, pagal kokią Mak
svos dūdą šoka taip gerbti

PHILADELPHIA PA.
Kairiųjų karkiamoje.
Philadelphia — tai mies

tas, * kuris, sakoma, esąs 
šimto nuošimčių kairus ir 
visas lietuviškas judėjimas 
kaip tik muša Maksvos mu-Įnd kirptaplaukė vadovė, 
zikos taktan. Bet patirinė- K. Putinas,
j ils matai visai ką kitą. Ne- ----- :----------
senai čia daug lermuota su WATERBUR¥, CONN. 
rusais, kurie irgi tai Persiatymas ir ja kritika,
ziau protenzijos vadint save
Maksviniais, nes juosius 6 d. vasario LSS. 34 kuo- 
dar daugiau reakcija kede- pos aktoriai perstatė sce
na ir ištremia. Besivaidin- no j du veikalu: "Meška” ir 
darni už viršenybę, bendra- "Daktaro Kabinete'." 
jam name tiek įsipyko, kad Kadangi kiekvienas vei- 
iietuviškieji "kairieji”, ve- kėjas nori patirti, ką kiti 
dini apkirptos "sufragis- mano apie jo nuveiktą dar- 
tės” Karosienės, pabėgo ir hą ir kadangi niekas ligšiol 
po geroko blaškymosi laiko apie minėtą perstatymą 
nusisamdę "balaganą”, ku- plačiau neparašė, todėl aš 
rin sulindę kelia "kairumo'’ pasistengsiu šiek tiek pla 
principą iki pat debesų. čiau tą perstatymą pakriti- 

Kartą gražų vakarą, ei- kuoti.
damas gatve, sutikau pažįs- "Meškos” veikale Pojk)- 
tamą, kuris ir mane įtempė vos rolę perstatė Barinaus- 
pažiurėti jųjų "Smolno Ins- kienė. Savo užduotį ji atli- 
tituto” (taip jie tą karče-ko puikiai visais atžvilgiais, 
mą vadina). Dairausi, ka* Smirnovo rolę lošė P. Rai
tame "institute” daroma, šis. Gestą ’ ir akcentavimą 
Vienam kampe būrelis ka- išpildė labai gerai, tik tose 
ziruoja; kiti nosis nuleidę vietose, kur reikėjo piktu, 
knarkso, it arkliai prieš lie- nuduoti, balsas turėjo būt 
tų; treti kauliukus stumdo kiek stipresnis. Lukošiaus 
ant margos lentelės — atro- (tarno) rolėje J. Vilčinskas 
do nieko sau "institutas”’ sulošė silpnai; viena, tvpiš- 
žingeidaudamas paklausiau kai netiko, o antra, kostiu- 
vado: "Tai kurgi svarbes- mas daug darkė. Tiek gerai, 
nė vieta jūsų "institute"? kad jo rolė buvo trumpa ir 
"Štai čia'’—atsakė vadas ir mažai reiškianti. Abelnai 
pravėrė duris į mažą kam- imant, ”Meškos’’ perstaty- 
putį, kuris buvo pilnas sta- mas, su čia pažymėtais ma
čių besiginčijančių vyra, žais trukumais, išėjo gerai 
Matomai, rišo "moksliškus" r ir publikai patiko, 
klausimus. 0 durnų ten iki "Daktaro Kabinete" — 
žemės, kad ir prie šviesos Jono rolę lošė J. Kurauskas. 
vargu bent ką pažinti. Va- .To užsilaikymas ant scenos 
das tuojau prisitraukė ma- liuosas, akcentavimas ge
ne prie baro, pašaukė porą ras, kalba aiški, tik tarmė 
bonkučių alučio ir siūlo ne visur buvo išlaikoma na- 
man: "Imk, išsigersime! turališka, kai kuriose vieto-
Čia'ne by kokis byrąs, o se atrodė dirbtina. Onos ro- 
pats gerasis. Tokio nei sa- lę lošė A. šeštokiutė. Ji dar 
liūne negausi!" Aš ban- jauna mergina, bet scenoje 
džiau atsisakinėti, bet tuom jau spėjo pasižymėti ir tar- 
tarpu atsisuko kokis tai pe beturiu yra skaitomą 
"veikėjas" su barzdžiuke scenos žvaigždė. Betgi ši 
panašia į Jukelio ir kad jau Į kartą ji sulošė prasčiau, ne

gu buvo iš jos tikėtasi. Mat, 
savo rolę nekaip mokėjo. 
Bet tai čia ne jos kaltė. Jos 
rolė gana didelė ir tįk pora 
savaičių prieš lošimą paėmė 
mokintis, o dirbdama resto- 
racijoj ilgas valandas jokiu 
budu negalėjo gerai išsimo
kinti. Nepaisant to, jos loši
mas buvo gana geras. Juo
zo rolę lošė L. Šarkus že-
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pradės agituoti, tik gaila, 
kad jau liežuvi sunkiai ap
verčia —perdaug prisilesęs. 
"Tu duok jam ir naminės, 
aš manau kad jis geras 
žmogus. Jis gali man pa
gelbėti. Aš manau, jis duos 
man keliatą ‘antrašų savo 
pažįstamų, iš kurių keliatas 
dolerių možnės išvilioti, ža
dant lotus.’’

Aplinkui virė labai karš-lmiau kritikos. Visa laimė, 
tos diskusijos. Keliatas ap- kad jo rolė buvo trumpa, 
siseilėjusių girtučių varė Barboros rolėje lošė J. Pru- 
karščiausias diskusijas, ma- salaitienė. Labai gerai at- 
tvt, "principijališkas,” nes vaizdino kaimietę. Dejavi- 
girdėjosi: "Mes juos pamo- čiaus rolę lošė J. Trečiokas, 
kysim! Subankrutys cen- Jis labai gerai savo gestais 
tristų lizdas”... Staiga iš- ir išdidžia kalba atvaizdino 
lindo apkirptoji "sufragis- dvarponi. Jam galima paš
te”, bonkūtes nukišo po sta- tekėti du mažu trukumu: 
lu, pasižvalgė, keliatui ką atrodė truputį per jaunas ir 
tai i ausi šnipštelėjo ir išdu- poroje vietų neišlaikė ak- 
mė. Klausiu "prietelio" su cento kalboje. Kleinfiš (žy- 
harzdžiuke: "Kas čia per do) rolėje vaidino A. Nai- 
panelė pasirodė ir dingo?” nys. Savo rolę jisai atliko 
—"Ar tai nežinai, kad drau- visais atžvilgiais labai ge
gė K-nė, musų gabiausia rai. Pilvavičienės rolėje lo- 
veikėja. Ji čia viską šutai- I še T. Barinauskienė. Apart 
sė. Mes seniau neturėjom puikaus jos nudavimo, buvo 
nei namo, nei baro, nebuda- iabai gerai pritaikius gri- 
vo nei kur susieiti. Ji su- miraciją ir kostiumą. Pub- 
garnizavo ir L. M. P. S., irhjka vien tik pažvelgus i ją 
L. J). L. D., ir chorą ir, sa- jau pradėjo juoktis. Balt- 
ko, padarys ryPSmolną Ins- raus rolėje lošė J. Naudžius 
titutą. Ji čia viriausia ko- (pirmu kartu ant scenos), 
misarė...” . Jis abelnai yra lėto budo.

Norėjosi pamatyti ir dau- bet gerai užsilaikė antsce- 
giau "gabiosios” komisarės nos ir nedaug ką galima 
"kultūringų” buklų ir pali-jam užmesti. Viskas, ko 
kęs "veikėjų” buri bandžiau jam trako— tai drąsos. Jei- 
įeiti Į kitą kambarį, bet gu tankiau loštų, tai palik- 
staiga atsistojo tarpdury tų geras lošėjas. Lesevi- 
didelis pilvotas "veikėjas” čiaus rolėje lošė P. Palšis, 
ir mane sulaikė: "Tamstai Jeigu ką galima jam užmes- 
negali čia eiti, nepriguli..." ti, tai bent stoką meiliško 
Atsiprašiau ir pasitraukiau išsireiškimo. Bet nuo to sce- 
j šalį, maniau, mažu "mun- na mažai nukentėjo, 
šainas” negatavas. kad ne- Jeigu už šį lošimą butų 
pakenkti. skiriama premijos, tai jas

Taip ir apleidau tą "insti- turėtų gauti A. Nainys ir jo 
tūtą". Jeigu kas-nors pirm | sesuo T. Rarinauskienė. 
to man butų sakęs, kad kai- Vietinis.

DETROIT, MICH.
Komunistai ir aritmetika.

Nalabai senai į Detroitą 
buvo atsi baladojęs iš Broo- 
klyno komunistų "mokyto
jas” Jukelis. Per keturias 
dienas jis čia laikė "misijas” 
ir atLŠino nepraustą savo 
burną "žalčiukais,” "vel
niukais,’’ "gyvačiukais" ir 
"rupužiukais,” nieko gera 
nepasakydamas.

Be jo buvo da ir kitas ko
munistiškas "kalbėtojas." 
Jo kalbą galima apibudinti 
taip: "Komunistai yra ga
lingi, komunistai tvirti mil
žinai, prieš juos dreba vi
sas pasaulis, tik bėda, kad 
jie neturi akių, smegenų iš
galvos."

Reikia pripažinti, kai 
tarp nesąmonių čia ir liesa 
pasakyta. Kad komunistai 
neturi smegenų, tai yra ne
užginčijamas faktas. Jie 
šaukia, kad juos areštuoja, 
kalėjimuose pūdo —"gellsė- 
kit, draugai!" Bet kad pro
tingesni žmonės nori juos 
perspėti nuo kalėjimo, tai’ 
komunistai šaukia: jus 
"buržujai," "sočiai patrio

tai,’’ ir tt. Gerų laikraščių, 
kaip "Keleivis,” "Naujie
nos," komunistai bijosi taip 
kaip kokie davatkos, o 
skaitydami savo "Laisvukę” 
visai proto netenka.

štai, 17 vasario tie vaikė
zai surengė diskusijas te-į 
moję "Ką Lietuvos valdžia! 
davė per 3 metus." ‘ ~ ' 
maudamas, kaip tie žmonės 
gali diskusuoti būdami ak
li ir be smegenų, nuėjau pa
siklausyti. Susirinko keli 
vyrukai, pirmininkas pašo
ko ant pagrindų ir sako: 
"Usilegistruokit balsus, kas 
norit dickusuot." Komunis
tai tik sukinėjasi po salę, 
trįs su akiniais, vienas turi 
mžlopytą kaktą; manau sau, 
tai ženklas, kad smegenų 
nėra. Paskui vienas po ki
tam pašoko ant pagrindų ir 
traukdami iš kišenių iškar- .
pas iš "Laisvės” pradėjo i padarai, po kiek 
skaityt, nes iš galvos kal\?tj?aus išeina?
nemoka. Bet tas su užlopy- j Vaikinas paaiškino ko
tą kakta norėjo pasirodvt ■ munistams, kad padalinus 
už visus smarkiausis ir pra-! ant 4,000,000 švento jų 
dėjo ”kritikuot" Lietuvos $50,000.000 išeina ant -žmo-

Ii'

«

gaus i>o 12 dolerių ir 50 cen
tų.

Publika • pradėjo juoktis 
iš komunistų, o šie nežino 
kur dėtis iš sarmatos.

Dabar girdėt, kad komu-

. valdžią iš savo sulopytos 
galvos. Bet pasirodė, kad

i jis tikras tuščiagalvis. Be 
jokių prirodymų jis ėmė 
šaukti, kad Lietuvos val
džia visus komunistus su _____o____
šaudė, į kalėjimus sukimšo, I nistai tariasi rengti kitas 
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tūkstančius nukankino, vi
sus žmones pavergė, paga
lios. visus Lietuvos turtus 
pardavė Anglijai už $50,- 
hOO.OOO, o kadangi Lietuvoj 
yra 4,000.000 gyventojų, tai 
tuo budu kožnam žmogui 
išeiną po $12,000 skolų. Lie
tuvos žmonės todėl per am
žių amžius neišsimokėsią.

Vienas vyrukas iš susi
rinkusiųjų paskui pasipra- 

,šė halso ir sako: "Meluoji 
kaip šeškas! Kur tavo sme

genis? Geriap eik pasimo
kyk aritmetikos, kad galė
tum išdalyti 50,000.000 do
lerių ant 4,000.000 gyvento
jų, o čia visiems nemeluok. 
I Meluoti gali tik komunis- 
; tams.”

šitie žodžiai buvo musų 
komunistams perkūno smū
giu. Jų "kalbėtojas" pa
raudo iš gėdos, susimaišė ir 
nežino kaip išdalvti 50,- 
600,000 ant 4,000.000. Todėl 
kiti komunistai išsitraukę 
paišelius pradėjo rašyti ant 
popierėlių ir aiškinti, kiek 
išeina ant žmogaus, padali
nus 50 milionų dolerių ant 
4 milionų gyventojų. Vie
nas sako, kad po $300.000 
kožnam žmogui, kitas aiš
kina, kad po $150.000, o vie-

į

liskusijas, kad išrišus klau
simą ar geriau eiti vakari- 
tėn mokyklon aritmetikos 
mokintis, ar kelti pasaulyje 
'revoliuciją.”

Marso Gyventojas.

I

I

Į

I

Asįdo-jnas plikakaktis komunistas
priduoda raščiuką su savo 
komunistiška aritmetika, 
kad po $12,000,000 ant žmo
gaus išeina.

Bet tas vaikinas iš publi
kos juokiasi iš komunistų 
aritmetikos ir pataria jiems 
eiti geriau vakarinėn mo
kyklon mokytis, o ne apie 
pasaulio politiką kalbėti.

Komunistai, norėdami su
žinoti, kaip čia ištikrujų 
yra, pradėjo to vaikino 
klausti: "O kiek jau ponas 

ant žmo-

HOLYOKE, MASS.
Sukaktuvių vakarėlis.
Lietuvos Piliečių Sąjun

gos vietinis skyrius paren
gė ant 19 d. vasario viešą 
vakarėli paminėjimui trijų 
metų sukaktuvių Lietuvos 
nepriklausomybės. Nors 
nas mumis lietuvių yra ma
žai, bet visi tą vakarą susi
rinkome i svetainę. Pasi- 
aikė, kad tą pati vakarą į 

Holyoke buvo atvažiavęs D. 
Klinga iš So. Bostono su 
Atlaso Bendrovės reikalais. 
Mums paprašius jisai pasa
kė gražią prakalliėlę, pri
duodamas dar daugiau e- 
nergijos darbuotis Lie
tuvos labui. Paskui pasakė 
puiku monologą V. Stepa- 
navičius. Vakarėlis už
sibaigė su laimėjimu daik
tų, kurie buvo surinkti nuo 
vietinių biznierių. Nuo lai
mėjimo atliko 20 dol. 75c., 
kuriuos nutarta pasiųst 
Lietuvos Raud. Kryžiui.

A. Ražukevičius. ..

MONTELLO, MASS.
.. $232.00 šauliams.
Tūli moritelliečiai, gavę 

atsišaukimą nuo Perlojos 
(Vilniaus rėd.) šaulių, su
rengė prakalbas ant 23 va
sario, kuriose surinkta pa
rėmimui Perlojos šaulių 
232 doleriu.

Nors perlojiškių šioj kolo
nijoj randasi tik 6, bet jie 
stojo darban ir pasidarba
vo dėl savo Perlojos brolių 
gana puikiai.

V. Gelncavičius.
Delei 

vietos 
aplei-

Nuo Redakcijos, 
stokos laikraštyje 
aukavusių vardus 
džiame.

NORMOOD. MASS.
Svečiai iš Vatikano ir

Maskvos.
Dabar pasauly vi a madoj, 

netik peštynės, bet ir sve
čiavimasis. Svečiuojasi ne 
vien didikai ir visokį diplo
matai, bet retkarčiais ir 
darbininkai.

Lietuvos Piliečių Sąjun
gos Norwoodo skyrius irgi 
nutarė pasikviesti svečių. 
Bet kadangi L. P. S. neturi 
nei "munšaino,” nei vištų, 
tai nutarė pakviestus sve
čius pavaišinti argumen
tais. Vaišių diena buvo pa
skirta ant 6 vasario. Pa
kvietimus nutarta pasiųsti 
vatikaniečiams ir maskvie
čiams. Vaduodamiesi lygy
bės principu, 
tik vyriausįjį Vatikano ats
tovą kunigą, 
garbės žodi

kvietėme ne

pasivogęs po bačka ir tik 
retkarčiais iškišęs iš po bač
kos galvą klausė savo pa
čios: 'Ona. ar jau svetainėje 
po viskam*?' ’’

Po šiai A. K. N. pastabai 
žmonės pradėjo prunkšti, o 
kriaučiukas Klajūnas su sa
vo gizeliais, tartum perkū
no trenkti, smuko per duris.

L. P

BRIDGEPORT. CONN.
Prakalbo*.

13 d. vasario čia atsibuvo 
prakalbos, kurias parengė 
Lietuvos L. P. Bonų stotis 
paminėjimui trijų metų su
kaktuvių Lietuvos nepri
klausomybės. Kalbėjo adv. 
F. J. Bagočius iš So. Bosto
no.

Prie šių prakalbų išgar
sinimo prisidėjo ir musų 
klebonas Pankus. Kuomet 
apgarsinimų platintojai nu
nešė šių prakalbų apgarsi
namus i parapijos svetaine 
ir pradėjo ten dalinti žmo
nėms, tai kunigas atėmė 
tuos apgarsinimus ir suplė
šė, sakydamas: "Mums čia 
jokių Bagočių nereikia!”

Tas kunigo priešingas 
darbas tik dar labiau išgar
sino šias prakalbas. Parapi- 
jonai tarpe savęs pradėjo 
kalbėtis: "Kas gi per vienas 
tas Bagočius, kad musų ku
nigas jo taip neapkenčia? 
Truks- laikys, eisim 
tvt.”

Atėjus 
žmonių 
svetainė,
stovėti ant gatvės, nes sve
tainėj jau netilpo. Advoka
to Bagočiaus prakalba žmo
nėms labai patiko. Aukų 
Lietuvos apsigynimui nuo 
lenkų surinkta 169 dol. 50c.

Spaudos Komisija.

bet davėme 
o____  __ B ir prasčiokė
liams. Kunigas, kaipo savy- 
stovis asmuo, atrėžė ne
mikčiodamas, kad jis iš Die
vo ir Tautos Fondo malonės 
esąs sotus ii- neklaidingas, 
todėl i debatų puotą nešto 
siąs. Bet prasčiokėliai, tai 
daug triūso turėjo, kol kri
vūlėmis susižinojo, ką turi 
daryti. Ant galo ir jie pa
aiškino maž-daug taip: mes 
esame mizeriokai ir seka
me tik paskui juodą su toną, 
todėl be kunigėlio patys vie
ni pasirodyt puotoj nedrįs
tame.

Štai atėjo ir 6 vasario. 
Puotos rengėjai dairosi po 
svetainę— vatikaniečių ne
simato, yra tik kelintas ma
skviečių. Rengėjai vienas 
po kitam atidavė tinkamą 
pagarbą vatikaniešiams ii 
kreipėsi su užklausimu į 
maskviečius: bene apsiimtu 
paragauti Lietuvos klausi
me argumentų. "Niką k 
niet!"— atkirto maskvietis, 
"Mums Lietuva neapeina 
mes rūpinamės tik apie 
Maskvą.” —"Na. tai paduo
kit patys klausimą, apie ką 
jus norėtumėt paargumen- 
tuoti” — daleidžia rengėjai. 
Tada pašoka kriaučius Kla
jūnas ir paduoda klausimą: 
"Koks skirtumas tarp spir
gučių skauradoj ir tarp ke
purės ant galvos?”—"Pri
mai vopros!” — sušunka 
maskviečiai. Pilietis A. K. 
N. ironiškai pareiškia, kad 
tarp skaurados ir kepurės 
nepalyginamas skirtumas. 
Tada pakila Klajūnas ir su
šunka: "Tai tu esi mulkis, 
kad taip kalbi! štai priro
dymai, kad tarp skaurados 
ir kepurės nėra jokio skir
tumo. Nereikia čia imti 
skauradą, padėtą po sinka. 
bet pasižiūrėti i skauradą 
ant ugnelės, kur spirgučiai 
iš kančių čirška ir šokinėja. 
Taipgi nereikia imti kepurę 
pakabintą ant vagio, bet pa
imti ją uždėtą ant revoliu
cionieriaus galvos, štai kad 
ir mano kepurė, kuomet ii 
stovi padėta ant suolo, tai ji 
yra tik kepurė ir lyginasi 
skauradai po sinka, nes ir 
skaurada ir mano kepurė 
abidvi juodos ir taukuotos. 
Bet kuomet aš savo kepure 
uždedu ant kupinos revo
liucinių spirgučių galvos, 
tai tuomet nėra skirtumo 
tarp čirškančios skaurados 
ir mano kepurės.”—užbai
gia savo spyčių kriaučius 
Klajūnas.*

Po jo vėl paima balsą ni- 
lietis A. K. N. ir padaro ši
tokią pastabą: "Labai ma
lonu girdėti, kad musų 
kriaučius prisipažino turis 
po savo kepure revoliucinių 
spirgučių, bėt.darosi liūdna 
prisiminus tą faktą, kad 
pereitų metų darbininkų 
šventės dienoje, pirmoje 
Gegužės, kuomet šitoje pat 
svetainėje atsibuvo tarptau
tinis darbininkų apvaikščio- lų teatras, jeigu tokie pavei
zimas. tai musu revoliucinis kslai nėra perėję per cenzu- 
kriaučiukas tūnojo namie ra.

prakalbų 
prisirinko

Daugelis

pama-

laikui 
pilna 

turėjo

Keliaujantiems Į Lietuvą
Iš NEW YORKO IKI KAUNO 

$110.60.

Tamošius Bakanauskas

ŠEIMININKĖS UŽDUOTIS DAUGELYJ NAMŲ
UŽLAIKYTI ŠEIMYNA PER GAVĖNIA.

Niekas kitas, kaip tik šeimininkė arba motina gali apkainuoti 
sunkumą sąlygų užlaikyme savo šeimynos per gavenės laiką kiekvieną 
metą. Persiskyrus su visokios rūšies mėsa, žt vis, kiaušiniai ir daržovės 
yra paimtos užlaikymui gyvasties ir sveikatos per ištisas septynias 
savaites. Tada yra galutina užduotis kiekvienos šeimininkės pagaminti 
pagal savo geriausi supratimą tam tikrai aprubežiuotus valgius gerais ir 
maistingais.

šeimininkės gana pasekmingai gamina visokius gerus ir maistingus 
valgius, vartojant Mazolą. Vis- kios rūšies žuvis, kiaušiniai bulvės ir 
daugelis kitų daržovių, sutaisytų su Mažoki, du.xla daugeli gerų ir 
maistingų valgjų. Net ir silkė, su cibuliais iškepta Mazoloje, padaro 
valgi, tinkanti net karaliui.

Mazola yra labai ekonomiška. Ji yra lyginai taip gera, kaip ir 
olive aliejus, bet tik prekiuoja daug maž<au, kadangi jums nereikia 
mokėti Įvežimo mokesčių už ją. Ji užsilaiko gera visur, neatsižvelgiant 
į temperatūrą, ir nėra reikalo ją laikyti ant lodo.

Laike kepimo nei vienas lašas nenueina veltui. 
Ta pati Mazda gali boti naudojama kepimui net po kelis 
sykius, nes laike kepimo kokių nors skirtingų dalykų ji 
neatmaino savo kvapsnio.

Mazola parsiduoda kiekvienoje 
geresnio groserio krautuvėj, po pusę 
kvortos, kvortą, pusę galiono ir 
galioną mieros blėšinėse.

UŽTIKRINAME:

Jeijrti jus nebusite pilnai užga
nėdinti gerumu ir ekonomiškumu 
Mazolos, jūsų krautuvu inkas sugrą
žins jums pinigus.

CORN PRODUCTS REF1NTNG 
COM>ANY

17 Ritterjr' Place. New York.
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Musu kurieras išplauks laivu 
AQUITANIA KOVO 12 d. š. m. 
su skaitlingu buriu lietuviu Į 10 
dieną pasieks Lietuvą.

Minėti keleiviai daugiausia 
paeina nuo Vilniaus. T. Baka- 
nauskas bus kaipo vadas Baltic 
Statės Finance Cor. visoje ke
lionėje.

Kurie norite kartu važiuoti ir 
turėt gerą ir pasekmingiausią 
kelionę, kreipkitės tuojaus prie 
mus, o mes jus prirengsime ir 
galėsit išvažiuoti kartu. Tik r.e- 
vėlinkite, nes keliaujantiems 
reikia gaut kelių valstijų vizas 
ir tas užtrukdo. Tečiaus kurie 
važiuosit, visas reikalingas vi
zas mes parupinsim i laiką. 
BALTIC STATĖS FINANCE

CORPORAT1ON
357 Broadway,

So. Boston. Mass.
Tel. So. Boston 1061

NELEIDŽIA VAIKŲ ANT 
JUDOMŲ PAVEIKSLŲ.
Belgijoj išleista Įstaty

mas. kuriuo vaikam, nesuka
kusiems 16 metų, draudžia
ma eiti i kratomųjų paveiks-



APIE GAMTĄ. mes matom kasdien gabe-
nant į kapines, yra gyvi su- 1/SlSl ZIRllĮ 1S

Gamta — materiališkas krujų taip yra, mes neži- 
pasaulis. kuri mes jaučia- nome ir vargu kada sužino
me, girdime, matome, ir ku- sime. Žmogus nebuvo ten 
rio dalimi mes patys esame, nukeliavęs. Tai yra moks- 
susideua iš dviejų milžiniš- linčių suformuluota hypotė- 
kų pasaulių: organiško ir za (daleidimas). 
neorganiško. Visos pašau- Mums lygiai nėra žinoma, 
ly m: rifestacijos; visi žmo- ar kiti dangaus kūnai yra 
gaus protą džiuginantis ir taip pat apgyventi, kaip 
svaiginantis apsireiškimai; musų žemė, ar ne; ir, jei ap- 
visi gamtos įvykiai, kokius gyventi, tai kokios rųšies 
tiktai išlavintas žmogaus1 sutvėrimai, kokie organiz- 
protas gali įsivaiz* • mai ant jų randasi. Astro- 
dinti ir pajiegia suprasti, nomai mums tvirtina, kad 
priguli vienam arba antram! nekurtos planetos yra apgy- 
’u pasaulių. Kur cik mes .rentos; ypač jie atkreipia 
nesisukame, kur nežengia- j musų domę į Marsą. Pūsta
me ir kur nepažvelgiame, j ruoju laiku buvo daroma 
visur mes matome gamtą— didelių pastangų susisiekti 

Įsu Marso gyventojais, bet 
tas nedavė pageidaujamų 
rezultatų. Nekurie spėlioja, 
kad ir Marso gyventojai 
daro panašių pastangų. Apie 
tai čia nėra reikalo kalbėti. 
Galime pasakyti tik tiek, 
kad gamta, apdovanodama 
gyvybe musų žemę negalėjo 
aplenkti arba užmiršti ir 
kitų planetų; kodėl musų 
žemė turėtų būt geresnė už 
kitas planetas? Taigi yra 
pamato manyti, kad ant ki
tų planetų irgi gali gyventi 
kokios nors rųšies sutveri 

jinai. Gal busimoms žmoni
jos gentkartėms pasiseks 
ateity susisiekti su kitu pas
viečių gyventojais. Gal jų 
gyventojai gyvena daug 
linksmiau už mus.

Augščiau buvo sakyta, 
kad gamta susideda iš orga
niško ir neorganiško pasau
lių. Organišką pasaulį su
daro gyvūnai ir augmenis. 
Augmenys ir gyvūnai yra 
gyvi sutvėrimai; jie gimsta, 
auga, dauginasi ir miršta. 
Iš antros gi pusės, neorga
niškas svietas perstato ant
rą, daug didesnę gamtos da- 

Jį, mineralų arba mirties 
■ karaliją. Vandenys, uolos Į 
ir mineralai yra negyvi

• daiktai; jie yra bejėgiai, 
: beformiai organizmai. Me-
• tabolizmas, judėjimas, jau- 
> trumas, savęs penėjimas,

gimdymas arba gaminimas, 
kvėpavimas ir sensacija yra 

’ gyvybės ypatybės, gyvosios 
medžiagos žymės. Disorga- 
nizacija, išsiskirstymas ar
ba iširimas pažymi mirtį, 
negyvą medžiagą.

Kame organiškas svietas 
prasideda ir kur naorga- 
įiškas baigiasi, gunku pasa
kyti. nes jų tarpe nėra aiš
kiai užbrėžto rubežiaus 
Individualai vieno svieto 
oereina teritorijon antrojo, 
žodžiai "gyva” ir "negyva 
medžiaga,” arba "gyvybė” 
:r "mirtis," nėra absoliučiai 
įeisingi. Gamta visoje savo 
esybėje yra nedalinama vie- 
.tata. Organiškas svietas 
tegali gyvuoti be aeorga- 
įiško. Kur nėra gyvybės, 
:en nėra ir mirties. Tikro- 
’e to žodžio prasmėje, visa 
medžiaga yra gyva. Pasau- 
’v nėra visiškos mirties. 
Kas vakar, praeitą sąvaitę, 
trba metai tam atgal buvo 
sustingusi medžiaga, negy
vas daiktas, tas jau šian
dien gyvena. Kas šiandien, 
ryto, ateinančią savaitę, 
arba kitą metą mirs, tas rtfe- 
'olimoj ateity, tinkamoms 
ąlygoms susidėjus, vėl ga- 
i atgyti išnaujo, tapti da- 
imi gyvos medžiagos. To- 
de yra neatmainomi gam
tos įstatymai.

Tokis mano išvedimas ga- 
i pasirodyti kaip kam gana 
teistas, o kaip kokiam žmo
geliui net ir baisus. Skai
tytojas gali paklausti: Jei- 
įu nėra mirties, tai kodėl 
mums reikia mirtį? Kodėl 
mes negyvename širrftus, 
'ukstančius ’ metų? Kur 
dingo musų giminės, drau-į 
?ai, tėvai ir pratėviai, Z_ 
miniau gyveno? Kur šian
dien randasi | 
smogus su savo 
Argi tie lavonai,

įedžiaginį pasauli; visur 
prieš musų akis stovi amži
na, nesunaikinama medžia
ga. Neišmatuojamos erd
vės, beribė visata, nepasie
kiami pasviečiai—tai milži
niški gamtos rūmai, kuriuo
se gyvena nesuskaitomi 
bidonai dangaus kūnų. Mu- 
sų planeta žemė su visais 

. savo milžiniškais kontinen
tais ir vadenynais yra tik 
mikroskopiškas arba, tei- 
ingiau sakant, ultra-mi- 

kroskopiškas taškas tarpe 
kitų dangaus kūnų dausose. 
Mums trūksta protiškų pa
degu, žodžių ir tinkamos 
vaidentuvės supratimui 
gamtos tikroje jos esybėje 
ir išaiškinimui jos painių 
apsireiškimų.
Gerbiamas skaitytojau, su

stok ir pagalvok valandėlę; 
paleisk savo mintis i beribę 
visatą. Į neišmatuojamus 
dangaus rumus; nusikeik 
ant Jupiterio, Urano, Nep
tūno ir pažiūrėk, kokie jie 
miLlaai; pažvelk į milžiniš
ką ugninį saulės kamuolį; 
nulėk ant žvaigždžių, ku
rios vra milionais kartų di
desnės už musų žemę; pa
mąstyk apie didžiules ko
metas, kurios pasirodo kai
ta į dešimt, šimtą, tūkstan
tį ir milioną metų; atmink 
kokiuo greitumu tos kome
tos keliauja joms gamtos 
paskirtu keliu; žodžiu, per- 
sistatyk savo vaidentuvėj 
neapsakomas ir neaprašo
mas dausų platybes ir jose 
esančius dangaus kunus, o 
pamatysi, kokia stebėtina 
yra gamta, kaip viskas 
tvarkiai surėdyta, kokia 
graži harmonija joje vieš
patauja! Saulės šviesa, ku
ri, kaip mums fizikai tvirti
na, keliauja 186,000 mylių 
i sekundą, pasiekia musų 
žemę į 499.-5 sekundas arba 
8.32 minutes. Abelnai kal
bant. musų žemė randasi 
arti 93 milionų mylių atstu 
nuo saulės. Bet kitos pla
netos yra trigubai ir net de
šimteriopai toliau nuo jos. 
Neptūnas randasi 2791.6 
miliono mylių atstu nuo 
saulės. Vieni metai ant jo 
yra lygus 164.78 metų ant 
musų žemės. Tas reiškia, 
kol " Neptūnas apkeliauja 
1-ną kartą aplink saulę, mu
sų žemė tuo pačiu laiku pa
daro 164.78 keliones.

Augščiau paduotos skait
linės mums aiškiai parodo, 
kokius neišmatuojamus 
pasviečius apima gamta, 
kaip platus yra dausų rui
mai, kokios milžiniškos, tie
siog neįsivaizdinamos toly
bės guli tarpe dangaus ku 
nų. Vienok nežiūrint to. 
mokslo vyrai mums sako, 
kad tose begalinėse erdvėse, 
toje I)eribėje visatoje nie
kur nesiranda visiškos tuš 
tumos; kiekvienas kampe
lis yra pripildytas medžia
ga /visi pasviečiai yra ma
teriališki pasviečiai; žodžiu, 
riša gamta yra vienas mil
žiniškas materijos kunas: 
amžina, be pradžios ir pa
baigos, materiališka riena- 
ta. Fizikai mums tvirtina 
kad tos beribės erdvės yra 
pripildytos substancija, va
dinama eterii. Bet ar išri

i

i

tvėrimai?
Kad davus patenkinantį 

atsakymą į tuos klausimus,1
reikėtų užimti labai daug Kaip kiti, taip n- aš įdo- 
vietos, kas, bent tuo tarpu, mauju dabartiniu Lietuvos 
nėra galima. Beto, tas vi- abelna padė-
sai nepriklauso musų temai. 
Vienok nežiūrint to, paten
kinimui skatytojaus seka
mas pavyzdis bus didelės 
vertės.

Karboniškas gazas <C02) 
ir vanduo H20) yra negyvi 
kūnai, neorganiškos chemi
škos kombinacijos. Pirmas 
susideda iš vieno atomo ang- 
liadario ir dviejų atomų de- 
gio; antras — iš dviejų ato
mų vandendario ir vieno 
atomo degio. Augmenys įk
vėpuoja iš oro karbonišką 
gaza. kuris po įtekme saulės 
šviesos ir chlioroiiliaus (ža
lios lapų parvos) susivieny- 
ja lapuose su vandeniu pa
imtu iš dirvos. Galutinas re
zultatas tos reakcijos yra 
formaldehydo gazas (CH2- 
O) arba formalinas, chemiš
kas organiškas sudėtinis, 
kuris po įtekme saulės švie
sos energijos urnai tirštėja į 
"dextrose" (C6H12O6). Tai 
chemiška kombinacija yra j 
pamatas visų organiškų su
dėtinių augmeny: ji po įtek
me įvairių veiklių yra per
dirbta į Kitus karbohydra- 
tus, protvnus, aliejus, orga
niškas rūgštis ir tam pana
šias chemiškas kombinaci
jas. Karbohydratai sudaro 
didesnę dalį kūno. Angliada- 
ris, tas juodas, neorganiškas 
chemiškas elementas, lošia 
svarbiausią rolę gyvūnų ir 
augmenų protoplazmoj, ku
ri yra gĄ’va medžiaga, "fiziš
kas gyvybės pagrindas." 
Kuomet augmuo numiršta, 
jo pūvantis kūnas paliuo- 
suoja chemiškus elementus, 
kurie vėl grįžta ten, iš kur 

j jie buvo paimti. Karboniš- 
I kas gazas sugrįžta į orą ir 
tampa išnaujo negyva me
džiaga. Bet kiti augmenys • 
paima jį iš oro atgal, ir tuo 
budu jis vėl pradeda išnaujo 
savo gyvenimo ratą. Tą patį ' 
galima pasaldyti ir apie gy- ’ 
vunus: pūvantis žmogaus la
vonas, lygiai kaip ir aug- ’ 
muo, paliuosuoja chemiškus 
elementus, kurie anksčiau 
ar vėliau patenka į augmens 
ar gy\*uno kūną pavidale 
maisto ir nekurie ju vėl tam
pa jierdirbti į raumenis ar 
kokią kitą kūno dalį. Tokiu 
budu negyva, mirusi me
džiaga, atgija išnaujo ir 
rengiasi prie antros mirties. 
Panašių pavyzdžių butų ga
lima privesti ir daugiau, bet 
pakaks ir to patvirtinimui 
sąprotavimo, kad uasauly 
nėra absoliutės (visiškos) 
mirties.

Remdamiesi augščiau pa
duotais išvadžiojimais, mes 
galime prilyginti gamtą prie 
milžiniškos laboratorijos, 
kurioje kiekvienas gyvas su
tvėrimas gali daryti įvairios 
rųšies bandymus. Žmogus, 
tas menkutis, silpnutis, ma
žytis sutvėrimas užvaldė vi
są kamuolį ir tapo jos vy
riausiu valdonu. Jis atiden
gė gamtos paslaptis, nusilei
do į žemės vidurius ir sura
do jos paslėptus turtus. Bet: 
tuomi dar jis neužsiganėdi
na. jis drįsta spėlioti ir sva- 
joti apie nepasiekiamus pa-' Lietuvoj.

ir suformuliavo įvairius fi
zikinius įstatymus, kurių 
pagelba yra galima išaiškin
ti stebėtinus apsireiškimus 
gamtoje, šiandien žmogus 
žengdamas progreso keliu 
rauna iš šaknų vieną prieta
rą po kito, triuškina vieną 
dogmą po kitos. Už šimtme
čio—kito žmogaus protiškas 
išsilavinimas pasieks tokį 

u- laipsnį, apie kurį mes ir sap-
‘ i kin-ioi nu°ti negalime. Ateis laikai, 

-- ’ - j kuomet negalimas daiktas
primitvvis'i?us galimu; sapnas—tikru 
bendrais?; gyvenimo faktu.

kuriuos

I

tini. Tečiaus nelengva da
lykų stovį tenai sūprasti, 
nes vienas laiškas priešta
rauja antram, trečias ket
virtam, ir tt. Nelengva su
prasti dėlto, kad žmonės 
piešia abelną gyvenimą tai 
jiagal savo ekonominę padė
tį, tai pagal savo pažiūras. 
Pavyzdžiui, kun. J. Skinkis 
iš Žem. Panemunės, Šakių 
apskričio, tarp kita ko man 
rašo:

"Lietuvos padėtis vis ge
rėja*. Samdininkams ir ūki
ninkams neblogas gyveni
mas; kiek bloginus yra 
mums, kunigams, nes ir 
mokesčiai dideli, ir darbo 
begalės. Aš pats turiu ap
lankyti 3 mokyklas ir at
likti bažnytines apeigas.

"Sintautiniai ištvirkę, nei 
bažnyčios neatsistatydina. 
Lukšiniai savo bažnyčią pa
taisė, bet ir tarp jų nemaža 
socialistų.” 

į Tai taip rašo man pažįs
tamas kunigas.

Antras rašo man iš Luk
šių kaimo, šakių apskričio, 
J. Kaunas, turtingas ūki
ninkas ir piniguotas krikš
čionių demokratų partijos 
narys. Jis sako:

"Nežinau, 
jums tinkamai 
jūsų klausimus, bet atsa
kau taip kaip galiu ir su
prantu. Man rodos, kad 
služauninkams dabar ge
riau, negu prieš karą, nes 
algos labai brangios; nors 
ir pirkti jiems bile kas 
brangiau atsieina, ak jie 
daug ką įsidera į algas.
"Ūkininkų gyvenimas sun

kus, nes mokesčiai dideli; 
nors ir parduodant bile ką 
gauna brangiau, bet reikia 
žinoti, kad po karo javai 
taip gerai jau neužauga, 
nes gyvulių nedaug /teliko, 
o be jų ir trąšų nėra užtek
tinai. Per karą daug žemės 
buvo apleista, nes nebuvo 
nei arklų, nei sėklų. Musų 
pačių kaime 1-5 margų že
mės per du metų nebuvo 
judinta. 0 dabar valdžia 
vėl ima kariumenei javus, 
gyvulius mėsai, vilnas, au
dimus, lašinius, sviestą, ro- 
pukes, arklius ir kitokius 
daiktus, ir už tą viską mo
ka tiktai 3-čią arba net ir 
5-ktą dalį vertės. Pavyz
džiui. rugiu pudui ant tur
gaus gauni mažiausia 20 
rublių, o valdžia moka tik 
7 rublius, ir tai da pinigus 
gausi į kelintus metus. Aš 
pats turiu kvitą ant 460 
rublių daugiau jau kaip 
pusantrų metų, o pinigų vis 
da negaunu. y

"Jeigu ilgai taip bus,! tai 
Lietuvos ūkis turės žūti, c 
tada ir viskas žus.

"Jus da klausiate apie 
Lietuvos valdininkų algas. 
Pažymėsiu, kad valsčiaus 
viršaitis gauna mėnesiui 
250* auksinų, o sekratonus 
nuo 600 iki 1,000 auksinų 

I mėnesiui. Tuo tarpu Lie- 
• tu vos prezidentas gauna 
i 100,000 auksinų arba 50 
000 rublių į mėnesį.

"Tai matute, kaip dabar

ar pataikysiu 
atsakyti Į

A. Dvylis.

"Gerai, kad nesiuntėt mar 
cukraus, nes cukrus dabar 
ir pas mus jau atpigo — 4 
rubliai svarui."

Tai šitaip kalba apie Lie
tuvą pasiturintis ūkininkas

Trečią laišką man rašc 
mano pamotė, našlė su 
dviem vaikais, bežemė mo
teris. Štai jos žodžiai:

"Musų gyvenimas laba’ 
sunkus. Vien tik rendos 
turiu mokėti 15 rublių mė
nesiui, ir nežinau, kaip iš- 
sikasime. Asčiu. kad jus da 
parsiunčiate pinigų, kitaip 
reikėtų nors gyviems į že
mę listi. Už justi tėvelį už-

Iš Politinės Ekonomijos Mokslo.
(T«sa)

Ir kuriamasai socializmo

pirkome mišias. Tai irgi 
reikėjo užmokėt 15 rublių. 
(Tas tai jau visai bereika
lingai. J. P.)

”0 ką klausiate, kokia da
bar pas mus laisvė, tai kas
turi pinigų, tai tam laisvė: procesas turėjo prasidėti 
išsitraukęs samogonkos ardymo darbu: jis turėjo 
dainuoja sau ir tiek. Bet parodyti puvamas kapitaliz- 
varguoliams, tai nekartą mo votis, išjudinti pamatus 
priseina ir bado paragau- tos tvarkos, kuriai buržua- 
ti.” zijos idealogai — liberalai

Taigi išeina, kad Lietu-' įkrovė visą savo pasitikė- 
voje dabar visiems vargas. pasėti nau-
Kunigas skundžiasi, 1.__
jiems bloga; ūkininkas są

jo mokslo sėklų.
«.• Ankstybieji XIX amžiaus 

ko. kad ūkininkai neišlai- Pėdžios socialistai puikiai 
kys; tuo tarpu bežemis ra- ^uPrato kapitalistinės tvar- 
šo, kad varguoliams prisei- Los netikumą.
na net ir badauti. . Liberalai rašo vienas

... , . . . , , žymiausiųjų sen-simonizmo
Nėra abejones, kad da- skelbė^ Anfanten'as-fi- 

oar tenai niekam nėra py- iosofuodami atėmė g nelai. 
ragų. Man rodos, kad pakol j • ■ — •
ūkininkas nubankrutys, 1 
beturtis darbininkas senai j 
jau bus Dievui dūšią atida- j“ 
vęs. Nes visi žino, kad te-i 
nai. kur visiems yra sunku 
gyventi, tai darbo žmogui 
yra už visus sunkiausia.

Todėl ir kįla klausimas: 
ar neklysta tie Lietuviai 
darbininkai, kurie dabarti
niu laiku skubinasi iš Ame
rikos i Lietuvą?

J. Pakai'klis.

Ir lenkai nori “at 
lyginimo”. .

mingųjų dieviškąją apveiz- 
dą. dabar laisvę skelbdami 

’’i atima ir žmogišką apveiz
iu... Politinė ekonomija — 
tai privilegijų naudos sofis- 

! tika... Ekonomininkai
b svarsto tomis pačiomis 

svarstyklėmis ir auksą ir 
žmogieną!”

i į "Musų laikų politinė eko- 
■ i nomija—tikslingai pastebi 

Biure 1840 m. išėjusiam sa
vo rašte: Anglijos ir Fran- 

, vijos darbininkų klasės el- 
getumas,—pavirto turtų on
tologija, nes visiškai neigia

1 moralę."
Bet ankstybiemsiems so

cialistams per sunkus buvo 
uždavinys surasti vaistų ka
pitalistinės tvarkos netiku- 
mams, kaip galima pakeisti 
socialinę-ekonominę vergu
vę socialine-ekonomine lais- 

; ve, jų daugelis įrodinėja, kad 
to galima pasiekti geriau
siai ir greičiausiai per žmo
nijos dorinį kiltumą. Rei-* 
kia kreiptis į geruosius 
žmogaus instinktus ir sie
kimus, įkvėpti jaunesniojo 
brolio pasigailėjimą, arba, 
galiausiai, remtis utilitari
niais pradais, parodyti di
desnį socialinį-ekonominį 
naujosios tvarkos gerumą. 

; šiuo planu buvo sukurti 
stebuklingai utopiniai vaiz- 

jdai. Bet kapitalistinis pa
saulis tvirtas stovėjo ir tik 
juokėsi altruistų - filosofų 
klajonėmis.

Ir vis dėlto utopinis soci
alizmas nepraėjo nepalikęs 

. Jo užpakaly stove-;

lAjnkija daro didžiausių 
pastangų, kad jos prieteliai 
sąjungininkai įtrauktų ją 
"nukentėjusių valstybių” 
sąrašan ir duotų jai dalį to 
grobio, kokį jie tikisi išlup
ti iš Vokietijos kaipo "atly
ginimą” už padarytus karės 
metu nuostolius.
Varšuvos "prošepanų” "at

lyginimo’’ sąskaita butų ga
na didelė, nes jie norėtų už- 
mokesties netik už triobas, 
kurios buvo sugriautos ka
rės metu, bet taipgi didelių 
atlyginimų už arklius, gal
vijus, miškus ir kitokius da
lykus, kuriuos, jie sako, vo
kiečiai savo šeimininkavimo 
laiku rekvizavę. Beto da 
"prošepanai” norėtų, kad 
vokiečiai užmokėtų jiems 
grynu auksu ir už tuos pa- i 
tarnavimus, kuriuos okupa-. 
rijos metu vietos žmonės tu- į žvmių. * _2j.lz._l. \
-ėjo vokiečių kariumenei jo pripažintosios mokslo 
itlikti. mokyklos, tradicijos, liki*

Tečiaus šituos reikalari- mas; prieš jį —pilna neši
mus Lenkijos geradėjai są-nios ateitis, neišvengiamos 
jungininkai atmetė, nes Vo- klaidos, nepopulerumas, 
kietija negali kažin kiek persekiojimai.
mokėti, o duoti Lenkijai Bet giliai tikėdamas žmo- 
atlyginimo ’ iš tos sumos, gaus prigimtimi, aukštes- 

kėti, reikštų sumažinti savo 
"dalį.” Veidmainingi fran- 
•uzų diplomatai nors iš vir
kaus parodė lenkų norams 
’pritarimo,” bet kiti tiesiog 
oasakė, kad grobiu dalijasi 
iktai tie. kurie kariavo. ■ 
Lenkija gi buvo vokiečių už- 
nita ir todėl ji negalėjo; 
♦ries Vokietiją kariauti. O j

vokiečiai per savol|/auuulIluBWS 
įkupaeiją ir padalė lenki- pabudinusios 
ai kokios skriaudos, t— \ ,
dtos pusės jie sutaisė jos L j j |,uos socialinio gyvenimo 

nutiesė daug naujų ^kius U.;uw « ■ ■
relezmkelių, suvede elektrų, apeidavo, kaipo

<okią vokiečiai galės užmo- niais jos uždaviniais, jisai 
i.xx x drąsiai pradėjo pirmyn

veržtis.
Jis neturėjo patyrimo, ne

turėjo neginčijamų įrody
mų; prisiėjo visa imti kaip 
vra. iš karštos galvos ir my
linčios širdies. Jo mintys ne
galėjo laukti greito įsigy- 
vendinimo, bet jos didžios ir 
mums brangios, pirmu kart 
pabudinusios žmogaus sąži- 

... i ny., izvtvcui u*?* w> protesto 
ta! iš i dvasią ir atkreipusios dome-

kuriuos ligi šiol
> išsigimi

mus, skundžiamus, liudy- 
mus, bet nepataisomus.

Sen-simonizmas aiškiai 
j sakė mums klasių kovą; jau 
jis pažįsta pradinius tos is-

elefonus, pastatė daug til- 
ų. ir daugiau jokių atlygi

nimų Lenkija negalinti rei-’ 
calauti.

Taigi to "pajaus,’’ kokį: __
iliantai nori iš Vokietijos torinės- filosofinės teorijos 
rrobio sau išsikepti, Varšu- klausimus, kuriuos pripaži- 
vos "prosepanai” turbut ne- no vėlesnių laikų socialistai 
ragaus. ; ekonominio arba istorinio

" materializmo doktrina
esant. Visai teisingai paste-

SOC1ALISTAS ŠV EDUOS; bėjo vienas sen-simonizmo 
PREMJERAS. istorininkas, kad ”sen-simo- 

švedų karalius Gustavas'^ jieško-
•akvietė socialistų vadą 
Brantingą, kad jis sudarytų 
įauja ministerių kabinetą, 
nes kitų partijų lyderiams 
tas nesiseka. Brandingas 
nakvietimą priėmė. Jis yra 
buvęs jau dviejų ministeri
jų pirmininkas.

ri' 0.9 revoliucinių idėjų, 
kurios kursto ir verčia 
Franci ją ir Europą.”

Utopinis socializmas 
kėlė vartus "moksliniam 
cializmui".

Dabar jau visų pripažin
ta, kad didieji sociologiniai

at-
so-

apibendrinimai, padėtieji 
Markso •— mokslinio socia
lizmo vado kurinių pamate, 
ne visuomet yra jo paties 
kūrybos vaisius. J politinę 
ir ekonominę marksizmo fi
losofiją turėjo įtakos anks
tybas anglų socializmas, 
sukurtas Vilijamo Godvino, 
Čarlio Galio ir labiausiai 
Vilijamo Tompsono, ir 
ankstybas fransų sen simo- 
ninkų socializmas: Konsi- 
deranas, Pekkeras, Biure, 
Lui-Blanas ir Prudonas.

Dar prieš Komunistinį 
Manifestą mokytieji fransų 
buržuazijos ideologai, pa
vyzdžiui, Guizo puikiai dės
tė klasių kovos mintis. Mi
nint kurius ne kurius mar- 
ksinės filosofijos pranokė- 
j'us, negalima nepaminėti 
žymaus vokiečių valstybi
ninko Lorenco šteino var
do, kuris klasių kovos prin
cipą savo ankstybuose soci
alinio Fransijos judesio dar
buose išstūmė istorijos fak
torių. Bet jei teorinės so
cializmo formulos dėjosi ir 
kūrėsi dar anksti prieš 
Marksą, tai visgi reikėjo 
sintetinio genijaus, kad ge
ležinėmis minties pastango
mis surišti į vieną visas so
cialistinės ’ idėjos grandis. 
Tasai tai minties nuotrupų 
surišimas į vieną pilną mok
slinę pasaulėžiūrą ir yra ne
ginčijamas marksizmo nuo
pelnas.

Mokslinis socializmas ne 
vien tik atidengė vidujinius 
priešingumus, kurie drasko 
kapitalistinį rėžimą, bet ir 

[nurodė įstorinę jo puvimo 
i esmę ir pabrėžė naujos ūkio 
tvarkos pamatinius bruo
žus.- Pirmu kart buvo nu
traukta skraistė nuo buržu
azinio pasaulio, ir jisai sto
jo žmonėms savo puvėsių 
bei cinizmo visumoje.

Nuvainikavus tvarką, nu
krito ir jos oficialinis mok
slas; jo bužuaziniai pagrin
dai neteko vertės.I

XVIII pabaigos ir pirmos 
XIX amžiaus pradžios poli
tinė ekonomija, kuri buvo 
iškėlusi kapitalistinį gobšu- 

; mą į stichinį gamtos įstaty
mo laipsnį, aiškinusį kiek
vieną visuomeninį neteisin
gumą, kaipo geležinį bute- 
nybės įstatymą, — sustojo 
gyvavus.

Ir tos didelės gyvenimo 
atmainos atspindėjo ne tik 
kitokiame klausimų nušvie
time, tų klausimų, kuriais 
užimta politinė ekonomoja, 
bet ir visai kitokiame jos 
medžiagos tvarkyme.

Pirmoje XIX šimtmečio 
pusėje, kuomet gyvenime 
dominavo kapitalistinės kla
sės interesai,— tuomet ir 
mokslo domesys svarbiausia 
buvo nukreiptas nagrinėji
mui tų visuomenės gyveni
mo ūkio dalių, kurios ryš
kiausiai žymėjo viešpatau
jančios grupės reikšmę ir 
tvirtumą. Pirmutinė tų da
lių buvo gaminių mainas.

Ne tiktai anglų klasinė 
mokykla, t. y. bužuaziniai
XVIII amžiaus pabaigos ir
XIX amžiaus pradžios eko
nomininkai, bet gausingi 
vėlesnieji anų vulgarizato
riai ir aiškintojai su ypatin
ga patrauka. tyrinėjo maino 
procesą. "Politinės ekono-. 
m i jos mokslo tikslas—rašė 
anuomet populerus anglų 
ekonomininkas Makleod’as 
—yra tas, kad atidengus ir 
išaiškinus dėsnius, kurie 
nulemia mainomų daiktų 
vertę... Gryno politikos e- 
konomijos mokslo rybos yra 
maino sąlygos... Musų įsi
tikinimu— pastebi jis — jei 
nebūtų maino, nebūtų ir po
litinės 
slo”„.

ekonomijos mok-

(Tnliau bu?) t
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Pajiekau pačios Mary’ Butler ir 
dukteries Jennie. Septyni metai 
kaip persiskyrėm. Prašau atsišaukti 
ar kas žino praneškit. (9)

A. S. Butler
110 Ann st H art for d, Conn.

^MCMiUS, kuris nenori iš
girst savo klaidų, nenori 

jjų vengti — kompanijos,
L 8. 8. REIKALAI. tai|*i

Nuo drg. Paškevičiaus 
gauta sekamo turinio laiš
kas: 
Drg. M. Jurgelionienė, 
Sekr.-Vertėja, 
Chicago, 111.

"Gerbiama Drauge: Sau
sio 2 d. š. m. LSS 19 kp. 
susirinkime kilo klausimas, 
kiek moteris, kurių vyrai 
priguli prie Sąjungos, mo-' 
ka mėnesinių duoklių? Tu-*

Aš, Ona Žigiutė, po vyrui Zu 
marienė. pajieškau savo brolio Pia
no Žigo, Vilniaus rėdytos. Trakų 
pavieto, Butrimonių valsčiaus. Stak
liškių parapijos, Gailakiemio kaimo. 
Pirmiau jis gyveno Scranton, 
Meldžiu atsišaukti arba kas 
žino pranešti šiuo adresu: 

Mrs. Ona Zumarienė 
Danforth st.. Saxoiiville.

Pa. 
apie jį 

(9)

II Mass.

Pajieškau brolio, kuris po savo tė-

KELEIVIS
Pajieškau mano dukters Onutės 

Rutkauskaitės, 4 metą, ją išsivežė
■ rašinėti.
I

mano pati Domicėlė, kuri prasišalino
. . . . «a . 1  i... 4 r _

F. J. M.
257 W. Co'nunerce St,

Yourųjstowi», Virio-

Pajieškau savo pusbrolių Juozapo.' 
Kazymicro. Jono, ir Pranciškaus 
Pranulių ir pusseserių Elzbietos ir 
Leonoros ir švogerio Palčauskio, 
paeina iš Kauno gub., Papilės voias- 

ir parapijos. Ilgą laiką gyveno 
Biliuniškėse. netoli palivarko. Dabar 
girdėjau jie randasi Amerikoj ir gy
vena Waterbury, Conn. Meldžiu at
sišaukti laišku. _ Aš esu Franciškus 
Gludzinskis. Kauno gub^ Šiaulių 
pavieto, Kuršėnų volasties, Gudmiš- 1____ __ ______
kių sodos. Meldžiu rašyti šiuo ad- su lenku Antanu Madzurecku, 45 me- 

j tų amžiaus ir paėmė mano $90<>.o0.
Jis yra trumparegis, kalba lenkiškai, 

' raškai ir biskj angliškai: lietuviškai i 
nemoka. Mano duktė Onutė kalba tik 
lietuviškai. Jeigu kas patėmytų juos, 
ina’onėkit man pranešti, už ką skiriu 

I $15.00 atlyginimo. t (11)
Adomas Rutkauskas

17—2nd .®t., Framingham. Mass.

Pajieškau hpsivedimui lietuvaitė.-, 
mergin-i-. nuo 18 iki 22 metų. Aš 
esu vaikinas 22 metų, turiu nuolati
nį darbą, esu 6 pėdų aukščio. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti pa
veikslą. o atsakymą duosiu kiekrie- 
nai ir paveikslą grąžinsiu. Vaikinus 
meldžiu nerašinėti.

S. Z.
115 Stanley avė., Y’onkers, N. Y.

(10) Pajieškau apsivedinuu merginos
1 arba to vaikų našlės nuo 25 m. iki 
’ 38 metų. Aš esu 35 metų vaikinas, 
medžio cimatninkas (Carperąer). 
Katra mylėtų ramų ir dorą gyveni
mą, meldžiu atsišaukti, prisiunčiant 

: pirmam laiške paveikslą, kurį ant 
pareikalavimo grąnžinsiu. Atsiskiri- 
raą gavusias meldžiu ne rašinėli, nes 
atsakymas nebus duotas.

W. J. A.
898 W. Lombard St. Baltimure Md.

5

resu: (9) 
Franciškus Gluilzinskis 

1406 Wentworth Avė.
Chicago Heights, 111.

Pajieškau
■ paeina iš
kad gyveno IVaterbury 
riu svarbų reikalą: 

: jūsų moterį, kur 
. ALsišaukit raba 
man praneškit 

Justi n 
22Ž3 Tusti n St.I_____ _____

Antano Marcinkevičių, 
Kauno miesto, girdėjau 

Conn. Tu- 
sužinojau apie 

ji randasi Lietuvoj, 
žinantieji apie jį 

(10)
Urton

Pittsburgh, Pa.

Pajieškau apsived'mui merginos, 
mylinčios dorą šeimynišką gyveni
mą. tarp 18 ir 25 metų. Aš esu 
''ąikinas 25 metų, augšto ūgio. 
Merginas, norinčias apsivesti, mel- į 
džiu atsišaukti. Platesnes žkiėis ■ 
suteiksiu laiškais. Atsakymą duo
siu kiekvienai.

Antanas Grinius
726 W. Chicago, III.

Pranešimas.
Aš Juozapas Balkauskis, šiuomi 

pranešu visuomennei, kad aš buvau 
apsivedęs gegužės 12 d. 1917 metais 
Atsiskyrimas suteiktas vasario 18., 
1921 metais. Mano buvusi moteris 
paeina iš Lietuvos Kauno rėdytos. 
Biržų parapijos, Slepčių kaimo. 
Marė Kazlauskaitė. Dabar vienas 
su kitu nieko bendro neturim.

J. Balkausky (10)
36 Field St„ Roxbury, Mass.

PRANEŠIMAS
FiDELITY TRUST COMPANY

148 Statė Street.
Nuo 28 d. Rugsėjo. 192*,' metų 

Bankų Komisionierius pa<’mė į savo 
rankas visą turtą ir biznį FIDELITY 
TRUST COMPANY ir eina prie jo 
likvidavimo apmokant skolas pagal 
priimtas tiesas.

Visi skundai prieš Kompaniją turi 
būt išpyldvti po prisiega :r priduoti 
viršui nurodytu adresu prieš ir 15 D. 
KOVO (MARCH). 1921 metų.

Po išegzaminaviinui. patikrinimui 
ir pripažinimui skundu RAŠTIŠKA 
KOPIJA SKUNDO PALIUDIJIMO 

busi išsiųsta kiekvienam, kurio skun
das bus pripažintas.

JOSEPH C. ALEN. Bankų Komi- 
sionierius valdytojas Fidelity Trust 
Company, pagal skyrių 399. aktą 
l$10 m

Per U’. Rodman Peatody, agentas 
užžiurėtojas. Valandos pridavimo 
skund;: nuo 9 iš ryto iki 2 po pietų.

Ii draugai nurodinėja, kad VU vadinasi Povylas Žigas.' Kauno 1-ė- 

nekuriose LSS kuopose tos 
moteris moka lUc. Į mėnesį, jis Jtyveno Beit ir Red Lodge. Mont.

-i u i -'leidžiu atsišaukti arba kas. apie jiKiti X 01, kitose kuopose žino, malonėkite pranešti šiuo adre-
nieko nemoka, gi pas mus su« už ką bus atlyginta. (ii»l

moka 20c. J menesi. | Haines, Alaska.
Apkalbėjus šį dalyką ir 

pasirodžius, kad niekas"tai- 
syklių tiki ai nežino — po 
kiek moterįs turi mokėti, 
—nutarta, kad kuopa už
klaustų pas Sekr.- Vertėją 
ir, kad Sekr.-Vertėja pra
neštų apie tai ir kitoms 
kuopoms per organą "Bau

bei per kitus laikraš-

Pajieškaur pusbrolio Antano Mil- 
buto. Kauno 
Raudondvario 
kaimo, apie 
Ta:pgi tavo 
Bcčkuvienė , - t-t-
Malonėk atsišaukti arba kas apie j> 
žir.o man pranešti.

Mike Milbut
417 Union st., Tama<jua, Pa.

rėdytos ir apskričio, 
valsčiaus, Kalniečiu 

25 metai Amerikoj, 
tikra sesuo Paulina

turi • svarbu reikalą.

Aš, Mykolas Maleckas. pajieškau 
savo dėdės Simono Malecko. paeina 
iš Vilniaus rėd, Trakų apskričio. 
Turiu labai svarbų reikalą ir norė
čiau susirašyti. Meldžiu atsišaukti 
arba žinančius apie jį man pranešti 
šiuo adresu: (!>i

Mykolas Maleckas
Atsargos batalionas. 3 kuopa. 2 bū
rys, Kaunas. Šančiai, Lithuania.

(in

čius.
"Draugiškai

”V. Paškevičius 
"LSS 19 kp. Sekr."

Paaiškinimas =
Kiek man yra žinoma, 

sos moterįs, kurių vyrai pri
klauso Sąjungai, moka po 
10c. mėnesiui, iš kurių 5c. 
lieka LSS. kuopos ižde, o 5c. 
eina i LSS. Centrą, 
Vertėjos adresu.

Tiesa, LSS. 19 kp. 
mėn. 1920 m. padavė 
mą, kad ištekėjusios 
rįs, kurių vyrai [ 
Sąjungai/ 
mėnesiui, 
negavo parėmimo, todėl nu
puolė, apie ką liepos 1920 
m. buvo pranešta per "Nau
jienas” ir "Keleivi.”

Merė Jurgelionis 
Sekr.-Vertėja.

VI

Sekr-

kovo 
į neši- 
mote- 

i priklauso 
mokėtų po 20c. 
bet tas Įnešimas

I
i
I

PARDAVIMAI
Parduodu farmą ir pieno biznį.

24 akrai žemės. S dirbamos, kita da
lis ganyklos dėl 10 karvių. Ganykla 
aptverta. Skersai žemės bėga du upe
liai. Apie 15 kordų malkų. 5 melžia
mos karvės. 2 veršingos telyčios, 1 
arklys. 25 vištos. 6 vežimai. 1 rogės ir 
kiti įrankiai. Pieno biznis išdirbtas 
per 3 metus, Reisai, kenai ir kostume- 
riai. 9 kambarių namas, barnė dėl 10 
karvių. 4 vištininkai, 34 vaisiniai me
džiai. Platesnių žinių kreipkitės per 
laišką. Pirkęs gaus komišiną kaipo 
agentas. Priežastis pardavimo— va
žiuoju Į Lietuvą.

John Jonuskis (9)
1061 Sumner st., Stoughton, Mass.

Pajieškau ANTANO LINKA’S, 
Kuršėnų miestelio, Šiaulių apskr. 
Kas apie jį žino malonėkite pranešti 
irba pats lai atsišaukia, yra svar

bus reikalas. Taipgi ir kiti pažys’a- 
mi lai atsišaukia. (11)

Pranciškus Srutvs 
u Melvin St, YVakefield.

Aš. Jonas Posky. šiuomi pranešu 
tai ypatai. kuri man rašė laišką iš 
Garivood. kad aš jūsų laišką pame
čiau ir netuėrdamas adreso negaliu 
duot atsakymą. (9)

' J. Posky
’ 1111 So. Cherrv St. Centralia. III.

Aš Kazimieras Tambrotas. pajieš
kau savo brolių Franciškaus ir An-Į 
tano Tambrotų. paeina iš Raseinių 
apskričio, Kaltinėnų valsčiaus. Gede- 
miniskių kaimo. Meldsiu atsišaukti 
arba kas apie juos žino man praneš- 
**• (9) į svar|,Ų reikalą.

' greitai.
255 Br

(9) 
Kazimieras Tambr tas 

P, <9. Box 14. Hainesport, N. J

PYKŠI DIODĄ PARMOS
35 akrai su triobomis $1600. 50

akrų geros žemės su gyvuliais $6590. 
90 akrų, iš kurių 40 akrų dirbamas, 
su triobomis $3060. 100 akrų palei
Waterbury, gyvuliai, padargai, daug 
vaisinių medžių, parsiduoda pigiai. 
Farma su gyvuliais, padarais ir vi
sais įtaisymais, iš priežasties savi
ninko senatvės parsiduoda pigiai, 
šios farinos yra tik 4 mylios nuo 
Waterburio centru: 30 akrų $.*>500. 3? 
akrai $5500. 20 akrų $4700. 9 akrai 
S500*). 20 akrų $5500. 12 akrų 2 šei
mynų stuba $6800. Jeigu nori pirkt, 
parduot ar mainyt, susižinok su mu
mis.

Peter ( ir ko t
111 W. Main st, Waterbury, Conn.

apsiv edemai.

Petruli vi- 
y- 
“i 
*š-

* ;
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Pajieškau Elenos Petruškaitės. 
gyvenusios Arlington ar Bruokline. 
Mass. arba toje apielinkėje. Turiu 

Malonės atsišaukti 
D. Samuols 

ui > ay, So. Bos ton, Mass.

Pajieškau pusbrolių Jono. Vaclovo. 
Blažiejaus ir Stanislovo 
■>u. Kauno gub, Šiaulių apskr, T 
šlių vals.: gyveno Chicagoje. 1' 
'au atsišaukti arba kas žino prai 
ti. busiu dėkingas.

Jonas Juknevičius
16 Lincoln st, Brighton, Mass

Pajieškau brolio Povylo Jurkevi
čiaus, Kauno rėd., Panevėžio apskri
čio. Subačiaus miestelio, 
svarbu reikalą iš Lietuvos. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jį žinot man 
praneškit, už ką bučių labai dėkin
gas. (9)

John Jurkevičius .vi- . „301 South 1-st St. Brooklyn, N. Y. ,br° ,ų- J.OQO- ,r RaP°!o
__________________________ __ ___ Jąsmskų. Artano ir Anufro Bik uiių.

Pajieškom seimininkės, 3 mergai- 
- . lės ir tėvas. Mergaitės ne mažos.

, \j’!u lodei me.gii.os ar moterįs, norinčios 
užimt vietą malonėkit greitai atsi
suk ti. J. Pakarkli'
23 Dean St.. Nonvood, Mass

Paiieškau brolio Jurgio Jokim •. 
Kaimo rėdytos. Raseinių apskričio. 
Vriegulos valsčiaus, Pagalša'ėi. 
kaimo. Meldžiu atsišaukti arba ka- 
apie jį žino pranešt: šiuo adresu;

Vladas Jokimas (19)
309 S. Jirdin st.. Shenandiah. Pa.

Pajieškau brolio Karaliaus Gu- Kauno rėdytos. Za-
ževičiaus. paeina iš Kuršo jrub., kaimo.
Bauškos apskr., astuoni metai kaip ji1p...į.- “• saukti ję -.Y;.‘:”Ji dr^a
Amerikoj, trįs metai atgal gyveno p juos malonėkit praneš-
Chirago. III. Meldžiu atsišaukti arba ’,-! P. Jauniškis
kas apie jį žino man pranešti. Už MaSnus aye. M uunndg Ma:i.
pranešimą duosiu 5 dol. - (9)_________ vanmia.

Jonas Guževičius
W. 18-th St. Cievcland. Ohio. į—

Dieškau brilin Stanislovo Pipi-
------------------------------------- , Kauno rodytos. C-_ .52'

Aš. Leonas Abromavičių, pajieškau Biržų parapijos. Klausut i
švogerio Petro Lukošiaus. ” ~

Kauno gub.. Telšių pavieto. Žarėnų 
volasties. Pirmiau jis gyveno Pitts- 
burge. o dabar nežinau kur.
atsišaukti arba kas žinot man praneš
ti. (9)

Leonas Abramavičia
1406 Wentworth Ave_

Chicago Ileights, UI.

21?:

S’IVO

J’aiieškau brilin Stanislovo Pipi- 
niąu“. Kauno rėdytos, Pancvėž’O

laimu. Taipgi pajieškau Jone Gri 
no. Zizanių kaimo. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie juos žino man 

Meldžiu pranešti šiuo adresu: (13)
Mike Pipen

E1-21E He'ian St. Atorduen. \Vash

Pajieškau savo tikro brolio Vin
cento Genaviėiaus. Vilniaus gub., 
Žiežmarių parapijos. Bijautonių kai
mo. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie iį žinot, malonėkite man praneš
ti, už ką busu labai dėkingas. (10) 

Mike Genavičia
210 Front St., Fargo. N. Dak.

Pajieškau savo draugės Varonikos 
Keršiutės ir daugiau pažįstamų iš 

. Lietuvos. Varonika Keršiutė paeina 
is Kauno rėdybos. Panevėžio apskri
čio. Stetoikių kaimo. Pumpėnų pa
rapijos. Meldžiu atsisaukt šiuo ad
resu už ką busiu labai dėkingas.

Felix Bagdonavičius
142 Washington St.,

Wallingford. Conn.

Pajieškau draugo Kastantino Ziko, 
į paeina iš Trakų apskričio. Kruonio 

— valsčiaus. Darsūniškio parapijos, Zi- 
: kų viensėdijos. Tapgi pajieškau ir

LINKSMUS ŠVENTA- I kitų draugų ir draugių, širdingai 
lAiU'vri * i meldžiu atsiliepti. Aš paeinu iš Se-
LIlIb'AlAl. i kionių kaimo

Šventadieniai yra pailsio dienos vi- • Corpl. A.
siems. Šventadieniais tx> piet vieni iš 
mus rūkome, kiti kalbame, treti klau
somės lietuvių muzikos Columbia 
Rekordų ir Grafonolos. Kartą aš bu
vau užinteresuotas dviejų draugų ~ 
tokiu pasikalbėjimu:

JURGIS:— Koks tas rekordas 
vo kuri tu man pirmiau grajinai

siems. šventadieniais po piet vieni iš Co. L. 16-th Inf.

.(9)
Marchulonis 

Camp Dix. N. J.

ši-

Paiieškau pusbrolių Juozo ir Jono 
Datošinskų ir pusseserės Marės 
Dabašinskiutės, taipgi pusbroliu An
tano Paplausko ir Juozo- Mickaičio. 
Visi paeina iš Sasnavos Valsčiaus. 
Meldžiu atsišaukti ant šito adreso: 

J. Kalvaitis (91
P. O. Box 631, Kokomis. III.

bu-
_______ ________ Jo 
meliodiios man atrodo lyg žinomos, 
bet neaiškios.

POVILAS:— Tai yra importuotas 
rekordas iš Europos, kurį man re
komendavo rekordų pardavėjas. Aš 
užmokėjau už ji 2 dol.

JURGIS;— šitaip! Na. civa i ma
no kambarį ir aš tau pagrajinsiu tą 
Įiačią mi-liodiįa iš Columbia rekordo, 
ti pamatysi, kad skamln-s daug gra
žiau ir aiškiau, negu ir tavo impor
tuoto rekordo.

Povilas žingcidavo išgirsti ir juo- r:ijieškau Antano Valančiaus, 
du su Jurgiu nuej-i i Jurgio kaniba- Telšių apskr.. Rctavos

’ ’ ni"tų 
__... ... Chica- 
Gavau svarbų laišką iš Lietu- 
norėčiau jam pranešti. Kas 

jį žino malonės pranešti arba 
lai atsišaukia. (’()•

Aš. Andrius Varėna, pajieškau bro
lio Jono Varėnos ir seserų ~ 
Spilgienės. Jievos Kairienės 
tęs Vasilienės. paeina iš 
gub. MariampoJCK pavieto, 
riškio parapijos, Žiūronių 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

And. Varėna
P. O. Box 183, Frankfort Heights III

Pranės 
ir Vik- 

Suvalkų 
Balbie- 
kaimo.

(9)

Jieškeu Simo Šimkaus 
cevičiaus, 
:io, Seredžiaus valsčiaus, 
kaimo. Jo amatas kalvis, 
jis gyveno Duguesne, Pa. 
apie ji žino, meldžiu tnan 
šiuo adresu:

Jurgis Šimkus
Kaunas. D. Vilniaus gatvė No. 2 i 

Lithuania.

arba Šini- 
Kauno rėdytos ir apskri- 

Motiškių 
Pirmiau 
Jei kas 
pranešti

Pajieškau švogerio Gasparo Aai- 
brozuno, Kauno rėdytos, i-uo Jur
barko. Visada gyveno So. Bastonc. 
Taipgi pajieškau švogerio Stanislo
vo Aluzo. visa laika gyveno Brock- 
ton. Mass. (10)

Benediktas Minialga
436 Pine St.. Brooklyn. N. Y.

Pajieškau apsive-i-niui našlės 
ba merginos, kad ii- su vaiku, 
25 iki 33 metų, laisvų pažiūrų, 
tinkančią imti civilį šliubą ir 
•ančios atskirti gerą nuo blogo. 
Meldam greitai atsišaukti, už ką ta
riu iškalno ačiū. Vyrus meldžiu ne-

COLUMBIA REKORDU
Tik per Paskirtą Laiką

9

I

FAK.MA PARSIDUODA
150 akrų žemės, pora arklių, kar

vės. kiaulės, vištos, farmos įrankiai. 
700 sieksnių miško, didelis namas, 
daržinė, ratams pašiūrė, kalvė, višti
ninkai. 60 sieksnių (cords) sukirstų 
kietų malkų pardavimui. 300 bušelių 
bulvių, 100 bušelių komų ir tt. Pla
tesnių žinių gausit rašydami pas:

l.i'o Alartin. Pittsficld. N. H.

JIEŠKAU KARMOS pirkt ar ran- 
davot, kur vra žvėrių ir paukščių.

Zig. (10)
8105 Chamtorlain St.

Detroit, Mich.

rį. Jurgis tuojau* atidarė Columbia 
Grafonolą ir uždėjo Columbia rekor
dą E- 3349. kuris įdainuotas garsaus 
lietuvių dainininko M. Petrausko su 
akomponavimu puikios instrumenta- 
lės muzikos. lieto uždėjo kita M. 
Petrausko įdainuotą Columbia rekor
dą E -2356. kuris buvo akomponuotas 
kčjai už Columlfa rekordui?

POVILAS:-- Puišiai! Tavo rekor
dai skamba daug’ geriau. Kiek tu mo
kėjai už Columbia rekordus

JURGIS- Tik viena dolerį 
du.

POVILAS: Tai labai pigu,
beveik nenoriu nei tikėt.

Jurgis tada pagrajino keiiatą kitų 
Columbia rekordu. įdainuotų Petran- 
ako, Butėno. Cižausko, Plieniuno ir 
Luznacko.

POVILAS: Puiku. Gaila, kad aš
pirmiau tų rekordų nežinojau. Dau
giau nepirksiu inųioi-tuot.ų, liet įsi
taisysiu Columbia rekordus.

parari.. Vatušių Sodos; 14 
Amerikoje, girdėjau gyvena 
KVe. 
vos.
apie 
pats

131

lai atsišaukia.
Petras Tamašauskas 
Inslee pi.. Elizatoth, n. -;

už

Aš

Pajieškau Juozhįio Marcinkcvi- 
č:aus. Kauno rėdytos. Biržų miesto. 
Girdėjau gyveno VVaterbury. Conn.; 
Turiu svarbų reikalą iš Lietuvos1 
kasiink mirusių žmonių. Meldžiu! 
.••Įsišaukti aria kas apie jį žino, man; 
pranešti. (19)

VaJeris Linkevičius
55 t'onant St., Gardner. Mass. Į

Pajieškojimai

A s, Ona ŠeAšnaite. pajieškau sa-# 
v<> broliu Antano ir Petro Šerkšniu.' 
Kauno rėdytos. Šiaulių miesto. Mel
džiu patiems atsišaukti arba kas 
apie juos žinote man praneškiL nes 
turiu svarbu reikalą iš Lietuvos.

Ona šerkšnaitė (10)
11 Bates st, Providence, R. f.

Pajieškau pusbrolio Ambraziejaus 
K rasiu no, paeina iš Subačiaus apsk.. 
Žukausku kaimo. Kaunu gub.

Povilas Krisiunas
711 Cambridge st,

. E. Cambridge, Mass.

Aš, Ona Bučinskienč. pajieškau su-; 
naus Vinco Bučinsko. Bagamoių so-1 
dos. Viduoklčs parapijos, Raseinių 
apskričio. Atsiliepkit šiuo adresu: 

Mrs. Ona Bucbinskas (9) 
803 No. 21 st st., Philadclphia, Pa.

I

Sūnūs Barboros Damulaitės, An
tanas Sabaliauskas pajieškau dė
džių Prano jr Antano Pamplių, se
niau jie gyveno So. Bostone. Kas 
r.pie juos žino malonėkit pranešti.

Antanas Sabaliauskas (10)
4510 S. Hermitage avė., Chicago, III

Pajieškau savo vyro Kaulo I^au-1 
kaičių. Malonėk atsišaukti, nes aš 
ženijuos su kitu vyru. Aš nejieškau 
tavęs ant juoko, kuomet apsiženysiu! 
su kitu, tuomet nerugok ant manęs. į 
Jeigu nori, tai aš duosiu tau divorsą. 
Kas pirmas man apie jį praneš, gaus 
50 dol. dovanų. (9)

Marė I^iukaitienė
18 Lafayette St.. Waterbury Conn.

Šokiai, Dainos ir Juokingi Parinkimai
Jie visi yra pavyzdingi Columbia Rekordai. Padaryti per paskutinius 18 mėne

sių. Dabar pašalinami, kad sumažinus didumų Coltfmbia Rekordų Kataliogo. Yra ir 
lokių artistų, kaip Al Jolson, Van and Schncck. llarry Fox. Guido Deiro, Paul Biesc 
Trio. Ted Lewis' Jazz Band. Art Hickman’s Orchestra, Henry Bnrr, Campbell and 
Burr. Perless Quartette. Sterling Trio etc.. Niekuomet pirmiau tokie rekordai nebuvo 
parduodami Columbia pardavėjų taip pigiai. Paduodamas apačioj listas tai yra tioiš- 
ka eilė plataus pasirinkimo.
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Among Ihe AVhispcring Pines 
Just for Me and Mary
You Ain’i Heard Nothing Y et 
Cvme On and Play M it h Me
\otody lino*s—Fox-trot 
Mondcrlnl Pal—One Stop

Henry Burr/ .
Henry Bnrr' '

Al Jolson / A.283<} 
Billy Murrav \

Kickmai) Trio / 
llickman Trio ' ' ’’’

PeerlcessŲuartette /
Peer.Quar)

H. Hershfįeld / ^.39^7

Campbell and Bnrr i 
ind You , A-2845

Charles Harrison '

Vairo- One Stcp Art Hickman’s Orchestra / 
liose lluom—Fox-tret Art Hickman’s Orchest.'

Good Night. Angeline 
tVeMust HaveaSongtoRcmemtor 
Abe Kabibble at the Bali Game 
Abe KabibHc Dictatcs a Lcttcr II. Ilershfield ' 
ilanaiian Smiles 
In the lleart of Ua«aii 
1*11 Sec You in C-U-B-A

Fene ra

A-2927

and Franchini ) \-291(> 
Izniis and Ferara 1

Fux-tn>t 
Ted Levis’ Jazz Band

The Moon Shincs on Ihe Monshine -Fox-trot 
• Ted Levis" Jazz Bano

Ali Ihe Koys Love Mary Van and Šcheru k / 
Way l)own Barcctona M«y llarry l ox )

Atsiminkite, kad šita kaina yra tik
tai vien dėl 130 pašalintų numerių* 
ir tiktai iki kolei jų užteks. 59 I

LEU ISTON. M E. KOOPERACIJOS 
PRANEŠIMAS.

Kooperacijos turtas bus padalintas 
pagal Šerus. Turinti Lietuvių Darbi
ninkų Kooperacijos Šerus, pnsiųskite 
savo antrašus -ir Šerus pirm 19 <i. 
Kovo (Mareli). 1921. nes vėliaus jo
kio komiteto nebus ir suvėlavusieji 
šėrai liks neapmokami.

Neapsimokėję šiai kooperacijai už 
produktus, turinti žmonišką teisin
gumą. prisiųskite mokestį, nes skola 
su šėru nesiriša. Vėliaus laikraščiuo
se bus paskelbti neapsimokėjusių 
kooperacijai .vardai.

Su pagarba Komitetas.
The Lith. VVorkers Co-operation
P. O. Box 34. tovviston, Me.

•SOSTO AKYVEIZDOJ”
Vieno veiksmo puiki tragedija. Min

tis yra imta iš rusų kaitos. Imbai 
tinkama perstatyti lietuvių vakaruo
se. Reikalinga tiy-lika veikiančių 
ypatų, taipgi kareivių ir sargų. Kny
gelės kaina 25c. Reikalaudami kny
gučių kreipktės šuo adresu; (12) 

P. Mikšis
85 Short St. I^ivvrence. Mass.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygu
tėje aprašoma visokias vaistiškas žo
les, šaknis, žiedai ir tt, nuo kokių li
gų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
įžvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti bile aptiekoje. Apart to, 
era daugybė gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
iožnain reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽEMAITIS (35)
451 lludson ave^ Rochcster, N. Y.

TĖMYKIT GERAI.
Pati žmogaus prigimtis patraukia 

>ric gražaus daikto, o ypatingai prie 
gražaus paveikslo. Taigi dabar no- 
■ėtumem supažindinti tamsią su mu
sų naujais išdirbtais paveikslais 
(portratais), kurie yra padaryti am
žinai; nesupliš, nenašus ir nesusi- 
daužys. Jeigu tamsta norite įgyti 
lokį didelį gražų paveikslą, prisiųs-- 
L.it savo paveikslą. Mes išiinsim vie
ną. jeigu randasi grupoj. Bus taip 
padarytas, kad galėsite iiastatyti ant 
komodos arba pakabinti ant sienos. 
Ipm nereikia nei stiklo, nei retnukų. 
Jeigu susitepa, visada gali numaz
goti. Didumas 7x9 kaina $3.50. Di
dumas 9x11 kaina 5 dol. 50c.

Taipgi mes turime gražiausių lie
tuviškų atviručių, ant kurių galėsi 
pamatyt Lietirtoy miestus, ■kaiinus, 
tvirtoves. Kaina 5«-. viena; 6 už 25c. 
.Mažiau paėta nesiunėiam. kaip 6 at
virutes. (II)

Juozas Bakšas
P. O. Box £31. 140 Penabscot St. 

Rumford. Me.

i DYKAI 
KATA UOGAS.

‘ * >. siu rekordu išpardavimas prasideda šian-
Kreipkitės prie arčiausio Columbia rekordų pardavėjo greitai kaip galit Pa-

»

Skaičius jų nuskirtas. Laikas nuskirtas, 
dien. Kreipkitės prie arčiausio Columbi 
siskubink. nes gali pritrukt tų. kurių norėsi

Dabar Parsiduoda pas Visus Columbia Rekordų Pardavėjus
COLUMBIA GRAPHOBHONE COMPANY, NEW YORK.

n (
•
i i t

... • Jeigu norite sutaupyti $3.00 t 
ant poros čeverykų, tai parsi- | 
traukit musų kataliogą. (12) i

The Wa(crbury Mail Ordcr 
(orparalion,

502 S. Wiison Street, 
WATERBURY, CONN.
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KORESPONDENCIJOS. valgė pusryčius. Motina išė-if 
jo su savo reikalais, o Zinna-' ♦ 
ro ir mergaitė frontinėj gra- ! 
----- v.Kuomet jįjį 

tuom tarpu avėsi čeverykais, jis drožė •
PHILADELPHIA, PA. [Jiems suėjus, Pierce ”užfun- M-'10. Victrolą.

Įspūdžiai iš Philadelphies 
apielinkės.

Užėjus bedarbei ____ _r, ,_________
daug miestų aplankui; Phi !cerio kotu dabaigė 
ladelphijoj teko apsistoti ii- 
giausia, todėl ir noriu *pa- 
briežti. kaip čia viskas atro
do.

Philadelphijos miestas is
toriškas ir didelis/ Susi
nėsimai vienos pusės miesto 
su kita gana nepatogus, nes 
tik vos vienas eleveiteris yra 
ir prisieina gatvekariais 
trankytis, kur ima apie pus
antros valandos pasiekimui 
nekuriu miesto dalių, o ki
tur net daugiau. Darbinin
kai labai daug laiko turi 
praleisti važinėdami i dar-i 
bą, nes gatvekarių stoka ir į 
kuomet gauni gatvekari. tai 
šonus laužo kol isigrudi.

Miestas nekurtose dalyse į 
labai nešvarus, ypač kur žy
dai, itlijonai ir negrai gyve
na. Per tas vietas einant tu
ri nosį užsikimšt nuo viso
kių smarvių, nes viską turi 
ant šalygatvių susidėję.

Vidurmiesty ant Markei 
ir Chestnut gatvių dieną ne
gali persigrusti, tiek daug 
žmonių, bet atėjus vakarui 
miestas lieka kaip iššluotas.! 
kur nekur žmogų ant gatvės | 
gali sutikti.

Vagysčių ir užpuldinėji
mų čionai daugybė, daugiau 
negu bile kokiame mieste S. 
Valst. Keliauninkai, kurie 
laivo apiplėšti, jokiu budu 
negali Įsivaizdinti, kad to
kiame tykiame ir miegan
čiame mieste tiek daug val
katų ir razbaininkų galėtų 
būti. Keli metai atgal, sako, 
čionai būdavę naujiena, kuo
met ant gatvės žmogų api
pešdavo, o dabar Į parą po 
tuziną ir daugiau plėšimų 
atsitinka, žmogžudysčių čia 
ir beveik kas dieną yra. Vie
nas studentas Pennsylvani- 
jos universiteto Erines nu
žudė savo draugą Dreives, 
Svvarthmore College studen
tą; nužudė užmiesty. Polici
ja rado Brines automobilių 
ir automobiliuj revolveri be 
dviejų kulipkų netoli žmog
žudystės vietos. Dabar buvo 
teismas. Brines turėjo gerą 
advokatą ir liko išteisintas, 
būtent teismas permažai tu
rėjęs prirodymų, kad tai 
Brines ji nužudė. Po to poli
cijoj kilo triukšmas, kad bū
tent distriet attomey ofisas 
nesusivienijo su policija ši
tame dalyke, todėl Brines li
kosi išteisintas. Miesto ma
joras darė tyrinėjimus, ko
kiu tai budu minimas žmog
žudys galėjo būti išteisintas, 
bet viskas ir paliko ant 'ty
rinėjimo.”

Nepersenai vėl rado vieną 
turtingą agentą užmuštą jo 
ofise. Policija už trejatos 
dienipsuėmė Whiller, W. Va. 
vaikiną ir merginą, atbėgu
sius užmuštojo žmogaus 
vardu Pierce; parvežė juos i 
Philadelphiją. Atrado, kad 
toji jauna, graži mergaitė 
buvo moteris vieno jūreivio. 
Jūreiviui išvažiavus ji susi
uostė su nekuriu Treadway, 
kuris buvo labai gražus ir 
jau net kelias moteris buvo 
nuo vyrų paviliojęs ir paver
tęs Į paleistuves, kurias poli
cija suėmė ir padėjo i patai
sos namus. Pastaruoju laiku 
minėtas Treadwav gyveno 
su tąją jūreivio motere Ma
ry Philins-Rode^rs kaipo 
vedę ir Treadway sumanė 
ka nors apiplėšti, nes tuom 
tarpu Philadelphijoj buvo 
baisus plėšimai. Susirado da 
du vyru ir kokiu tai budu 
susitiko minėtą Pierce jau 
gerokai Įsigėrusį. Pierce pa
sikvietė Treadwa.v i savo 
ofisą ir prašė, kad šis mergi
nų atsivestų. Treadway at
sivedė neva tą savo moterį

i dino” snapso, 1______
■suėjo tie du Treadvray drau- 
Jgai ir vienas- davė raktu 

teko 1‘ierce i galvą, paskui revol- 
i mušti, 

•i Vėliau užmnštajj apiplėšė, 
J pasiėmė jo drabužius ir at

suko gazą. Treadway ir Ma- 
' ry tuojau buvo suimti, tre- 
jtiji Moose suėmė vėliau, ket- 
. virtąjį, kuris Pierce užmušė.
■ nesuranda. Mary ir Moose 
; pasakė, kad jiedu nieko ne
žinojo, kur Treadvvay juosi

įveda, kad tai jo buvęs visas! 
ulėmis. Po ilgam tyrinėjimui 

(valdžia neva pripažino, kad 
Mary ir Moose nesą tiek kal
ti ir busią laike teismo vals
tijos liudininkais. Bet pakol 

'kas visi laikomi be kaucijos. 
Pierce buvo masonas ir visi 
masonai varosi, kad žmog
žudžiai gautų elektros kėdę.

šiomis dienomis vaikėzas, 
Colliton apie 17 metų am- 

' žiaus. nuėjo i policiją ir pa
sakė. kad viena jauna graži

■ moteris 19 m. amžiaus Mrs
i Murphy prisikabino prie jo 
i ir prašo, kad jis padėtų jai 
jos v\ną nužudyti, nes jis 
esąs aįidraustas ant £1200. o 
kai tuos pinigus ji gausianti, 
tai pabėgsianti su tuo vaikė
zu i Kaliforniją. Policija ji 

(nusiuntė i detektivų biurą. 
Į Detektrvas iš žmogžudystės, 
skyriaus Belshow su tuo vai
kėzu susitarė, nuėjo ir pasi
tiko Mrs. Murphy. Tas vai
kėzas pasakė jai, kad tai šis. 
vyras yra mušeika iš Rea- 
dingo ir kad jis gali jos vy-! 
rą apdirbti, jeigu ji nori. De-( 
tektivas paklausė, kiek ji; 
jam mokės už jos vyro už-, 
mušimą. Ji atsakė duosianti 
$7-5.00. Sako ji dabar pinigų Į 
neturinti, liepė jam ateiti ki-į 
tą vakarą. Antrą vakarą su- ■ 
sitinka jie paskirtoj vietoj ir 
ji paduoda detektivui kon-l 
vertą, kuriame buvo $10 iri 
raštelis, ant kurio buvo pa
rašyta: „Paimk tuos dešimti ( 
dolerių ir prie antį 75 dol. Į 
neskaityk, o kaip darbas bus į 
atliktas, tai 75 doi. bus tuo-' 
jau užmokėti; tą rašteli su
plėšyk. L- ------------ ------
„Ryt vakare aš ateisiu palei 
tavo stubą minėtoj valandoj, 
tu išvesk savo vyrą, kad aš 
galėčiau ji pažinti.”

Taip ir padarė. Antrą va
karą detektivas pasiėmė dar 
du detektivų ir išsiskirstė 
lauke. -Ji išėjo su savo vyru, 
palydėjo ji. pabučiavo ir lie
pė ilgai nebūti, vyras nuėjo 
ant mitingo, o ji Į aptieką. 
Tuomet detektivas Belshow 
Įėjo ir ją areštavo. O antras 
detektivas pasivijęs pasakė 
vyrui, kad jo pati norėjo jį 
nugalabinti.

i Ant rytojaus buvo tyrinė
jimas. Teisėjas padėjo Mrs 
Murphy p*o $3000 kaucijos. 
Bet jos vyras tiki, kad ji yra 
nekalta ir stengiasi ją viso
kiais budais išimti iš kalėji
mo. Moteris sako, kad tai 
vi a tyčia sudarytos tos viso
kios melagystės. Minėta mo
teris yra dirbusi su tuo vai
kėzu vienoj krautuvėj ir i ji 
Įsimylėjusi. Dabar ji sako, 
kad tas vaikėzas viską tyčia 
sudaręs. Bet jis sako, kad 
jos laiškai parodys, ką ji yra 
jam rašinėjus. Jeigu ne pa
tys detektivai butų tą daly
ką ištyrę ir ją areštavę, būt 
galima manyt, kad tai kokis 
šposas norima iškrest. Bet 
kadangi ji pati padavė de
tektivui pinigus su savo pa
rašu, tai galima tikėti, kad 
tai ii norėjo savo vyrą nu
žudyt.

Subatoj, 12 vasario italas 
Eugene Zinnaro, 28 m. naš
lys, užmušė 15 m. Mary Ni- 
castro, todėl, kad ji gaudavo 
meiliškus laiškus nuo kitų ir 
nesutiko už jo tekėti. Jis jau 
vieną syki pasakė jos moti
nai, kad jis save nusižudys 

Mary ir tiems savo f rentoms' ir ją. Subatos rytą atėjo jis 
pasakė, kad iš paskos sektų, pas mergaitę, visi sykiu pa-

)

i 
s

I

kirviu jai i galvą ir užmušė. 
Pats parliėgęs užsibarikada
vo duris ir, kuomet {Milicija 
apstųio namą, jis pats persi- 

! šovė galva.
I
I

ELIHII I). STONE
Representantas ir jo brolis 

LOl’IS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas ir 
kriminališkas.
66 — 67 Journal Building 

262 WASHINGTON STREET, 
BOSTON, MASS.
TeL Mala 3334

Svečias.

LAM RENCE. MASS.
Anie tautišką ir romišką 

parapijas.
Musu kolonijoj yra dvi 

lietuviu parapijos: tautiška 
ir romiška. Tautišką para
piją valdo patys parapijo- 
nai, o romišką- airiu vysku 
pas- per kun. Vermauską 
Romiškos parapijos kuni
gas baisiai neapkenčia tų 

i lietuvių, kurie priklauso 
prie tautiškos parapijos. 
Nors romiška parapija čia 
gyvuoja jau apie 18 metų, 
bet neturi nei savų kapinių, 

■nei geros bažnyčios. Dabar
tinė jv» bažnyčia apgriuvus, 
stulpais paramstyta vos tik 
laikosi. Buvo sumanymas 

■statyt naują bažnyčią, bet. 
šiandien apie tą sumanymą 

i nieko negirdėt. Taip visi ro
miškos parapijos dalykai ir 

į riogso kaip ant vištos ko- 
ijos.
i* Visai kas kita su tautiški! 
parapija. Nors ji egzistuo
ja dar tik 4 metai, bet jau 
turi savo kapines, savo par
ką su puikia vasarine svetai

■ ne, murinę bažnyčią ir kle
boniją. šitai parapijai daug 
geriau klojasi, nes ją valdo 

■patys žmonės ir viskas pa
iriems žmonėms priklauso.
■ Taipgi nemažai darbuojasi 
i labui šios parapijos kun. 
šleinis.

Laikas jau butų visur lie- 
• tūriams nusikratyti jungą 
j romiško trusto ir pradėti 
Į gyvuoti savvstoviai.

Tautietis.

ROCKFORD, ILL.
Kunigų "mielaširdystė.”
Ligi šiol aš maniau, kad 

j romiškieji kunigai yra ge- 
^ko ’riausi ir mielaširdingiausi ~'e^e " " j i žmonės pasauly, bet skau-

į džiai apsirikau. Būdama 
karštą katalike beveik per 
i-10 metų aš aklai tikėjau ku- 
! nigams. bet dabar vargas 
atidarė man akis ir aš per- 

; siskiriu su jais ant visados.
Dirbdama per visą savo 

gyvenimą, sučėdinau kelia- 
tą dolerių, už kuriuos nu
pirkau dviejus namus. Ne
turėdama* šeimynos, nuta
riau savo turtą aprašyti 
bažnyčiai. Nuėjau pas ku- 
|nigą, kur padarėme raštus, 
kad mano namai, po mano 
mirčiai palieka savastimi 
bažnyčios. Dalydama raš
tus aš prašiau kunigo, kad 
jis ir parapijonai bent ligo
je manęs neapleistų, suteik
dami žmonišką pagelbą. 
Kunigas tuo kart pasižadė- 
io. 0 kada prisiėjo man ant 
lovos gulėti, tai niekas iš 
parapijonų manęs nelankė, 
nors ir badu bučiau numi
rus. Apie mano sunkią ligą 
per žmones daviau žmią ku 
nigui, prašydama prisiųsti 
moteriškę manės pridaboji- 
mui, bet kunigas i mano 
prašymą neatkręipė ma
žiausios atydos. Matomai, 
jis laukė, kad tik aš grei
čiau numirčiau. Taigi aš 
dabar atšaukiu tą savo raš
tą ir kunigams daugiau ne
tikėsiu.

M. Vosilienė.

ii

Krutančių paveikslų 
mašinėlė.

Jus galit matyt krutančius paveiks
lus savo stuboj. Kiek yra visokių juo
kingu filmų ir įvairių filmų. Filmos 
yra visai pigick, nusipirk šita mašinė
lę, o turėsi laika kur praleisti vaka
rais. šitas pasiūlymas tiktai ant 10 
dienų. Užsisakyk tuojaus, o gausi vie
nų pakelį filmų dykai. Kaina tiktai 

11-50. Jeigu kas norėtų platesnių in
formacijų, malonėkit kreiptis laišku.

<101
P. O. Box 640, New Haven, Conn.

S. F. Jancos

PAŠPORTAI\

Kiekvienam lietuviui važiuo
jančiam Tėvynėn pagelbėsim 
išgauti pasporta i 3 dienas.

StUNCKM PINKU S ME
TI \OX TELAGRAEIAKAI! 
PardiMMtamc LAIVAKORTES 
ANT VISI 1‘ORTŲ STAt l VI 
| LIETUVA BE PERSEM.MO

KALENDORIUS 1921 nū
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t
If 
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Dr. A-Christian
SPECIAMSTAS

Kulis specializuoja gydyme 
chronišku ir abelnų ligų, ian- 
kysis Norwoude sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir

PETNYCIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS AIHIEKOJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST, 
BOSTON, MASS.

Tūkstančiai lietuvių siunčia 
pinigus ir važiuoja Lietuvon, 
kodėl ne jus? Rašykit tuoj:

^5

Tel. Bowdin 1381 -R .

DR. JULIUS SIUBERT
GYDO, VENERIŠKAS. 

CH1RL RGIšKAS IK VAIKŲ 
LIGAS.

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 8 vakare.
pareikalavimo važiuoja irAnt 

namus.

29 McLean Street
i

BOSTON, MASS,

I.ITH. TKaVEI. BURBAU
136 Easi 12nd Slreei, 

New York. N. Y*.

JEIGl DA NETI KI šll, METI Al SIJOS BENDROVES SPAI Z- 
DINTO KALENDORI AI S. TAI) PAS1SKI BiNK ĮSIGYTI, nes tai 
vienintelis KALENDORIUS šiais metais Amerikoje išleistas.

Jame telpa daug gerų raštų ir papuoštas su keliolika puikių pa
veikslų. Tori 128 puslapius. Kaina tik 5w»-. Kas prisius dolerį, tam 
prisiusime tris KALENDORIUS. •

Taipgi, mes patys, galime pasiųsti ir i Lietuvą už tą pačią kainą, 
l’ž vieną Kalendorių, galima prisiųsti ir pašto ženkleliais (šiam.)

DOVANOS.
Kas prisius 50c. iki KOVO 15 d., tam duosime dovanų keturias 

laiškams rašyti popieras, su dainelėm, eilėm ir tt.
Siųsdami pinigus pažymėkite, dėl keturių laiškų, kokių norėsit, iš 

sekančių; Laiškams rašyti popierasu drukavotu pasveikinimu ant pir
mutinio puslapio, pas tėvą, motiną, tėvus, brolį, seserį, gimines, pa
žystamus, merginą, vaikiną; su eilėmis darbininkiškoms, katalikiš
koms, socialistiškoms. revoliucioitieriškoms, tautiškoms ir kitokioms.

Norintieji pirkti LAIŠKAMS rašyti popieros. kaip nurodyta, tad 
kreipkitės laišku, o mes pranešim kiek kainuoja.

Pinigus ar Money Orderi siųskite sekančiu adresu:

AUŠRA
1113 N. Paulina st.. Chicago. III.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
i Jeigu norit* teisingų vaistu žemoms kainoms, tai visada tikite
» ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- 
T šokių Hfcų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio re» 
M niatizir.j, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo Uždegimo plau- 
b čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li- 
P gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- 
Į i terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- 
i) sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefonų uš- 

dykų. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir suėėdyt pinigus, tad 
jj ateikite į APTIEKį po numeriu (1)
t HM) SALĖM STm BOSTON, MASS.

K

*I
I

I
vI 
a
I

I a
I
cI
I »

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $2.45.

i
t

t

1

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei- 

... singas, ypatingai 
;elzkeliu važiuojantiems žmonėms, 
<uriems reikia visuomet tikras lai- 
<as žinoti. Gvarantuotas ant 20 mė
lį ^'patingas pasiulijitnas. Mes iš

siusime šį Jaikrodėli ant kiekvieno ad- 
eso už$9.75 C. O. D. ir persiuntimo 
;aštus, su teise jums viskų peržiūrėt. 
ei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
ento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
net už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
iei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

06 Athenaeum Bdc. CHICAGO. ILL.

I 
i

Aitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimų rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- i 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi-1 
sas dalis vietos. Prishisk $2.45 su sa- | 
vo 
na daugybe tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH & CO, DepL «4.
CHICAGO. ILL

antrašu. Taipgi mes

t Tel. So. 'Boston 606-W
! DAKTARAS
ŠA. L KAPOČIUS
• LIETUVYS DENTISTAS.
- VALANDOS Nw 9 iki 12 dienų.

* Nno S iki 9 vak

N ■DILIOMIS
M 1 v. pc pietų

EXCELSIOR WATCH CO.

į 
i 
i 
i 
i 
i 
i i

U. s. MAIL STEAMSHIP COMPANY,
Iš NEW YORKO be persėdimo TIESIOG f

BREMENĄ IR DANCIGĄ
S. S. ANTIGONE March 19, April 30

S. S. SI SQi EHANNA April 6. May 21
Pasažierių Skyrius: 9!) Statė St., Boston. Mass, Te!.: Fort Hill 6745

I

__ _  Joint Service vvith

Uamburg AmericanOne
Tiesiai iš NEW YORKO J HAMBURGĄ

Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis Centratinės Europos

♦
♦i
| Seredomis iki 12 dieną.
J Ofisas "Keleivio name
! 251 Broadway, tarpe C ir D Sta. 
< 80. BOSTON,'MAM.I J

Išplauks iš I 
Jji New Yorko i 
r 

t 
i.

S. S. ’MOLNT CLAY”
Ketverge, KOVO 31

S. S. "MOl NT CARROLL”
Ketverge, BALANDŽIO 7 !

nuo Pier No. 7 
North River

Nuo 2 vai. po pietų

i!

v

Žmogue kasosi galvą. | 
kad palengvint niežėjimą. į 
Kasįmasi pasidaro papro- ? 
čiu. ir tuomet žmogus ka- Į 
sosi nejučioms. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir = 
visi kiti tą žino. V |

Vyrai ir moteris kenčia | 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai. ? 
nes tą niežėjimą galima | 
lengvai prašalinti. Nebus j 

daugiau niežėjimo, kasimosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų. = 
įvykstančių nou pleiskanų. I

RUFFLES |
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. | 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- Į 
nų atsinaujinimo. j

RL’FFI.ES v-ą maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. į 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be f 
RL'FFLES. jei turite pleiskanų. |

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi į 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo justi 75 centus p.ičto ' 
markėmis ar money order. kuriuos šių kitę šiuo adresu: 9 |
-■—-F. AD. RICHTER 6 C O., 326-33!* Ircadvay. New York
— — ■ ■■ " ■■■- ■ ■ ■ — ■ ■ » —

I 
u

Potam reguliariai kas sąvaitęišplauks garlaivis ”HANSA (buvęs y 
Victoria Luise) ir nauji irarlaiviai, kurie dabar būdavojami. kj

Garlaivis ’MOUNT CARROLL” Garlaivis ”MOl NT CLINTON” įl 
Garlaivis ’ BAYERN” Garlaivis UERTEMBERG” §

Ruimai su 2. 4, ir 6 lovom ant šių visų garlaivių. Specialia; valgo- lo
mieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui ruimą, ir pasivaikščiojimui j Į 

deniai . visas tas patvarky mas trečios klesos pasažieriams. j
Reikale rašykit bile vienam musu autorizuotam agentui arba L 

39 BR0ADWAY NEW YORK CITY j!
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Ar jus kada nors turėjot progą ma
tyti šitokias puikias naujausios ma
dos kortinas, kaip čia illiustruota. 
kurios bus gražus ornamentas jūsų 
languose? Jos y.-a visai naujos ma
dos ir jų padabimmai yra gvarantuo
tas rankų darbas. Jos išrodo vertos 
15 dol.. drūtos ir ilgai laiko. Bet lai
ke šio mėnesio jus galit gaut jas pa
gal specialę kainą lik už 2 dol. '.)5c. 
už porą. Jeigu jus užsisakysit 4 po
ras, tai sučėdysit $1.50, nes mes Jums 

z atiduosim už 10 dol. 30c.
šis specialis pasiūlymas tesis labai 

trumpą laiką. Mes patartume Jums 
užsisakyti jas tuojaus. Busit pilnai 
užganėdinti. Rašyk dabar.

Jums nereikia siųst mums pinigus 
iškalno. Tik išpildykit kuponą, kuris 
žemiau telpa ir pasiųsk jį su 30c. 
stampomis padengimui persiuntimo 
lėšų. Likusius apmokėsi po aplaiky- 
mui kortinų. (12)

UNION SALES CO. 
2029 W. Chicago ave^ 

Dept 118, Chicago, III.
KUPONAS

Prisiųskit man ........... porų kortinų pagal jūsų specialį pasiūlymą. Aš
siunčiu Jums 30c. stampomis ųž persiuntimą. Likusius užmokėsiu, kuomet 
kortinas aplaikysių.
Vardas .................................................... .. ......................................................
Adresas ..........................................................................................

Miestas ir Valstija ......................... .............................................................. *..
Pilnas užgančdinimas gvarantuojamas arba pinigai gražinami.

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEVY YORKO
Per LIRA VA Arba H AM BURGA-EITKUNUS

Laivai išplaukia kas 
14-tą dieną, 

pašto laivai išplauks:— 
"ESTONIA” BAL. 27 
"LITLANIA" BAL. 13

Į LIETUVA
s.$:s. 

s.
Visi

Dideli dviejų sriubų
ESTONIA KOVO 16
POLONIA KOVO .?»

laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

| AMERICAN LINE
J- Tiesioginis perp laukimas tarp
f NEW YORKO ir HAMBURGO
g l^ibtii paranki kelionė Lietuviams ir Rusams.

z
MINNEKAHDA MANCHURIA į

31 d. Kovo 14 Balandžio 1

New Yorko j Lihavą..................$132.00 !
New Yorko i Eytkunus............ 130.00 ]

Dideli moderniški garlaiviai išplauks sekančiomis dienomis:
MONGOLIA
17 d. Kovo

Trečia klesti iš
Trečia klesa iš

Trečios klesos pasažieriams y ra duodami valgiai su patarnavimu i 
dideliams valgomam kambaryje. Moterims ir vaikams rezervuojami 1 
kambariai su klasetais. į

| Kreipkitės į Koapenijes ofisą 84 Stite st., Nei Yerk arba ilietos įgeltas, i i

ir

ŠVEDUOS AMERIKOS LINDA I
24 STATĖ STREET NEW YORK, N. Y.

Greitas keleiviams patarnavi- I j 
mas iš New Yorko per Goten- 
bergj, Švediją, į

Lajvas STOCKHOLM išplaukę 10 KOVO-MARCH 
S.S. Drottningholm išplauks 24 KOVO-MARCH

Trečia klesa j L1EPOJŲ ir RYGĄ $145. Karės taksą $5.
Trečios klesos pasažieriai gauna puikius kambarius no 2. 4, 6 j kam
barį- Dėl tikietų ir informacijų apie paaportns, kreipkitės prie vieti

nių Agentų.----------------------------------------------------- ,.į



Kriaučiai arba rubsiuviai 
yra nariai A.C.W. of A. Toji1 
organizacija yra viena pa
žangiausių darbininkų or
ganizacijų Amerikoj. Todėl 
kriaučiai kad ir sunkiai ko
vojo, bet atsiekė savo tikslą 
—iškovojo didesnes algas ii 
geresnes darbo sąlygas, ne
gu kitų šakų pramonės dar
bininkai.

Žiūrint i kapitalo stipru
mą ir i kriaučių laimėjimus, 
rodos, kad jų kova buvo ga
na „lengva.” Bet tai ačiū 
aplinkybėms, daugiausia 
ačiū karei. Mat, karės metu 
Amerikos pramoninkai ga
vo Įvairių užsakymų nuo ka
riaujančių šalių. Amerikoje 
atsirado tiek daug darbo, 
kad darbininkų pradėjo 
trukti. Tas ir pakėlė rūbų 
pramonę.

Be to, 1917 m. jau ir pati 
Amerika ėmė rengtis i karę. 
Sumobilizavo 4 milionus Į 
jaunuolių. Jiems reikėjo vi
siems naujų rūbų. 1919 m., i 
tris, ar daugiau, milionus ; 
jaunuolių demobilizavo. Čia 
ir vėl jiems reikėjo naujų 
rūbų. Tas dar daugiau pri
sidėjo prie rūbų pramonės 
pakėlimo.

Rūbų pramonės savinin
kai, matydami, kad jie gali 
padaryt gerą bizni, nužiū
rint kokia kaina jie parduos 
„savo” produktus, nesiprie
šino daug darbininku reika
lavimams.

0 kaip dabar?
Karė užsibaigė: kartu ir 

karės reikmenų užsakymai 
užsibaigė. Plieno pramonė 
stovi arba šlubuoja. Anglių 
kasyklos taip pat. Tas pats 
yra ir su automobilių pra
mone. žodžiu, visoj pramo
nėj didžiausias krizis. Išsi
plėtojo bedarbė pilnoj to 
žodžio prasmėj, nes nėra 
rinkų. Mat, Europa karės 
metu suvežė savo auksą Į 
Ameriką; šiandien jai gana 
jo reikia, bet neturi. Todėl 
ji badauja, skursta, ir užsa- 
kvmų Amerikai negali dau
giau duoti.

Mus pramoninkai, maty
dami. kad Europa badauja, 
stengias jiems paduot savo 
„pagalbos” ranką.. 0 kadan
gi Europa stovi ant bank- 
ruto slenksčio, tai kitaip 
jiems „negalima” pagelbėt. ' 
kaip tik žymiai nukapot . 

• darbininkų algas. Mat pra- ] 
monininkai nenori atsisakyt 
nuo savo riebių pelnų. Jie 
nori nupigint prekes, nu- 
mušdami darbininkams ab 
^as. . .

Todėl jau ir prasidėjo vi
soj šalies pramonijoj nuola
tinis algų mažinimas, kuris 
palietė ir rūbų pramonę. 
Bet kadangi rubsiuviai yra 
tvirtai susiorganizavę, tai 
jie kovoja prieš savo išnau
dotojus. O tie, kurie mažai 
organizuoti, arba visai ne
organizuoti, priima bosų 
nutarimus — grįžta dirbti 
už nukapotą algą ir ilgesnes 
valandas.

Tečiaus kila klausimas: 
ar rubsiuviai išsilaikys prieš 
savo išnaudotojus? Jie savo 
tvirtu pasiryžimu ši syki 
gal atsilaikys, bet vėliau 
veikiausia turės pasiduot 
kapitalui, nes kitų šakų pra
monės darbininkai dirbs už 
mažas algas, ir tai da nepil
ną laiką; jie negalės išpirkti 
rubsiuvių brangiai paga
mintų produktų. Todėl ir 
rubsiuvių darbas turės ma
žėti. Darbui mažėjant, aiš
ku, kad iie silpnės finansiš
ku atžvilgiu. Kada finan
sų stinga, tai sunku išlaikyt 
vienybę organizacijoj. O ka
da organizacijoj nėra vieny
bės, tai laimėjimas nėra už
tikrintas.

Ką šios šalies darbininkai 
turi daryt, kad jiems algų 
nenukaootų ?

Yra tik vienas išėjimas: 
visu saku pramonės organi
zuoti darbininkai turi susi
jungti j vieną sąryšį ir pa- ilgai būti negali. Žmogus

[ skelbti generalį streiką. Nes I susipratęs tokio jungo ne-j 
vienos šakos pramonės dar- ’ 
bininkų pralaimėjimas reiš
kia visų pralaimėjimą.

Taip kovodami, kaip ko-‘spaudėjo bijoti, 
vojom iki šiol, nieko gėrės-į prieš ji į ' 
nio neatsieksime. Pa v., kuo- drąsiai stoti kovon, 
met vienos šakos pramonės („Liet. Uk.” No.2) 
darbininkai sustreikuoja, - ■ ■ 
tai ju komitetas leidžia ai- RETEŽIUS IŠMINTIES, 
sišaukimus ir graudina tik Kad būti pasekmingu biz- 
tuos amatninkus, kad jie nyje, turi būt nenuilstantis 
neitų užimti streikierių vie- darbininkas. 0 kad dirbti 
tas. " nenuilstančiai, turi prida-

Tai yra nusenęs, netikęs boti savo sveikatą. Pridabo* 
kovos įrankis. damas savo sveikatą, neeik-

Laisvės Mylėtojas. vosi savo energijos ir pajie- 
“ gos veltui. Padidinimui sa

vo sveikatos ir energijos 
vartok geriausi toniką. Ar 

. žinai kaip jo vardas? Tai
Buvau Socialistų Liaudi- Trinerio Angelica Kartusis 

ninku Demokratų ir Vals- Tonikas. Ponas Krank 
liečiu sąjungos Steigiamojo Smith štai ką parašė mums 
Seimo frakcijos posėdyje, iš Lamira, Ohio. lapkričio 
Tarp kitų dienotvarkės 26, 1920 m.: „Aš nejaučiu
klausimų buvo „pranešimai jokio nesmagumo darbe nuo 
iš vietų.” Steigiamojo Sei- to laiko, kaip aš vartoju 
mo nariai pasakojo, kas da- Trinerio Angelica Kartųjį 
rosi vietose, kokiose sąly- Toniką.” šis Tonikas, taip 
gose tenka valstiečiams gy- lygiai kaip ir Trinerio Kar- 
venti. šiurpuliai pereina tusis Vynas yra geriausios, 
per visą kūną, plaukai šiau- gyduolės, kurias gali gaut 
šiasi beklausant apsakymų, pas kiekvieną aptiekorių ir 
kas dabar darosi vietose, vaistų pardavėją. Nuo ro- 
Nesinori tikėti, kad mes gy inatizmo, neuralgijos, išsi- 
vename „laisvoje, demokra- sukinio, diegliaus. sutinimo 
tingoje Lietuvoje,” nesinori ir tt pabandyt Trinerio Li- 
tikėti, kad Lietuvą valdo nimentą. Atsitikime gerk- 
žmonių pastatytoji valdžia. | lės ligų vartok gurguliavi- 
Ne, rodosi, kad 
džios nėra, nėra ministeritf, kuris 
nėra kitų augštesnių valdi- plovimui žaizdų. - 
ninku, kurie visą šalį valdo, Triner Company, 
kurie teisybę skleidžia, ku- So. Ashland avė., 
rie žiuri, kad visi žmonės įs-|nlinois. 
tatymus pildytų, kurie silp
nesnius nuo galingųjų gin
tų... Ne, .tokios valdžios, 
kių valdininkų nėra, o jei jie 
yra, tai gyvenimas jų nema
to ir nejaučia, K 
iaučia apskričių 
kus, : 
tus. Vyresniu už juos nėra. 
Įstatymai jiems nerašomi, 
žmogus dėl jų yra toks pat 
„daiktas,” kaip vežimas, ar
klys, namas ir panašiai, tad 
su žmonėmis panašiai ir ei 
giamąsi. Žmonės tų vietinių 
karalių taip liko įbauginti, 
taip prislėgti, kad apie koki 
nors pasipriešinimą ir kal
ios nėra. Ne tiktai pasiprie
šinti, net ir pasiskųsti bijo-Į

’ si, nes jei tasai ponas suži
nos. tai sveikas dingęs.

Yra dar vienas valstiečių 
karalius, kuris ir sapne 
sapnuojasi, tai miškas. Kiek 
čionai valstiečių ašani pra-l 
lieta, kiek skausmų iškentė
ta, kiek keiksmų.... bet. vis
kas veltui, miškas, kaip pa
vasario sniegas tirpsta, bet 
padegėliai negauna medžių 
trioboms pasistatyti. Maža 
to, daugelyje atsitikimų 
žmonės ir malkų negali gau 
ti. Vieni dvarininkai, maty
dami, kad ryt ar poryt jų 
miškus paims valdžia, kerta 
miškus iš paskutiniosios ir 
niekas jiems nieko nesako.; 
nieks nekontroliuoja. Ritasi 
dvarininkas, norėdamas | 
žmones kuo labiausia prieš 
valdžią, prieš Steigiamąjį 
Seimą sukelti, neparduoda 
nė vieno medelio, nei paga
lio kurui, girdi, Seimas už
draudė.

Dvarų žemė draudžiama 
pardavinėti, bet dvarinin
kai suvilioja žmones ir jau 
daugybę žemių pardavę, 
nes, girdi, nuo žmonių val
džia žemės neatims, o pini
gų iš dvarininko taip pat 
neatims.

Sunku, sunku darosi re
gint tokį žmonių tamsumą, 
silpnybę, negalėjimą atsis
pirti, pasipriešinti tiems 
žiaurumams, , išnaudoji
mams, tiems vietos satra
pams.

Sunku, sunku darosi, ka
da tarp tų pastatytų val
džios valdininkų taip ma
žai matai tikru žmonių glo
bėjų, užtarytojų, artimo 
meilės pilnų...

Ir kas gi daryti, kur išei
ties jieškoti? Nejaugi rei
kės vis žemiau ir žemiau 
sprandą lenkti... Ne! Taip

neš. Jis ras išėjimą, ras bu-i 
dą satrapus pakeisti dorais} 
žmonėmis. Nereikia savo;

, nereikia 
galvą lenkti, bei I

SUNKU, SUNKU ••

jokios val-Įmui Trinerio Antiputriną, 
taipgi pagelbingas 

-> Joseph 
1333-45 

Chicago,

Ar jūsų kūdikis miega gčrai?
-Jeigu ne, tai jam kas nors yra Ulo- 

tO-|ba. Galbūt jus neduodat jam tinkamo 
maisto. Kūdikio mažas pilvas turi 
būt tvarkoj, kitaip jis nemiegos.

Ant puslapio 5 šiame laikrašty jus 
Borden’š Ėagle 

Iškirpk ku- 
The Borden 
instrukcijas 
nenėt jusu 

”Kudi-

mein iv rasite apskelbimąuei 11 Brand Condensed J'ieno.
____ -4 viršinin- Doną ir tuoj pasiusk

žvalgybą, komendan-|f;k^aipo;iSaX‘u
kūdikius; kartu sausi knygą 
kių Laime.”

SALUTARASl
ATGAUS JUMS:—

APETITĄ,
PATAISYS VIDURIUS f 5? 
SUDRUTINS JŪSŲ 

SVEIKATA.
Mes išdirbame daug 
karstu pagal Europos 
no krajaus) metodos, 
tai musų lekarstos 
geresnės negu kitų.
Musų ŽOLIŲ ir ŠAKNŲ 
sandelis yra turtingiausis 
visoj Amerikoj, nes mes 
taupome apie 500 Įvairių 
šaknų ir žolių.
Reikalaukite nuo musų 
tam tikrų aprašymų apie 
Įvairias lekarstas—siun

čiame persitikrinimui dy
kai. Žoles užlaikėm nuo viso
kių ligų.

SALUTARAS DRUG
CHEM. CO.

1707 S. Halsted st.,
CHICAGO, ILL.

Lie- 
(se- 
per- 
yra

7

U Ali. E

ATYDAI

Prašalinkite Slogą su

G r i p p e

vaistus |m> ranka

Pinigai i Lietuvą
Quininas šitokios formos nepadaro efekto galvoj, 
riausias pal mosavimu i Tonikas—Nėra Migdomi ilills’o vaistuose.

VISI APTIEKORIAI JUOS PARDUODA.

«
*

turos, dailės, juokų, meilės ir • 
Šeimynos ir Sveikatos Sargo. I, 
BE

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

CASCARA
FCR

CoMs, CosgLs

Užleistas šaltis yra Pavojingas
Ncatsidunk likimui. Turėk tuos pavyzdingus 
dėl pirmo nusiėiaudėjimo.

Prašalina šalti į 24 valandas— Pegelhsti. 
Gripą i 3 dienas—Geras nuo Galvos skaudėjimo.

Caseara yra ge-

švarus dantys parodo gerą sveikatą. kada ne
švarus dantys ženklai blogos sveikatos. Daug 
kartų blogi dantys pasidaro iš priežasties ne
rūpestingumo ir nepaisymo.
Pasižiūrėk į veidrodi ir tėmyk ar jūsų švarus 
dantys nepadaro jūsų nusišypsojimą linksmu- 
Paklausk jūsų dentisto kodėl švarus sveiki 
dantys yra priežastimi geros sveikatos.
Priprask numazgot juos du kartu į diena su 
gaivinančiu "COLGATE’S” Dantų-Valy toj u. 
"GERI DANTYS — GERA SVEIKATA."
Vardas "Colgate’s” ant toiletinių daiktų gvarantuoja 
Teisumą, Grynumą ir Gerumą Rūšies. įsteigta 1806.

Stebėtinai pasekmingas nu
siuntimas pinigų per American 
Express Kompaniją Į Lietuvą 
prieš karę, dabar vėl atnaujintas 

Sugražinti kvitai parodo kad 
nusiųsti i Lietuvą pinigai, būna 
priimti bėgyje trijų savaičių. 
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 Į Eu
ropą negu bent kokia kita kom
panija. Kompanija tur savo loc- 
ną 21 lubų milžinišką namą ant 
Broadwav, New Yorke, kurį čio
nai matote, ir jame talpinasi vy
riausieji triūsų ofisai

Naudokite musų "Dolerinius 
Money Orderins” išmokėjimams 
pinigų ir persiuntimų Amerikoj 

• ir Kanadoj. Parduodame viso-

BE KO EGA L GYVENT
BE sveikatos, mokslo, litera- 
šeimynos mėnraščio: M eit čs-
Kaina metui $3.00. 1 nuin. 25c. BE didžiausios visame sviete 
dailės paveikslų knygos. Kaina $4.00. BE puikiausios apie meile knygos: 
Meilė ir Dailė. Kaina $2.00. BE Portugalu Ming-kos Meilišku Laišku 
knygos, kurioje telpa didžiausi meilės sekretai. Kaina $1.00. BE knygos 
apie paleist u vybę: Maltoji Vergija. Kaina $1.00.

Mes jau esame praktiškai patyrę, kad be musų laikraščio ir knygų nei 
vienas žmogus negali laimingai ir smagiai gyventi; o kas mano kitaip, 
tas labai storai klysta ir griauja savo laimes rūmą iš pat pamatų. Todėl 
visiems, kurie nori laimingai gyventi, tik viena išeitis tebelieka: o tai yra 
tuojaus užsisakyt musų laikraštį ir knygas.

-Pinigus siųskite money arba exprešs orderiais, ar- 
fr'Ąį- ba batikos čekiais, arba popierinius dolerius regis- 

truotame laiške. Aiškiai užrašykite savo ir musų 
adresus: AL. MARGERIS PUB. CO.
2023 St. Raut Av*., j CHICAGO, ILL.

t Mokslas) ( Juokai) ;

ATYDAI LIETUVIŲ
T) “V ZK JVI

Suteikiame paaiškinimus kaip geriau važiuot tėvynėn, 
ir išdirbame pasportus trumpiausiam laike.

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus.

LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR Iš KRAJAUS; 
SIUNTIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMĄ PI
NIGUS ANT PAČEDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.

Pasportaiį 
Lietuvą.

Mes parūpiname greitai 
PASPORTUS

su Latvijos vizų keliauti
Į LIETUVA 

važiuojantiems per Libavą 
tiesiog iš New Yorko.

Geriausia patmavimas ir' 
pigiausios Kainos siunčiant 
siuntinus per telegramą ar
ba per paštą Į LIETUVA.

Čekius išduodame Į Lie
tuvių Komerci.iine Banką 
Kaune.

Pinigai važiotis su savim 
neparanku.

International Bartkers 
Company

103-5 SALĖM ST., 
BOSTON, MASS.

Įseigta 1880 m.

i 
I r

lyniisiis vnsas
cm tigres CMm

U trretvij. Mv Ttr*

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

Kreipkitės Į bile vieną agentūros skyrių arba Į ofisą 
American Railway Express Co. arba rašyk mums savo 
kalboj į Foreign Money Order Department.

AMERICAN EXPRESS CO.
new york.ky^

Mokinkis Angliškai Namie!
LENGVA IŠMOKTI

28 Lekcijos buvo $10 Dabar $5
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS. GRĄžJ.Si.ME JUMS PINIGUS.
Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti. Jis yra lengviausis, greičiau-is ir tikriausis būdas išmokti visą 
anglų kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu »udu. kad mokinys netik gali, bet turi 
viską atminti. Jos perstato dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- 
singumas kiekvienos eilutės, kiekvie© žodžio spaudžias į mokinio minti su 
tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kol visko neišmoksta. Išta
rimas angliškų žodžių ir vertimas lietuvių kaJbon taipgi yra praktiškas.

Šis kursas susideda iš 28 gražiai atskausdintų ant gėros popieros lek
cijų. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių —visos kitos iš 4 didelių 
puslapių.

Štai ką ntiusų mokinys sako anie musų kursą, išmokęs angliškai;
"Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padė

ką už jūsų atsakantį mokinimą ir po puliariškas lekcijas jūsų metodos. Jū
sų mokinimu esu užganėdintas vis >.is žvilgsniais. Taipgi ačiū ir už konsu- 
liasiją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augš- 
ta pagarba Joseph Kijauskas, Nor-istown, Pa., Julv 11, 1917.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. .Jeigu jie, mokėję 
po S10 už kursą yra taip užganėdinti--busi užganėdintas ir tamsta, mo
kėdamas dabar tik $5.00 už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuojaus—dabar, 
vėliaus gali būt pervėlu. Atminki;, mes turime tik 100 kursų po $5.00 
kiekvienas. Po to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi, buk pir
mas. Siųsk $5.00 šiandien. Jdėk markių už 15c. dėl iškaščių prisiuntitno 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 
atgal už trijų (3) dienų po apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus. Sis 
kursas yra vertas S30.00. Musų kaina tik $10, bet tamsta dabar turi progą 
gauti jj už $5.15 su markėmis. Naudokis šia proga. Prisiųsk pinigus šian
dien. Užtikriname, kad nesigailės'te. Pinigus siųsk "Money Orderiu” šiuo 
adresu: ’ (12)

K. BEN. M AITCHES
4156 SG. HER.M1TAGE AVĖ. . CHICAGO. ILL.

v
Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!
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PONAS RAD1N, PREZIDENTAS 
PEOPLE’S EXCHANGE, INC.

Imtiau j LIETUVI apie lovo-JIarch 10 dieną.
Visi tie. kurie norėtumėt, kad jis atlankytų jūsų gimines f.ietuvoje, 
matykit jj pirm išvažiavimo. Laike savo buvimo Lietuvoj jis gali 
daug kame pagelbėti jūsų giminėms. Jis sugrižš į apie 3 mėnesius.

People’s Exchange Ine.
78 Silen Street, Breten, Mass.

Telephone Richmond 1410—1411-

-t

į

Pa;n-Expelleris 
yra naudojamas, sn- 
viršum per 50 metų, 
beveik visose pasau
lio valstybėse.

Nno renmatišku 
skausmų, negrai 
j >s, apšlubitno, n 
-Itrėjim >, ra::m; 
n::vdrginimo ir gr 
tam p a š a 1 i n i m u i 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos drangas 
suteikia neapkainno- 
j.irną pagalbą.

"VIDURIU UŽKIETĖJIMAS”

Kiekvienas aptic- 
koritts p a r d u o d a 
Pain-Ezpellerį. Ta
riaus. visviena persi
tikrinkite, ar
nate tikrąjį su Inka
ro v.ii/baženkliti.

Jokių kitu nepriim
kite. kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri
kuotų.

V
F. AD. RICHTER A CO., 

M Ate. A SSftSt.. 
BrooUya, New T«A

Kaina
35c. ir 70c.
už bonka.

gnu-

Yra didelė bėda kiekvienoje sunkioje ligoje, gimdantis dvasišką slogi- 
mma. susierzinimą, nerviškumą, akių silpnumą, atminties nustojima 
ir tt. • j

i. susierzinimą, nerviškumą, akių silpnumą, atminties n tįstoj imą 

VARDAN SAVO VIDURIŲ 
z PABANDYK "LIEPILKOS"

GARSAUS VIDURIU SPECIALISTO 
. Gyduolių nuo

KRONIŠKO VIDURIU UŽKIETĖJIMO
nuo to paeinančių ligų, kaip tai: Nuo liguisto galvos skaudėjimo, 
: v:rgl::ų šleikštumų, nuo apetito nustojirno, nuo liežuvio apdengi- 

■ .. - nuo atsiduodančio blogo kvapo, nuo vidurių nemalimo ir

i ..TeMom: MaMo ST3-W. CHELSEA 1«|. W.

OAKTARA8 S. C. PAVLO
Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Penzos gu
bernijos ligonbučio ir Odesos ligoninės. Speciaiistas-chirurgas ir 
veneriškų ligų.
CHELSEA. MASS., 142 B»OADWAY.
MALDEN, MASS. SM FERRY ST.
Priėmimo TaltreM: nuo 10-11 ryte, nuo 6-8 vakare.

i I

I
i A

Ir nuo to paeinančių ligų, kaip tai: Nuo liguisto galvos skaudėjimo, 1 
nuo visokių šleikštumų, nuo apetito nustojirno, nuo liežuvio apdengi- ■ 
mo plėve, nuo atsiduodančio blogo kvapo, nuo vidurių nemalimo ir < 
nuo aitrumo. Stebėtinos vidurių valytojos, kurios veikia be skausmo. J 
Tos gyduolės veria savyje puikiausius vaistus, kokius tik pinigai ir Z 
"•‘burnas gali pagaminti. Siunčiama by kur aplaikius vieną dolerį. • 
Pinigai grąžinami, jei neužganėdintas. Antrašas: (10) X

LFfflUANIAN PHARMACAL CO.. 1
Bos 1200, VVaterbury. Conn. — j
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Ar žinote, kad yraš
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Severcs Gyduoles uzlai 
šeimynos sveikata.
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Kosulys, šaltis, 
užkimimas,
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yra paprasti negalei šiam laikė. 
Stengekis prašalinti juos. Greita 
pafelba gali nukreipti pavoir.gas 
pasekmės.

IŠSIRANDA VOJ A 1)1 FOiiNlšll (>- 
TI KAMBARIAI, vienas vyrui, ant
ras merginai. Kambariai gražus. Ma
tyt galima Lile laiku.

. 69 G st, ant .2 luby. So. Bostone.

GERAS PIRKINYS.
Geriems žmonėms. 3 šeimynų mu

rinės stubos, Forest Hills: paranku- 
mai. viskas moderniška, dideli lotai. 
Pamatymui kreipkitės pas A. Swcet 
Arborway Garage. Tel. Jamaica 57. 
Be agentų.

♦

; •

LIETUVIS DENTISTA8

Dr. M. V. Casper
(KASP^RAVIA-urs,

425 Broadway. priešais paštų.
SO. BOSTON Tel. So. Boston 823 
Ofisu valandos.

Nuo 9:30 iki 12
- 1 - » 
* 6:30 " 9

iDr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ 1B 1 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Liga*. J 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto Į 

iki 9 vai. vakare, i 
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) j 

69 CHAMBER ST, BOSTON’.
Telephone: Haymarket 3390

GERA PROGA
Parsiduoda bcliiH“ su penkiais sta- j 

lais. Biznis išdirbtas gerai, netoli; 
nuo Broadway. Priežastis pardavimo i 
—savininkas turi kitų bolinę ant j 
Broadxvay, (11)

328 Broadvvay, So. Boston. Mass.

priminti, jog« ‘

Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

K F I k i V i v

Vietinės Žinios

l

mano-
Grand Opera

WaehingU>n st.,

leidimą šioms risty- 
komisionierius buvo

leidimą 
davė, tai 
”Aš val-

neleisiu, 
valdytų 

rengėjai

r-,-

M. Petrausko priėmimas.
Kompozitorius Petraus

kas, kuris jiernai buvo išva
žiavęs Lietuvon, pereitą su- 
batą vėl sugrįžo Bostonan. 
Jo priėmimui "Gabijos" dr- 
ja surengė tą pačią dieną 
vakarėlį, i kuri susirinko 
beveik visa vietos inteligen
tija. Buvo taipgi keliatas ir 
amerikonų, tarp jų ir sena
torius McDonald, kuris ne
maža buvo padėjęs pastan
gų, kad pagelbėjus p. Pet
rauskui sugrįžti Amerikon, 
kuomet klerikalų šnipai Įs
kundė jį Wąshingtono val
džiai "bolševiku’’ ir Ameri
kos konsulis Londone neno
rėjo vizuoti jo parportą.

Salė buvo išpuošta tauti
nėmis lietuviu spalvomis ir 
kuomet Įiasirodė tarpduryj 
musų Mikas, staiga suuzė 
delnu- plojimas. Svečias ap
ėjo visus bučiuodamas iv 
kiekvienam po gražų komp; 
limentą pasakydamas. Visi 
buvo linksmus, visa sale 
skambėjo juokais.

Po užkandžių prasidėjo 
prakalbos ir toastai. Visi 
sveikino Miką Petrauską ir 
reiškė džiaugsmo, kad jis 
vėl su mumis. Pats Mikas 
pasakė ilgoką prakalbą, pla
čiai apibudindamas dabarti
nę politinę Lietuvos padėtį. 
Ir vakarienei pasibaigus, 
seni pažistami apspito p. 
Petrauską, kad jis papasa
kotų jiems da daugiau apie 
Lietuvą. Sunku buvo ir atsi
sveikinti—norėjosi, kad tas 
malonus susirinkimas tęs
tųsi į>er ištisą naktį, i ik po 
12-tai išsiskirstė.

Tik rengėjams reikėtų 
pasakvti į ausį, kad iš šito
kio vakaro nepriderėjo da
ryti bįznio. Tas biznis buvo 
tame, 4<ad įžanga buvo vy - 
rams po 31. moterims po_50 
centų, o užkandžiai ir gėri
mai buvo labai prasti, ir 
prie to labai Betvarkiai pa
duodami. Pavyzdžiui, visų 
pirma paduota ant stalų po 
truputį saldainių, kuomet 
šitokie dalykai geriausia į 
tiktu ant pat pabaigos. Pas- < 
kui pastatyta po bonkutę! 
toniko. kurio niekas nege-, 
ria, po tam po puoduką ka-j 
vos, kuri buvo labai prasta, 
ir ant galo po plytelę aisk- 
i-ymo.” Beje, buvo truputis | 
vaisių — tai ir viskas. Pvie 
šitokios įžangos galima bu
vo duoti daug geresnę vaka
rienę. Reikėjo bent sand 
vcich’ių iš restorano užsaky
ti. Su lietuviais da pusė oė- 
^os—tai savi žmonės— bet 
kokį įspūdį turėjo išsinešt! 
amerikiečiai, kurie buvo ua. 
ir su moterimis atėję, iv 
prieš juos pastatyta po bon
kutę nenurijamo toniko, ir 
prie tos bonkutės neduota 
da nei stiklo, nei šiaudo. 
Musu žmonės papratę iš vi
sos 1 Kinkos gerti, bet tarp 
augštesnės klesos ameriko
nų tas nepriimta.

Ristynės neįvyko.
Rengiamos anr, pereito 

panedėlio Lietuvių Svetai
nėj ristynės neįvyko iš prie
žasties užsispyrimo So. Bo
stono policijos viršininko. 
Nors 
nėms 
davęs, bet So. Bostono poli
cijos stoties kapitonas įsa
kė policistams i svetainę 
žmonių neleisti. Kuomet 
rengėjai sykiu su senato
rium McDonald nuėjo į po
licijos stoti pasiteirauti, ka
me dalykas, tai kapitonas 
atsakė: ”Aš atrandu, kad ši 

ristvnems nėra 
Ir kol aš čia esu 
oo. Bostone ris- 

neous. Aš 
loreineriai" 

Kada

svetainė 
tinkama, 
kapitonas, 
tvniu — 
kad ‘ ” 
šį miestą.
jam pastebėjo, kad "laisnių"

—1 ZM zl 1 «>-» okomjoionierius 
šiom ristynėm& 
kapitonas atkirto:

dali šią miesto dalį, o ne kas 1 avorais aukavo šios 
, ' Keleivis” knygų vertės 

šitokio kapitono "Sandara” knygų vertės $7; K. 
Gaidis 6 stiklus ir šepetį; P. 
Lapenas britvą vertės $2; J. 

$3; P-

kitas!”
Delei 

sauvališkumo rengėjai ma
no skųstis policijos ir "lais
nių" komisionieriams. i Urbonas britvą vertės

Ristynės vistiek atsibus Neviaekas britvą vertės $3; M. 
kelioms savaitėms vėliau, Overka du butelius vyno; M- 
kuomet F. Juška sugrįžš iš Olim hand bag: 
pietinių valstijų, kur jis iš
važiavo ristis su žymiau 
siais pasaulio šampijonais. 
šiuo tarpu ristynės 

i ma rengti 
j ffouse,. ant
I Bostone.

Pirkusiems ant šių risty- 
Inių tikietus iškalno pinigai 
lyra grąžinami atgal.

Reporteris.

■^•’Parsidiioda geri bizniii'į

; J. M. Neviac- 
kas britvą vertės $5; B. Jurko- 
nis ta voro; J. J. McGowan bu-‘ 
dilniką vertės $1.50; K. šidlaus- 

: kas baksą saldainių: M. Needle 
; uaksą saldainių; J. P. Tuinila 
į perlus vertės $15; E.' Vaitkienė 
į iš Ro.vbury tavoro vertės $16; 
i V. Galinis Ui voro; G. Dragašius 
branzalietą vertės $6; ir 6 gra
žius stiklus; J- Lekys britvą ir 
automobilį; P. Apšėgienė gur- 
belį rankų darbo; K. Sanikevi- 
i ienė gurbelį rankų darbo; J. 
Valeckas tavoro; G. Stukas pa- 

i veikslą: J. Skiotis mašiną plau-
■ kams kirpti; A. P- Naujokaitis 
tavoro; K. Lenčiauskas tavoro: 
P. Gelažinis britvą vertės $3;

į M. Bratenienė du didelius ir 
gražius keikus; S. Vileišis 

’ (Klondike Markei) tavoro: Lit. 
: Furniture Co supamą krėslą 
vertės $15; P. Mankus tavoro; 

į P. Valukonis aukso vertės $13; 
J. žaldokas porą čeverykų ir ki- 

j tokio tavoro; Progress Shoe Co. 
■pora čeverykų; A. Sabulis bak-
■ są cigarų. Mažesnės vertės au
kavusių daiktų negarsiname.

Jeigu nebūtų pagarsinta ge- 
., m»■ ros. vertės auka arba bile auka
ietuviu Balso Draugystės j pinigais, malonėkit apie tai pra- 

Kalbėjo drau- 
gai J. Neviackas ir Ambro : 
/.aitis. Pabaigoje dainavo J 
taip vadinama Dorchesterio j 
kompanija. Prie draugy
stės prisirašė 31 narys. Au
kų Lietuvos našlaičiams su-' 
rinkta 14 dol. lc. Publikas 
buvo pilna svetainė. Pra
kalbos ir dainos padarė ge
rą Įspūdi. J. RauBnaitis.

Trįs lietuviai sužeisti.
I)el rubsiuvių streiko šio

mis dienomis sunkiai nu
kentėjo tris lietuviai. Vie
nam ju tapo visai išmušta 
akis, kitam , perskelta gal
va. o trečiam kaž kokia mo
teris suvarė skrybėlės špilką 
i sėdyne. Visus tris reikėjo 
•.ežti ligonbutin. Streikie- 
riai sako, kad sužeisti ėję 
>er streiką dirbti, užtai, 
girdi, jiems ir buvę "palik- 
-yta.” Kaltininkai nesuimti.

Lietuvių Bako Draugystės 
prakalbos.

Pereitam nedėldieny Iže Į 
ruvių Svetainėj atsibuvo j rV 
i 1 

nrakalbos. j

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvos Sūnų Dr-stės 

prakalbos.
Pereitam nedėldieny, 27 

vasario, čia atsibuvo pra
kalbos, kurias parengė Lie* 
uvos Sūnų Draugystė. Kal

bėjo J. Neveckas dviem at
vejais: apie pašaipiuos
’raugystes ir apie Lietuką. 
Pertraukoje dainavo "Lais
vės" choras. Kaip prakaL 
•oš, taip ir dainos publikai 
>atiko. Prie draugystės pri- 
irašė apie tuzinas naujų 
.ariu. Reporteris.
LIETUVIŲ LABDARYSTES j 
DRAUGIJOS FERŲ RAPOR Į 

TAS. .
Fėrai prasidėjo 12 d. vasario 

ir pasibaigė 21 d. vasario, 1921. 
šiuose fėruose aktyviai dalyva- 

lietuvių draugijos.
Lietuvių 

Draugija,

| .o įvairios
; »ei kuopos, kaip tai: 
j Moterų Apšvietos 
į Gabijos Choras, Lietuvių Rub- 
-iuvių Unijos 149 skyrius, D.L. 
K. Vytauto Draugija. Lietuvos 
Dukterų ir Sūnų Draugija, šv- 
Kazimiero SLA. Draugija, šv. 
i’etro ir Povylo Draugija, D.L. 
K. Keistučio Draugija, L. L. F. 
•>V kuopa. Liet. Ukėsų Draugi- 

Įja, S L. R. K. A. šv. Kazimiero 
Draugija. A.L.T-S, 7 kuopa ir 

: -Jaunuomenės Ratelis.
Visos virš nurodytos draugi- 

■ jos turėjo po stalą ir pardavinė
jo savo prekes labui Liet. Labd. 

j Draugijos.
Su piniginėmis aukomis prie 

šių fėrų prisidėjo sekančios 
draugijos ir pavieniai žmonės:

Liet. Rubs. Unijos 149 sky
rius $20; D.L.K. Vytauto D-stė 
820; SLA. šv. Kazimiero D-stė 
$20; D.L.K- Keistučio D-tė $15; 
šv. Petro ir Povylo D-stė $10; 
Liet. Ukėsų D-stė $10; S.L.R.K. 
A. šv. Kazimiero D-stė $10; 
lietuviai toniko išdirbėjai (Na
ilonai Bottling Co.) $6; F- N. 
Ramanauskas, toniko išdirbėjus 
$3; A. Ivas $6; P. Kiburis $5; 
A. Kupstis $2; adv.^F. J. Bago
čius $2: M. Manelis $1 ; A. Ta- 
mulevičia $1; J. Greviškis $1; 
P. Vaičiukauskas $1; M. Koren 
$1; Barisienė $1; A. Januška 
50c; Dr. Landžius $1; Saka- 
tauskas $1; K. Urbonas 50c.; 
Dr. P. J. Jakimavič $2. Smulkių 
surinkta $585.

BOLINĖ IR BARBERNk.
Savininkai eina j didelius 

biznius. Atsišaukit greit!
L1THUANIAN RE A L 

ESTATE ASSOC1ATION.
425 Broadway,

So. Boston. .Mass. 
Tel. So. Boston 1859-W.

Tel. Beach 6933

OR. I. M. FRIEBMAN
SPECIALISTAS VENEKISKŲ 

LIG V- 
VYRU IR .MOTERŲ- 
Taipgi kraujo lig* ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 VVASH1NGTON ST.

BOSTON. MASS.

DIDELIS TEATRAS.

“Laimės Jieškotojai
KETCR1U VEIKSMU DRAMA

Parašė S. E. Vitaitis.

Bus lošiamu pirmu kartų So. Bostone.

Subatoj, 5 d. Kovo-March, 1921
PRADŽIA NUO 7:30 VAKARE.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
KAMPAS E IR S1LVER ST, SO. BOSTONE.
Veikalas perstoto lietuvių gyvenimą Lietuvoje ir Amerikoje, puikus ir 

pamokinantis, juokingas ir kartu graudus. Gera proga visiems pamatyti. 
Perstatys pasižymėję aktoriai iš So. Bostono, Cambridge'aus ir Newtono.

Širdingai visus kviečia A. L. T. SANDAROS 7 KUOPA.

Reikalinga mergina arba našlė- 
Kad ir su vienu vaiku, kad tik 
mokėtu virt valgi ir butu teisin
ga- Reikės prižiūrėt 5 metų vai
ką ir mane pati- Darbas lengvas, 
alga gera. Atsišaukit tuoj. (9) 

G. Wilson 74 Chelsea st 
East Boston, Mass.

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dienų.

;g Nuo 7 iki 8 vakare,
į 321 HANOVER 8T. 

BOSTON. MASS.
*=ąį=**S*S*S»S*aKSi(SlfSISilS»

į nešti fėrų vedėjui.
Įplaukų per fėrus buvo su 

aukomis .................... $1198-91
Išlaidų ......................  460.93
Pelno liko ......... $737.98
Turiu pasakyti, kad virš nu

rodytą sumą j 
sukelti minėtos draugijos, kuo- 
;;os, pavienės ypatos ir fėrų 

! darbininkai, kurie dirbo kiek tik į 
I galėjo.

Taipgi turiu
j ant šių fėrų per du vakaru gra-' TeL Haymartei <164 
j .lino veltui D.L.K. Gedemino Gyvenimo TeL: Cambridge 6098.
i Benas. Bet kada prašėm Biru-j ai nhFYVIFtflf7jtės Kanklių chorą prisidėti ir ' nUMULlEHlU,
sykiu dalyvauti ant fėrų. tai vi- Į 
siškai atsisakė. Tada buvo pra
šyta, kad padainuotų nors vie-j 
na vakara. tai pareikalavo už-j 
mokėt $5. Mano supratimu, i 
jeigu mes butume mokėję $5 
chorui, benas yra vertas dešim
tį sykių daugiau, bet benas su
prato visuomenišką darbą ir 
patarnavo veltui, už ką benui 
priklauso padėka. O kaslink 
choro, tai tegul skaitytojas pats 

j sprendžia, kiek jis yra velias

| Tel. S. B. 2488.

pinigų pagelbėjo | Dr.J.C. Landžius Seyaour
LIETU VYS 

Gydytojas ir Chirurgas.
366 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
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MASS. AVĖ GARAGE. Ine
J. MATHI S. TKEAS.

PIRMUTINIS LIETUVIU 
GARAŽIUS- 

Paršam J >me automobilius
uždengtus ir atvirus ant va
landų, dienų ir ant ilgesnio 
laiko, labai pigia kaina. 
Pardundame naujus ir pertai
sytus automobilius.

. 2:553 MASS. AVĖ.. 
NO. CAMBRIDGE. MASS. 

Telephone: Camh

GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS.
Specialistas Slaptų ligų.

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3, nuo 8 iki 7:30 
šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 211 ir 218.

Per Amžius

KR1AUČIUS
Pasiuva triašiai ir pigiai Dra
bužius VYRAM ir MOTERIM 
pagal šios dienos mados. .Taip
gi pataisau ir išprosinu. (9)

MARTIN KALULIS
279a Broadnay.

Cambridge. Mass.
Tel. Camb. 3561-R
Gvven. Tel. S. Boston 1401-W.

! visuomeneiI
So. Bostono Liet. Labd. D-jos

> fėruose jau nuo senai yra įves
tas toks patvarkymas, kad bū
na skiriamos dovanos ir kurios 
iš dalyvavusių fėruose draugijų 
padarė daugiausia įplaukų, tos 
gauna dovanas.

Taigi dabar laimėjo dovanas 
šios draugijos:

Lietuvių Jaunuomenės Rate-1S 
lis. kuris turėjo įplaukų $272.60 jį 
—laimėjo 1-mą dovaną; Liet.' § 
Rubs- Unijos 149 skirius pada- | 
rė įplaukų $153.50 ir gavo 2-rą11 
dovaną; Liet. Moterų Apšvietos I 
Draugystė padarė įplaukų $136.!* 
84 ir gavo 3-čią dovaną. j =

Užbaigdamas fėrų praneši- Į 
iną vardan Lietuvių Labdarys
tės Draugijos tariu ačiū visiems 
kuomi nors prie šių fėrų prisi- 
dėjusiems.

Fėrų vedėjas Petras Žukas-

Severa’s 
Cough Balsam

(pirmiau vadintas Severo Plaučiu 
Baizamas). yra vartojamas labai 
pasekmingai per ketunos-dešimtys 
metų dėl gydymą užkimimu, skaus
mą gerkles, šalčių, mėšlungiško 
krupo, bei bronchialinio kosulo. Pri- 
imnus imti. Kaip suaugę taip ir 
vaikai bei kudikei gal juos imti. 
Pardavinėti aptiekuose. Prekė 25 
ir 50 centai.
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LONGINAS SUIMS

r f*’
Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentų greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius muzi- 
kališkus darbus atsakančiai. 
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.
26 SCHOOL ST.

CAMBRIDGE. MASS.
Tel. Cambridge 7322

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame So. 

Bostono ir apielinkės lietu
viams, kad Lietuvos Pilie
čių Sąjungos centro pirmi
ninkas J. Liutkauskas jau 
atvažiuoja su prakalbomis į 
musų apskritį ir pirmą pra
kalbą sakys Cambridge’uj 
Kovo 6 dieną, po pietų. Tą 
pačią dieną, vakare, kalbės 
So. Bostone, Lietuvių Sve
tainėje. Čia apart jo kalbės 
ir adv. Bagočius. 10 d. kovo 
jis kalbės Norvvoode.

Prakalbų Rengėjai.
GRAŽIAI FURNTSIUOTI KAMBA

RIAI.
Iš-sirandavoja. su šiluma, šiitas ir mal
tas vanduo ir visi parankumai. Gali 
imti po vienų kambarį, du ir daugiau.

K. MALIAUCKAS
122 F st., So. Boaton, Mas«.’

W. F. SEVERĄ CO.

CEDAR RAPIDS. 1OWA
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Ar žinote, kad Lietuvoje nėra CEVERYKŲ FABRIKO. 
Ar žinote, kad Lietuvos žmonės moka po 400 Auksinų už 

porą, pusiau popierinių čeverykų (vokiet.išdirbimo) ?
Ar žinote, kar Progress Shoe Mnfg. B-vė. yra Pirmutinė 

Lietuvių čeverykų Fabriką Pasaulyje?
Ar žinote, kad Progress Shoe Mnfg. B-vė išdirba puikiau

sius ir geriausius -CEVERYKUS, kurie kiekvienam 
tinka ant kojos?

žinote, kad Progress Shoe Mnfg B-vė turi DEVYNIAS 
nuosavas Krautuves sekančiuose miestuose: Worce- 
ster. Mass., So. Boston, Mass., New Haven, Conn, 
Brooklyn, N- Y, Providence, K. I, Baltimore, Md., 
ir DVI Chicago. III.

Ar žinote, kad Progress Shoe Mfg. B-vės Krautuvėse par
siduoda šimtai porų kasdieną?

Ar žinote, kad Progress Shoe B-vė pasiunčia savo KATA- 
LIOGĄ į kiekvieną stuba (ant pareikalavimo) ?
Ir jus galite pasirinkę iš jo pirkt čeverykus tiesiog 
iš Fabrikos, nemokant nė cento iš aukšto, ir tuomi 
sutaupinate sau krautuvininko pelną.

Visur ir visados REIKALAUKIT PROGRESS IšDIRBY- 
STES ČEVERYKŲ ir ŽIŪRĖKITE, kad butų ANT 
PADO žirgvaikis. '

PROGRESS SHOE MFG. B-VE YRA INKORPORUOTA 
MASS. VALSTIJOJ ant ($500,000) PUSES MILIJO
NO DOLERIŲ-

PROGRESS SHOE MFG. B-VE. TURI apie TŪKSTANTĮ 
DALININKŲ, kurie yra visi LIETUVIAI (nė lietu
vius į Bendrovę nepriima).

PROGRESS SHOE MFG. B-VE TURI TRIS AKERIUS 
ŽEMĖS, TRJS DIDELIUS NAMUS su geriausiais 
įtaisymais, prie pat geležinkelio.

Vieta randasi didžiausiame čeverykų išdirbystės centre 
pasaulyje.

Bendrovė taipgi turi uždėjusi didelį PARDAVIMO ofisą, 
BOSTONE, United Statės Hotel, 136 Lincoln Street, 

PROGRESS SHOE MFG. B-VE įsteigs tokį pat arba di
desnį Fabriką KAUNE. Lietuvoje.

štai ką sako tik sugryžęs iš Lietuvos B-vė Sekretorius 
S. A. MILCHUS. "kad įsteigus Lietuvoje čeverykų 
Fabriką ir išdirbant po 3,000 porų į dieną, tad nespė- 
tumėm padaryt tiek čeverykų, kiek Lietuvos žmonės 
suvartoja į vienus metus: darytųsi metinė apyvarta 
apie DU ŠIMTU MILIJONŲ AUKSINŲ, tas sudary
tų tiktai PENKTĄ DALĮ TO, kiek reikalinga Lietu
vos žmonėms.

AMERIKOS LIETUVIAI kuogreičiausiai turėtų sudėti 
reikalinga KAPITALĄ ĮSTEIGIMUI LIETUVOJE 
ČEVERYKŲ FABRIKO, nes dabar yra geriausis tam 
laikas.

PROGRESS SHOE MFG. B-VES ŠERAI PARSIDUODA 
lygiai po $125.00 (Common Stock). Galima pirkti 
mokant ”CASH" arba ant lengvo išmokėjimo.

PROGRESS SHOE MFG. B-VE priims SUV. VALSTIJŲ 
LIBERTY BONUS VISŲ IŠLEIDIMŲ Už PILNĄ 
VERTŲ. (Pasarga: Bonai bus imami už pilną vertę 
tiktai iki Gegužės 1 d, 1921 m.

INS1DEMEK1TE. kad parvažiavę j Lietuvą NEORGANI
ZUOTI, didelių darbų nenuveiksite. PRISIDEKITE 
PRIE PROGREES SHOE B-VES. NES JI JAU YRA 
PRADĖJUSI TĄ DIDELĮ DARBA.VEIKTI.

Kiekvieno žmogaus ateities gerovė priklauso nuo jo pa
ties veikimo. Jūsų prisidėjimas atneš naudą jums ir 
Lietuvos žmonėms.

Todėl nieko nelaukus išpildyk apačioje aplikacijos blanką, 
užsirašydamas vieną ar daugiau šėrų ir pasiųsk į Bend

rovės Ofisą.

Progress Shoe Mfg. Corp
88—92 SPARK STREET, BROCKTON, MASS.

Ar

APLIKACIJA
Aš žemiau pasirašęs šiuoini užsirašau ant.

Comnion Stock šėrų Progress Shoe Mfg.Co. ir tuojaus 
įmoku kaipo dali ant aukščiaus paminėto skaitliaus šėrų: 
$................... ; kitą dalį sumos, $..................sutinku už
mokėti '............................... dien. laiko, nuo užsirašymo
dienos.

Čekiai ar "Money Order’’ turi būt mokami Progress 
Shoe Mnfg. Corp.

Mėnesis
Parašius.............

Adresas .. ..
Mieste........

• -d., 1921 m.

...........  street
Valst..............


