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Rusijoj liejasi 
kraujas.

Žinios iš Lietuvos
(Nuo "Eltos.”)

SUKILIMAS BUS NU
SLOPINTAS, SAKO 

LENINAS.

pritruks maisto ir ji būti
nai turės pasiduoti; tuo tar
pu kaimo gyventojų komu
nistai badu negali priversti 
pasiduoti; priešingai, jeigu 
valstiečiai sukils, tai komu
nistai miestuose turės ba
dauti.

Norėjo nušaut kunigą 
šimkevičių.

A. PEČIULIS APŠAUDĖ 
POLICIJĄ.

Netoli Kerney, N. J., lie
tuvis Andrius Pečiulis pašo- i 
vė aną vakarą prie savo na-i 
mų du policmanu ir du civi
liu vyru.

H Buvo taip: apie 11 vai. 
nakties kaimynai išgirdo 
apie Pečiulio namus šau
dymą ir pranešė apie tai po
licijai. Kada policija atėjo 
ištirti dalyką ir norėjo Įnei- 
ti Į Pečiulio namus, jis pra
dėjo ir Į ją šaudyt Du poli- 
ėistai tuoj krito. Jiems pri
varyta galvos ir krutinės 
šruotų. Tūlas Wittek (gal 
Vaitkus) ir Juozas Terkis, 
kurie norėjo padėti polici
jai įsilaužti į Pečiulio na
mus, taipgi buvo pašauti. 
Terkis taipgi yra lietuvis.

; Vienas policmanas turbut 
mirsiąs.

Pagalios Į Pečiulio namus 
padėjo Įneiti lietuvė Lalienė. 
Jis atidarė jai duris ir tuo 
tarpu įsilaužė policija. Pe
čiulis areštuotas. Apie tai 
rašo anglų laikraštis, kurio 
iškarpa mums prisiųsta.

KUNIGĄ KALTINA PA
LEISTUVYSTĖJ.

i Passaic, N. J. — Pereitą 
sąvaitę čia likos areštuotas 
kunigas Cornelius Densel 
įž paleistuvystę. Jis dabar 
išleistas po $5,000 kaucijos. 
Apkaltinimo aktas sako, 
kad jis prisiviliojęs jauną 
nerginą iš savo bažnyčios 
ihoro ir išsivežęs ją Į Nevv 
i orką per dvi sąvaitos ne- 
norališkai su ja gyveno, 
neluodamas jai, kad mesiąs 
kunigystę ir imsiąs ją už 
noterį. Merginos pavardė 
Tina Hannenberg.

ir valstiečiams nėra jokio “ 
skirtumo tarp carizmo . ir 
bolševizmo—kaip pirma bu
vo despotizmas, taip ir da-1,, . .... , . .
bar despotizmas, ir jis tu- se‘m?s’ įklausęs užsienių 
lės būt panaikintas. ‘ .reikalų nunisteno pranesi-

"Lenino ir Trockio vai- .^d Į?“istenų
džia palaikoma tiktai dur- korneto vedamoji užsienio | 
tuvais. Durtuvų pagalba jie P^Uka atatinka gyviems 
gali šitą sukilimą & nuslo- 
pinti, bet anksčiaus ar vė- 
liaus bolševikų valdžia tu
rės griūti, nes Rusijos mi
nioms ji jau Įkirėjo.

"Bolševikai skelbia, kad 
dabartini sukilimą suorga
nizavo aliantai. Tai yra ne
tiesa. Sąjungininkų intri- 
.gos Rusijoj pasibaigė su 
gen. Vrangelio puolimu. 
Dabartiniam sukilimui dėl-............ . .......
to tik _ ir sekasi, kad sveti- apskrities savivaldybių, 
mieji jame nesimaiso. < - •

Kaunas. — "Steigiamasis

PITTSBURGO LIETUVIŲ 
PARAPIJOJ DIDŽIAUSIS 

TRIUKŠMAS.

džio ir patronų bačkelės. 
Parapijonas paspaudė re
volverio kojukę, bet gaidys 
Įsikirto Į kunigo pirštą ir 
patrono negalėjo pasiektu 
Tas išgelbėjo kunigo gyvas
tį.

Paskui tarp kunigo ir pa- 
rapijono prasidėjo kova 
rankomis. Kunigas pradėjo 
šaukti savo gaspadinę Į pa
galbą, bet šita nusigandus 
išdūmė laukan ir pradėjo 
šauktis policijos. Pakol ji 
surado policiją, parapijonas 
buvo jau kleboniją apleidęs, 
tečiaus policija jį sugavo ir 
atvedė atgal klebonijon pa
klausti kunigo, ar tai tas 
pats žmogus. Kunigas pri
pažino, kad tas pats.

Revolveris buvo Į kunigo 
pirštą taip Įsikirtęs, kad po
licijai prisiėjo jieškoti rep
lių, kad jį nuėmus. Ėmė apie 
pusę valandos, pakol jam 
pirštą paliuosavo.

Areštuotas parapijonas 
dabar sėdi kalėjime. Jį kal
tina | pasikėsinimu užmušti

iams, ir eina kitų dienos 
darbų dirbti.”

Kaunas. — Politikos de
partamento direktorius Ba
lutis yra gavęs vyriausybės 
pasiūlymą pasiimti Lietu
vos atstovybę Londone. Ba
lutis dar nėra davęs savo 
sutikimo.

Raseiniai.— Vasario 2 d. 
čia Įvyko skaitlingas Įvairių 

. ? * J vi
suomenės ir vyriausybės Įs
taigų atstovų suvažiavimas 
Laisvės Paskolos realizavi-

Maskvos darbininkai jau 
nuveikti, bet Kronštatas 

laikosi.
Londonas.—Po dviejų sa

vaičių prieštaraujančių ži
nių, Anglijos valdžiai pavy
ko surinkti tikrų žinių apie 
dabartinį padėjimą Rusijoj.

Sulyg tų žinių. Maskvoje 
darbininkų sukilimas jau 
pasibaigė ir komunistai te
nai turi valdžią savo ranko
se. Maskvos judėjimas buvo 
daugiau panašus Į profesi
nių sąjungų streiką, negu Į 
ginkluotą revoliuciją. Te
čiaus kadangi šitą streiką 
komunistai nuslopino gink
lo jėga, o nepatenkindami 
darbininkų reikalavimus, 
tai žmonės tapo dar dau
giau prieš, komunistus nu
statyti ir kas nuo kiekvie
nos: kibirkštėlės gali užlieps- 
noti gaujas gaisras.

Retrograde dalykai išro
do daug blogiau. Kronštatas 
laikosi prieš komunistus la
bai drūčiai ir prie jo prisi
dėjo dar kelios tvirtovės 
ant pietinio Finų Užlajos 
kranto. Kronštato revoliu
cionieriai jau pradėjo leisti 
savo laikraštį, kurio pirmu
tiniai numeriai pasiekė jau 
ir Finlandiją. Tame laikraš
tyje esąs aprašytas visas re
voliucijos bėgis. Revoliucio
nieriai pareiškia savo orga
ne, kad jie netik nenori ca
rizmo grąžinti, bėt taipgi 
nemano ir sovietų valdžios 
naikinti. -Jie tik kariaują 
prieš karinę I.enino ir Troc
kio diktatūrą, kuri pasmau
gė Rusijos žmonių laisvę ir 
pavertė niekais revoliucijos 
laimėjimus.

Toliaus šitas laikraštis 
praneša, kad vyriausis re
voliucijos vadas yra ne ge
nerolas Kozlovskis, kaip tai 
skelbia komunistai, bet Pet- 
ričenko. Jis priduria, kad 
komunistų agitatoriai ty
čia stengiasi jungti šitą re
voliuciją su buvusiais caro 
generolais ir Kerenskiu, 
idant apšmeižus Kronštato 
revoliucionierius ir suda
rius Rusijos žmonėse tokią 
nuomonę, buk šitam sukili
mui vadovauja buvusieji 
caro tarnai ir užsienio kapi
talistai. o ne patys Rusijos 
darbininkai.

Kerenskis dabar randasi 
Londone. Taigi pasirodo, 
kad ištikro buvo meluoja
ma, kuomet buvo skelbiama, 
kad jisai esąs Kronštate ir 
vadovaująs tenai sukilimui.

Londone daugiausia svar
bos dedama ant oficialės 
Maskvos telegramos, kuri 
parodo, kad susisiekimas su 
Sibiru pertrauktas jau nuo 
dviejų savaičių. Tas parodo, . 
kad ūkininkai nerimauja. 
Ūkininkų sukilimas yra 
daug pavojingesnis komuni
stų valdžiai, negu Kronšta
to pasipriešinimas. Nes jei
gu greitu laiku pagalba’________ r _ ......            -
Kroiišiato revoliucionie-'giamai tokia pat —nuverti- išnaujo miestą, bolševikai todėl ir prasimanė tokią pa- 
riams neateis, tai tvirtovei mas diktatūros. sušaudė apie 200 žmonių, saką.

PETROGRADE SUŠAU
DYTA 2,500 ŽMONIŲ.
Žinios nuo Finų rubežiaus 

-ako, kad komunistai Pet- 
yograde gavo sustiprinimų 
r sukilimas tenai jau kaip 
r nuslopintas.

Tarp Krasnaja Gorka ir 
Petrogrado buvę kruvi- 
įiausių skerdynių, pakol ko
munistai atsiėmė savo pozi
cijas.

Anot bolševikų organo 
"Izviestija,” Petrograde 
komunistai sušaudė apie 
2,500 žmonių, daugiausia 
buvusių savo kareivių, ku
rie buvo parėję revoliucio
nierių pusėn.

TROCKIS SIŪLO 5,000,000 
RUBLIŲ Už KOZLOVS

KIO GALVĄ.
O Kozlovskis skiria 10,000,- 

000 rublių už Trockį.
Apsigyvenę Varšuvoj ru

sai sakosi gavę iš Rusijos 
žinių, kad sovietų karės mi- 
nisteris Trockis paskelbęs 
5,000,000 rublių dovanų 
tam, kas pristatys jam gy
vą ar negyvą generolą Koz
lovskį, kuris vadovaująs da
bartiniam sukilimui.

Nenorėdamas būti skolin
gu, generolas Kozlovskis 
tuojaus paskelbęs, kad už 
Trockio galvą jisai kiekvie
nam užmokėsiąs 10,000,000 
rublių.

Milionas rublių dabar 
vertas $50.

LENINAS TIKISI SUKI
LIMĄ NUSLOPINTI.
Kalbėdamas apie dabar

tinius Įvykius Kronštate, 
I^eninas pasakė 10-tam ko
munistų suvažiavime Mas
kvoj, kad šita revoliucija 
busianti greitai nuslopinta. 
"Šitas sukilimas yra suor
ganizuotas Francuzijos su 
pagalba socialrevoliucionie- 
rių ir jis bus nuslopintas Į 
kelias dienas," jis pareiškė. 
"Tečiaus mes turim pripa
žinti, kad vidujinė Rusijos 
padėtis yra labai sunki." 
Didžiausis sunkumas esąs 
dėl maisto ir kuro stokos.

"MIRSIM, BET NEPASI-
DUOSĮM," SAKO KRON- ^“klausimu.

ŠTATO ORGANAS. i
Kronštate pradėjo eiti 

naujas revoliucionierių or
ganas "Izriestija." L2__
laikraštis išspausdino tvir
tovės jurininkų išneštą re
zoliuciją, kurioj jurininkai - kpKai„ ir
pasižada laikytis iki pasku- kelials 11
tinio.

"Gana jau liaudis vilko 
komunistų jungą,” sako re- v 
zoliucija. ”Tegul žino šie- ? 
lažudys (dušegubec) Troc
kis, kad mes nesibijom bau-

Kaunas. — Steigiamojo 
Seimo 60-tam posėdy 1921 
metų, vasario 4 d.:

-į 1. priimta trečiuoju skai- 
_ tymu "Kovos su galvijų ma- 

- - • m Įstatymas" ir "Bendro

Įstatymas’’.
~. svarstyta ir priimta 

antruoju skaitymu "Medici
nos civilinio personalo mo
bilizacijos Įstatymas.” -----

__ 7_____________ *______ i Kaunas. — Tremtinių ir 
ginančių jo proklamacijų, belaisvių grąžinimo skyrius 
kurias jis mėto iš orlaivių Į praneša, kad vasario 9 d. 
Kronštato tvirtovę. Musų grįžta iš Rusijos 160 tremti- 
širdįs veržiasi laukan, mes nių Lietuvos piliečių, 
ryžomės arba laimėt, arba 
mirti iki paskutinio."

Rezoliucija baigiasi šauk
smu : "Šalin kraujagerys 
Trockis ir jo pasekėjai!”

PATARIA PRIPAŽINTI i 
LIETUVĄ.

Bėrimas. — Suvienytos 
Valstijos tuojaus turėtų pri
pažinti Latviją, Estoniją ii

NUO KANUOLIŲ BAUBI- < ieruva nasakė Suvienytu MO FINLIANDIJOJ Lietuvą, pasakė Suvienytų 
ŽEMĖ DREBA.

Associated Press žinių nomis atvyko iš Pabaltijo! 
krašto Į Berliną. Estoniją ir 
Latviją tautų lyga jau pri
pažino, bet Chandler pata
ria ir Lietuvą pripažint. Jis 
sakosi tas valstybes apva
žiavęs ir Įsitikinęs, kad eko
nominė jų padėtis žymia: 
pagerėjo ir kas diena eina 
vis geryn.

agentūra praneša, kad per
eitą pėtnvčią kova apie 
Kronštatą vėl užvirė visu 
savo smarkumu ir šaudy
mas iš armotų tęsėsi per iš
tisą dieną. Bombardavimas 
buvęs toks smarkus, kad 
apie Terioki ir kitose vie
tose Finliandijos pasieniu 
žemė drebėjo ir daugelyje

Valstijų kongresmanas 
Chandler, kuris šiomis die-

vietų išbirę jo langų stiklai. LIETUVA SUTIKO TAR 
šarvuočiai Sevastopol ir TIS SU LENKAIS.
Petropavlovsk bombarda

vo Krasnają Gorką, kurios' Iš Londono pranešama 
kanuolės taipgi atsakinėjo, kad Lietuvos valdžia sutiki 
bet silpnai. Apie vakarą $u tautų lygos pasiūlymu n 
revoliucionieriai tam tik- atsiųs savo delegaciją į Bru- 
rais signalais pareikalavę, sėlį tartis su lenkais dėl sa 
kad Krasnaja Gorka pasi- vo žemės rubezių. Konfe 
duotų, kitaip grasino ją nu* rencija bus vedama po tau 
šluosią nuo žemės pavir- tl2 lygos priežiūra.

_____ T„ £___ ________ ____ ___________1 ■ ■■ . ■ ----------šiaus. Ir fortas pasidavęs.'
I
Į
i

PRANAšAUJA ANTRĄ 
KRISTŲ.

Tūlai žydelkaitei Francu 
ijoj prisisapnavo, kad šii

BOLŠEVIKAI BUVO Iš 
VARYTI Iš MINSKO.
Kelios dienos atgal tele

gramos sakė, kad Baltgudi- metų * pabaigoje užgimsią; 
ja atsimetusi nuo sovietų antras Kristus. Per miegi 
Rusijos ir apsiskelbusi ne- jai apsireiškęs aniuolas ii 
priklausoma respublika. pasakęs: ”Apie pabaigą šit 

Dabar iš Vilniaus atėjo metų Montmorency mieste 
žinių, kurios sako, kad bol- iyje užgims vienoj žydų šei- 
ševikų priešai buvo įsiver- mynoj išganytojas Jėzus 
žę į baltgudžių sistinę Min- Kristus, kuris bus už šventi
šką ir iš ten išviję bolševikus Severino bažnyčios nukan 
turėjo miestą užėmę 5 va- kintas, o vėliaus pripažintas 
landas. I tą laiką jie iššau- šventuoju. Eik ir apsakyk 
1 1 1 __________• J _ A • i • .1*__ •

BOLŠEVIZMAS NEIŠ
LAIKYS, SAKO KEREN- 

SKIS.
Buvęs Rusijos premjeras 

A. Kerenskis, kuris dabar 
randasi Londone, sako, kad 
bolševikų valdžia neišlaiky
sianti ir turėsianti griūti, 
kaip griuvo caro valdžia.

"Pamatinės dabartinio 
sukilimo priežastįs yra to-; 
dos pat,” jis sako, "kaip ir dę daug komunistų. Bet iš- apie tai pasauliui." Ir tikin
tos, dėl kurių kilo revoliuci-, vyti bolševikai gavo sustip- tįs žmonės deda ant to labai 
ja keturi metai atgal, ir pa- rinimų ir paskui atėję iš- daug svarbos. Gali būt, jog 
sėkmė taipgi bus neišven- mušė savo priešus. Užėmę žvdelkaitė tikisi būt motina 

_ — _ _ • J 1 • __ A __ ą — • • . 1 • . • • « • • * J *g • .

Jau trečiu kartu katalikai 
bando atsikratyti nuo savo 

"dusių ganytojo.”
Šiomis dienomis Pittsbur- 

ge kesintasi užmušti neap
kenčiamas lietuvių katalikų 
kunigas Adomas Šimkevi- 
čius. Jo gyvastį išgelbėjo 
tiktai nepaprastas atsitiki
mas: kuomet jis griebė savo 
parapijonui už revolverio, 
kurio gaidys buvo jau at
laužtas, vienas jo pirštas 
pasitaikė tarp gaidžio ir pa
trono, ir tik dėlto revolveris 
negalėjo iššauti.

Taip rašo Pittsburgo ang
ių dienraštis, kurio iškarpą 
mums prisiuntė vienas "Ke
leivio" skaitytojas.

Nesutikimai tarp kunigo 
Šimkevičiaus ir parapijonų 
eina jau nuo senai. Priežas
čių tam yra daug, bet dau
giausia prie to prisidėjo len
kė merga, kurią kunigas, 
paskyrė "mokytoja” para- kunigą. Tai ve, prie ko veda 
pi jos mokykloj. Sakoma1, parapijos! 
kad šita merga sykį nuplės 
Šusi ir sumynusi po kojomis 
Lietuvos vėliavą, kuria lie
tuvių moterįs buvo papuo- 
šusios mokyklą. Tuomet lie
tuvės moteris tą lenkę ap- 

: kūlė. Kunigas už ją užsisto
jo. Parapijonįs pradėjo rei
kalauti, kad kun. šimkevi- 
čius prasišalintų iš jų para- 
pij’os. Jie siuntė ir vyskupui 
reikalavimų, kad jis Šimke- EGIPTE RIAUŠĖS PRIEŠ 

ANGŲ JOS VALDŽIĄ.
Egipto žmonės pradėjo 

kelti riaušes prieš naują 
Anglijos kolonijų ministerį 
Churchill’Į, kuris pereitą 
sąvaitę atvyko Egiptan. 
Aleksandrijos mieste minia 
žmonių įtaisė prieš jį de
monstraciją. Žmonėms iš
vaikyti buvo pašaukta ka- 
riumenė, kuri pradėjo į mi
nią šaudyt ir užmušė 3 žmo-

. Kairo mieste taip pat buvo 
larbininkams „eiti laukan, ^ktoo žmonis kilo Ž°- demonstracijųprieš jį.

vičių iškeltų iš jų parapijos; 
bet, anot tos pasakos, "var
nas varnui nekerta į akį." 
Vyskupas kunigo neiškėlė. 
Tuomet žmonės pradėjo pa
tįs imtis visokių priemonių, 
kad išvarius kunigą laukan.

i

UŽMUŠĖ ISPANIJOS 
PREMJERĄ.

Šiomis dienomis Ispanijoj 
tapo užmuštas ministerių 
pirmininkas Dato. Užmušė
jai ant vietos suimti, bet po
licija areštavo keliatą žmo
nių vėliau, kuriuos mano 
esant kaltininkais.

BALTLMORĖS RUBSIU- 
VIAI DRĄSIAI KOVOJA.

Vienas "Keleivio" skaity
tojas prisiuntė mums iš Bal- 
imorės anglų laikraščio iš
kirptą žinią apie tai, kaip 
enai rubsiuviai kovoja su 

tomis dirbtuvėmis, L— 
įeprisideda prie streiko.

Pereita sąvaitę 12 strei- • v* • • • CLL4. JYdICIVCIO OUllllOUHlt 44
cuojanaų kriaučių atėjo į kartus kunigas buvo pa- 

m., o -i: ♦ iiiasauuvi ir uz,uiu»c o z.mu-
i saukęs ginkluotą piliciją į neg paUg buvo sužeistų. 
'Dievo namus. Todėl nenuos- v

oja su get ięUnjgas užsispyrė būti
KU110 b v.nv’nni-mi’ nwna rzVYl/vnilI Yin_parapijoj prieš žmonių no

rą. Todėl bažnyčioje buvo 
iau keliatas sumišimų ir ke-

Joldbergo dirbtuvę po Nr.į 
104 ,West Baltimore st., su-;A 1 1 — • 11 • 1 • — L71CVU lldlllUC, A. K7V4VA AAVAAVKkZO
itabde. visą darbą ir liepe [aj,u kad tokio kunigo
larbimnkams eiti laukan. atkakIum0 žmonėse ki. i 
joldbergas pasaukė polici- (Jelg neapykanta prieš jį. 
ą. Kuomet ji atvyko, Gold- Jau du s^k tandyta jį su. 
įergo darbininkai buvo vie- muga 0 } visai ton.
10] dirbtuves pusėj sustoję, d u ’ žmušti.

> streikienai antroj, ir tarp, - - - -
ų buvo jau netoli muštynės, 
tolicija streikierius išvijo 
lukan, tečiaus areštuot nei 
ieno neareštavo, nes Gold- 
•ergas prašęs to nedaryt 
Itreikieriai buvę lietuviai.

Kova tarp streikuojančių 
r dirbančių rubsiuvių Bal- 
imorėje esanti labili Įtempę 
a. Fabrikantai esą labai 
gąsdinti streikierių drąsu- 
nu. Dviem firmom esą pri
valyta labai didelių nuosto- 
ių, nes streikieriai aplieję 
taikinančiomis rūgštimis

SVOTUS.
UŽPUOLIMAS^ ANT .. 

TRAUKINIO.
New Jersey valstijoj pe- 

eitą pėtnyčią plėšikai buvo 
išpuolę Amerikos Ekspre- 
;o traukinį ir buvo jau pra- 
lėję mėtyt iš jo šilkus lau------ # ------------ , T
<an. Bet ties Bayonne trau- griebė jam už revolverio ir bijosi, ky! turėdama gink
linis buvo sustabdytas ir 
plėšikai pabėgo.

’ Kaip rašo anglų laikraš
tis, ši paskutinį pasikėsini
mą ant kunigo padarė vienų 
vienas žmogus, bet ar tai 
buvo su visų parapijonų ži
nia, ar tik jo vieno iniciati- 
va, tai kol kas da nepatirta. 

Kunigas sėdėjęs savo raš
tinėj, kuomet Į kleboniją Įė
jo žmogus. Kunigo gaspadi- 
nė nenorėjo jį leisti, bet jis 
atstūmė ją Į šalį ir Įėjo kuni
go raštinėn. Atidaręs duris, 
jis tarė kunigui: "Tu turi 
tik vieną minutą gyventi. 
Taigi sukalbėk poterius, nes 
aš tuojaus tave nušausiu.”

Bet kunigas poterių kal-

DARBININKŲ DEM0N- 
TRACIJOS BERLINE.
Pereitą sąvaitę Beriino 

darbininkai buvo įtaisę di
delę demonstraciją. Apie 
10,000 žmonių susirinko į 
Lustgarteną, kur kalbėto
jai ragino nuversti dabarti
nę Vokietijos vyriausybę, 
sudaryti darbininkų valdžią 
ir susivienyt su Rusija.

Demonstracijos tikslas 
buvo protestas prieš kapita
listiškus sąjungininkų rei
kalavimus Londono konfe
rencijoj.

REIKALAUJA, KAD AU
STRIJA ATIDUOTŲ 

GINKLUS.
Sąjungininkai pareikala- 

bėt nenorėjo. Vietoj klaup- vo, kad Austrija atiduotų 
tis ir kalbėt poterius, jis šo- jiems visus ginklus ir kari
ko kaip liūtas ant to žmo- nę medžiagą, kurią ji sulyg 
gaus, nežiūrint kad tas tai- taikos sutarties turėjo ati
ke jam revolveriu tiesiog Į duoti, bet iki šiol da nėra 
kaktą. Jis visa savo letena atidavusi. Ab’antai matyt 

vidurinis jo pirštas Įsi- lų Austrija nepasipriešintų 
spraudė tarp atlaužto gai- jiems.

r
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2 KELEIVIS

B APŽVALGAI O
LENKŲ APETITAI.

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje gavo iš Kauno šitoki 
telegramų:

"Lenkų atstovas Rygoje 
padavė arbitražo pirmininkui 
prof. Simpsonui notą, pareikš
damas Lenkijos pretensijų 
prie Ilukštos krašto, apsun
kindamas tuomi lietuvių- lat
vių susitaikymą.”
Tas Rygos arbitražas, ku

rio pirmininkų yra anglų 
profesorius Simpsonas, da
bar riša Lietuvos- Latvijos 
rubežių klausimą. Ilukštos 
apielinkę latviai skaito savo 
teritorija, bet lietuviai nuro
do, kad tenai yra daug lie
tuvių ir kad Lietuvai tas 
kraštas reikalingas da ir 
dėlto, kad jis prieina prie 
Dauguvos.

Bet štai, kad pakišus Lie
tuvai koją, išlenda lenkiš
kas smaliugas ir pareiškia, 
kad Ilukštas jam turi prigu
lėti.

Kita telegrama iš Kauno 
sako, kad šiomis dienomis 
lenkai nusiuntę Paryžiun 
savo delegaciją prašyt, kad 
Tautų Lygos Taryba pri
skirtų Vilnių prie Lenkijos, 

’ nes plebiscito keliu jau nėra 
vilties jiems Vilnių laimėti.

Varšuvos "prošepanai" 
turi alkano vilko apetitą 
ant svetimų žemių.

3,677.613 AUKSINU LIE
TUVOS ŠAULIAMS.

Informacijų Biuras mums 
praneša, kad iki šiol per 
Lietuvos Misiją iš Ameri
kos buvo pasiųsta Lietuvos 
šauliams 3,677,613 auksinų 
ir 20 skatikų aukų.

Dėkodama už tas aukas, 
Lietuvos Šaulių Sąjunga 
prisiuntė Misijai laišką, kur 
tarp kita ko sakoma:

"Daug buvo sunkių Lietu
vai valandų, kada rodės nebė
ra užtarytojo nei draugo. 
Įvairus pasaulio lygybės ir 
teisybės obalsių skelbėjai dar 
ir dar kartą mus nuvylė. Iš
mokom pasitikėti tik vien sa
vo pajėgomis ir laukti tik to, 
ką savo aukomis ir krauju iš
kovosime. Tose valandose vie
nintele paguoda ir paspirtis 
buvo musų broliai Amerikos 
lietuviai. Jie visą laiką gyveno 
su savo tikrąja motina Lietu
va vienu gyvenimu, jie neiš
sižadėjo savo tėvynės sun
kiausiose jai valandose, jie 
draug su mumis džiaugės tė
vynės laimėjimais, draug su 
mumis kenčia jos vargus, pro
testuoja dėl daromų jai 
skriaudų, galingai reikalauja 
Lietuvai teisybės.

"Gausingos aukos, plau
kiančios iš anapus vandenyno 
drauge su broliškais stiprini
mo ir užuojautos žodžiais, tai 
buvo vienintelis musų me
džiaginės ir moralinės paspir
ties šaltinis. Tatai pridavė 
mumis drąsos, pasiryžimo ir 
ištvermės.

"šiandien Į musų gynimosi 
kovą įsikišo Tautų Sąjunga... 
ir lygiai kaip pernai jie buvo 
užsistoję plėšiką Bermontą, 
taip dabar sutrukdė mums iš
naudoti pergalės po širvintais 
ir Giedraičiais vaisius. Dar 
vienas užsimojimas, ir būta
me išmušę nuožmius svečius 
iš šventojo Gedimino kalno.

"Nors šiandien tarpinin
kaujant T. S. Kontrolės Komi
sijai padarytos neva paliau
bos, vedamos su lenkais nau
jos derybos, —vienok visa tai 
neduoda mažiausio laido, kad 
lenkai, nutaikė momentą, vėl 
nesitvers mus už gerklės. Ne
žiūrėdami savo pasižadėjimų 
ir sutarčių bei Komisijos 
gvarantijų, jie vis koncent
ruoja musų pasieny naujas 
pajėgas ir iš pasalų užpuolę, 
ligi paskutinės išplėšė Varė
nos miestą...

"Taigi musų žūtbūtinė ko-1 
, va toli gražu dar neužbaigta. I

šiai kovai dar nematom galo. 
Mes organizuosimės ir gink- 
luosimės, kiek tik mums pa
jėgos leis. Mes kiekvieną Lie
tuvos bakūžę paversim i tvir
tovę. kurioj atsibastęs laisvės 
priešas sutiks kulkų!

"Apginti tėvynę nuo mirti
no priešo visiems ateinan
tiems amžiams tai nėra vie
nos dienos darbas, tai yra ko
va ištisų gentkarčių. Mes pa
siryžę ištverti, kiek tik iš mu
sų ši kova reikalaus. Mes au
kausimi visą, kad atlaikius ša
lies Laisvę, kurią pamylėjom 
labiau už gyvybę. Daug jau 
musų draugų karžygių lenkai 
barflariškai nužudė. Bet tatai 
nekenkia sparčiai augti skait
lingiems naujiems šaulių Bū
riams. pasiryžusiems kas va
landą eiti savo kariumenei į 
talką.

"Taigi duosni musų brolių 
amerikiečiu pagelba šiandien 
mums labai ir labai reikalin
ga.

"Bendromis pajėgomis, kas 
krauju, kas gyvybe, kas savo 
užprakaituotu skatiku pa sta
tykim laisvą ir šviesų musų 
tėvynęs rūmą, kur ateity ga
lėtume gyventi savo dienas, 
nebeiieškodami duonos kąs
nio už jūrių—marių.

'Turime pridurti, kad neuž
ilgo atvažiuoja Amerikon di
dis šaulių draugas, daug pasi
darbavęs kovos lauke, pil. An
tanas Žmuidzinavičius, kuris 
gyvu žodžiu perduos broliams 
amerikiečiams musų sveikini
mus ir plačiai painformuos 
apie Lietuvos šaulius.

"Priimkite musų širdingus 
sveikinimus. Drauge sveikin
kite musų vardu Amerikos 
brolius su Naujais Metais. Gal 
jie atneš mums išsiilgėtą ra
mybę ir taiką!”

Po šituo laišku pasirašo 
Lietuvos šaulių Sąjungos 
viršininkas ir Centro Val
dybos pirmininkas V. Put- 
vinskas.

| už tėvynę aukoja savo gyvybę, 
į Taigi mes juos kiek galėdami 
į ir remiame, bet nesant pas 
; mus geresnių rugių, reikia pri

imti ir tokius kokius turime, 
nes ir tuos paskutinius atiduo
dame.

"Dar pataria, kad nesant 
avižų pirmos rūšies reikia ati
duoti trečdaliu daugiau, bet iš 
kur imti tas trečdalis, jei lie-! 
tus su žeme sumaišė, purvais! 
apvėlė ir dalis avižų pasiliko' 
lauke.” ,

Ištiesų, sunku žmonėms 
gyventi!

darytų daug duosnesnė per- nes bijojo, kad sutraukę te- 
skaičius tą patį atsišaukimą nai savo armiją aliantai ne- 
"Keleivyje?” užpultu ant Rusijos. Kito-

Gerbiamieji, neužmirški- kio tikslo bolševikų protes
te, kad milionierių pas mus tas neturėjo.
nėra. Kiekvienas nikelis,’' Pagalios, juk plebiscito 
kuri musų žmones aukauja, Vilniuj© nenorėjo ir pati 

U2^1I^>tas .ir' Lietuvos valdžia. Tik nesu- 
----- sunku su JuO prantamas dalykas, kodėl 

dabar ji priėmė daug aršes
nes išlygas, negu aršiausia 
plebiscitas.

yra i
darbininkui i
persiskirti. O jau kelinti me
tai kaip aukos renkamos, 

j Juk turi kada nors žmonėms 
tas nusibosti.

I

KEISTA POLITIKA.
Kaip skaitytojai žino iš 

pereito "Keleivio” numerio,

PRAŠO PARAMOS LIE
TUVOS NAŠLAIČIAMS.
Mums prisiųsta d-ro D.

I

True translation filed with the post- maste r at Boston, Mass./ on March 
16, 1921, as reguired by the Act of Oetober 6, 1SH7.

LIETUVOS ŪKININKŲ 
VARGAI.

"Lietuvos Ūkininkas" Nr. 
2 įdėjo straipsnį "Ar čia val
džia kalta?" Kame aiškina
ma, kad jeigu kuris ūkinin
kas negalėjo rekvizicijų 
valdžiai atiduoti, tai reikė
ję paduoti prašymą, o ji bu
tų paliuosavę nuo to.

Į šitą straipsnį atsiliepia 
dabar per tą patį "Liet. U- 
kininką" (Nr. 6) tūlas Kel
mas, kuris sako:

"Daugelis ūkininku 
prašymų padavė, bet 
.iuos sugrąžino valsčiaus tary
boms su nurodymu, kad tą 
normą, kurią paliuosuos nega
linčius mokėti, sudėtų ant ki
tų ūkininkų, kurie už anuos 
ir atpilsią. Nesant pas mus 
tiek turtingų ir geradarių, 
reikėjo viską atpilti vargin
giesiems, bet atpylus 1919 — 
1920 metų piliavas paliks lau
kai dirvonuoti, nes neturime 
sėklos. Neradę užtarimo nei 
pas intendantą, nei pas vals
čiaus tarybą, reikia jo laukti 
iš kur kitur.

"Užėjus ankstyviems ru
dens lietam?., bulvės dar žemė
je pradėjo puti. Daug jų že
mėje supuvo, tai kitam ir kas
ti nebuvo ko. Kadangi pas 
mus visur molis, tai lietingu 
metu nukastos bulvės buvo 
purvinos. Pirkti bulvių pir
mos rūšies nuo smiltingų že
mių neturime iš ko, nes ir taip 
reikia žiūrėti, kaip galą su ga
lu sudurti. Valdžiai reikia mo
kesčius beveik kas mėnuo mo
kėti: tai už rekvizuotus ark
lius, tai už žemę, tai už vilnas, 
tai už kailinius ir taip toliau.

"Rugius pataria sijoti, nes 
girdi kareiviai dirsėtos duonos 
nenori valgyti. Tas tiesa, bet 
musų ūkininkai geriau atjau
čia kariumenės padėtį, negu 
musų intendantai, nes kariu- 
menėje yra musų sūnus, kurie

tokių
visus

■f?
Iii..

KOKIĄ TAUTĄ JIE 
REMIA.

Kuomet klerikalų mekle- 
riui Gabriui kitąsyk pri
reikdavo pinigų, tai jis tuoj 
saukdavo: "Amerikiečiai,
Lietuva pavojuje! Gelbėkit 
savo tautą, duokit aukų!”

Tuomet Gabrys buvo 
"tauta."

Dabar kunigai lygiu bu
du ragina amerikiečius duo
ti aukų "Tautos Fondui," 
kuris šelpia davatkas ir kle- 
rikus, ir jie sako, kad tai 
yra taip pat "tautos rėmi
mas." štai, to Fondo pirmi
ninkas kun. Urbanavičius 
savo "manifeste" sako:

"Stokime darban. Jau musų 
Tautos šventė, šv. Kazimiero 
Diena, prisiartino. Paminėki
me ją tinkamai ir duokime 
sunkiai kovojančiai tėvynei 
paspirties. Tautos šventę šven
čiant, Tautos Fondas kviečia 
jus gelbėti Tautą.”
Ir toliaus jis pasako, apie 

kokios "tautos" gelbėjimą 
jis kalba. Girdi:

"Musų moksleiviai svetur ir 
Ateitininkai Lietuvoj pašelpos 
labai reikalingi. Argi paliksi
me juos be paspirties? Ne! 
Musų privalumas juos remti, 
kad Lietuva turėtų mokytos ir 
gražiai išauklėtos jaunuome
nės. kuri yra vienatinė tautos 
viltis.”

O kas gi per vieni tie kle
rikalų "ateitininkai" ir 
"moksleiviai ?"

Tai klerikai ir davatkos. 
Tai juos "Tautos Fondas" 
šelpia; tai juos musų kuni
gai vadina "tauta."

Tautų Lvga jau nutarė ple- Alseikos atsisaukimas į lie- 
biscitą Vilniuje nebedaryti. J-uvnl moteris , Amerikoje, 

— ;kur raginama visose koloni
jose tverti moterų komite
tai ir rinkti aukas nelaimin
giems vaikams, kurių tėvai 
žuvo karėje.

Tokių vaikų Lietuvoje da
bar yra labai daug ir jiems 
yra daug įvairių prieglau
dų. Kaune esanti pirmeivių 
moterų įsteigta didelė prie
glauda, bet joms stinga pi
nigų. Važiuojant d-rui Al
seikai Amerikon, tos prie
glaudos komitetas įgalia- 
vęs jį parinkti čia aukų. 
Taigi tuo tikslu d-ras Alsei
ka dabar ir kreipiasi į ame
rikietes lietuves. Nevv Yor
ke esąs jau susitveręs Lie
tuvių Našlaičių šelpimo 
Komitetas. D-ras Alseika 
pataria susižinoti su juo ir 
kitų miestų moterims; rei
kia kreiptis raštininkės ant
rašu: P. Jurgeliutė, 307 W.

- - - ------- ----------- *

I)R. GRAIČIUNAS BA
RASI.

D-ras Graičiunas prisiun
tė mums Lietuvai Gelbėt 
Draugijos atsišaukimą ir 
piktai barasi, kad mes tos 
draugijos atsišaukimų ne
skelbiame. Jis sako:

"Na, dabar po beveik dvie
jų metų gyvavimo L. G. D-jos 
galit spręsti apie jos darbuo
tę!

"Šelpė vien tik skurdžius- 
ligonius ir bejėgius Darbinin
kus. o ne buržujus.

"Man rodos, kad Jūsų di
desnė pareiga paraginti visuo
menę prie aukų, o ne tylėjimu 
atsakyti j L G. D-jos atsišau
kimus. '

"...iš Tamstų tylėjimo prie
žasties tūkstančiai našlaičių 
miršta iš bado ir ligų ’ — Dr. 
Graičiunas.”
Visų pirma reikia pasa

kyti, kad apie tos Draugijos 
darbuotę mes spręsti nieko 
negalime, nes d-ras Grai
čiunas mums da neparodė, 
ką ji yra nuveikus. Jis sako, 
kad ji šelpė "tik skurdžius, 
ne buržujus," bet jis nepri
duoda jokių faktų.

Paskui ne tiesą d-ras 
Graičiunas sako, kad mes 
visuomet i tos draugijos at
sišaukimus atsakom tylėji
mu. Mes rašėm apie tą drau
giją jau ne sykį.

Bet didžiausią nesąmonę 
daktaras sako, kad dėl musų 
tylėjimo "tūkstančiai mirš-t 
ta iš bado ir ligų.” Juk be 
"Keleivio" yra da ir dau
giau laikraščių — kodėl L. 
G. D-ja tenai nesiskelbia? C* 
jeigu ji skelbiasi, bet visuo
menė jai neaukauja, tai ne
jaugi d-ras Graičiunas ma
no, kad ta visuomenė pasi-

Vietoj to. Lygos diploma
tams vadovaujant bus su
šaukta ‘ Belgijos sostinėje 
Prūselyje lietuvių - lenkų 
konferencija, ir Vilniaus 
klausimas bus bandyta iš
rišti derybų keliu.

Tuo tarpu gi Vilniuje ir 
jo apielinkėse stovės lenkų 
kariumenė ir visą tą kraštą 
valdys lenkų valdžia, bec 
Lietuva turės Vilniaus len
kus maitinti ir sėklų jiems 
duoti.

Kokiais išrokavimais Lie
tuvos valdžia ant tokių išly~ 
gų sutiko, mes da nežinome, 
bet žiūrint mums iš tolo, tos 
Išlygos išrodo stačiai juo
kingos. Iki šiol Lietuvos val
džia buvo priešinga lenkų 
buvimui Vilniuje, o dabar 
apsiėmė juos da ir maitinti 
tenai!

Nejaugi Lietuvos valdžia 
tikisi, kad lenkai gerai pa
vaišint! iš Vilniaus pasi
trauks? Nejaugi jai rodosi, 
kad jie nusileis jai Bruselio 
konferencijoje, 
tenusileido jai 
auke?

Mes tokiems 
tetikint. Jeigu 
šiol darė tiek pastangų, kad 
Vilnių prijungus prie Ijen- 
rijos, tai Bruselio konferen
cijoj jie savo norų neišsiža- 
iės. Jie reikalaus tenai Vil- 
tiaus sau. Ir Tautų Sąjun
ga, kuri aiškiai jiems simpa
tizuoja, stos už juos. Apie 
tai negali būt jokios abejo
nės.

Kokiems tad galams Lie- 
uvos valdžia apsiėmė mai- 
.inti Vilniaus gubernijos 
gyventojus, kurie bus po 
enkų valdžia?

Šitokia politika pasipikti
no visi Amerikos lietuviai! 
Net klerikalai protestuoja 
trieš tai. Jų "Draugas" 57- 
.am numeryje sako:

"Lietuva turės maitinti Vil
niaus lenkus, o lenkai triuš
kins lietuvius.

"Tokie diplomatai, kaip Pu
rickis. Voldemaras ir d-ras 
Staugaitis gal lietuvius iš pro
to išvaryti.

"čia žmogus remi kiek ga
lėdamas Lietuvos diplomati-* 
ją, čia ta diplomatija rūpinasi, 
kad lenkams butų gerai Lie
tuvoje.

"Nestebėtina, kad Telšių 
varnos jau didžiuojasi lenkiš
kais herbais, o lietuvių armi
jos karininkai gina tėvynės iš
davikes.

"Lietuva turi duonos, pini
gų ir kariumenės, bet neturi 
žmogaus, kuris galėtu padary
ti tvarkos."
Žinoma, klerikalų orga

nas savotiškai dalykus aiš
kina. -Jam rodosi, kad 
bolševikai busią kalti, 
sako:

"Kaip tiktai bolševikai 
protestavo prieš plebiscitą Vil
niaus apygardoje 'Draugas' 
rašė, jog Rusija tą padarė be- 
sigerindama lenkams. Jau ta
da galima buvo numanyti, kad 
Vilniaus apskritis liks po Zeli- 
gowskiu.”
Gal tas bolševikų protes

tas ir pagelbėjo lenkams; te- 
ciaus negalima sakyti, kad 
bolševikai tyčia norėjo len
kams pasitarnauti. Juk 
prieš patį plebiscitą Vilniu
je jie nieko nesakė. Jie tik 
protestavo prieš siuntimą 
tenai aliantų kariumenės.

kuomet jie 
net karės

dalykams 
lenkai iki

i

i

čia
Jis

į
už-

30-th st., New York.

Pirmutinis Lygos nepasisc- 
kūnas rubežių klausimą 

rišant.
Kuomet lenkų Paderevs- 

kis ir lietuvių Voldemaras 
tautų lygos tarybos susirin
kime Paryžiuje pereitą va
sarą dramatiškai suspaudė 
vienas kitam ranką, tai su
sirinkusių delegatų ir žiūrė
tojų plojimas pasigirdo "po 
visą pasaulį." Tautų Lygos 
šalininkai Amerikoje su 
džiaugsmu pareiškė, kad 
jau pirmutiniais savo gyva
vimo metais lyga paro
džiusi savo naudingumą, 
sustabdydama šiurpulingą 
lenkų- lietuvių karę. Tečiau 
nepraslinko nei 30 dienų 
nuo lenkų- lietuvių ginčo 
"sutaikymo," kaip tarp šių 
dviejų naujų valstybių už
virė da atkaklesnė karė, ne
gu kada nors.

Nežiūrint lygos draudi-
■ mo, Lenkija mėtė į Lietuvą 
savo armiją ir užgrobė jos 
sostinę — Vilnių. Paskui 
lenkai pradėjo veržtis Kau
no linkui, ir tik tuomet su
stojo. kaip lietuvių kariu
menė du syk smarkiai juos 
sumušė. Želigovskį ir jo len
kiškus legionus išgelbėjo 
tiktai tautų lyga, kurią jie 
taip nedorai paniekino. At
mesti atgal iki Vilniaus, 

i lenkai pradėjo prašyti ly
gos užtarimo, ir ji tuojaus 
sumanė daryti plebiscitą ta
me plote, kuris da buvo len
kų rankose, nes kitaip Želi- 

| govskiui nebuvo valties tą 
kraštą savo rankose išlai- 

;kyti.
i Vilnius nuo senovės yra 
Lietuvos sostinė, brangi jos 
liaudžiai tūkstančiais atsi- 

I minimų, ir, reikalaujant ly- 
igai tenai plebiscito, Lietu- 
: vos valdžia pasakė, kad ji 
; neatiduos to miesto jokiu 
budu, nes jį Lietuvos kuni
gaikštis 600 metų atgal yra

■ Įsteigęs, ir per amžius jis 
Ibuvo lietuvių politinio ir 
I kultūrinio gyvenimo cent- 
i ras. Negana to, Vilnius yra 
> Lietuvos siekimų ženklas, 
tradicijų lopšinė, ilgos ko
vos už pasiliuosavimą iš po 
Rusijos carų jungo įkvėpi
mas, ir ką tik įsikūrusiai 
nepriklausomai Lietuvos 
valstybei jis yra nepakei
čiama būtinybė.

Lygos nepasisekimas.
Tautų lygos nepasiseki

mą rišant lenkų- lietuvii 
ginčą aiškiai parodo faktai, 
gauti andai iš Lietuvos Ats
tovybės Amerikoje. Sulyg 
šito autoriteto, 30 rugpiu
čio, 1920 metų, lenkų spėkos 
užpuolė lietuvių kariumenę 
ant Lietuvos žemės. Pati 
karę pradėjus, Lenkija pas
kui kreipėsi į tautų lygą, 
kad ji tą karę sustabdytų. 
Lietuva sutiko priimti lygos 
nuosprendį, ir 7 spalių, 1920 
buvo padaryta karės paliau
ba. Bet lenkų generolas Že
ligovskis tuojaus šitą pa
liaubą sulaužė ir užėmė Vil
nių. Dėl šito pasielgimo tau
tų lygos tarybos pirminin
kas Bourgeois davė Lenki
jai vėjo. Anglija ir Francu- 
zija nuo sąvęs taipgi protes
tavo už paliaubų laužymą. 
Norėdama išsiteisinti, Len
kija neva pasmerkė Želigov
skio pasielgimą, tečiaus iš
reiškė viltį, kad lyga nevers 
ją Želigovskį ig Vilniaus at
šaukti, nes tas pastatytų 
Lenkijos valdžią į keblų pa
dėjimą. Praktinai tuo budu 
prisipažindama, kad ji ne
gali sukontroliuoti Želigov
skio darbų, Lenkija da la
biau supainiojo padėtį, pa
reikšdama, kad ji neleisian
ti ir jokiai kitai valstybei iš
vyti Želigovskį iš Vilniaus, 
ir net remsianti jo armiją, 
jeigu įsimaišytų prieš jį sve
tima kariumenė. įteikus ly
gai šitokį atsakymą, Lenki
ja paskui visą laiką siuntė

i

DĖL KULPMONTO 
ŽMOGŽUDYSTĖS.

Vienas skaitytojas pri
siuntė mums iš Kulpmonto, 
Pa., anglų laikrašti, kur 
buvo aprašyta žmogžudys-1 
tė tūlo Zubos saliune. Ka
dangi žmonių pavardės te
nai buvo užrašytos gryna 
lenkų tarme, tai mes spėjo
me, jog visi toje žmogžudy-1 
atėję dalyvavę žmonės buvo 
lenkai. Bet "Tėvynės" ko
respondentas dabar rašo, 
jog tai buvo lietuviai. Jis į 
sako:

”Juozo Zubio karčiamoje, j 
ant Main st., Įvyko žmogžu- i 
dvstė. Kazys Malinauskas, čia 
daugiau žinomas kaipo 
"Smitk,” iš revolverio net še
šis šuvius paleisdamas ant 
vietos paguldė Praną Geidaus
ią ir Jonui Navickui kulka 
pervėrė petį.”
Ant galo jis priduria:
"Tai mat kokiais darbais 

pasižimi Kulpmonto lietuviai. I 
"SLA. narys.”

žmogžudystės priežastis 
esanti ta pati, kaip ir anglų 
laikraštis sakė — girtuok- , 
iystė.

AUKOS SOCIALDEMO
KRATAMS.

A. A. Zalpio, So. Omaha, 
Neb., krikštynose surinkta 
...«•............... 14. t o

Per P. Brazaiti, So. Bos
tone, ............................. 1.00

Nuo K. Matuliauskio iš 
Baltimore, Md., ........... 3.00

Nuo LSS. 137 kp. .. 31.46
Buvo...................... 258.61

Sykiu .................... 308.82
Fin. Sekr. išlaidų .... 2.62

Lieka .................... 306.20
Ižd. S. Michelsonas.

UŽGYRfe GELEŽINKE
LIŲ STREIKĄ, 

šešiolika geležinkeliečių 
brolijų Chicagoj užgyrė 
streikų ant Atlanta - Bir- 
mingham - Atlantic gele- 
žihkelio linijų.

AUSTRALIJA APMOKA 
DALI KELIONĖS ATEI

VIAMS.
Australija nutarė pridėti 

po 12 svarų sterlingų (apie 
$45) prie laivakorčių tiems 
ateiviams, kurie keliaus 
Australijon gyventi.

Želigovskiui visokių reik
menų ir sustiprinimų.

Taigi Lietuvos sostinėje 
Vilniuje šiandien stovi len
kų okupacijos armija, ir tai 
yra pasekmė tos karės, ku
rią tautų lyga norėjo sulai
kyti, bet visai negalėjo. Len
kija sulaužė sutarti padary
tą su pačia lyga,t ir lyga nie
ko jai nepadarė.*

Plebiscitas.
Norėdama surasti išėji

mą iš to keblaus padėjimo, 
kokį sudarė lenkų Lietu,vos 
žemėn įsiveržimas ir lietu
vių sostinės užgrobimas, 
tautų lyga 28 spalių 1920 m. 
pasiūlė įtaisyti lenkų užim
tose vietose plebiscitą. Tas 
pasiūlymas tečiaus buvo 
dviprasmiai parašytas ir 
sakė, kad plebiscitas turi ei
ti iki ”1919 metų gruodžio 
linijos." Vilnius, kuris stovi 
už 100 mylių nuo tos linijos, 
visai nebuvo tame pasiūly
me minėtas. Todėl Lietuvos 
valdžia, gavusi tik 10 dienų 
laiko priimti šitą pasiūlymą 
ar atmesti, atsakė, kad prin
cipe ji ant plebiscito sutin
ka, bet pareikalavo, kad jai 
butų aiškiai pasakyta, kada, 
kur ir kokiu budu no
rima tas plebiscitas da
ryti. Prie to da Lie- * 
tuvos valdžia pabrėžė kad 
pirm darant plebiscitą 
būtinai turi būt iškraustyta 
Želigovskio kariumenė iš tų 
vietų, kur bus balsavimai, ir 
turi būt pripažinta Lietuvos 
respublika.

Nors vėliau paaiškėjo, 
kad lyga nori daryti plebis
citą visame plote, kurį Želi
govskis turi nelegališkai už
ėmęs, tečiaus ji nei pirštu 
nepajudino, kad iškrausčius 
iš tenai jo kariumenę. Prie
šingai, ji da užsistojo už jį, 
kuomet lietuviai buvo pra
dėję perti jam kailį ir gal 
butų visai iš savo žemės iš
riję.

Kaip lygos konferencijoj 
Ženevoj Lietuvos delegatai 
išparodė/ tai lenkų kariu
menė laiko užėmus Vilniaus 
apielinkę jau arti dviejii 
metų ir per visą tą laiką 
jenkai išsijuosę varė tenai 
savo agitaciją, žydai, kurie 
sudaro apie pusę Vilniaus 
gyventojų, tapo suterori
zuoti pogromais ir grąsini- 
mais. Lietuvos delegatas 
pabriežė da ir tą neparan
kumą Lietuvai, kad ji nėra 
tautų lygos narė ir nei vie
nos valstybės - nėra pripa
žinta de jure, kuomet Len
kija yra priimta tautų ly- 
gon ir pilnai pripažinta kai
po savystovi valstybė. Pa
galios Lietuvos delegatas 
nurodė, kad lygos sumany
mas siųsti plebiscito ruo- 
žan "tarptautinę armiją” 
laužytų Lietuvos neutrali
tetą.

Da niekas neįvykinta.
Tarptautinė armija, kuri 

turėjo būti Vilniuje jau 
gruodžio mėnesyje, nepasi
rodė da iki šiai dienai ir ne
žinia, kur ji yra. Tautų ly
ga leidžia vis šeimyninkau- 
ti Vilniuje Želigovskiui ir 
"nereguliariai" jo armijai. O 
gal šitas ginčas tarp Lenki
jos ir Lietuvos yra bandy
mas lygos darbštumo. Dar
bas čia nedidelis ir viskas 
susideda jos naudai. Paly
ginamai njaža ir silpna Lie
tuvos valstybė sutiko pa
vesti jai išrišti savo nesuti
kimus su stipresne ir dides
ne tauta — Lenkija. Bet 
Lietuva reikalauja, kad ly
ga elgtųsi teisingai. Ji rei
kalauja, kad plebiscitas bu
tų atidėtas, pakol nebus iš
keltas iš Lietuvos žemės Že
ligovskis ir jo lenkiški legi- 
jonieriai, taip kad klausi
mą galėtų rišti žmonių bal
sas, o ne kareivio durtuvas. 
Ir lyga nežino ką daryti.

(Iš "Nat. Republican")
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kurie jokios naudos neneša. 
Apie Lietuvos reikalus nei 
neužsimink, o šiaip ant bile 
kokių niekų ar bereikalingų 
aukų net ir po kelis šimtus 
dolerių išmeta. Matai kiek 
čia daug jaunuomenės, tik 
kaziruoja. Turėjo net du 
choru ir kliubas daug pini
gų davė, kaip girdėt tas cho
ras jau nekaip stovi, nes vie
ni kitų negali sugaudyti ar
ba nuo bolių atitraukti." Ki
tas žmogus, klausęsis iš ša- 

llies. pradėjo: "Kliubas jie- 
i reitą metą buvo mokyklą iš

eigų vasaros’ laiku šventą teigęs ir knygas supirko, 
dieną kas nors nori "L__ \ .... "
Bali" pažaisti, "Sabbath"J-;
turi savo šnipus, kurie suuo- augusių ir apie 50 vaikų 
sto, kas kur žaidžia, išima bet ką tie balamutai su ta 
varentą ir areštuoja. Jokių mokykla padarė? Vyti tik 
teatrų arba krutamujų pa-1 tuos bolševikučius iš kliu- 
veikslų šventadieniais rody-.’00:” Žmogus pradėjo visaip 
ti nevalia. Jeigu nori ką keikti, pasitraukiau šalin, 
rengti, tai tik dykai, be ižan- Supratau, kad tarp senes- 
gos. Visi žmonės laukia va liųjų ir jaunesniųjų narių 
saros, nes vasarą šventadie- yra nesutikimas.
niais galima nors į parkus Ant Richmondo nors be
išvažiuoti ‘ įtuvių yra mažiau, bet vei-
‘ Tarpe lietuvių veikimas kiama daugiau. Taipgi turi 

labai prastas, prasčiausias svetainę ir kelis khubus. Čia 
negu kur esu matęs. Lietu- gyvuoja Tautinių Draugijų 
viai čia turi savo kliubus, Sąryšis, kuris suorganizavo 
kuriu sužinojau netoli tuzi- L. L. P. stotį, kuri darbuoja- 
no. Šventadieniais visų ke- si bonų pardavime. Nors 
lio galas į kliubus. Apsėdę <laug žmonių neužganėdinti 
pilni stalai geria, kaziruoja nekuriais komiteto nariais, 
ir vieni kitus keikia. I bet darbas yra šiaip taip to-

Atvažiavus man į Phila-T>u varomas. Bandoma su 
delphiją, mano draugas pra- žydais susitarti veikti ir jų 
dėjo mane džiuginti, kad at- terpe išparduoti Lietuvos 
ėjus šventadieniui nuvešiąs Ponų.
mane i lietuvių svetainės* Tautininkai apšaukė karę 
kliubą ant "Misinginės avė- kunigams, atakuoja žodžiu 
nes.” tai esą geriausia vieta. ir raštu, būtent kunigai ne- 
Nuvažiavau, manau čia su-* Pradedą prie Lietuvos bo 
rasiu veikiančių žmonių, nų pardavimo, liet dargi 
prie kurių galima bus prisi-. kenkia. O kun. Kaulakis, 
dėti. Teisybė, iš viršaus sve-! kuris pasivadinęs save tar- 
tainė atrodo gerai. Įeinam į svetimtaučių lietuvių ly- 
kliuba. Žmonių pilnas—pri- deriu, pasistatė dvi dideli 

' ■ - - Jvirtovi—kleboniją ir mo
kyklą, iš kurių bombarduo
ja visus. Jeigu kokia jam 
nepatinkama draugija ren
gia ką, jis tuojaus surengia 
bile ką pas save. Jeigu, kas 
rengia su įžanga, tai Kaula
kis dykai ir tokių budu paš- 
kudija draugijoms parengi
mus.

Daug žmonių kalba, kad 
čion katalikai ir bolševikai 
vienokią taktiką vartoja 
prieš kitas draugijas. Ir vie
ni ir kiti jeigu tik išgirsta, 
kad kokia draugija ką ren
gia, tai tuoj tą patį vakarą 
ar dieną savo prašmitinius 
surengia. Draugijų susirin
kimuose, kuomet buvę val
dybos rinkimai, tai bolševi
kai iš vien su katalikais bal
savę ir įstatę klerikalą.

Abelnai beveik visi lietu
viai vargingai gyvena. Ap
sigyvenę prasčiausiose mie
sto dalyse South pusėj palei 
cukernes ir dokus, North 
pusėj palei Baldwino fabri
ką, o restaurančikai, tai bu
vusioj bjauriausioj tender- 
ioin apielinkėj apie Vi ne, 
Callowhill," Devintą ir kitas 
gatves. Biznieriai irgi atro
do suvargę, apart keliato 
nutukusių saliuninkų, ku
riems irgi turbut nelabai 
smagus gyvenimas, nes jau 
vienas gavo mėnesį į kalėji
mą ir didelę dausmę užsi
mokėti, kitiems "munšainą" 
net po kelis sykius išvežė.

Lietuviai daugiausia čia 
dirba cukemėse, restaura
cijose, hoteliuose, Balduin 
Ijocomotive Works ir pas 
kriaučius. Bet kriaučiai per 
kelis mėnesius nedirba.

Iš kitur žmogui atvažia
vusiam Philadelphijon lie
tuvių gyvenimas atrodo 
liūdnas ir suvargęs.

Svečias.

PHILADELPHIA, PA. 
Į&pudžiai iš Philadelphijoj 

apielinkės.
Philadelphia nedėldieny 

tai gyvas numirėlis. Žmonės 
neturi kur pasidėti, nes vis
kas uždaryta. Turi į bažny
čią eiti arba namie sėdėti. 
Pennsylvanijos valstijos 
"Blue Law" tokia aštri, jog 
čionai "Sabbath Associa- 
tion” (protestoniškų bažny
čių draugija) jau nori ir ga- 
tvekarius šventomis dieno
mis sulaikyt, kad paskirto
mis gatvėmis7 nevažinėtu. 
J(

kam pamišime, ji bandė s&- 
ve sudegint "dievui ant gar
bės”. Vienok vyras ją iš
gelbėjo. Ji tankiai eidavo 
išpažinties ir, matomai, ku
nigas prikalbėjo jai, kad šis 
gyvenimas yra niekas prieš 
"aną” gyvenimą, lodei ji ir 
nutarė žengt i ”aną” gyve
nimą.

Gerai žinąs

kurios ana guli suverstos.
"Sabbath” i Iš pradžios lankėsi daug su- 

--- I uncniein ir sinio rUl vaikių

i CAMBRIDGE, MASS. 
"Diskusijų choras" ir komu- 

munistii "skymas".
Iš pat rudens musų kraš

tutiniai čia sutvėrė chorą, 
kuri jie pakrikštijo plačiai 
pagarsėjusio. Laisvės choro 
vardu, nors iš senojo choro 
tik penki dainininkai prie 
jų prisidėjo.

Tasai choras per visą žie
mą pasižymėjo ne daino
mis, bet diskusijomis, todėl 
žmonės ir vadina jį "disku
sijų choru."

Pastaruoju laiku tasai 
choras "pragydo.” Jisai pa
sirodė ant estrados jau du 
Sykiu. Jo giesmės —tai gar-

rūkyta, du vyrai už baro vos 
spėja šinkuoti. Beveik visus 
stalus apsėdę kaziruoja, kiti 
net išsivilkę, o kitame gale 
vėl didelis būrys boles šau
do.

Teko tame kliube būti 
daug sykių ir vis tas pats. 
Suėjau su nekuriais kliubo 
komitečikais, klausiu kaip 
jie čia veikia, nes tokią pui
kią svetainę turėdami gali 
daug veikti lietuvių kultū
ros darbe. Jie man atsako: 
"Kliubui nėra paranku kas 
nors veikti, nes kliubas ne 
tokia organizacija.” Svetai
nė esanti ant šėrų pastaty
ta, norima greičiau išmokėt 
ir pinigus atsiimt. Jeigu kas 
nori, tai kliubas prakalbas 
surengiąs. Kitas iš šalies 
pasididžiuodamas pasakė, 
kad jie ir Lietuvos misijai 
nedavė svetainės dykai, ne
žiūrint kiek sykių misijai 
buvo prakalbos rengiamos 
Lietuvos Bonų pardavimui. 
Parodė ir knygyną beturi, 
bet kyngos sudulkėję, su
verstos. Sako, mes niekam 
neginam, bet kad niekas ne
skaito, matote, sako, visi no
ri išsigerti. Ant sienos pa
kabintas kliubo čarteris, 
kur tarp kitko sakoma, kad 
kliubas turi rengti prakal
bas, diskusijas, debatus, 
steigti mokyklas, lavintis ir 
tt. Stengiausi patirti žmo
nių psychologiją, nes man 
rūpėjo sužinoti, kokie ten 
žmonės sueina. Sutikau kliu
bo sekretorių, seną kliubo 
narį Zuiki. Pradėjau klausi
nėti, kokių pažiūrų čia žmo
nės sueina. Jis paaiškino: 
"Tie visi jaunieji tai bolše
vikų dvasios; esam būrys ir 
tautininkų, bet tautininkai 
apsileidę ir nieko neveikia; 
kle’rikalų čia nedaug, nes jie 
čia yra apveikiami, tai dau
giausia prie bažnyčios susi
spietę, o šitie ką geria ir ka
ziruoja, tai tik tuomi ir už
siima. Kituose miestuose 
lietuviai visai kitaip veikia, 
o pas mus tik vieni kitus pa- 
škudija, vagina. Musų kliu*

i

NASHUA, N. H.
Streiklaužių komunistų 

Inklos.
Du vietos komunistai, be- 

streiklaužiaudami avalų 
dirbtuvėj, pajuto iš streikie- _____ __
rių pusės sau pavojų, todėl tinimas Rusijos komuniz- 
jie į darbą neidavo pėkšti, ; ~ . . .
bet nuveždavo ir parvežda
vo juos kompanijos automo
biliais. Per tūlą laiką jie ne
drįsdavo ant gatvių pasiro
dyt. Bet atsibodus namie 
sėdėti vienas jų įsidrąsino 
ir vieną nedėldieni, įsidėjęs 
kišeniun revolverį, išėjo ant 
gatvės. Eidamas jis pasitiko 
ir savo "frentą” lenką Be
vaikščiojant jiems Main 
gatve, "dėdė" užuodė, kad 
pas juodu yra ginklai. Tuo
jaus jis suareštavo juos ir 
nuvedė į belangę. Ant ryto
jaus buvo teismas ir teisė
jas nubaudė juodu užsimo- į 
keti po 59 dol. ir teismo lė
šas. Nenorėdami lįkti kal
tais jiedu apeliavo į augš- 
iesnį teismą. Dabar netik 
užstreiklaužiauti pinigai 
reikės advokatams sukišti, 
bet ir seniau uždirbtų rei-: 
kės dadėti.

Pora mėnesiu atgal "oa . . . .
runino" vieno kom. mote-; nar1^’ kom-istų uzsi- 
ris. Neilgai trukus kitas ko-j speniu, paaukauta
munistas, prisikalbinęs savo i uz

į knygų leidiniu. Dabar ui 
'tuos pinigus tapo prisiųsta 
■ draugystei knygos, kurias 
I išleido LDLD. 1917—18 m. 
į Vienok Lietuvos Dukterų ii 
i Sūnų draugystė, kuri taipgi 
aukavo 10 dol., gavo 1920 m. 
knygas. Socialistai, maty-

mo. Tuomi pradeda, tuomi 
užbaigia. Kuomet klausaisi 
to jų garbinimo, tai neno- 
roms ateina mintis į galvą: 
ot, kad taip tiems choris 
tams tektų paragauti Rusi

jos "laimės" bent per tris 
mėnesius, tai tuomet jie ki 
taip užgiedotų.

Reikia pasakyti žodis 
apie choro mokytoją. Juom. 
yra tūlas latvvs, gana mik
lus biznierius. Jis, žaizda- 
mas i tų komunizmo gar
bintojų jausmą, padaro sau 
neblogą biznį. Bostono apie- 
linkėje jis veda keturis pa
našius chorus ir, kaipo iš 
"idėjos” draugų, gauna ne
blogą užmokestį.

* *
Lietuvos Sūnų 

tės susirinkime 
kingas dalykėlis, 
kas atgal, šios draugystės 

į susirinkime, kuomet buvo

i

draugys- 
iškilo juo- 
Tulas lai-

’draugo komunisto” moterį 
išsivežė, palikdamas savo 
moterį su mažu vaiku dide
liam varge.

Tai mat prie ko musų ko
munistai priėjo. Vienok ko
munistėlių organas "Lais
vė” apie šituos jos pasekėjų 
darbus nei gu-gu nepasako.. darni, kacĮ tas padaryta ty 
Ant socialistų ji ir mažiausi į - • ■ . -
trislelį pamato, vienok ant: 
saviškiu ji nei rąsto nemato. 
Mat, tokia jau jos "teisybė.”

Vargdienis.

čia, su patarimu vietinių 
kom-istų, kad "social-bur- 
žuiškai” draugystei duoti ir 
”social-buržuiškas” knygas, 
iškėlė tą dalyką aikštėn dr-

LADD, ILL. 
Kunigų auka.

Iš priežasties didelio tikė
jimo čia viena moteris išėjo 
iš proto. Vieną dieną, bu- 

be irgi būna daugybė fermų, dama dideliam tikėjimiš-

stės susirinkime. Kom-istai 
pasijuto pagauti ir todėl, 
pradėjo "aiškintis." Vienas 
jų "komisaras," kad išsitei
sinus, pradėjo girti tas kny
gas (viena jų rašyta Hill- 
ąuito, o kita Kautskio, o 
Grigaičio versta). Vyriau
sia vietos kom-istų vadas 
matydamas, kad jo draugas 
besiteisindamas susikompro
mitavo, šoko dalyką geriau 
"išaiškinti." Girdi, šįmet 
prie "Elde-Elde" prisirašė 
.iek daug narių, kad visiems 
neužtenka knygų, o antru 
sykiu spausdint neapsimo
ka. Esą, nebūtų nei Dukterų 
draugija gavusi naujų kny
gų, bet mes atidavėme. Mat, 
musų "Elde-Elde" kuopa 
partraukė pardavinėti, bet 
matė kad neparduos, tai su 
centro žinia atidavė Duktė 
rų draugijai.

Tai tau ir "išaiškino" 
žmogus. Draugystė davė pi- 
įigus, kai knygos dar nebu
vo spausdintos ir dabar ne
gali jų gauti, kad "perdaug 
įarių prisirašė," o jų "Elde- 
Elde" kuopa gauna knygas 
ie tik nariams, bet dar ir 
jardavimui.

Pagal barškalo ir barške
ns.

D-stės Narys.

ELIZABETH, N. J. 
Tautininkai susikirto su 

komunistais.
1 d. kovo čia atsibuvo tau

rininkų parengtos prakal
bos. Kalbėjo "Vienybės” re- 
laktorius Sirvydas. Po pra
kalbų buvo duodami klausi
mai. Tuojaus atsistojo ko
munistas- Krasauskas ir pa
darė 
■>uk 
visus Lietu,vos dvarus išda- 
ys.
apie išdalinimą dvarų, pri
dūrė: "komunistai norėtų, 
kad ir bobas padalintų 
Laisvės’ agentams”. Sir
vydo pasakymas atėmė ko
munistams "žadą.” 
pradėjo juoktis ir diskusi
jos užsibaigė.

Musų komunistai 
”bobiniais” skandalais visai 
nustojo Įtekmės. Publika 
visur juos nušvilpia.

S. Poetas.

DETRO1T, MICH.
Bedarhės ir streikai.

Detroit, tame didžiausia 
me automobilių išdirbystės 
centre, šiuo tarpu siaučia 
didelės bedarbės ir streikai. 
Užsidarius dirbtuvėms, mi
nios darbininkų jau ilgokas 
laikas vaikščioja lie darbo. 
Kas rytas bedarbiai eina 
nuo vienos dirbtuvės prie 
kitos ir visur jiems atsako, 
kad darbo nėra. Fabrikan
tai pas mus viešai kalba, 
kad reikia darbininkai nu- 
biedninti, o tuomet jie dirbs 
už tokią 
pasiūlys.

Fisher 
pradėjus dirbti, bet darbi
ninkai išėjo į streiką. Pac- 
kard Motor Čo. darbininkai 
irgi streikuoja.

Daugybė darbininkų jau 
eina "bedarbių zupės” val
gyti, kuri gaminama iš pas
mirdusių kaulų. Iš viso 
Detroite yra 160,000 bedar
bių. Miesto taryba nuta
rė paskolint $5,550,000 be
darbių šeimynoms užlaiky
ti.

Pirmiau kapitalistų laik
raščiai juokdavosi iš bolše
vikiškos Rusijos, kad ten 
žmonės, sustoję į eiles, lauk
davo "kazionos zupės”. l)a- 
bar tas pats reginys ir De
troite.

J. Anuškevičius.

algą, kokią jiems

Bode Co. buvo

kalbėtojui užmetimą, 
Vileišis sakęs, kad ne

Sirvydas, paaiškinęsįcVi

Publika

su savo

Km įkaito ir rašo
Tas dtton<M neprašo

Ir nors pastaruoju laiku 
privažiavo daug Amerikos 
lietuvių, kurie 
nemažai pinigų, 
pinigų jie negali 
naudingiems tikslams, įkū
rimui reikalngų dirbtuvių, 
kurios sunaudotų šalies ža
liąją medžiagą, nes jie ne
organizuoti. -
ko Lietuvos 
nuolatos jų 
ką daryti su 
ir ką Lietuvoj steigti.

Todėl Rypkevičius pata
rė, kad kiekvienas norėda
mas grįžti Lietuvon dėtųsi 
prie įvairių bendrovių, ku
rių tikslas yra kurti Lietu
voj pramonę ir ąpi-upinti 
gyventojus reikalingais dir
biniais, kas ir patiems na- 
nariams suteiktų tinkamo 
užsiėmimo. Tada tik galė
sime susilaukti ir padėkos 
žodį iš Lietuvos valdžios.

šitą pasakyti Amerikos 
ietuviams prašė jo, jam iš
važiuojant iš Kauno, ir pa
ti Lietuvos valdžia.

Pabaigęs savo kalbą, ben- 
lrovės atstovas perskaitė 
išgautas nuo korporacijų 
kredito departamento prie 
pramonės ministerijos tai
sykles Liet. Am. Rūbų Iš- 
’irbimo B-vei, kurios paro
do, kad pramonės ministe
rija suteikė tai bendrove: 
didelių koncesijų.

Bendrovės susirinkimas 
taipgi užtvirtino bendrovės 
direkcijos nutarimą siųsti 
:.ris direkcijos narius į Lie- 
uvą, kad jau pradėjus Lie

tuvoj bendrovės sumanytą 
iarbą.

Taigi bendrovė neužilgo 
iradės veikti Lietuvoj, kad 
kurus ten taip reikalingą 
verpimo, audimo, ir siuvi
mo dirbtuvę.

J. S. Adata.

parsivežė 
tečiaus tų 
sunaudoti

Jie tik įsipy- 
valdininkams 
klausinėdami, 
savo pinigais

CHICAGO, ILL.
Rūbų (šdirbimo B-vės 

Susirinkimas.
Radęs andai "Naujieno

se” pranešimą, kad bus A- 
merikos Lietuvių Rūbų Iš
dirbinio B-vės susirinki
mas, kuriame dalyvaus ir 
tik ką pagrįžęs iš Lietuvos 
bendrovės atstovas A. Ryp- 
kevičius, ir būdamas tos 
bendrovės nariu, Įdomauda
mas jos veikimu, o taipjau 
norėdamas iš atstovo A. 
Rypkevičiaus išgirsti apie 
galimybę bendrovei veikt: 
Lietuvoj, nusiskubinau i 
minėtą susirinkimą. Apie 
7 vai.' vakaro su savo drau 
gu jau buvome prie didžio
sios Wicker Park svetainės 
durų. Visur didžiausi bū
riai žmonių: ant laiptų, ko
ridoriuose, svetainėj. Pasi
skirstę būreliais jie kalbasi 
tarp savęs, kalbasi rimtai, 
matyt, apie jiems apeinan
čius dalykus. Prisiartinome 
prie vieno būrelio žmonių. 
Visi karštai svarsto apie 
grįžimą Lietuvon. Vieni jų 
prirodinėjo, kad Lietuvoj 
bus geriau gyventi negu 
Amerikoje, kiti sako, kad 
tai bus netaip greitai, nes 
ims laiko kol viskas Lietu
voj susitvarkys ir Įeis i sa 
vo vėžės, bet visgi deda di
delę vilti ant Lietuvos.

Apie 8 vai. pirmininkas 
A. Karsokas atidaro susi
rinkimą ir paaiškindamas 
to susirinkimo svarbą, pa
kviečia kalbėti dg. A Ryp- 
kevičių.

A. Rypkevičius pasakojo, 
kaip gyvena sugrįžę Į Lie
tuvą amerikiečiai, kaip jie 
sportauja po Laisvės Alėją 
Kaune, kaip gyvena Lietu
vos ūkininkai, ir kaip gyve
nimas dabar skiriasi nuo to, 
ką buvo prieš karę. Jis pa
taria nei vienam Amerikos 
lietuviui nevažiuoti i Lietu
vą pavieniui, nes ten yra 
sugrįžusių šimtai, o gal ir 
tūkstančiai amerikiečių, 
kurie dabar neturi jokio 
užsiėmimo, tik vaikščioja 
gatvėmis.

Atstovas sako, kad Lietu
vos valdžia nuo pat valsty
bės Įsikūrimo dėjo visą vil
ti ant Amerikos lietuvių. 
Ji tikėjosi, kad Amerikos 
lietuviai sugebės pastatyti 
Lietuvą ant kojų kaip eko
nominiai, taip ir kultūri
niai, ir paliuosuos ją nuo 
svetimo ekonominio junge.

PROVIDENCE, R. I.
Vyčiai pakėlė triukšmą 

prakalbose.
27 d. vasario vietos lietu

viai buvo parengę prakal
bas paminėjimui trijų metų 
sukaktuvių Lietuvos nepri
klausomybės. Kalbėjo ”A- 
■nerikos Letuvio” ir "Vieny
bės” redaktoriai. Kuomet 
viens kalbėtojų pradėjo pa
sakoti apie tai, kaip Lietu
vos kunigai lenkino lietu
vius, vyčiai su davatkomis 
pakėlė triukšmą. Jų nura
minimui prisiėjo šaukti po- 
hciją.

Tat mat kam kunigėliams 
reikalinga vyčių armija. Ji 
gina ne Lietuvos, bet lietu- 

prabaščių reikalus.
Ten Buvęs.

Ji yra taip pat riebi, 
gali boti

Laiminga yra ta moteris, kuri vartoja Mazoia. Tūkstančiai 
atskirų šeiminidkių, kurių atsakomytėje yra pagaminimas sveiko maisto 
dėl savo šeimynų, su kiekviena diena 'gija naujų patyrimų apie nepapras
tą gerumą Mažoki..

Mazoia yra ištikimiausias šeimininkės ('raugas. Ji padaro pa
prastesnių jos virimą ir pagerina kokybę ir skoni jos pagamintų 
valgių iki galutinam užsiganėdir.imui kiekyj mc jos šeimynos nario, 
žuvis, mėsa, kiaušiniai, daržovės Įvairių rūšių, pyragaičiai ir kitoki 
valgiai yra geresni, sveikesni ir daug priimne ni. i< igu yra padaryti su 
Mazoia.

Mazda yra goriausios rūšies ('artovių ali. jus, gerume lygi sviestui 
ir daug vertesnė už taukus.

Salotų sutaikymui Mazoia yra lygi o’ive aliejui, bet tik daug 
pigesnė, kadangi ji liuosa nuo įvežimo mokesčių ir augštų vandenyno 
pergabenimo kainų. Daugelis žmonių naudoja ją. kadangi ji yra riebi, 
priimnus skonis ir sveika.

Mazda galima vaitoti daugeliu būdų 
kaip sviestas ir geresnė už taukus dėl sutraukimo. Mazoia 
vartojama ir vartojama visokių rųšių valgių kepiniui, nes 
ji nuo kepamo daikto nepamaino savo kvapsnio.

Mazoia parsiduoda visose geresniu, groserio 1 
tuvėse po pusę kvortos, k veria, pusę 
galiono ir galioną mieToa bitinėse.

s višku

UTICA, N. Y.
300 dol. už suradimą peklos.

27 vasario buvo jiareng- 
tas biblijos studentų vaka
rėlis. Biblijos aiškintojai 
pasiūlė 300 dol. tam, kas pa
sakys, kur yra pekla. Dau
gelis pusgalvių katalikėlių 
bėgo pas vietos atbulkalnie- 
rius, klausdami kur yra pek
la, vienok nei tie jiems ne
pasakė.

U. Mažytis.

UŽTIKRINAME:
Jeigu jus nebusite galutinai už

ganėdintas gerumu ir ekonomiškumu 
Mazolos, jūsų krautuvu ir. kas sugrą
žins jums jūsų pinigus.

X»

CORN PRODUCTS REFINING 
COMPANY,

17 Battery Placc. New York.

CINCINNATI, OHIO. 
Bedarbė. Unija valgydina 

savo narius.
Dabartiniu laiku čia siau

čia didelė bedarbė. Visos 
išdirbystės apsistoję. Daug 
darbininku nubiednėjo ir 
jau neturi ko valgyt. U- 
nijistai gauna pavalgyt uni
jos Įsteigtoje valgykloje.

American Tool Works 
kompanija buvo gavusi už
sakymą iš Rusijos, bet ka
dangi ant išdirbinių ji atsi
sakė dėti unijos štampą, tai 
Rusijos agentai užsakymą 
atsiėmė.

J. Šidlauskas.
(Korespondencijų tąsa 

ant 6 puslapio.)



—Todėl, kad aš niekad to 
negaunu.

—Vadinasi, maldos tau 
nieko negelbsti. Tu net gerai 
pavalgyt negali iš maldų. 
Na, o jeigu jau tokio menko 
dalyko negali maldomis at
siekti, tai kaip gali manyti, 
kad maldomis visą pasauli 
galima "butų pataisyt?

—Vaike, šį sykį tu mane 
sukritikavai. Ale palauk, ki
tą sykį aš atsinešiu geres
nių faktų, tai aš tau parody
siu, kad mano teisybė. Da
bar, vaike, gudbai.

ŽARIJOS.
Komunistinė LDLD. pa

teko pilnai po "Laisvės” 
diktatūra: pirm. J. Jankū
nas. "Laisvės” dženitorius; 
sekr. P. M. Balsys, „Lais
vės" paskutinis redakto
rius; ižd. M. Undžienė, „Lai* 
svės” amžina knygvedė.

ir Maskvos
ly-

Tautų Lyga 
Internacionalas — abu 
giai progresuoja.

Gan you beat it?

„Laisvė” rašo, kad J. Kuo
dis pėsčias važinėja mokyt 
komunistus skaityt. Girdi: 
"20 d. vasario jis atėjo per 
sniegą ir pūgą pėsčias ir net 
nerokuoja važinėjimo išlai
dų.”

Tai, bra, komunistai jau 
pėščiom pradeda važinėti!

VI C ITTAC M A VIII A Lietuvą, iš Lietuvos nuvy-l
nAu JvvJ rlU&UlA kęs Latvijon, iš tenai Sovie

tų Rusijon, iš Rusijos atgal, 
i i Latvija, o iš Latvijos vėl į 
r ■ -■ ■■
Į

“KOMUNIZMO”?
Kaip lenkai kariavo Sibire?

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike...

—Sveikas gyvas, tėve!
Kas girdėt?

—Blogos naujienos, vai
ke.

—Na, na!
—Visoj Juropoj, vaike, 

siaučia vainos ir nesutiki
mai. Negana to, žmones 
smaugia badas ir visokios 
kvarabos. Neteisybė lyg ko
kia perkūnija trankosi po 
svietr. ir nežinia, kada šitas 
ištvirkimas pasibaigs.

—Tai kaip tau rodos, tė
ve, kas čia kaltas?
—Mes, vaike, katalikai, 

už visus tuos blogumus kal
tiname žmonių pasileidimą. 
Priviso visokių bedievių 
ant svieto, žmonės pradėjo 
pūstis, užmiršo Dievą, pra
dėjo išjuokti kunigus, ėmė 
nebeduoti pinigų ant bažny
čių — užtai, vaike ir yra 
tiek blogo ant svieto. Die
vas pradėjo žmones koroti.

—Tai sena pasaka, tėve. 
. Kunigai ir davatkos visuo
met taip kalba. Bet šita pa
saka nieko neišaiškina ir 
nieko nepamokina. Ji nepa
rodo, kas reikėtų darei, kad 
pasaulį pataisius.

—Jes, vaike, musų katali
kiškas mokslas aiškiai pa
rodo, kaip galima svietą ant 
doros kelio atvesti.

—O kaip?
—Aš jau sakiau tau: rei

kia melstis ir nesigailėti au
kų ant Dievo garbės.

—Tai kodėl tu nesimeldi, 
tėve?

—Kaip tai nesimeldžiu! 
Aš ir dabar iš bažnyčios pa
reinu. Aš beveik kas dieną 
einu prieš panelės švenčiau
sios abrozdą rožančių su
kalbėt.

—Na, o ką tu iš to turi, 
tėve? Ar panelė švenčiausia 
duoda tau užtai ką nors? 
Ar tu viskuo esi patenkin
tas? Ar bėdos tavęs ne
spaudžia? Ar tu laimingas 
esi? Man rodos, kad ne.

—Kur čia, vaike, atrasi 
laimę ant šito svieto. Laimė 
tiktai danguje bus. Čia, ant 
šitos ašarų pakalnės, reikia 
kentėt ir pakutavot. Juk ir 
Kristus vaike, kentėjo.

—Jeigu taip, tai kam tu 
dar skundiesi, tėve, kad pa 
šaulyje daug neteisybės pri
viso"? Kam jūsų katalikiš
kas mokslas rūpinasi dar 
taisyt šitą pasauli? Jeigu tu 
tiki, kad be vargo negalima 
įneiti į dangų, tai tu turė
tum džiaugtis, kad tau sun
ku čia gyventi. Juk ir Kris
tus kentėjo, ar ne?

—Jes, Maike!
—Taigi, jei pasaulyje bu«

tų viskas gerai ir visi butų 
laimingi, tai tuomet į dangų 
niekas negalėtų įneiti. Ar 
netaip, tėve, išeina pagal ta
vo „mokslą?”

—Jes, Maike.
—Na. matai, tėve, kaip tu 

pats sau prieštarauji. Tu 
pats nežinai, ko tau reikia.

—Kaip tai nežinau? ,
—Ogi taip, kad nežinai. I 

Tu nori, kad tuo pačiu laiku j 
butų ir gerai ir blogai. Bet j 
kadangi ant syk ir gerai ir 
blogai negali būt, tai ir iš-į 
eina, kad tu nežinai, ar tu 
nori laimės, ar skurdo.

—Maike. tu man

Laikraščiai skelbia, kad 
buvęs prezidentu Wilsonas 
dabar nusipirkęs namą su 

|8-niom maudynėm. Well, po 
: 8-nių metų prezidentavimo 
jam reikia gerai nusipraus
ti...

Komunistai visaip nieki
na socialistus, kad jie nesu
stabdė karės, bet kuo pava
dinti tokius komunistus, ku- 

| rie dirba arsenaluose prie 
______ ______  tokių’amunicijos?

’ dalykų nešnekėk. Aš skurdo;
• nenoriu. Aš noriu gerai gy- _
1 vent. Aš myliu gerai paval- jnuo Pačios pabėgęs. — 
’ >jyt. gerai išsigert ir minkš- Į klausė žmogelis c-------

toj lovoj išsimiegot. į Jukelio.
—Bet tuomet tu negalėsi! ~^e- Jlal ne ab> mano

i dangų patekt. ' ; pati pabėgo nuo manęs ir
' __ŠaranT apsivedė su italijonu. As da

™ nevedes,— paaiškino Juke-—Matai, teve, jau tu pra- H
dedi pykti. Jau tu nežinai Illb’_______
ką atsakyt. Matai, kaip aš 
atspėjau, kacl tu nežinai, ko 
Uu nori!

—Maike, jei tu dar sykį 
pasakysi man. kad aš neži
nau ko aš noriu, tai aš tau 
kirsiu per ausį.

—Tas nieko negelbės, tė
ve. Kumščia nieko neišaiš
kinsi. Geriau pajudink savo 
smegenis, pagalvok ir ban
dyk protu klausimus rišti.

—Mano protas, vaike, sa
ko. kad ant svieto negerai, 
ir clac oi. Tik pasižiūrėk ap
linkui: visur bedarbė, visur 
jještynės, ir prie to da šnap-; 
sas pakasavotas, kad žmo-| 
gus neturi kuo nei pasiimk-! 
sminti.

—Taip, tėve, blogo pasau
lyje yra labai daug. Bet ■ 
kaipgi jį pataisyti? Tu sa-| 
kai, kad reikia melstis. Bet ......
ir pats prisipažįsti, kad mal-i^a? 
dos nieko negelbsti.

—Nemeluok, vaike, 
taip nesakiau!

—Sakei, tėve.
—Nausa!
—Sakei!
—Tylėk, parše. * ba šoblę ninko užmušimą nei vampt, 

išsitraukęs taip ir kirsiu! ■ —
—Nesikarščiuok, tėve, ap

sirgsi. Kalbėkimės ramiai. 
Fu sakei, kad tu ir šiandien 
iš bažnyčios pareini, ar ne?

—Jes, vaike.
—Ką gi tu tenai veikei?
—Meldžiausi.
—Gerai, tėve. Bet ar tu 

nesakei man, kad tu norė
tum gerai pavalgyt, gerai 
išsigerti i 
išsimiegot?

—Jes. aš tą sakiau.
—Kodėl tu to norėtum, darbininkų klesai! 

tėve? i šiaudus.

nenoriu. Aš noriu gerai gy-i Tai tamista, draugas, esi 
x • - _____i-__ _____ __________ __~i I mm notAČiras 7’*__ .

oratoriaus

j Bostono Plepys važiuoja 
I prakalbų sakyti ir baksą 
Į taktų vežasi.
i Seniau Jukelis vežiodavo- 
Įsi barzdą vietoj faktų.

Vėliausios statistikos pa
rodo vos apie 12,000 komu
nistų Amerikoje. Vyručiai, 
sunku bus nuversti valdžią 
su tokia armija!

Ar jus esate girdėję avie 
"Atžalas”? Tai buvo "Lais
vės” popieros fondas.

i
i

Kaip įvyko gyveniman 
'demokrato Wilsono 14 pun
ktu. lygiai taip vyksta ir ko- 

į rnunisto Lenino 21 punktas.
Vyručiai, šššš!...

—Ką? Pruseika laižosi 
apie komunistu LDLD. iž- 

I •> j •
—Taip, jis jau daug ir su- 

as* laižė to iždo. ,

Brooklyno lietuviai kata
likai turi garsųjį kleboną 
Remeiką, — apie vargoni-

Brooklyno lietuviai ko
munistai turi garsųjį Be
kampi, — apie Zuzanos keli
nes nei šnipšt.

Brooklyno lietuviai tauti
ninkai turi garsųjį dienraš
tį, kuris mirė negimęs.

Ura, už Brooklyną!

„Laisvė” žada išleisti 
Lumbio paveikslų albumą, 

ir minkštoj lovoj arba, kitais žodžiai sakant, 
kunigo Bimbos bibliją.

Tai bent bus „apšvietos”

Visi jau žino, kad komu
nistų mokytojas Fraina yra 
skaitomas kaipo apmoka
mas valdžios agentas. Pa
našių mokytojų komunistai 
turėjo ir daugiau. Vienas 
neaiškus žmogus buvo įsi
maišęs ir tarp Waterburio 
lietuvių, kuris padėjo su
skaidyt socialistų kuopą ir 
sutverti komunistų organi
zaciją. Jisai pasirodė 1919- 
tų metų pradžioje, tai yra 
kaip tik tuo laiku, kuomet 
tarp sąjungiečių prasidėjo 
diskusijos apie vykinimą 
perversmo šioje šalyje. Pa
sirodė, kad jis yra gerai ap
sipažinęs su istorija ir ki
tuose dalykuose nėra žiop
las. Pradėjus jam musų dis
kusijose dalyvaut ir visuose 
klausimuose imti balsą, aš 
su juo susipažinau ir kartą 
išsišnekėjus paklausiau, kas 
jis per vienas ir iš kur paei-’ 
na. nes pas mus niekas jo begaudys. 
nežinojo. Į F

Atsakydamas į klausimus Lokime branduolio, 
jis nupasakojo keistą istori-, 
ją. Girdi,aš esu senas revo
liucionierius, 1905 
metais buvau Rusijos armi
joj paoficierium ir tuo pa
čiu laiku prigulėjau prie so
cialdemokratų partijos, bet 
caro šnipai apie tai sužino
jo, tai aš turėjau bėgti Ame
rikon. Čia, girdi; pristojau 
prie latvių socialistų, o ka
da atvažiavau į Waterbury, 
kur latvių nėra, prisirašiau 
prie LSS. 34 tos kuopos.

Mudu daug ginčydavo- 
mės, nes mudviejų pažiūros 
nesutikdavo.

Tuo tarpu LSS. 34-toj 
kuopoj kilo didelis b r.i as. 
Didžiuma stojo už ’k Įima 
revoliucijos.” Mažuma tam 
priešinosi, aiškindama, kad 
revoliucijos keli svetimtau
čiai Amerikoj nepadarys, ir 
cik provokatoriai gali kurs- 
tyt darbininkus prie gink
luoto sukilimo. Bet didžiu
ma to neklausė ir savo vadų 
iš pasalų pakurstyta pradė
jo šaukti: „šluoti socialbur- 
ujus laukan iš Sąjungos!" 

Ir visi, kurie nesutiko su 
„kairiaspamių” nusistaty
mu, buvo iš LSS. 34-tos kuo
pos išbraukti, o jų vieton 
pradėjo priiminėti naujus, 
žiu riu. rašosi 34-ton kuopon 
r tas niekam nepažįstamas 
’revoliucionierius”. Apie 40 
narių balsuoja už jį ir 
ižiaugiasi, kad gavo inteli
gentą, ir tai ne bet kokį, bet 
comunistą, bolševiką ir re- 
.oliucionierių! Ura!...

Bet man tuojaus pasirodė 
.as žmogus neištikimas. Nes 
)irma jis man sakė, kad jo 
pavardė esanti Montviii, ir 
iš mačiau pas jį laiškų atė
jusių tuo vardu, o Įsirašy- griebiasi 
lamas kuopon jisai pašida- Manifesto 
.*ė kaipo Grup. 
kalbos jis buvo 
varstas revoliucionierius ir 
nokino mūsiškius "kairias* 
jarnius” komunizmo.

Po kiek laiko jis pasisakė 
man VVaterburv apleidžiąs 
ir važiuojąs mažesniuose 
niesteliuose organizuoti ko- 
nunistų kuopas, kur jų da 
lėra. Kas jį siuntė ir kas 
am kelionę mokėjo, jis man 
įepasakė, tik sakė, kad 
veiksiąs tarp lietuvių, lat
vių ir rusų, nes žinojo še- 
•ias kalbas.

Jam išvažiavus, aš gaunu 
įuo jo atvirutę iš Maine’o 

valstijos, paskui iš Bostono, 
i>o kiek laiko iš Californijos, 
o už metų laiko iš Nevvark, 
N. J. Tose atvirutėse jis nie
ko ypatingo nerašydavo, tik 
jranešdavo, kad jis jau to
kiam ir tokiam mieste. Pa
galios aš jį vėl susitinku 
VVaterburv. Man paklausus,; 
kur jis ])er tą laiką važinė-! 
’osi, jis pradėjo pasakot, 
kad iš Waterbury išvažia
vęs jis buvęs Californijoj,; 
Kanadoj, paskui pasiekęs;

6-tais
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Suvienytas Valstijas. ’ Nuo savo nepriklausomos 
Kaip tik jis man pasako-' valstybės įsikūrimo, lenkai 

jo tokiu dalyku, aš jau pra- rodos nė vieno gero pavyz- 
dėjau apie ji dairytis, ar tik1 džio pasauliui neparodė, 
nebus jis koks valdžios ap- Parodė, kad jie nemoka 
mokamas šnipas. Ir ant ry- tvarkytis, nemoka šeiminin- 
tojaus po to aš tikrai patv- kauti, o svarbiausia nemoka

kad jie nemoka

riau, kad jis turi šnipo gu- 
zikėlį.

Tai ve, kokie žmonės mo
kina nesusipratusius musų 
darbininkus „komunizmo!” 

Tiesą Sakąs.

Kai Kolčako valdžiai, su
sidedančiai iš caro bernų ir 
senojo raugo rusų diploma
tų, kova su bolševikais gerai 
sekėsi, tai toji valdžia visai 
nustojo klausytis visuome
nės balso ir perspėjimų. De
mokratinių organizacijų ir 
partijų veikėjai ir buvusio

> nariai 
i buvo persekiojami, kišami i 
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su savo kaimynais taikiai 
sugyventi Parodė dar, kad 
jie labai mėgsta, nors ir ne-, Steigiamojo Seimo 
labai moka, kariauti. i

Kariavo lenkai su vokie-' kalėjimus ir žudomi. Karei
viais, su čekais, su ukrainie-1 viai ir piliečiai už mažiausį 

nusikaltimą buvo mušami 
„šompolais...” Apie Steigia
mąjį Seimą valdžia ir kalbė
ti nenorėjo, žodžiu tariant, 
Kolčako valdžia aklai trau
kė prie žlugusios caro tvar
kos, skelbdama obalsį: „di
delė, galinga, nedalinama 
Rusija.”

Gyventojų ir kariumenės 
nusistatymas prieš Kolčako 
valdžią ėjo vis aštryn ir aš
tryn. Begaliniuose Sibiro 
miškuose iš dezirtyrų ir vi
sokio plauko persekiojamu' 
jų susidarė gausingi parti
zanų būriai. Tie partizanai 
aiškaus tikslo neturėjo. Tai 
buvo žmonės, išstumti iš 
gyvenimo vagos, pilni bai
saus keisto ir neapykantos. 
Jie ardė gelžkelius, tiltus ir 
kitas’ susisiekimo priemo
nes.

Su tais tai partizanais te
ko kovoti lenkams ir saugo
ti nuo puolimų geležinkelį 
kelių šimtų varstų bare. Bet 
lenkai savo malšinimais tik 
daugino ir daugino partiza
nų skaičių. Slavgorodo, Ba- 
rabinsko, Barnaulo ir Alta
jaus apylinkėse daug tūks
tančių partizanų priveisė 
patys lenkai. Jie tai padarė 
savo žiaurumu ir ramių gy
ventojų turto plėšimu ir 
naikinimu.

Sibiro sodžiai turi kar
tais po kelis tūkstančius gy
ventojų. Būdavo taip: So
džių užima, sakysim, šimto 
žmonių partizanų būrys. 
Lenkų būrys, apsiginklavęs 
šautuvais, rankinėmis gra
natomis, kulkasvaidžiais, o 
kartais net su anuotomis, 
važiuoja tą partizanų būrį 
numalšinti. Kadangi parti
zanai dažnai visai silpnai 
apsiginklavę, tai jie į atvirą 
kovą su lenkais paprastai 
nestoja, bet tuojau išbėgio' 
ja į gerai jiems žinomus 
plačiuosius miškus. Tuomet 
lenkai ima bausti „bolševi- 
kuojančio” sodžiaus gyven
tojus. Vienus sušaudo, kitus 
šompolais sumuša, o visus 
būtinai apiplėšia. Suima ar
klius, karves, ūkio įrankius, 
indus, samavorus, laikro
džius, žiedus, pinigus; kar
tais susikrauna į „gurguo
les” net moterų sijonus. O 
jeigu koks sodietis neišken
tęs bent vieną plėšiką pa
šauna, tai visas sodžius ga
lutinai yra nelaimingas: 
lenkai jį paverčia durnais, 
pelenais ir nudeguoliais...

("Karys”.)

čiais, su rusais; kariavo ir 
tebekariauja su lietuviais...

Lenkai kariauja, kaipo 
karo mėgėjai, negalvodami 
apie tai, ar jiems tie karai 
reikalingi ir neišvengiami, į

Beprotiškos tirados.
Nors Brooklyno „Laisvu- 

tė„ jau 999 kartus „atrado , 
socialistus išdavikais, bet ar pragaištingi, 
tūlas Ko-istas Komradas| Čia aš trumpai parašysiu 
’ L.” N r. 24 tą „atradimą”, apie tai, kaip lenkai kariavo 
visiškai užpatentavo. Penk- Sibire; kaip jie rėme caro 
špaltėj savo tiradoj jisai su- l>erną admirolą Kolčaką ir 
kauja, kad dabar socialistai kaip, beremdami, pagelbėjo 
tai jau tikrai sugauti ir nie- raudonarmiečiams tą patį 
kas jų turbut daugiau ne- Kolčaką nuversti...

I 1918 metų pavasarį, bol-
Bet užteks kevalų, pajieš- ševikų valdžiai žlugus Sibi

re, ten susidarė „lenkų kari-
Kiek laiko atgal „Naujie- nis komitetas,” kurs tuojau 

nos” pastebėjo apie pragaiš- ėmė steigti kariumenės da* 
tingumą darbininkams tų " 
lapelių, kuriuos komunistai 
išleido su tikslu išardyti 
kriaučių vienybę. Ir štai 
Ko-istas Komradas, kalbė
damas apie tuos lapelius, 
sušunka: . „Susirinkimuose 
neleiskime ant pagrindų tų 
unijos vadų, kurie skelbia 
industrijinę taiką ir pripa
žįsta derybas su musų prie
šais !„

Na tik pagalvok, skaity- Sibire, 
tojau, ar neįdomus to Ko-is
to Komrado norai! Jis nori 
peštis, o čia unijos vadai 
skelbia taiką. Jam norisi 
paimti visas kriaučių dirb
tuves, o čia vadai veda tik
tai derybas apie padidinimą 
algų darbininkams. Jeigu 
ne tie socialistiški kriaučių 
vadai, tai kriaučiai,
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lis.
Sibiro valdžia lenkus pri

pažino Lenkijos piliečiais ir 
į rusų kariumenę jų priver
čiamai neėmė. Taigi lenkai 
galėjo ramiai gyventi, o 
steigti savo kariumenės da
lis, rodos, nebuvo jokio rei
kalo. Tiesa, net daugelis len
kų tos nuomonės laikėsi ir 
buvo griežtai nusistatę 
prieš lenkų pulkų steigimą

•

Lenkų kariumene steigėsi 
iš laisvanorių, bet kadangi 
iaisvanorių neperdaug atsi
rado, tai lenkų karinis ko
mitetas ėmė traukti lenkus 
net prievarta. Ypatingai į 
tuos lenkų pulkus buvo 
traukiami austrų ir vokie
čių kariumenių lenkai be- 

apsi- laisviai. Jie tuo metu visai 
ginklavę žirklėmis ir adato- laisvai gyveno miestuose ir 
mis, jau senai butų nuveikę sodžiuose, tarnaudami, šiaip 
savo priešus darbdavius ir uždarbiaudami ar dirbda

mi pas ūkininkus. Lenkų 
karinio komiteto rupesniu, 
tie visi belaisviai tapo užda
ryti į belaisvių stovyklas ir 
ten laikomi sunkiausiose 
sąlygose, kad tuo budu pri
versti juos stoti „laisvano- 
riais” į lenkų pulkus.

Taigi prikalbinėjant, pa
žadant išvežti per rytus į 
tėvynę, bauginant, kanki
nant belaisvių stovyklose, 
lenkų karo komitetui pavy
ko į kariumenę sutraukti 
gana daug žmonių. Tokiu 
budu Sibire susidarė „penk- 

nesi- toji lenkų divizija,” kuri 
vasarą turėjo 

tūkstančių

atėmę iš jų dirbtuves...
Toliau tasai Ko-istas Kom- 

radas pradeda „šukuoti” 
Grigaitį. Girdi•’ „Netiesa, 
pone socialiste Grigaiti, 
šioj kriaučių unijoj išpra- 
džių nebuvo jokių kolekty
vių derybų ir jokios kont
raktų sistemos.”

Oi, tas Grigaitis, Grigai
tis! Ir tu man nežinok, kad 
kitą syk kriaučių unija iš 
darbdavių nieko neprašyda
vo, nesiderėdavo ir nesilai
kydavo... Turbut patys ko
munistai pakeldavo darbi
ninkams algas visai 
klausdami: užteks ar gal da 1919 metų 
daugiau norėsite? Kitaip, apie dvyliką 
butų derėjimasis. i žmonių.

Ant galo tasai barškalas Jau 1918 metais pirmas 
net „Komunistų lenkų pulkas Uralu fronte 

” ir kad paro- kariavo prieš bolševikus. 
Tiesa, iš džius, kaip darbininkai pri-| 1919 metų pradžioje, jau 

vsu'bmei. \a!o kovoti, išeituoja šiuos Sibire Kolčakui viešpatau- 
akinius: „Laiks nuo laiko jant, lenkai pasitraukė iš

1
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pergali darbininkai, bet tik Uralu fronto ir. persikėlė Į 
laikinai. Tikrasis jų kovų'Novo- Nokolajevsko mies
vaisius yra ne tiesioginė pa
sekmė, bet kas kart vis pla
čiau siekiantis darbininkų 
vien yj imąsis.” Po to jisai 
klausia: „Ar galima sutai
kyti Markso išvadžiojimus 
su Grigaičio išvadžioji- 
mais ?

Man regis, kas tinka, to 
ir taikyti nereikia. Bet kaip 
tuos Markso išvadžiojimus 
pritaikyti prie Ko-isto 
Komrados tirados? Išcituo- 
ti „Kom. Manifesto” saki
niai kalba apie darbininkų 
vienybę, o Ko-istas Komra- 
das liepia vyti laukan unijos 
vadus ir ardyti darbininkų 
vienybę. Pasirodo, kad per
skaityti „Kom. Manifestą” 
Jisai gali, bet suprasti ką 
įskaito — neįstengia.
I Panašios Ko-isto Komra- 
do tirados, kaip ir tie lape
liai, atneša naudą ne darbi- 
■ninkams, bet kapitalistams.

Lukšių žilvitis.

mies
tą. Netrukus Novo-Nikola- 
jevskas tapo kaip ir lenkų 
miestas. Čia buvo lenkų ka
ro komitetas, kuris turėjo 
savo delegatus visuose di
desniuose Sibiro miestuose; 
čia buvo lenkų karo vado
vybė, čia buvo lenkų kariu
menės dalys.

Lenkų pulkai laikomi są
jungininkų kariumene ir 
gaudavo pilną aprūpinimą 
ir apginklavimą iš francu- 
zų, per francuzų generolą 
Zanėną, kuris buvo visos są
jungininkų kariumenės Si
bire vyriausias vadas. Už 
tas „labdarybės,” lenkai tu
rėjo saugoti geležinkelį ir 
malšinti kįlančius prieš Kol- 
čako valdžią partizanų bū
rius. Bet lenkai, perdaug 
rūpestingai pildydami fran
cuzų generolo paliepimus^

Prigavingi Incime Tiltai 
Itelektoriai.

Internal Revenue Biuras 
d. kovo* išleido perspėjimą
• • • • .

1 d. kovo* išleido perspėjimą 
įpie prigavingus income ta- 
ksų kolektorius. Biurui bu
co pranešta, jog miestely 
Beliaire, Ohio tūlas vyras, 
jasi vadinęs „Revenue” ofi- 
cieriu, iškolektavo tris ce
rius nuo ateivių, čekiai bu
vo $97, $79, ir $92. Prigavi
kas išmainė čekius ir aplei
do miestelį pirm negu pri' 
gavystė buvo atidengta,

Internal Revenue Biuras 
pataria visuomenei tokias 
taksas mokėti tik „Internal 
Revenue” ofisuose. Ypatos, 
kurios sakosi atėję rinkti 
Income taksas, beveik vi- 

ir Kolčakui, ir francuzų mi-jsuomet stengiasi prigauti 
lionams ir patys sau neju-, visuomenę.
čiomis duobę kasė... Am. Raud. Kryžius.
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I amo s Tamifitaii Antanas Brazdeikis jieškau manoKeiKbUamd» 1"nU~’1U broUenės MONIKOS BKA2DEIKIE-
! aukštos pagarbos ženklų, Į NES; turiu svarbų reikalą
' pasilieku Tamistos,

Jonas Vileišis
Liet. Atst. Amerikoje.

Pajieškojimai

Lietuvos Atstovybės 
pasveikinimai naujai 
Amerikos valdžiai.

PJ ES norime žinot tuos pa
siskundimus ant musų 

Patarnavimo, kad jie dau
giau neatsikartotų.

FKe EUaric

i
Pajieškau savo brolių Mikola ir j 

X:ita no Usialių. Suvalkų rėdybos, 
Seinų pavieto, Metelių gmino, Obei- Į 

inkų kaimo. Jau bus septyni me-: 
ui, kaip nežinau kur jie randasi., • 

Wrn. Usiulis (14)
U. S. P. H. S., Oteen, N. C.

t
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’ Massachusetts valstijoj g\ - 
į vena daug tūkstančių lietu
vių ir atkeliavus man i Su
vienytas valstijas pirmiau- 
S

Suvienytų go priėmmo datirti.
' ir j<> Kaipo Suvenytų Valstijų 

pildomosios Vice-prezidentui, Tamstai 
(atsieis pildyti didžiai atsa

ke- komingų ir garbingu parei- .... I — jr _X ..... •

Su dideliu pasitikėjimu 
ir širdingu lūkesčiu daugu
ma Amerikos lietuvių yra 
laukę naujojo !' 
Valstijų prezidento 
nuskirtosios 
valdžios.

Tat ir suprantama, f
noji demokratų administra-' gų, ir aš linkiu Tamisi-.d 
cija, Įsivėlusi i nedalina- kuogeriausios pasekmė-, 
mosios Rusijos” principus, kokia Tamsta esi atsižyu.Y 
kaip į kokią girią, negalėjo;-;es jau būdamas Massachu- 
užmatyti ir pripažinti Lk-'setts Valstijos GuUernato- 
tuvoš Valstybės, kaipo at-'rium. 
skiros ir savitos Respubli
kos. Prieš inauguracijos kščiausios pagarbos

- dieną, kuri čion Amerikoj • lieku
pripuola šv. Kazimiero die
noje, kuri ir Lietuvoje yra 
plačiai švenčiama. Lietuvos 
Atstovybėje buvo gauta 
daug užklausimų, ar negu-Į 
lėtų kaip nors ir svarbes-, 
niųjų lietuvių organizacijų • 
atstovai dalyvauti tose iš-; 
kilmėse ir tuomi pareikšti I 
savo pasitikėjimą.

Tečiau buvo paskelbta, 
jog pati inauguracija atsi
bus be jokių iškilmių ir ypa
tingų užkvietimų. Tuomet 
prisėjo pasitenkinti tuomi, 
kas kitų buvo daroma.

Tą pačią dieną Lietuvių į 
tautos ir valdžios vardu 
Lietuvos atstovas Ameriko
je yra pasiuntęs pasveiki
nimą ir geriausių linkėjimų 
valstybės prezidentui, vice
prezidentui ir valstybės se
kretoriui.

Paj'eškau Liudviko Joneikio, ke- , 
metai atgal gyveno Shenandoah, j 

i. Meldžiu tuojaus atsišaukti, tu-, 
i svarbų reikalą.

Peter Link
324 Lloyd st., Shenandoah, Pa.
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Pa'ieškai; lietuvio šiaučiaus, kuris: 
•mylėtų būti partneris. Gera proga, 
geram žmogui. (12) i

A. M. Plevack
; 479 \\ imisor St. E. Cambridge, Mass

Šiai Bostone prisėjo Širdin- Karolina Pareigaitė bajiešknu 
brolio ' Juozapo PA RE IG10, Kauno 1

■ jl>.. Kretingos apskričio, Gardžių 
i.:':.. Kas apie ji žino malonė

kit p.-ai.-.Li arba pats teiksis atsi
saukt. (12)
Karolina J........................ ? *
Kretingos

A\-‘

Čia Monikos paveikslas 
Jeigu esat gyva malonėkit atsišaukti 
arba žinantieji jų teiksis pranešti. 
Jus vyras Juozapas mirė 28 ti. 
Rugsėjo, 1920 m. Bostone: pirmiau 
Monika gyveno Kenosha. M is.. da
bar nežinau kur. (12)

Antanas Brazdeikis
P. O. Box 259, Mineville, X. Y.

Pajieškau darbo ant fartnos pa. 
lietuvius. Aš esu 23 metų, sveika:

Bareikaite Gardžių, miest., įr stiprus sinjrclis, su farmų darbais 
apsk. Lithuania. į g.eraj apsipažinęs. Butų geistina

P-».d-..-š!-:t. Alelio Makausko, Ūk
iu - ausk r., Deltuvos valse.. Dem- 
>folvarko; gyveno Philadelphia, 
i' :. Lai atsišaukia. nes yra svarbus 
iaišKas iš Lietuvos, arba kas apie jį 
žmo melonekite pranešti. (13)

Jor.as Ponis
Grari'.e st., So. Boabin, Mass.i

gauti darbų kur nors nepertoliau: ia 
nuo Philadelphijos. (1

John Kroniškis
101 X. 13-th., St Philadelphia,

Reikšdamas Tamstai a’ - 
ženk- 

Tamstos ištikimi., 
Jonas Vileišis 

Liet. Atst. Amerikoje, 
ba- 
<e- 

i •J ; >

Trečias pasveikinimas 
vo nusiųstas valstybės 
kretoriui Hughes*ui. 
turinys toks: 
Gerbiamasai:

Vardan Lietuvių Tautos 
ir Lietuvos Valdžios tebus 
man leista ištarti širdii - 
giausi Tamstai pasveikini
mą iš priežasties apėmimo 
Suvienytų Valstijų Valsty
bės. Sekretoriaus vietos ir 
linkėti Amerikos Valdžiai 
ir Valstybės Departamen
tui, kuriame Tamsta pirmi
ninkauji, laimingai ir gar
bingai atlikinėti visi reika
lai.

ii

!

I

PajLškau sesers dukterų Katrės, I 
zbi-tos ir Marijonos česniucių, I 

aku rėdybos, Mariampoles vals- 
Igliąukos parapijos. Žirniškių 

Meldžiu atsišaukti arba kas 
as žino man 
iab ū

■: žinių
L” ->Q

•j

t

pranešti, už ką 
dėkinga. Turiu labai 

iš Lietuvos. (11)
Žitkiute- Akelaitienė

St., Tacoma, YVa.-h.

P š: au pusseserės Onos Karso- 
itč.. paeina iš Kudriu kaimo, Gar- 
.-s p i jos. Meldžiu greitai at-

I

Pajieškau bnlb Stanislovo Pipi- 
niaus. Kauno rėdybos, Panevėžio 
apskričio. Biržų parapijos. Klausu, ių 
.aimo. Taipgi pajieškau Jone Gri

mo, Zizanių kaimo. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie juos žino man 
pranešt: šiuo adresu: (131

Mike Pipen
J1S-21E Ilcian St. Am-r.k '-n, YVash

Aš. Jatnes Norvilas, duosiu 
dolerių tam, katras suras 
Blėdi*-, kuris prasišalino 18 d. vasa
rio. Jis yra penkių ir pusės | .
aukščio, veidas labai rauplėtas, plau
kai geltoni, akys mėlynos, daugiau - 

1 šia žiuri į žemę, į žmogų žiuri iš 
paniūru, visados išrodo piktas, šneka 
plonai ir mažai; moka šnekėt ir vo
kiškai; turi virš 35 metų amžiaus.

i James Norvilas (13)
P. 0. Box 297, Royalton, iii.

100 Pajieškau brolio, kuris po savo tė- 
Albert i vu vadinasi Povylas Žiga:. Kauno le

idybos. Šiaulių apskr., šaduvos para
ksimo. 24 metai atgal 
>)t ir Red Lodge. Mont. 

kas apie jį 
šiuo adft>- 

(llt

pėdų p i jos, Pi upių 1 
plau- jis gyveno Be!

Meldžiu atsišaukti arba 
žino, malonėkite pranešti 
su, už ka bus atlyginta.

Ben. YVaiczunas
H ai nes. Ala.ska.

I Pajieškau Pranciškaus Bružo, Zi- 
. bik", kaimo. Viekšnių valsčiaus. Aš 
1 gavau laišką iš Lietuvos, kuriame 
į yra svarbi žinia. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie jį žino man pranešti 
už kų busiu labai dėkinga. (11)

Teodora Yonaitienė
82 liavis St. Providence, R. I.

JONAS O1RAUTAS pajieškau ma
no žmonos Levusės Oirautienės po tė
vais šlinaičiukės; aš išvažiavau 1913 
m. iš Blantyre, Scotland i Kanadą ir 

> nuo to laiko neturiu jokių žinių nuo 
! jos. Ji pati lai atsišaukia arba kas 
I apie ją praneš tam skiriu vieną «va- 
; rą atlyginimo. (11)

Jonas Oirautas
1 P. O. Box 588, Moiguntovvn, W. Va.

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

PRANEŠIMAS 
CVSMOPOLITAN TRUST COMPA

NY
60 Dcvonshire street.

Nuo Rugsėjo 25 d. 192o metų. Ban
kų Komisionierius paėmė i .avo ran
kas visa turtų ir bizn, COSMOPoLf- 
TAN TRUST COMPANY ir eina prie 
jo likvidavimo apmokant skolas pa
gal priimtas tiesas. V isi skundai prieš 
šia Kompanijų turi būt paduoti po 
prisiega ir išpildyti ofise pas agentą 
kuris užžiuri tuo reikalu. 196 Ha.no- 
ver st.. iki 15 D. KOVO (MARUTI) 
1921 metų.

Po i šegzaminavimui. patikrinimui 
ir nripažinimui skundu. RAŠTIŠKA 
KOPIJA SKUNDO PALIUDIJIMO 
bus išsiųsta kiekvienam, kurio skun
das bus pripažintas.

JOSEPH C. AI.EN, Bankų Komi
sionierius valdytojas Cosmopolitan 
Trust Company pagal skyrių 399, ak
tą 1910 m.

Per Henry O. Cushman, agentas 
užžiurėtojas.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero 
Sliekaus, paeina iš Kauno rėdybos, 
Panvėžio valsčiaus, Šiigalio kaimo. 
Pirm išvažiavimo Amerikon gyveno 
Panevėžy. J Ameriką išvažiavo apie 
15 nitų tam atgal. Turiu labai 
svarbų reikalą. Malonėkite atsi
šaukti arba kas apie ji žino man pra
nešti šiuo adresu: (11)

Povilas Sliekus
2125 Sarah St. S. S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Liudviko Bubina, 
Kauno rėdybos, Vilkmergės pavieto, 
Traškunų parapijos. Gudelių so
džiaus. Taipgi pajieškau ir kitų 
pažįstamų ir draugų. Meldžiu atra
šyti lašką, už ką busiu labai dėkin
gas. (11)

Dan. Bubnį
Co. A. 35-th U. S. A. Inf. 

Honolulu. ii. T.

Magdelena Mockytė, po vyrui 
Bartkienė, pajieškau brolio Motie
jaus Mockaus, Kauno rėdybos, Tau
ragės apskričio, Batakių valsčiaus. 
Akstinų kaimo. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie jį žino man pranešti. 
Turiu svarbų reikalų. (U)

M. Bartkienė
839 Bank St. KVaterbury, Gonti.

VELYK? VARPAI IR VELYK? MUZIKA
Kada, jus girdit tyrą, sakiu skambėsi Velykų varpu, ar 
mintys nesugrįžta daug metu atgal i įusų prigimtą šąli? 
met žiemes sniegai duoda kelią saulės karštiems pavasario 
spinduliams, ar jusu širdis nesu šyla taipgi? Ar jus jgvjot nau
ją pajiegą, naują viltį jusu naujai gimusiam gyvenimui Ame
rikoj? Velykų maldos eina ranka rankon su Velykų linksmy
bėmis. Ir abejos yra jusu, kuomet jus grajinat Columbia Rekor
dus ant Columbia (.rafonolos. J ųs rasite užvardžius, vardus ar
tistu ir numerius Pilname Columbia Rekordų Kataloge Lietu
viu kalboj. Kiekvienas Columbia pardavėjas su džiaugsmu su
teiks jums vieną, štai nauji Velykų rekordai ką tik išleisti.

i ŪSŲ 
Kuo-Pajieškau mano dukters Onutės

Rutkauskaitės, -1 metu, jų išsiveži:

Daržely alyvų.
Jonas Butėnis.

Jėzau Kristau malonia usis

i
I

Jcseph Karsokas
1 Hamilton Avė..

Granu Rapids, Mich.

C'eši-
Jor

J VVashi r.gtone 
Pittsburgh’e. Jeigu

:, atsišaukite šiuo adresu; 
Michael Greglin

Bo-.-rne St.. VVest Derby Road.
I.ivelpool, England.

kau savo dviejų brolių. Po- > 
-.aus, kuris seiliaus prisi- 

ir Martyno Jor- į 
esat

Aš. <’na Bučinskienė, pajieškau sū
naus Vinco Bučinsko, Bagamolų so-1 
< <>s. \ i'lu< k!ės parapijos, Raseinių 

r icio. Atsiliepkit šiuo adresu: 
?Jrs Ona Buchirskas 111) 

s<n; No. 21st st., Philadelphia. Pa.

Jieškau Petro Morkvėno, pirmiau 
gyveno Bostone; turiu labui starbų 
reikalų; malonės atsišaukti arba

10 Inch—85c
Linksma diena mums 

nušvito.
Butėnis, basso.

: ant kelių.-

PRUSALAITUKO
Pasveikinimas preziden

tui Hardingui buvo toks: 
Gerb. Prezidente:

Vardan Lietuvos Respub
likos valdžios ir visų jos gy
ventojų, turiu garbės svei
kinti Jūsų Ekscelenciją iš 
priežasties -Tusų inaugura
cijos, kaipo Suvienytų Vals
tijų Prezidento. Lietuvos 
žmonės auklėja savo širdyse 
ypatingą prisirišimą prie 
Amerikos žmonių veikiau
siai tos priežasties delei, 
jog netoli viso miliono paei
nančių iš Lietuvos asmenų 
čion yra suradę apsaugą 
nuo sunkių gyvenimo prie
puolių- ir persekiojimų, ir 
galimybę iš naujo sukurt 
savo laimingą buitį. Pačios 
Amerikos gerovė visados 
primena Lietuvos gvventu- 
jams. jog tąja gerove nau
dojasi ir jų draugai ir gimi 
rėš iš Lietuvos, ir tie ių 
broliai piliečiai, kurie gyve
na po Anferkos vėliavos ap
sauga. Delei tos tat prie
žasties su ypatingu atsida
vimu ir širdingumu linkiu 
Jūsų Ekscelencijai ir visai 
Tautai, kurios vadovavimui 
Jus esate pašaukti ramiai 
ir laimingai kuoilgausi lai
ką plėtotis.

Reikšdamas aukščiausios 
jiagarbos ženklą, lieku Jūsų 
nuožemiausiu'tarnu.

Jonas Vileišis
Liet, Atst. Amerikoje.

Gi vice-prezidentui Coo- 
lidge’ui pasiųsta toks raš
ytas: 
Gerbiamas:

Leiskite man • išreikšti 
Jums nuo savęs ir nuo Lie
tuvos Valdžios ir tautos 
širdingiausių linkėjimų iš 
priežasties Jūsų apėmime 
los augštos vietos, ant ku
rios Amerikos liaudis yra 
Jus pastačiusi. Ypatingai 
smagu yra man reikšti 
tamstai tų linkėjimų, nes Prasidės 8:15 vai. vakare. Tikietas $1.00 y patai.

mano pati Domicėlė, kuri prasišalino 
su lenku Antanu Madzvcecku, 15 me
tų amžiaus ir paėmė mano $900.00. 
Jis yra trumparegis, kalba lenkiškai, 
ruskai ir biskj angliškai: lietuviškai 
nemoka. Mano duktė Onutė kalba tik 
lietuviškai. Jeigu kas patėmvių juos, 
malonėkit man pranešti, už ką skiriu 
§15.00 atlyginimo. (H)

Adomas Rutkauskas
i”—2nd st.. Framingham, Mass.

ATSIBUS NEDĖLIOJ,

3 d. Balandžio - April, 1921
SVETAINĖJE

Pajieškau Juozapo Paulikomo 
Kauno rėdybos, Ukmergės apskričio. 
Taujėnų valsčiaus, Neprauscių so
džiaus. Turiu žinių nuo jo tėvų iš 
Lietuvos. Meldžiu atsišaukti.

Ignas Vildžiūnas
1380 S. Moore St.

(11) 
Akron, Ohio.

BUCHINGBAM HALL, WATERBŪRY, CONN

I

ApaU Prusalaituko šiame koncerte dalyvaus puiki 
dainininkė IZ. AVIETeNAITe iš Worcester, Mass. ir 
vienas iš geriausiu New Yorko pianistų JUL. SCHEN- 
DEL.
U4

I Piieškau brolio Jono Žukausko, 
I pirmiau jisai gyveno Anglijoj, o da- 
’ bar jau senai gyvena Amerikoj.

Suvalkų gub.. Kalvarijos pavieto. 
Meldžiu atsišaukti arba kurie apie 
ii žinot man praneškit, už ką busiu

■ jums labai dėkingas. (12)
Petras Žukauskas

3920 D St., Detroit. Mich.

Pajieškau spvo pažįstamo Jurgio 
Tomkaus. vieno sodžiaus. Paeina iš 
Kauno rėdybos ir apskričio. Čekiškės 
-parapijos, Besmęrčių sodžiaus. Tu
riu labui svaibu reikalų. Meldžiu 
atsišaukti arba kuria apie ji žinot 
man pranešti, už kų busiu labai dė
kingas.

F. Ramanauskas
99 Ten-Eyck St.. Brooklyn. N. Y.

Pajieškau Jokūbo Jasulevičio. pir- 
mesniai gyveno Scranton. Pa.; paei
na iš Lenginiškių.” Jiezno valsčiaus, 
Vilniaus gub. Kas anie j; žino ma
lonėkite pranešti, nes yra svarbus 
reikalas iš Lietuvos. < 12)

M. Stanulevičieiie
39 Jefferson St, E Cambridge Mass.

Jonas
Pulkim

Sveika

E-103J*

Maria.
Karužiutė, soprano.
Maria. (Lctiniškai) 

Roller, soprano.

Jaunikio išsirinkimas.
Sidabriutė, Geležiūnas 
ir Bukšnaitis.

Piršlybos.

K-1915

Bl ČEKIS. II gai dirbęs bučernėj, 
naiieško darbo. Raiba 1 kalbas. 
Kreipkitės pas (12)

A. Daplievičių, 83 Emerald st.. 
Gardner, Mass.

Vincas Blažonis
1733 VVest 62 St. Seattie, VVash.

Medžiotojai. Dalis pirma. 
Plieniunas ir Lušnakojis

Medžiotojai. Dalis antra.

čia jo paveikslas
kas apie jį žino kur jis randas teik
sis pranešti, už ką busiu dėkingas.

Rapolas Drevinskas
61 Beacon Park, Montello, Mass.

I Referatas apie nosis. 
i Juozas Plieniunas.
j Jaunystės atminimai.L

žiūrėkit 
Columbia 
ženklis ir 
numerius 
Rekordu—

kad butų
Vaizba- 

paminek 
Columbia

Columbia Lietuviš
ki rekordai yra ste
bėtini. Lietuviški 
Recordai. padaryti 
Lietuviškų artistu.

Antanas Minkovik. brolau, inalo- 
i nėk atsišaukti jeigu esi gyvas; aš 
i turiu didelį nubudimų savo gyveni

ni)
Pa u i Minkovik 

Grantton, W. Va.

Paj:eškau draugų: Juozo Endriu
kaičio. Kregždančių kaimo; Antano 
Yntanaičio. Varculų kaimo; Antano 

i Mikelaičio. Dapkuniškio dvaro: vi i 
' Geldaugiškio valsč'aus. šakių apskri
čio. Malonėkit atsisaukt. (12) 

Sabastijor.as Valanti nas
291 Suydam St.. Brookly n, N. Y.

Pajieškau ANTANO LINKAUS. 
Kuršėnų miestelio, Šiaulių apskr. 
Kas apie jį žino malonėkite pranešti 
arba pats lai atsišaukia, yra svar
bus reikalas. Taipgi ir kiti pažysta
mi lai atsišaukia. (1!)

Pranciškus Srutys
6 Melvin St.. VVakefield. Mass.

Paj<eškau gerai patyrusio duonke
pio (bekerio), kuris galėtų kepti ru
pinę duoną ir baltą (kvietinę), taip- 

: gi pyragaičius. Užmokestis gera, 
I darbas ant visados. Meidziu kreiptis 
ypatiškai arba nėr laišką. (12)

M. Mimont
' P. O. Box 182, Mexico, Me.

I Pajieškau Antano ir Kazimiero' 
: Kuntautų. Telšių pavieto. Kauno rė- ' 
: dvbos. Taipgi pajieškau Kastanto 
i Veličkio ir Julijono ir Liudviko Slu- 
. tų, iš Sakalų sodos. Meldžiu atsi- 
! šaukti arba kas apie juos žinot, pra
neškit. (12)

Juoz. Bartkus
407 River St .N'orth Adams, Mass.

UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI ILGĄ IK 
LINKSMĄ GYVENIMĄ DUODAMA 
JAM ’EAGLE BRAND” TUOJ KAIP 

TIK TAVO PIENAS SUSTOJA.

R AND
(CONDENSED MILK)

EAGLE
yr? švarus, saugus ir gausus maistas, prireng
tas specialiai kūdikių maitinimui. Lengvas 
prirengimui—ir jūsų kūdikio viduriai ji suviš* 
kins lygiai taip kaip jūsų pačios pieną

Pajieškau savo dėdžių Jurgio ir 
Antano Jestramskų, Suvalkų rėdy
bos, Seinų valsčiaus, Švientažerio 
parapijos, Mikiėių kaimo. Jų seselė 
Viktoria Blažonienė iš Mikiėių kai
mo. taipgi nori su savo broliais su
sirašyti labai svarbiam reikale. Ro
dos. kad jie gyvena Brooklyn. N. Y. 
Jau bus apie 30 metų. Amerikoj. 
Meldžiu atsišaukti arba kurie apie 
juos žinote man pranešti šiuo adre
su: (13) i

APSIV ĖDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės nuo 23 iki 26 m., be 
skirtumo tikėjimo; aš esu vaikinas 
20 metų. Platesnes žinias suteiksiu 
per laiškų. Su pirmu laišku malo
nės prisiųst fotografijų. Vyrai lai 
nerašinėja. 
Fony V. Vayloni Z-igier, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
••■rba našlės. Aš esu 30 metų našlys, 
turiu 2 vaikus, moku gera amatą, 
uždirbu gerai. Norinčios arčiau su
sipažinti rašykit šiuo adresu:

Joe Kūne
Gen. Delivery., Detroit Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, tarpe 26 ir 29 metu. Aš 
esu 29 metų. Tzii atsišaukia tokios 
merginos, kurios moka atskirti gerų 
nuo blogo. Milinėios taikų ir sutin
kančios imt civilį šliubą lųi tuojau at
sišaukia 'šiuo adresu: (12,

A. Raudonis
7 Liberty St., Amstcrdam, N. Y.

Adresas

The Borden Company
Bcrdcn Building Yvrk

Vardus

Iškirpk šį kuponų DABAR — ir pri siųsk ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI musų knygų, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ. kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje 0K>»

■

Atsisveikinu su visais draugais 
Amerikoj, nes išvažiuoju j Lietuvą 
kovo 17 dieną.

Kaz. Paulevičius
< hestnut St.. LauTencc, Mass.

Lietuviškus Bolius l’laycr Pianam 
nadarom ir parduodam VVhosele ir 
Letai!. (13)

Jonas B. Ambrozaitis
332 So. 2-nd St., Brooklyn. N. Y’.

DIDŽIAI SIS IŠRADIMAS ŠIOJE 
Gadynėje — The Duples Plaukų Kil
pinio mašinėlė. Tik susišukuok piau- 
kus, ir tuom pačiu laiku nukerpa 
Lengviau n-'gu skustis. Gvarantuoja, 
kad sučėdysit daug pinigų kožną me- 

Ir vaikai gali ją ,'arvot. Verta $5. 
Sampelis prisiunčiamas užmokant 
persiuntimą už $2. Išsirašyk šiar-

J..MAYER
P. O. Box 64, Stoughton, Ma.ss.

/

t
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KORESPONDENCIJOS. bNbvUUJ ,f«ma rAKSUMMMM
________ , . . v. . j . . I l.U) akiŲ žemes, p*>ra arklių, 1

SCOTTVILLE. MICH. fcas dieną buvo girtas. Savo 
Karė už "munšainą.” pareigų jis pradėjo visai 

Nepersenai tarp dviejų nepaisyt, ir miestelio maje- 
vietos farmierių iš vienos ras nuėmė jam ] 
pusės ir šerifo iš kitos ivyko ženklą, 
gana smarkus susirėmimas jau tarėsi 
už ”munšainą.” Istorija to vietos, 
susirėmimo, trumpai paša- Tą vakarą, kada atsitiko 
kojant, yra šitokia: 'žmogžudystė, Malinovskis

šerifas su trimis savo pa- nuėjo Zubos karčiamon ir 
gelbininkais užpuolė du lie
tuviu farmierių: Urboną 
ir Rakauską. Jisai norėjo 
padaryti pas juos kratą ir 
konfiskuoti visą "munšai- 
ną,” o jo išdirbėjus areštuo
ti. Pirmiausia jie apsilankė 
pas J. Urboną. Čia šerifas 
paliko du savo pagelbinin- 
ku, o su trečiu nuvažiavo 
]>as Rakauską. Įėjus šeri
fui Į stubą ir paaiškinus 
tikslą atsilankymo. Ra
kauskas užkomandavo še
rifą eiti laukan iš jo namų, bandė Žolkovski savimi už- 
šerifas pasakė, kad jis jo dengti, likos peršautas^)er 
komandos neklausysiąs ir petį. Sakoma.kad Mąlinov- 
parodęs ”warrantą”, nuėjo skis turėjęs du revolveriu 
daryti kratą. Netrukus še-ir abudu iššaudęs. Jis da- 
rifas surado keliatą butelių bar kaltinamas žmogžudys- 
su "štofu” ir atsinešęs i vir- tėję, ir veikiausia bus pa- 
tuvę davė pagelbininkui kartas, 
nešti i automobili. Bet Ra
kauskui pagailo savo ’ pro- 
cos” ir iis užstojo šerifui 
duris, o Rakauskienė tuo 
tarpu Įsidrąsinusi nutvėrė 
"pokeri” ir pradėjo nepra
šytus svetelius vaišinti. 
Prasidėjo tikra karė, nuo 
kurios daugiausia nukentė
jo "munšainas”, nes visos 
bonkos likosi sudaužytos. 
Svečiai spruko laukan, o 
narsioji Rakauskienė, pasi
griebus gesinę paipą, paskui 
juos. f .
vo griebtis už revolverio,'

davė

t “SOSTO AKYVEIZDOJ“
 j i Vieno veiksmo puiki tragedija. Min- 

. „...v arklių, kar- tis ‘‘"ta iš rusų kalbos. l^tmi
kiaulės, vištos, farmos įrankiai, tinkama perstatyti lietuvių valcaruo- 

gu taip visi kataliku kores-i™
gėlės kaina 25c. Reikalaudami kny
gučių kreipktės šuo adresu; (12) 

, P. Mikšis
85 Short St. Lawrence. Mass.

bas visai nežinojo. Jau jei- į vės.

pondentai meluoja, tai ne
nuostabu, kad jie pradeda 

i policijos j visuomenėje užuojautos ne- 
Miestelio taryba i tekt ir bijosi, kad tik apie 
prašalint ji nuo į juos kas nesužinotų-neknl-

! lietu. Tokiems korespon- 
dentams patartina užsiimi 
kitokiu darbu, o ne kores- 
kondenc-ijas rašyt, jeigu tei
sybės jie negali parašyt.

Toliaus kalbama apie ko-i 
būt 
ki-

* daržinė, _ T
ninkai, 60 sieksnių (cords) sukirstu 
:ietų malkų pardavimui, 300 bušelių 

bulvių, 100 bušelių komų ir lt. Pla
tesnių žinių ga*.?sit rašydami pas: (12 

l.eo M arti n. PittsfiekL N. H.

FARNOS! FARNOS! PAŠPORTAI

rado tenai daugiau girtų 
lenkų. Tie pradėjo ji erzin
ti, kad jis jau netenka poli
cijos ”čino." Malinovskis 
tuoj šoko muštis.

I
kią ten "špygą.” 
korespondentas ir

Gal 
rodė

Lietuvių apielinkėj. Kurie norit 
>irkti ūkę, aš gabu jums parodyti, 
uri parsiduoda ir kur savininkas 

jyvena. Jeigu jus norit pirkt nuo 
avini n ko, o ne nuo to, kuris iš to 
lyvena. tai rašykit man, kokio bran
dumo ir didumo norit pirkti.

Joe Geriba (15)
Box 142, Scottville, Mich.

Kiekvienam lietuviui važiuo
jančiam TėvymJn pagelbėsim 
išgauti pasportą i 3 dienas.

Vienas seniuje sau špygą, kad pa- 
jo "rodakų.” būtent Žolkov-; fodyt savo "didvyriškumą" 
skis, vožė jam stiklu Į nur n* paskui gaut užuojautos 
kaulę ir patiesė ji ant že-Į tamsunėlių tarpe, 
mės. Malinovskis nuo že-l ’ 
mės nesikeldamas išsitrau
kė revolveri ir pradėjo šau
dyt. Žolkovskis. patalky- budu pamokyt 
tas šuviu krūtinėn, krito1"'” 
negyvas. Novickis, kuris

’ARSIDUODA FARNOS

SIUNČIAM PINIGUS LIE
TI’VOK TELAGRAFIšKAf!
Pard uod a m e i. A1V A K O R T ES 
AKT VISI’ PORTU STAC‘1 \I 
| LIETU V y BE PERSEDi.MO

Angliakasių mitingas 
Shenandoah’ryje.

Ashlando anglų dienraš
tis praneša, kad Shenando-i 
ah’ryj buvo sušauktas aną
dien visuotinas tos apielin- 
kės mainerių mitingas ap-] 
tarti algų klausimą ir už
protestuoti prieš ”open 
shop” agitaciją, kurią kapi
talistai varo po visą Ameri
ką. Bet ką susirinkusieji 
maineriai tais klausimais 

[nutarė, laikraštis nepasako, 
šerifas priverstas bu--jjs pabriežia, kad Pily- 

revolverio, i Pužauskas iš Lošt
kad apsigynus nuo narsios ęreek sava kalboje jjasmer- 

i kęs I. W. W. uniją. Kiti 
(kalbėtojai irgi 1..1------
isindikalistus.
| Susekė tikrą ”blauzdinę.” 
j Shamokine policija su- 
Įėmė tūlą česlaucką, kuris 
medinėj savo kojoj nešiojo 

l degtinę, žmonės dabar sa
ko, kad buvo tikra " blauzdi- 
nė.’’

.1 Sandaros pirm. P. žiuris 

.'turėtų pareikalaut atsaukt 
1 toki šmeištą, arba kitokia 
i...j.. _ ”Darbinin-
ko" korespondentą. Beto. 
tasai "Buvusis prakalbose” 

i aimanuoja apie Lietuvos 
; laisvę ir sako: ”Liudna, kad 
laisvamaniai laukia Lietu
vos neprigulmybės pripaži-1 
nimo tik tam. kad galėtų 
kunigus smaugti.” Vadina
si. kaip patsai mėgsta ir no
rėtų smaugti, tadJr kitiems 
bando tai primesti Bet nei 
vienas tikras lietuvis, trok
šdamas Lietuvai laisvės. I 
nieko nemano smaugti, 
i^aisvė visiems turi būt vie
noda. i

ii ________ ___________ __
Karma 125 akru, biznis daromas 

I š pieno, viena inailė nuo pramonin- 
I co miestelio ir vieškelio, 11 melžia- 
Į nų karvių, 7 telyčios, 1 arklys, vi- 
Į okios mašinerijos ir padargai, jei- 
I ’U iš pieiM būna $200 per mėnesi.

iskas randasi pirmos klesos stovy; 
eras setas bildingų. Kaina $7,800.
Farma 112 akrų, biznis iš pieno ir 

ištų.randasi apie 4 mailes atstume* 
uo geležinkelio, pusė mailes r.uo 

’ieškelio; puiki S ruimų stuba su ši- 
jma -r vandeniu, gera barnė, už- 

I :varos dėl 20 galvijų, pilnas setas 
įašinerijos ir padargų. 11 karvių, 6 
elyčios, 1 bulius, 1 kiaulė, 2 arkliai, 
50 vištų, vištininkas de! 500 vištų. 
Caina už viską $8.000.

Farma 65 akrų, 25 akrai apvaly- 
^r dirbamos, visa kita ganyklos ir 

niškas. 9 ruimų stuba, virtuvėj van- 
luo. 4 pečiai; geras skiepas, barnė 
17x60, pertvaros 8 galvijams ir 2 ar- 
.liams; 3 karvės, 2 arkliai, 40-50 viš- 
ų. visokia mašinerija. Šitų farmų už 
okius_ pinigus, negautumėt niekur 
\aujoj Anglijoj. Rašydami reikalau- 
’it farmų Buletino, kuri gausit dv- 

ka,‘ . , (15)
Racmc’s Farm Agency 

Danielson . Conn. ;

Tūkstančiai lietuvių siunčia 
pinigus ir važiuoja Lietuvon, 
kodėl ne jus? Rašykit tuoj:
LUTI. TR.1VEL burka u

136 Kast 42nd Street, 
Kew York. K. Y.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $2.45.

Sandarietė.

farmerkos. Po ilgo mūšio 
Rakauskai turėjo pasiduoti 
ir pasiūlė šerifui 150 dol. 
ant ”ugadų^. Bet šerifo bu
tą "kietaširdžio” ir jis atsi
sakė ”ugadas” daryti.

Tuo tarpu kiti du šerifo 
pagelbininkai "darbavosi" 
pas Urboną. Kol šerifas 
nuo Rakausko farmos siu 
grižo, jie turėjo konfiskavę 
jau nemažai ”munšaino”. 
Bet pats Urbonas tuo tarpu 
pabėgo. Kol šerifas nuvežė 
”štofą” Į Scottville, du jo 
pagelbininkai pradėjo vy
tis Urboną. Jiems buvo 
lengva sekti jo pėdomis, nes 
buvo sniego. Pasiviję apie 
keturiaą mailes pagavo ir 
parsivedė ant farmos. Tuo i 
tarpu sugrįžo iš Scottville I 
šerifas. Į tą laiką atėjo pas: 
Urboną ir Rakauskas. Kuo-; 
met šerifas paskelbė, kad 
jis Urboną areštuoja, Ra
kauskas už jį užsistojo ir. 
prasidėjo nauja karė. Še
rifas ir pagelbininkai buvo 
priversti griebtis už ginklų, 
kad privertus Urboną su 
Rakausku pasiduoti — ir 
tiedu pasidavė. Dabar Ur
bonas su Rakausku tupi už 
grotų, o šerifas skaito mė
lynes. kurias Rakauskienė 
su "pokieriu” jam uždėjo.

Scottvillietis.

PHILADELPHIA, TA. 
Kunigėlis mušeikas 

agituoja.
Jau tiek toli musų "dūšių 

ganytojas” nužengė, kad 
bažnytėlėje iš sakyklos 27 

į d. vasario pradėjo vyčius 
agituot, kad tie eitų sanda-i 

jriečių mušt, jeigu šie plaka- 
jtus dalys pas bažnyčią, 
į kam, girdi. sandariečiai 
i per savo prakalbas 16 d. va
sario Tautos Fondą kriti
kavę ir katalikams aiškinę, 

i kur ir kokiem tikslam jų 
aukos sunaudojamos. Jeigu 
vyčių kumščios negelbės, 
tai policiją šauks, kad tie 
savo didžiausias buožes pa
naudotu. (Puiki doros ruo- 
kvkla!) 0 tuos katalikus, ku
rie buvo tą dieną ant s?.n-j 
dariečių prakalbų, kunige- ■ 
lis visus prakeikė ir išpa-; 
žintin nepriimsiąs. Dabar
tie "prakeiktieji” juokiasi, 
ir visi ketina prie Sandaros- 
prisirašyti, nes čia jiems; 
bus pigiau prigulėt, negu! 
prie parapijos, ir čia jų nie 
kas nekeiks, nemulkins ir 
prasilavint yra progos. Dar 
daugiau tokių prakalbų, tai 
Philadelphijos sandariečiai 

visą bažnytėlę su kun. ir 
gaspadine i savo rankas pa
ims. Ot, ir bus brolybė ir 
vienybė!
"Darbininko” koresponden

tas meluoja.
"Darbininko" No. 24 ap

rašoma aukščiaus minėtos 
prakalbos kokio ten "Buvu
sio prakalbose” ir kalbama 
apie Sandaros pirmininką, 
buk jisai tą dieną Philadel- 
phijoj kalbėjęs. Tai yra 
kerštas, kad inkriminuot 
Sandarą. Korespondentas 
turbut buvo kerštu apja- 

cijos viršininkas Malinov- kęs, kad nežino nei kas kal- 
skis pradėjo girtuokliauti ir bėjo. Sandaros pirmininkas

IŠ PENNSYLVANI.IOS 
MAINŲ.

Kruvina tragedija Kulp- 
monte.

Kulpmonto miestelyje 
lenko Zubos karčiamoj Įvy
ko anądien kruvina trage
dija, kurios pasekmėj vie
nas žmogus buvo užmuštas, 
kitas sunkiai sužeistas, o po
licijos viršininkas Malinov- 
skis (irgi lenkas) a ręst uo
tas ir uždarytas kalėjime 
kaipo žmogžudys.

Užmuštas žmogus vadi
nosi Franas žolkovskis. Jis 
paliko žmoną ir penketą 
mažų vaikų.

Sužeistas vadinasi Jonas 
Novickis; jis turi peršautą 
petį.

Visa tai atsitiko taip: 
apie 10 dienų prieš tai poli-

DORRISVILLE, ILL. 
Mielaširdingas darbas.
S. L. A. 1G kuopa savo su

sirinkime, laikytame 30 d 
sausio, vienbalsiai nutarė 
sušelpti Andrių Bukauską 
kuris jau devintas mėnesis 
guli ligonbuty. Apsirgo ji 
sai iš priežasties sunkaus 
darbo. Laike susirinkimo 

kritikavę suaukauta 30 dol. Beto is 
rinktas kuopos komitetas 
j>erėjo per stubas ir surinko 
18 dol. Visi lietuviai auka
vo, atsisakė tik vienas karš
ias katalikas ir didelis kei
kūnas Jokubauskas, saky
damas, kad ligonis yra lais
vamanis ir bažnyčios prie
šas. 0 pats begėdis Joku
bauskas užmiršta, kaip a- 
nais metais mes, laisvieji 

į žmonės, ji šelpėm, kuomet 
jis mainose buvo sužeistas. 
Tai šitaip už mielaširdingą 

'jam-darbą jisai atsimoka.
Mainerys.

■

Red. Atsakymai.
šventam Petrui. Jūsų ko

respondencija netilps. Para
pijiniai reikalai "Keleivio” 

skaitytojams mažai terūpi.
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DYKAI 
KATALIOGAS.

Jeigu norite sutaupyti ?3.00 
ant poros čeverykų, tai parsi- 
traukit musų kataliogų. (121

The IVaterbury Mail Order 
Corparat ion.

502 S. Wilson Street, 
WATERBURY, CONN.
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TĖMYKIT GERAI.
Pati žmogaus prigimtis patraukia 

prie gražaus daikto, o ypatingai prie 
gražaus paveikslo. Taigi dabar no
rėtumėm supažindinti tamstą su mu
sų naujais išdirbtais paveikslais 
(portretais), kurie yra padaryti am
žinai; nesupliš, nenušus ir nesusi- 

• daužys. Jeigu tamsta norite įgyti 
tokį didelį gražų paveikslą, prisiųs
kit savo paveikslą. Mes išimsim vie
ną, jeigu randasi grupoj. Bus taip 
padarytas, kad galėsite pastatyti ant 
komodos arba pakabinti ant sienos. 
•Jam nereikia nei stiklo, ntei rėmukų. 
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 kuriu galėsi 
pamatyt Lietuvos miestus, kaimus, 
tvirtoves. Kaina 5c. viena: 6 už, 25c. 
Mažiau pačta nesiunčiam. kaip f> at
virutes. (11)

Juozas Bakšas
P. O. Box 331, 140 Penabscot St. 

Rumford, Me.

i

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 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti bile aptiekoje. Apart to, 
yra daugybė gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
kožnam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽUKAITIS (35)
451 Hudson avė, Roehester, N. Y.

FARNOS! FARNOS!
Lietuviai! Nelaukite ir nemislykite 

’gai pakol jūsų centai išsibaigs, nes 
ioji bedarbė neaprubežiuota. Krein- 
itės pas mus ūkininkus, mes jums 
irigelhėsim nelaimingoje bedarbėje, 
•as mus yra geriausią akiu pirkti ir 
lainyti ant stabų. Rašykite tuojaus 
as mus, mes duosime pilnesnius ir 
eisingus paaiškinimus. (15)

A. J. PAUL1CK
R. R. 3. Bos luO. Aledford. WLs.

FARNOS! FARNOS!
’irkit farmaš didžiausioj lietuviu uki- 
.inku kolonijoj, kur jau yra apsipir- 
<ę 400 lietuvių. Tai yra didžiausia 
ietuvių ūkininkų kolonija Amerikoj. 
•Jorintieji pirkt farinas ir apsigy- 
ent tarpe savo tautos žmonių, rei- 
alaukit farma kataliogo, ten rasit 

>ilna aprašymą didžiausios lietuviu 
olinijcs. (13)

J. A. ŽEMAITIS'
K. 1, Fountain, .Mich.

FARNOS! FARNOS!
Dabar geriausias laikas Dirkti far- 

na§. Mes turime labai gerų farmų už : 
>igią kainą, visokių, didelių ir mažų. 1 
Kainos nuo $1,500 iki $20,000. Didu
mas nuo 5 akrų iki 700 akru. Ateik ir 
■.pžiurėk jas. Rašvk angliškai. (12)

HENRY DE.MBO
7 School st., Tel. 244, Danielson, Ct.

HENRY F. MILLER & SONS 
PIANO CO.

Kiekvienas, kuris turėjo 
progt) grajinti ant ROJA
LIŲ F. Mil.LERlO PIA
NŲ FIRMOS, tas gerai ži
no, kad jie nesulyginamai 
gesni už kitus.
Taipgi žino kad toji Fir
ma gyvuoja 60 metų.
Bet ne skaičius metu ją 
padarė garsia po visą Eu
ropą ir Ameriką, bet jos 
gerumas.

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

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

Parduodami musų ROJALIŲ daugelį, mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai.
Henry F. Miller Sons Piano Co.

395 BOYl.STON" STREET, BOSTON, MASS.

Į
»

Generaliai Agentai dėl CENTRALIKES ir RYTU EUROPOS
NORTH GERMAN LLOYD

Joint Service with

i 
J

I

I1

•it* čirkšta tūkstančiai moterų sa 
pasitenkinimo rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisinsk $2,45 su sa
vo antrašu. Taipgi mes turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisu. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH & CO., Dept. $14, 
CHICAGO. ILL.

I Dr.A.Christian
Į SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir abelnu ligų, lan
kysis Norvvoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir
PETNYČIOMIS

nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEK OJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST,
BOSTON, MASS.

Paari ginkite nanjo——

Rnffles
Su užregistruotu vaisbaženklia Sur. Valst. 

Patenku Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybes šiame vaiate idėtos, 
sn priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskana pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytąja*, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
aiaiypatai.

♦
Aptiekose 
parsiduoda 
po€5e.arba 
atsiuskit* 
75e., tad 
atsiusime 
perpaite 
tiesiog ii 
laban- 
torijoe.

FARMOS!
parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi- 
rano valstijoj, tiesiog nuo pačių savi- 
linkų. I-'armos gyvenamos ir negyve- 
lamcs. Platesnių žinių klauskite per 
aiška. idedant marke už 2 centu.

(19) 
TONY ZABELA

P. O. Bos 1. Lake Co. Peacock, Mich.

PARSIDUODA FARNA
50 akrų žemes, 25 akrai dirbamos, 

,uiki 7 ruimų stuba. barnė, vištimn- 
:ai, 1 arklys. 2 karvės, kiaulė, 60 viš- 
ų, šienas, padargai, vežimai, virtuvės 
>ečius ir stubos rakandai. Parsiduoda 
ik už $2700, ir tik $1000 į mokėt. (11) 

Mrs Minnie M. Milligan 
Danielson, Conn.

Katinai 
rrikalaa- 
kite. 
šitokio 
pakelio. 
Biorekite, 
kad balą 
IMKARO

Iš NEW Y ORKO be persėdimo TIESIOG |
BREMENA IR DANCICA

S- S. ANTIGONE išplauks 19 Kovo ir 7 Gegužės 
S. S. SI SQl’EANNA ” (i Bal. ir 21 Gegužės
Kreipkitės i Pasažierių Pepart., 45 Broadvvay, New York arba 
SS St-te st . Boston. Mass. arda Vietos Agentu.

1 Uarnbur^ AmericanLine
J k Tiesiai iš NEW YORKO J HAMBURGĄ
— ' m_______:___ . _•____• . • z-. . *- —jj) Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis Centralines Europos 

X i
JjĮspkfuks iš )
Ž) New Yorko j
•ii ’

iIii

S. S. ’MOU.KT CLAY”
Ketverge. KOVO 31

S. S. ’MOUNT CARROLL-
Ketverge, BALANDŽIO 7 1 nuo Pier No. 7 X

North River I'
Nuo- 2 vai. po pietų j Į 

“HANSA (buvęs į ;

’.nrv uariaivis v» ce,k i klk'j-
6 lovom ant šių visų garlaivių. Specialiai valgo- * » 

________________________ U 
_______________________ i! 

NEW YORK CITY ! •

Potam reguliariai kas sąvaitęišplauks garlaivis
Victoria Luise) ir nauji garlaiviai, kurie dabar būdavojami.

Garlaivis ’MOUNT CARROLL” Garlaivis ’ .MOUNT CLINTON“ 
Garlaivis “BAYERN’* Garlaivis ”WUERTEMBERG”

Ruimai su 2, 4, ir ( _ , . ______ __ ..
mieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui ruimai ir pasivaikščiojimui 

deniai . visas tas patvarkymas trečios klesos pasažieriams.
Reikale rašykit bile vienam mu su autorizuotam agentui arba

39 BR0ADWAY ! _
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BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
42 ________ _______________ NEV- Y CRK N Y

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO
Per LIRA V A Arba H AM BURGA-EITKUNUS

Laivai išplaukia kas 
14-tą dieną, 

pašto laivai išplauks:— 
“ESTONIA“ BAL. 27 

S. S. POLONIA GEGUŽES 11

į LIETUVA
Dideli dviejų sriubų

S. S. POLONIA KOVO 30
“LITUAN1A“ BaL. 13

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

Naujiena Moterims ir Merginoms! 
I0S bž labu žemą kaną 
Ar jus kada nors turėjot proga ma
tyti šitokias puikias naujausios ma
itos kortinas, kaip čia illiustruota. 
kurios bus gražus ornamentas jūsų 
languose? Jos yra visai naujos ma
dos ir jų padabinimai 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 speeialę kainą tik už 2 dol. 95c. 
už porą. -Jeigu jus užsisakysit 4 po
ras, tai sučėdysit $1.50, nes mes Jums 
atiduosim už 10 dol. :>0c.

Sis specialis pasiulymas tesis laivai 
trumpa 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 3Oc. 
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 speciali pasiūlymą. Aš
siunčiu Jums 30c. stampomis už persiuntimą. Likusius užmokėsiu, kuomet 
kortinas aplaikysiu.
Vardas ........................................................................................................
Adresas .......................................................................................

Miestas ir Valstija ..................................................................................
Pilnas užganėdinimas gvarantuojamas arba pinigai grąžinami.

II
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Tiesioginis perp laukimas tarp

NEW YORKO ir HAMBURGO
Labai paranki kelionė Lietuviams ir Rusams.

Dideli moderniški garlaiviai išplauks sekančiomis dienomis:
MINNF.KAHDA MANCHURIA MONGOLIA

31 d. Kovo 14 Balandžio 28 Balandžio

Trečia kiesa is New Yorko į Libavą................... $132.00
Trečia kiesa iš New Yorko j Eytkunus............. 130.00

Trečios klesos pasažieriams y ra duodami valgiai su patarnavimu 
dideliams valgomam kambaryje. Moterims ir vaikams rezervuojami 
kambariai sa klasetais. w

Kreipkitės į Kompanijas ofisą 84 Statė st., Nev York arba į vietos Agentas.

ŠVEDUOS AMERIKOS LINUA
24 STATĘ STREET NEW YORK, N, Y,

Greitas keleiviams patarnavi- T.iAnnill 
mas iš New Y'orko per Goten- , 
bergį, Švediją, j ir Rygą

S.S. Drottningholm išplauks 24 KOVO-MARCH 
Laivas STOCKHOLM išplauks 21 APRIL BAU

Trečia kiesa į LIEPOJŲ ir RYGĄ $145. Karės taksą $5.
Trečios klesos pasažieriai gauna puikins kambarius po 2, 4, C į kam
barį. Dėl tikietą ir informaciją apie pasportus, kreipkitės prie vieti

nių Agentą. - —
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[Ką žmones rašo iš Lietuvos. į
LAIŠKAS Iš KAUNO ‘
"Keleivio" Redakcijai.
Kaipo senas ‘ "Keleivio" 

skaitytojas, prašau patal
pinti šiuos kelis žodžius.

Gaudamas Amerikos laik
raščių, stebiuosi, kaip toli 
nuo tikro Lietuvos gyve
nimo įsivaisdinimo yra ne- 
kurie Amerikos lietuvių 
laikraščiai. Teisingesnių 
žinių apie Lietuvą dažniau
sia galima užtikt tik "Ke
leivyje" ir "Sandaroje”. 
Minėtus laikraščius 
tuvos žmonės noriai 
to ir džiaugiasi, kad 
rikos lietuviuose yra 
nių laisvų nuo 
lietuvius apsėdusio kleri
kalizmo. I _ ‘ ____
suidiotėjusių bolševikpalai-ibet ūžtai 
kių klikas.

Žmonės, kurie gauna pro-!įima pirkt ir žiponų. 
gos išsprukt iš bolševikų skepetaičių, 
"rojaus" Maskvos, mauna i ir "svederių, 
Kauną kiek pajiegų turi, i Kuomet

'jiems pristačiau ir mane’ 
paleido. Sekmadienio rytą 

i turėjau keliauti į Kauna iri 
■ stoti tarnystėm ' 
j Tai matai, drauge, kaip 
j Lietuvoj "mobilizuoja" nau-į 
‘ jokus ir kaip su jais elgiasi, j 
[Jeigu bus galima, perduok; 
šį mano laišką laikraščiui 
"Keleiviui", kad perspau- 
dintų. Lai sužino Amerikos 
lietuviai, kaip elgiamasi su; 
tais Lietuvos-žmonėmis, ku
rie nepriklauso "krikščio
nių-demokratų” partijai.

Tavo Draugas

Ar nori susipažint su visų tautų Dievais'? Jei nori, < 
perskaityk knygą

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO 
SENOVĖJE?

Kaina $1.00; audimo apdarais $1.25. 
Gaunama "Keleivio”' Redakcijoj

255 Broadway, So. Boston, Mass.

X

valdžią, kuomet rūpinosi 
apie Žukauską, Žukauskas 
turėjo tą pačią vietą. Taigi 
lai "Darbininkas" nemulki
na savo davatkų, buk jo 
"reikalavimai pildosi." Nie
kas čia jo "reikalavimų" 
nepaiso. Jeigu "D-kas" 
skelbtų ir reikalautų, kad 
davatkos tiek ir tiek petra- 
grašių sudėtų, tai tie reika- 
■avimai gal ir išsipildytų, 
bet Lietuvos valdžia tiek 
jaučia brostvininkų organo 
stenėsi, kiek linksta Broad-

IR VĖL PAVASARIS 
ATĖJO.

Štai pavasaris ir vėl atėjo.- —y    >
wav tunelis, kuomet per jį Su juo ateina ir puikus zie- 
eina brostvininkų organo du mėnesiai. Bet viskas tu- 
"didvvris" - administrato- ri dvi pusi.

rius... , . l

Reikia pastebėti, kad perti 
, klerikalų bendrovę siųsiu “ 

ir nepatekusių i daiktų daugelis negavo, 
___ 1 tos bendrovės 

! krautuvėse Lietuvoje ga- 
k ir 

, ir audeklo, 
ir batų, etc.

------ B ______- nekurie siuntu-
Kas tik išspruksta iš Rusi-'šieji daiktus parvažiavo i

.ietuvą ir susekė klerika-

Lie- 
skai- 

Ame- 
žmo- 

dogmų

I

jos, visi ją keikia: vadina Li ‘ 12
latrų ir razbaininkų valdo- liškos bendrovės šunybes— 
ma šalimi. ?T*X . -. - . » ~
vikų atstovas Akselrodas 
pasakoja, kad kuomet Mas
kvoje kalbama apie Lietu
vą, tat bolševikų seilės var
va: ištolo suvuodžia darb
ščių Lietuvos žmonių pasi
gamintą maistą.

Tie Amerikiečiai (dau
giausia per Kanadą atvykę 
rusai), kurie iš Amerikos 
vyko Rusijon (nekurie val
džios lėšomis) kaipo roiur. 
—jau perėję latvių sieną 
susirūpina. i

Rusų atstovybės Kaune 
ir Rygoj, kaip tik sutinka 
iš Amerikos atvykusius "to- 
variščius," tuoj paima jų 
dolerius ir išduoda bolševi
kiškus pinigus "i 
dnia". O kuomet " 
čiai” pasiekia 

'matuška Rusiją _____7_____
komisarai išrevidavoja, is- draugo iš Lietuvos šitokį 
krato, ir suradę daug pini- laišką: 
gų, kad ir bolševikiškų, su- Sveikas, mielas Drauge! Po 
grįžėlius pavadina ’burzu- dg-0 laiko aš ir vėl gavau 
jais” ir viską atima. Jei progą parašyti jums keletą 
kam pavyksta atsispirti žodelių, bet šiuo tarpu jau 
prieš komisarus, tas gauna rašau ne kaipo civilis, bet 
teisę dasigabent iki namų kajpo Lietuvos kareivis. 
10,000 bolševikiškų rublių, šiuos žodžius aš rašau bu
kas Lietuvos pinigais reiš- damas ant sargybos artile- 
k?a aPJe auksinus, o Ame- rijos skyriuj ir noriu jums 
rikoniškais neišeina nė vie- papasakoti, kaip mane "mo
no dolerio. bilizavo".

Tai toks likimas patinka I Tai buvo 15. gruodžio, 
darbininką sugrįžusį į Ru-kaip pas mane nakčia atvv- 
siją! ko du milicijantai ir pradė-

Paragayę "rojaus" saldy . j0 smarkiai belsti į duris, 
bių, jie bėga kur juos akys Paklausėm, kas ir ko reika- 
neša, bet komisarai neleng-. įauja. Atsakė, kad atėjo 
vai išleidžia, o papirkt juos mane areštuoti. Suarešta- 
nevisi gali (mat komisarus Vo ir nakties laike nuvarė į 
geriausia papirkt brilian- —rr— 
tais). Rubus ir baltinius 
važiuojantieji į Rusiją A- 
merikiečiai Lietuvoje ar 
Latvijoje išsiparduoda, nes 
kuris į Rusiją Įsiveža dau
giau negu trejis marški
nius, tas paskaitomas "bur
žujum" ir jau seka "tova- 
riščeskos" bei "komunistiš
kos" "rospravos"...

Ot, tuos dalykus turėtų'

Net pats bolšej tat žinomas šnipukas R. vos 
įspėjo pasprukti Amerikon. 

Amerikoje skelbiama, 
kad Am. liet, visuomenė per
ka "Fordus" Lietuvos val
džiai, bet Lietuvos valdžia 
nė visuomenės organizaci
jos jokių "Fordų” nė kito
kių automobilių iš klerikalų 
negavo, o klerikalai čia da
ro biznį aplupdami žmones 
už vežiojimą pasažierių ka
talikų pirktais automobi
liais. Tik prispirti klerika
lai vieną automobilių buvo 
priversti paskolint šaulių 
sąjungai.

Tai tiek tuo tarpu.

po kursu Kaip mobilizuoja Lietuvos 
"tovariš- jaunikaičius?

"rojų" —tą! _____________________
—tei} Ju.os rence, Mass. gavo nuo savo

Julius Savinčius iš Law-

milicijos butą. Ten turėjau 
pratupėti iki 10 vai. ryto. 
Paskiau pašaukė mane 
prieš komisiją, kur buvau 
priimtas i kariumenę.

Priežastis mano arešto 
buvo ta, kad apskričio vir
šininkas ponas Kerpė turė
jo garbę parokuoti mane 
daug senesniu, negu mano 
pasas rodė. .Bet svarbiau- 

----- —..— ------ ijSia mano arešto priežastis 
žinoti Brooklyno komunis- tai ta, kad aš ne "krikščio- 

'■ nis demokratas" ir skaito- 
"bdševikas."

I

Pavasario ligos į 
taipgi sugrįžta, ypatingai 
Įvairus pilvo nesmagumai ■ 
romatiški skausmai ir t.L) 
Todėl kiekvienam vrii rei~! 
kalinga iškalno apsirfapintii 
geromis gyduolėmis, kaip, 
tai= Trinerio Karčiuoju Vy-| 
nu, Trinerio Linimentu ir į 
kitomis Trinerio pagelbin- 
gomis gyduolėmis. Iš visų 
Suvienytų Valstijų kraštų 
ir Kanados musų kostume- 
riai rašo mums apie gerumą 
musų gyduolių. Ponia Anna 
Wilkosz rašo iš East Sel- 
kirk. Man. Capada, Vasario; 
13: "Per ištisus šešis metus 
aš kentėjau nuo Įvairių pil
vo nesmagumų, vienok Tri
nerio Kartusis Vynas pra- 

Ponas' S. J. 
Molik iš South Amboy, 
J. rašo: "Tikėkit man, 
jau senai bučiau buvęs 
braomo sterblėj, jeigu 
Trinerio Kartusis 
Jūsų aptiekorius ir

šalino viską ’.
N. 
aš 
A* 
ne L 

Vynias”.^ 
vaistų 

pardavėjas turi šias gyduo-lę 
les.— Joseph Triner Com-I$ 
pany, 1333—45 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem!’’

Kūdikiai mėgsta ji t 
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

BAMBINO
yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia-per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda p</50c. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiarae tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenee it 35th Street, Bcrough of Srcokfyr, Yorfc City Į

Pinigai į Lietuvą
Kapitalu $1S,000.(MM1M

įsiteigti 1M1.

tyrinsiąs ofisas 
Amricaa Eiąress Cww

SS iTMiny, Ntw Tirt

•Ėi 
iii 
iii

*7^! j ■

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čiu ligų ? Salutaras Bitteris. Aš pei 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyl 
ir suvalgytas maistas suteikdavo
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po kratine, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl sSVo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria de) 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis 
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
$1.50. Galima gaut geresnėse aptieko
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS DRUG CHEM. CO. 
1707 Halsted Su, CHICAGO. ILL.

Užlaikom žoles nuo visokių ligų.
Šitą apgarsinimų turėtu nerskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

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

Sngražinti 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 $1S.OOO.OOO.OO 
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 musų ofisai

Naudokite musų "Dolerinius 
Money Orderius" išmokėjimams 
pinigų ir persiuntimų Amerikoj 
ir Kanadoj. Parduodame viso

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

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

AMERICAN EXPRESS CO.
65 BROADWAY, NEW YORK, N. Y.

I
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Prašalinkite Slogą su

CASCARA feF OUININE

tuojantis organas, tuomet___
nustotų kvailinęs savo skai- mas kaipo 

j ! Mat, tarnavau Darbininkų
Profesinėj Sąjungoj kaipo 
sekretorius. Taigi, iškolio- 
jęs ir išmėgdžiojęs mane ; 

ninku laikraščiai. Jų apsi- ponas Kerpė turėjo garbę ; ; 
-------- "----- —----- pažymėti- mane ant šauki- ; ‘ 

idėjomis ir melavimai perimo lapo, kad turiu būt už-[; 
akis stovi žemiau visokios'darytas, iki busiu pasiųstas ‘i 

Kaunan, žinoma, ponas ko-[I 
mendantas ir nesnaudė, bet'I 
tuojaus pasiuntė mane nuo-[I 
vadon, kur turėjau tupėti I I 
iki antros dienos ryto. An- I 
trą dieną pašaukė mane ant I 
tardymo. Nors daviau sa- ! 
vo prirodymus, jogei nesu ; 
jokis bolševikas ir gyvenu ; 
po tikrais dokumentais, bet ;

tytojus!
* ♦ ♦ X -

Daug juoko Lietuvoj pa
daro patekę į čia brostvi-

šarvavimas nepildomomis

kritikos, bet apie tai miniu 
dėl to, kad Amerikos lietu
vių tarpe vis dar yra da
vatkų, kurios jų "biznį’’ re
mia. •

So. Bostono brostvininkų 
organas klykia, kad Lietu
vos valdžia išklausė jo bal
so ir gen. Žukauską pasky
rė vyriausiu armijos vadu.
Juokai, . daugiaus nieko! vistik valdžia tuomi nepasi- 
Juk kuomet brostvininkų' ganėdino ir pareikalavo liu- 
organas piemeniškai burna-dijimo "atsakančios ypa-
ja Joną Vileišį ir Lietuvos tos". Tokį liudijimą

Pasportai i 
Lietuvą.

Mes parūpiname greitai 
PASPORTUS

su Latvijos vizų keliauti
I LIETUVA 

važiuojantiems per Libavą 
tiesiog iš New Yorko.

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

Čekius išduodame j Lie
tuvių Komercijine Banką 
Kaune.

Pinigai važiotis su savim 
neparanku.

International Bankers 
Company

103-5 SALĖM ST., 
BOSTON, MASS.

Įseigta 1880 m.
1

ANO
G r i p ? 3

FCR _
Colds, Congks •<Op/jV

Užleistas šaltis yra Pavojingas
Neatsiduok likimui. Turėk tuos pavyzdingus 
dėl pirmo nusičiaudėjimo.

Prašalina šaltį į 24 valandas— Pegelbsti. 
Gripą į 3 dienas—Geras nuo Galvos skaudėjimo.

Quininas šitokios formos nepadaro efekto galvoje—Cascara yra ge
riausias paliuosavimui Tonikas—Nėra Mi"donų Hills’o vaistuose.

VISI APTIEKORIAI JUOS PARDUODA.
• • N

La

vaistus |m> ranka

V -
Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!

•e.
rcr.matiškų 

nei:ralgi- 
apšMbinio, nik-

erėjimo, raumenų 
uvarginimo ir i^rer- 
::i pašalini m u i 

ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos c raugas 
suteikia neapkainuo- 
jamą pagalbą.

?a:n-Expelleris 
yra naudojamas, su
virtum per 50 metų, 
beveik visose pasau
lio valstybė

Nuo
skausmų, 
jos,
s

1:

Kiekvienas aptie- 
korius p a r d u o <1 a 
Pain- Expellerį. Ta - 
čiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokiu kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri
kuotų.

35c. ir 70c. 
už bonką.

V

F. AD. RICHTER & CO., 
3rd Are. & 35<k St., 
Brooklya, New Tark

I
..Telefone: Malden 873-W. CHELSEA 16»1-W.

DAKTARAS S. C. PAVLO

Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Penzos gu
bernijos ligonbučio ir Odesos ligoninės. Specialistas-chirurgas ir 
veneriškų ligų.
CHELSEA. MASS., 142 BROADWAY.

■> MALDEN, MASS- 356 FERRY ST.
*y Priėmimo valandos: nuo 10-11 ryte, nuo 6-8 vakare.i

&

i
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Mokinkis Angliškai Namie!
LENGVA IŠMOKTI

28 Lekcijos buvo $10 Dabar $5
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS; GROSIME JUMS PINIGUS.
Nėra geresnio budo už šj kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti. Jis yra lengviadsis, greičiausis ir tikriausis būdas išmokti visą 
anglų kalba namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet turi 
viską atminti. Jos perstoto dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- 
singumas kiekvienos eilutės, kiekviej žodžio spaudžias į mokinio minti su 
tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kol visko neišmoksta. Išta
rimas angliškų žodžių it vertimas lietuvių kalbon taipgi yra praktiškas.

Šis kursas susideda iš 28 gražiai atskausdintų ant geros popieros lek
cijų. Pirma lekcija susideda iš 8 dide'.ių puslapių -r-visos kitos iš 4 didelių 
puslapių. / .

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

ką už jūsų atsakantį mokinimą ir populiariškas lekcijas jūsų metodos. Jū
sų mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi ačiū ir už konsu- 
liasiją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augs
ią pagarba Joseph Kijauskas, Norristown, Pa., July 11, 1917.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėję 
po $10 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. Atminkit, 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. Įdėk markią už 15c. de! iškaščių prisiuntimo 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 
atgal už trijų (3) dienyno apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus, šis 
kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10, bet tamsta dabar turi progą 
gauti jį už $5.15 su markėmis. Naudokis šia proga. Prisiųsk pinigus šian
dien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk "Money Orderiu" šiuo 
adresu: __ (12)

v ' K BEN. WAITCHES
•• 4456 SG. HERMITAGE AVĖ.. CHICAGO. ILL
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C114A BUS duodama 
$l,Wv DOVANOMIS

SO# DOVANU NUO $100.00 IKI $1.00
___________________________* - - ■— ,■ 1________ —

Už teisingiausj aprokavimą sumos doleriais ir centais 
Rinkėjai Legal Štampų ♦

Bus apdovanoti laike atpirkimo Le«a< Štampų Kovo 
mėnesy, 1921.
Pagelbėjimui padarymo tikro aprokavimo šios sumos 

gauk bile krautuvėj, kur duoda Legal Štampas, statemen- 
tą, parodanti kaip $1,233.899 buvo išmokėti laike trylikos 
mėnesių.

Už teisingiausius šios sumos aprokavimus, prisiųstus 
iki Kovo 25 dienos, sekančios dovanos bus duodamos:

dovana .... $100.00
59.00

. 25.00

. 10.00

Pirma 
Antra 
Trečia 
Ketvirta
Penkta, šešta, septinta, aš
tunta. devinta ir dešimta $5.

Kitos 290 dovanų — pilna 
knygelė Legal Štampų, ku
rios vertė parduodant $2.50. 
Kitos 200 dovanų — pusė 
knygelės Legal Štampų, ver
tės ...............................$1.00.

Gauk pilnus nurodymus kaslink šio kontesto BILE 
KRAUTUVĖJ, kuri duoda l>egal Štampas arba šios kom
panijos ofise.

Kontestas baigiasi Kovo 25, 1921.

MERCIANTS LEGAL STAMP CO
453 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.ROOM 803

K



v j sibus prakalbos, parengtos
LSS. 71 kuopos. Pradžia 2 vietines žiniosvai pietxi Kaibės Ke V1VUUVU jeivio„ lx?daktorius s Mį_

Iš socialistu darbuotės. chelsonas.
Socialistų Partijos sky

riai Bostone ir apielinkėse 
pradeda smarkiai darbuo
tis. Visur rengiama prakal
bos, prelekcijos, varoma 
smarki agitacija už Sociali
stų Partiją, prirašoma dau
gybė naujų narių. Beto, de
dama pastangos atgaivinti 
pakrikusius laike suskaldy
mo partijos skyrius ir tver
ti, kur tik galima, naujus.

Pastaromis dienomis tapo 
suorganizuoti nauji ir per
organizuoti seni skyriai šio
se vietose: VVeymouth, Nevv 
Bedford, Lavvrence ir Wor- 
cester. Organizuojama šiose 
vietose: Maynard, Loveli, 
Bridgevvater ir Fitchburg. 
Draugas August Claessens 
važinėja po Mass. valstiją 
su prelekcijomis apie Socia
lizmą.

Manoma, kad už trumpo 
laiko Amerikos Socialistų 
Partija turės vėl tiek narių, 
kiek ji turėjo prieš pat jos 
suskaldymą.

ČAMBRIDGE. MASS. 
Didelės atmainos 
Cambridge’uje.

Juozas Mitrikevičia, ze-•juuz-a^ .uiu męviuia, 
ras dainininkas ir teatrų lo
šėjas, išvažiavo i Lietuvą.

K. Sidabras, kuris erzino 
klerikalams nervus, apleido 
Cambridge.

P. Bartkevičia, žinomas bizni." 
biznierius, kuris per ilgus 

i metus turėjo krautuvę po 
į No. 877 Cambridge St., da
bar tą krautuvę jis pardavė 
K. Urbonui, o pats išvažiuo
ja i Lietuvą.

Musų kunigas ligšiol ša-l 
vo parapijonams nuolat aiš
kindavo, kad "Kristus yra j 
musų generolas, męs kuni
gai, aficieriai, vyskupai ( 
pulkauninkai, o jus, žmonės 
tai avelės.” Dabar jis paė
mė kitą temą: pradėjo agi
tuot prieš Lietuvos Piliečių 
Sąjunga. Esą, toji Sąjun į 
ga yra negera, nes ji remia 
Lietuvą.

Dar turiu priminti, kad 
musų kunigėlis nesenai tu- 

_ ,rėjo truputi nesmagumo.: 
Salome- buvo Ve kaip: kalėdoda- 

kurių LSS.^ kuopa sta*.mas jisai užėjo i vieną stu- 
ibą ir, kaip paprastai, atki
šo visiem.- bučiuoti kryželi. 
Visi namiškiai subėgo ir, 
noroms-nenoroms. bučiuo
ja. Vienas iš to būrio sėdi 
ir neina bučiuoti. Kunigas 
tuojaus suriko: "Na, o tu 
ar žydas, kad kryželio ne
nori bučiuoti?” Jaunas vy
rukas S. J. ramiai atsakė: 
"Kunigėli, neužsipuldinėk 

j ant žydų, nes tu pats juos 
garbini. Juk kristus irgi 

, ar ne?” Kuni- 
tuojaus pra-

: Sudruliiia šimtus tūkstančių kūdikių. 
Eordens Eagle Brand Condensed 

pienas sustiprino ir pagelbėjo i4au- 
l.lėti daugiau kūdikių, negu koks 
r.ors kitas tam tikslui prirengtas 
maistas.

Gail Borden pirmutinis sutaisė ši- 
t«. punkų maistą gerovei kūdikių 
x irš 60 metų atgal, ir dtibar jisai 
prigelbsti motinoms auklėti kūdikius. į 
tuo tarpu kaip jokis kitas maistas < 
r.ėra taip gerai kūdikiams pritaiky- 1 
tas. ' ' . . -

i š ame laikrašty ant penkto pusią- ni? namas. 14 kambarių. Gas ir toile- 
pio jus rasite apgarsinimu Bordens la* kožnos šeimynos. Remiu at- 
i agle Brand Condensed Miik. Iš- ?®ša $38.00 į mėnesi. Parsiduoda už 
kirpk kuponą ir pasiųk jį Borden j ^d.300.
Companijai, o jie prisius tau dykai j RONBURY. 3 šeimynų meilinis na- 
v;sas informacijas, kaip šiuo pienu nas. 11 kambarių. Visi įtaisymai. Nė- 
maitint kūdikius, taipgi prisius Kny- ra šilumos. Remia atneša $56.00 į 
j ą ”Vaikų Laimė”. ■ mėnesį. Kaina $4,000.

SO. BOSTON. 11 kambarių medinis 
namas dėl 3 šeimynų. Turi įtaisymų. 

- Kendų atneša $50.00 į mėnesį. Kaina 
' $5,500.

DORCHESTER. Du mūriniai namai 
po tris šeimynas kiekvienam name. 
5-6-6 kambariai. Visi įtaisymai. Sie- 
am šiluma. Piazai. Parsiduoda už 
$19,000.

PER ANTANO J. KUPS
ČIO AGENTŪRĄ.

332 Broad*ay, So. Boston. Mass.
Advokatas F. J. Bagočius, pirko 23 
šeimynų mūrinį namą ant \Varren st. 
Roxbury, Mass.. labai gražioj vietoj, 
su vėliausios niauos įtaisymais, gari- 

' ne šiluma, janitoriaus patarnavimu, 
| ir elektros šviesa. Remiu ateina S2!.- 

’ ” ' ” Tai
o gal ir 

visoje Amerikoje, katras turi tokius 
' gražius namus. Po advokato F. J. ik.,- 
' gočiaus per tą pačią agentūrą pirko 
Jurgis Likas tris 3-jų šeimynų 
medinius namus Dorchestery su vė
liausios mados įtaisymais, assessyti 
po $8,000 kiekvienas namas. Vieną 3 
šeimynų medinį namą Dorchestery 
pirko Juozas ParčausKas. S. Schul- 
man pirko namus su 3 storais h 11 
šeimynų. Visi įtaisymai. Vertės $10,- 
000. P. Jokubor.as 3 šeimynų namą 
Dirchestery už $8.200. Taipgi Josepn 
Lyons iš Dorchesterio 3 šeimynų n 
rną South Bostone už $3.800.

STEBUKLINGAI AUGA.
Mes galime drąsiai sakyti, kad nū 
kitos lietuvių Agentuvos Amerikoje, 
katra taip greita: butų išaugusi kaip 
A. J. Kupsčio Agentūra į taip trum- į 
pa laiką^ nes dar nėra trįs metai kaip j 
ji gyvuoja, ir su kožna diena neapsa- į 
kytai biznis kyla, tai dėl užganėdini- 
nto kostumerių yra reikalinga 15 
agentų. Darbas Bostone, South Bos
tone, East Bostone, Dorchestery, 
Rrightane, Cambridege. ir Jamaica 
P!a:n. Mylinti gerą darbą su gera už- 
mokestimi atsišaukit tuojau pas

ANTANAS J. KUPSTIS 
332 Broadvvay, So. Boston, M;

I

I

REIKALAUJU PARTNERIO.
pr.>t'i>gan> lietuviui su $40o gera- 
. ......... Kreipkitės po num. 857 
Cambridge st, E. Cambridge. Mass.

G Eit BĮ A M1EJ1 LIET U V1 AI
Parsiduoda gražiausia vieta 

piknikų arti prie upės. Paranku 
v-iž uol. Arti prie karų. Netoli 
Bostono.

Lūhuaman Real Eslale Association
125 Broadvvay, So. Boeton, Mass. 

Phcne So. Boston 1859-W

dėl 
pri- 
nuu

Parduodu deginimui malkas
F. P. Manwell & Co. 

l?0 A St, So. Boston. Mass.
Tel. So. Boston. 175

J. Kupstis
332 BROADVVAY. 

SOUTH BOSTON, MASS..
GROCERNE, POOLRUI- 

MIS IR BEKARNE 
TUOJAUS TURI BITI PARDUOli. į
RONBURY, MASS. 3 šeimynų, medi-

IĮ

i

GERA PROGA . . . - _
Parsiduoda bolinė su penkiais sta- ; ”°O > metus. Kainuoja S150,000. 

ais. Biznis išdirbtas gerai, netoli pirmutinis lietuvis Bostone, 
nuo Broaduay. Priežastis pardavimo 
— savininkas turi kitą bolinę ant 
Broadvvay. (11)

323 ■ Broadvvay, So. Boston. Mass.

Kas yra "Salomėja"?
Bostono lietuviai pradėjo 

įdomauti, kas yra 
ja” I .
tys scenoje 9 balandžio?

Vieni sako, kad Salomėja 
buvo Lietuvos kunigaikš- 
čiutė, ištekėjusi už lenkų 
karaliaus Boleslavo; kiti 
vėl tvirtina, kad ji buvo len
kė. ištekėjusi už Lietuvos 
kunigaikščio ir Įleidusi i 
Kauno pili kryžeivius. Du 
lietuviai net laižybų ėjo iš 
penkių dolerių dėl šito klau
simo.

Tuo tarpu Salomėja ne
buvo nei lenkė, nei lietuvė, buvo žvdas, 
Ji buvo Herodo podukra, susigėdo i 
labai graži mergina ir labai įėj0 kalbėti apie kitką. • 

Syki pas He-i g g kovo, 2 vai. po pietų 
čia atsibuvo prakalbos, pa- • 
i-engtos Lietuvos Piliečių f 
Sąjungos. Kalbėjo p. Liut- f 
kauskas iš. New Yorko.'f 

| Kalbėtojas iš jo geras, bet 
. Neturi 

supratimo, kada užbaigti 
Prisirašė tik 10 na

rių. Jeigu p. Liutkauskas Į f 
laiką butų pabaigęs kalbėti, f 
tai 
giau 
kalbėjo trumpai, bet storai. 
Publikas buvo labai daug. (

Parsiduoda stuba. ant šešių fami’i- 
i jų. po šešius rumus, su gesais ir 
i ' anomis. Parduosiu už $13,500. Iten- 

<los atneša $160 Į mėnesį. Sutikčiau 
įmainyti ant farmos. (11)

P. Remeikis
20 Coluntbia St. Cambridge, Mass.

i į

FAUNOS! FARMOS!
225 akrai, apie 100 akrų dirbamos 

! žemės, kita ganykla ir gero
25
nes
*a:,

)'er . . 
pumpuot dėl

. miško
krai. Stuba 9 kambariai. 3 bar- 
visokios mašinerijos ir padar-

7 karvės. 2 arkliai. 30 vištų, so- 
tik dėl savęs, vanduo šaltinio 
paipa teka i kubilą, nereikia 

pumpuot dėl gyvulių, diktas upelis 
teka per ganyklą ir yra visokių žu
vų. prie plento, 2 mailės i miestuką, 
parduoda už $4,900.
, Platesniu žinių ir kitokių farmu 

klausk pas
A. Žvingilas

26 Broadvay So. Boston, Mass.

Į

Severos Gyduoles užlaiko 
Šeimynos sveikata.

._____________ .____ c

gera Šokikė, 
rodą buvo daug svečių ir 
išsigėręs Herodas paprašė, 
kad ji jam pašoktų, ir pri
siekė, kad jis jai duosiąs ko 
tik ji iš jo reikalaus.

Kada ji pašoko ir Hero- agitatorius blogas.

f i
f Isivalykite savą kraują. <

Dabar jums reikia pavasarinių gy- J 
duobų. Nuo pasekmes budo gyve- ;

neturej;mo gaivingą oro ir per stoka j 
vaikščiojimo, jusu organizmas tapo 
apsunkintas, virimas maisto nušilo- ' 
tuntas ir sąnariai kiek tiek neveiki.

nima laikė žiemos, užsilaikimo vidui, •[ 

t ii

j
das paklausė, ko ji už tai < 
norės, ji pareikalavo švento j^iba 
Jono galvos. Herodas ne
norėdamas laužyt prisieką, 
liepė nukirsti šventam Jo
nui galvą ir atnešti ją sida
briniam bliude Salomėjai.

Taip sako biblija. Pagar
sėjęs rašytajas Oscar Wilde 
parašė apie tai scenišką vei
kalą. Savo laiku tas veika
las pridaiė Amerikoj daug 
triukšmo, nes Salomėja tu
ri šokti prieš Herodą be
veik nuoga, todėl kada "Sa
lomėja" pasirodė judamuo
se paveiksluose, kai kurių 
miestų majorai nenorėjo 
leisti ją rodyt.

Lietuviu scenoj "Salome-

DIDELIS KONCERTAS!
J. Bagočius, o Salomėjos— 
Anna Fisher, gabi aktorka 
ir šokikė.

Lošimas bus So. Bostone, 
Lietuviu Salėj, 9 balandžio 
vakarą.

evera’s 
Blodal

ai butų prisirašę daug dau- f 
iau. Advokatas Bagočius T

Venta, t
L

Reikalinga Bookeeperka 
lietuvaitė, mokanti doubk- 
s.ntry svstemą, turinti bent 
metus patyrimo, mokanti 
lietuviškai ir angliškai ra
šyti, lai atsišaukia tuojaus. 
Z. S. 255 Broadvay, So. Bos
ton. Mass. A

vadintas Severo Kraujo 
yra tam tikras atmainą 
vaistas, kuris duos r.au-

(pirmiau 
valytais) 
padarąs 
dingą atmainą, teip reikalingą jusu 
sysiemė. Pagelbės sutaisymu ne- 
naturanško stovį irgeibes regulavi- 
me organizmo. Tikras vaistas dėl 
gydymo odos išmetimu. Prekė 
$1.25. Aptiekuose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Miko Petrausko Koncertas.
Pirmas komį). Miko Pet

rausko koncertas po sugri- 
žino iš Lietuvos bus ne
dėlioję, 10 balandžio kaip 
8 vai. 15 m. vakare, Steinert 
Hali, 190 Boylston st. Bos- 
ton’e. Apart paties p. Pet-I 
rausko, šiame koncerte da
lyvaus pagarsėjęs čelistas 
p. Weber ir žymus pianistas 
p. Hanis. Patartina, kad 
Bostono Lietuvių draugijos 
bei organizacijos tą vakarą 
nerengtų jokių susirinkimų.!

Po to koncerto kompozi
torius važiuos i Chicagą, ir 
17 balandžio ten duos kon-į 
vertą, (’hieagoje jis pasi-1 
liks iki balandžio 24; tą die
na diriguos "Birutės” sta
tomą veikalą ”Vestuvės.”

Lietuvos našlaičiams šelpti ?
Rengia Liet. Studentų Kliubas 

SUKATOJE,

19 d. Kovo-March, 1921
Pradžia 8 vai. vakare.

LIETUVIŲ SETAINEJE,
_ ir Silver St., So. Boston. Mass.
Gerbiamą lietuvių visuomenė!

! šis koncertas yra rengiamas, 
kad sukėlus šiek-tiek pinigų su- 
šelpimui nelaimingų, benamių, 
betėvių Lietuvos našlaičių. Vi
sas pelnas nuo koncerto bus pa
siųstas Į Lietuvą, "Lietuvos Mo- 

i terų Globos Komiteto Vaikų-
Naslaiėi ų Prieglaudai.”

Programą išpildys šit daini
ninkai:

P-nas J. Varaitis,
P-nas Br. Simonaviėius,

P-nas V. Jankins-Jankauskos,
P-lė 
P-lė 
P-lė

p*

I

Prakalbos Cambridge'iuj
At inanči2m nedėldieny, 

20 kovo, Cambridge’iuj ai

Anna Fisher,
M. Monikaitė,
P. šarkaitė.
Pianistai Solistai:

P-lė E. Stankaitė, 
P-nas F. Spencer. 
Akoir.ponuos p-lė L. Gannan. 
Kalbės adv. F. J. Bagočius 
Visus kviečia atsilankyti

Lietuviu Studentu Kliubas. I

« i

■
į

Tek S. B. 2488.

t 
•
i 
t

-c
Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentu greitai išmo
kinu grajir.t. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius muzi- 
kaiiškus darbus atsakančiai. 
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.
26 SCHOOL ST. 

CAMBR1DGE. MASS.
Tel. Cambridge 7322

* , , » T T — ,---- , ,

Tek S. B. 2488.

; Į Dr. J. C. Milus Siyioiir
i ' LIET U VYS
A Gydytojas ir Chirurgas.
3 3B6 BROADVVAY,
5 SO. BOSTON. MASS.
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TeL Beach 6933

DR. N. M. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENERI8KL’ 

LIGŲ.
VYRU IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WAS111NGTON ST. ’ 

BOSTON. MASS.

Tel. Haymarfce: 4164
Gyvenimo Tol.: Cambnag. SOM.

DR. AL HDERKIEMCZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

N<!O 1 iki 3, nuo S iki 7;S0 
šventadieniais nuo 10 iki 1

*1 CANAL SI, BOSTON.
Ronm 215 ir 21A

Mon-

c 
I 
t 
I 
I 
i 
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t 
I 
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Parsiduoda Spaustuvė 
į 10 dienų laiko, nes sa
vininkas važiuoja Lietu
von. Spaustuvė vertu 
$700.00. dabar persiduos 
už $200.00. Nepraleiskit 
progos! Ofiso vieta - 58 
Ames St, gyvenimo vie

ta 18 Intervale st, 
tello, Mass.

C. J. Matutis.

|ii
<!

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

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

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

69 CHAMBER ST, BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite 

ant 100 Salėm str, kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi 
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu e 
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau 3 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingu Ii- ą 
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- v 
ten;. Dielių iš Lietuvos ir ivairiu šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM ST„

iriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- JI 
i.” t •— colr,, l— —„i,,. vi.. t..„r ,J

BOSTON, MASS.
i

Boston National Bank

i

MES KVIEČIAME JUMIS 
I’RADET SAVO TAUPYMĄ

NARYS FEDERALES REZERVO SYSTEMOS.
!«»»» ................ ............... .

Jus atrasite, kad šitas bankas yra modemiškas, 
šių dienų bankas, pastovus ir stiprus, kuris yra pa
sirengęs patarnauti jums kiekviename reikale.

MUSĮJ TAUPYMO SKYRIUS
i

ant padėtų pinigų 
moka nuošimčių i

MUSU UŽRl BEŽIO SKYRIUS
Turi tiesioginius susinėsimus su Lietuva per 
Direction der Disconto-Geseilschaft. Kaune; 
Litauische Iki n k fuer II audei und Industrie, 
Kaune.
Mes siunčiame pinigus j visas dalis svieto ir į 

Lietuvą su didžiausiu pasisekimu.

BOSTON NATIONAL BANK
161 Hanover Street 

BOSTON, MASS.

- ■
RANKA VISIEMS ŽMONĖMS

5%

South Boston Trust Co
Įsteigta 1891 m.

474 BROADH AY, SO. BOSTON, MASS.
ELIOT SKYRIUS:

235 TREM0NT ST., kampas Eliot st., BOSTON. MASS.

TAI YRA STIPRIAUSIS, SAUGIAUSIS IR PARAN
KIAUSIAS BANKAS LIETUVIAMS PADĖJIMUI 

SAVO PINIGŲ.

Šioje Rankoje yra sudėję suvirs 11,000 depozitoriy tau
pymo skyriuje ir suviršum 2,000 dejiesitorių Komercijos 
(čekiu) skyriuje.

Už padėlius, paskutiniu 
laiku yra mokamas

Procentai prasideda su paskutine diena kiekvieno mėnesio 
DEPOSITŲ YRA VIRŠ $3,600.000.00.

Mes turime savo šėrininkais dideli skaičių žymių Lietu
vių. Taipgi yra lietuvių direktorių ir lietuvių darbininkų-
VIENINTELIS BANKAS BOSTONE, KURIS ATSTO

VAUJA LIETUVIUS.

LONGINAS BLIN1S

GARDŽIAUS1S IR SVEIKIAl SIS GĖRIMAS

JIS padarytas iš Įvairių GYDANČIŲ Šaknų ir Žolių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

dirgsnius ir suteikia ramų miegą.
TORAH GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.
Vartokite TORAM, c persitikrinsite kiek jis priduos 

Jums sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST., CAMBRIDGE, MASS

............ net.
5 procentai.
10 procentų

20 procentų

Valdžia apmoka freii į 
imant visą karą į bile vie
tą Suvienytų Valstijų, jei
gu yra daugiau 20 mylių 
i uo išsiuntimo vietos.

OLSELIO KAINOS
yra nurodytos apačioje. .Jos duos Jums suprati
mą, kiek jus galite sučėdyti savo pirkiniuose.

CORNED BEEF IIASH
1 svaro kenai .................. 15c. už
2 svarų kenai .................. 30c. už

CORNED BEEF
No. 1 kenai ...................... 15c. už
No. 2 kenai ...................... 27c. už
1 s vairi kenai 
6 svarų kenai

keną 
kerų

GARDŽIAI VAKARIENEI lytingose dienose, skalbimų dienose ir netikėtuose susitruk- 
dymuose; tas jums sučėdys daug laiko ir nereikės vaikščioti po marketus.
JŪSŲ ŠEIMYNA taipgi džiaugsis CORNEDBEEF ir CORNED BEEF HASH—grynu 
namų valgiu, kuris yra skanus, sveikas ir priimnus, ir ’eikalauja tik mažo pritaisymo. 
GASPADINFS. Jus esate užimtos saugojimu vaikų, namų darbais, todėl yra labai geru 
daiktu užpildyti jūsų pentrės lentynas su tais skaniais valgiais dėl jūsų parankumų.

Nusipirkit nuo jūsų krautuvininko šiandien
KARĖS DEPARTAMENTO

CORNED BEEF IR CORNED BEEF HASH
Taipgi PAM1SLYK1TE apie Sutaupytą!
APRŪPINKITE Jl'SŲ Kamaras su tais ekonomiškais valgiais. Karės Departamentas 
tankiai leidžia pardavėjams po visą šią šalj parduot šias mėsas pigiai.
Nueikit pas .JŪSŲ Krautuvininką šiandien. Jeigu jis netur savo sandėlyje Comed Beef 
ir Corned Beef Hash, sakyk kad jis užsakytų tuojaus.

Užpildykite Jūsų Pentrės Lentynas dėl Lytingų Dienų 1

keną 
keną 

. 18c. už keną 
$1.01) už keną

NUMUŠJMO SĄRAŠAS.
Nuleidimas ant visų perviršyjančių pirkinių ke- 
nuotų mėsų po Lapkričio 15 d, 1920 yra duoda
mas sekantis:

$250 iki $1,000 ......................
1001 iki 2,500...........................
2,501 iki 4,00, ..........................
4,000 ir daugiau,....................
SUKRAUTIMO PIRKIMO NULEIDIMAS.

Kada pirkinys siekia $50,001. numušama 21 pro
centai; kada pirkinys siekia $100,001, numušama 
28 procentai; kada pirkinys siekia $500,001, nu
mušama 32 procentai; kada pirkinys siekia 
$1,000,001 ir daugiau, tad numušama 35 procen
tai.
MAŽIAUSIAS ORDERIS PRIIMAMA UŽ $250.

PIRKITE REISAIS

Kares Departamento tonuotas Masas

Orderiai turi būt siunčiami į Depot 
Ouartermaster'j sekančiais adresais;
Brooklyn, N. Y., 59th St. and First 

Avė.
Boston. Mass.. Army Supply Base.
Chicago. 1)1.. 1819 W. 39th St. 
Atlanta. Ga., Transportation Bldg. 
San Antonio, Tex.
San Franciseo. Ca'if. •

CHIEF, SURPLUS PROPERTY 
BRANCH.

Office -f Ihe (Juartermaster General, 
Munition Bldg- Washington, D. C.


