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Vrangeiis Įsteigė 
naują “valdžią”.

ŠITAS JUODAŠIMTIS 
TIKISI V ĖL GRĮŽTI 

RUSIJON.

NEPAVYKUS UŽPUOLI-Prekyba taip Amerikos• * /-.i • • • . •• Vfc •• !• f

ELTOS ŽINIOS. .y *
Apie lenkų užpuolimą ant 

Širvintų.
Kaunas. 17—IŠ-kovo nak

tį 30 lenkų kareivių įėjo į ne* 
utralinę zoną. Musų sargy
biniai nuvyko ištirti dąlyką.

Susitiko lenkus Širvintų 
mieste. Lenkai paėmė į ne
laisvę 3 kareivius ir ten pat 
žvėriškai sušaudė. Sužinota,' 
kad visa lenkų kuopa buvo 
atvykus į Paširvintės dvarą 

į iš kur 30 lenkų nuvyko į 
: Širvintų miestelį, apiplėšė 
keletą namų ir pabėgo. Mu
sų vyriausybė ruošia ener- 

I gingą notą dėl to.

Vyliugystė nepavyko.
_ ________ __________ Kaunas. 20 d. kovo pulki- 
irankis; jeigu jis nenuvvks, ninko B. bare lenkai atsiun- 
tai nacionalistai tuomet ga- tė į musų 
lės apskelbti kita sultoną, i prašydami atvykti į Užulė- 
Jie sako, kad juos jau pri- ją. Keturi musų kareiviai su 
pažino Francija, Italija iri sargybos viršininku nuvyko 
Sovietų Rusija, todėl jie ge-! sužinoti, ko lenkai nori. Na
rai stovi ir gali valdyti visą į toli nuo Užulėjos. jie susiti- 
Turkiją. Senas sultonas pa- i ko su 8-niais lenkų karei- 
siliko be žmonių.
LENKAI RATIFIKAVO 
TAIKOS SUTARTĮ SU 

RUSIJA.

UŽTAISĖ TURKŲ SUL
TONUI SLĄSTUS.

Turkų tautininkų Seimas 
Angoroj nusiuntė senosios 
valdžios sultonui pakvieti
mą, kad jis atvyktų Anato
lijoj šitas pakvietimas pa- 
statė sultonų j tokį padėji
mų, iš kurio visai nėra išėji
mo. Jeigu jisai nuvyks Ana
tolijoj kurių valdo Kemalo 
vadovaujami tautininkai, 
tai jis turės likti aklas jų

Bet francuzų reakcininkai 
jau nebenori duot jam 

pinigų.
Paryžiaus žiniomis, gene

rolas Vrangeiis, buvęs juo
dašimčių armijos vadas 
Kryme, dabar įsteigė Kons
tantinopolyje naują "Rusi
jos valdžią." Tuo budu jis 
nori palaikyti buvusią Kry
mo armija, kurią dabar 
francuzų karinė valdžia no
ri išsiųsti Brazilijon ar kur 
kitur, kad ji galėtų pati sau 
duoną užsidirbti, nes mai
tinti ją francuzams per- 
brangiai atsieina.

v Paryžiuje išleista prane
šimas, kad francuzų pripa
žinimas Vrangelio valdžios 
pietų Rusijoj pasibaigė su 
ta diena, kaip bolševikai jį 
iš Krymo išvijo, ir Vrange
lio kareiviams pranešta, 
kad jie buvusio savo genero
lo įsakymų daugiau nebe
klausytų. Mat francuzų ka
pitalistai ant jo dabar labai 
pikti. Jis juos netik apvylė, 
bet ir nuostolių daug prida
rė. Užlaikymas pabėgusios 
jo armijos Turkijoj į penkis 
mėnesius Francuzijai lėša- 
vo jau 200,000,000 frankų. 
Tiesa, francuzų valdžia už
grobė visus jo turtus, kokių 
jis buvo Rusijoj pavogęs, 
bet tas da nepadengia nei 
ketvirtos dalies tų ekspen- 
sų, kuriuos francuzų reak
cininkai jo juodai avantiū
rai yra išleidę.

Francuzų valdžia sakosi 
dabar maitinanti buvusią 

•Vrangelio armiją tiktai 
"žmoniškumo motyvais va- 
duodamosi," tečiau nebega
linti laikyt ją ant turkų že
mės, nes'tas priešinga tarp
tautiniams įstatymams ir 
prie to da stato į pavojų 
Konstantinopolį, nes tie 
tūkstančiai rusų, kantrybės 
netekę, gali kada nors sukil- 
ti ir Vrangeliui vadovau
jant užimti Konstantinopo
lį. Mat, francuzai buvusių 
savo "draugu” jau nebepa- 
sitiki. Todėl jie nori Krymo 
armiją atimti iš po jo inta* 
kos.

Francuzų valdžia pažy
mi, kad apie 1,000,000 rusų 
juodašimčių, kurie pabėgo 
nuo revoliucijos, dabar yra. 
susispietę Lenkijoj ir pasi- 1 
daro tenai sau pragyveni- • 
mą, nereikalaudami sveti
mos pašalpos. Tokiu pat bu
du, ji sako, buvusi Vrange
lio armija galėtų pasidaryti 
sau pragyvenimą kitur, 
ypač Brazilijoj, kurios val
džia sutiko priimti apie 20,- 
000 rusų laukams dirbti.

Tiesa, tie kareiviai galėtų 
grįžti ir Rusijon, nes Mask
vos valdžia paskelbė, kad ji 
jiems dovanoja užtai, ką jie 
tarnavo Vrangelio armijoj, 
bet francuzų reakcininkai _______________
nenori jų Rusijon grąžinti. jj0 rytuose ties Izmidu.

Chicagos priemiestyj, Ci- 
ceroj, šeši ginkluoti plėšikai 
buvo užpuolę banką pereitą 
sąvaitę. Užpuolimas, įvyko 
tuojaus, kaip tik bankas at
sidarė iš ryto. Plėšikai atva
žiavo automobilium. Penki 
jų įnėjo į banką, o šeštas, 
kaipo šoferis, pasiliko lauke 

Amerikos Darbo Federa- automobiliuje, kurio moto- 
cijos pirmininkas Gomper- ras bėgo visą laiką. Banditų 
sas kreipėsi į valstybės se-vadas tuojaus priėjo prie 
kretorių Hughes’ą (ištark kasieriaus Vitkovskio klėt- 
Juzą), prašvdąmas jo "f ak- kos ir atkišęs revolverį lie
tų apie Rusiją.” Atsakyda- Pė jam eiti j banko užpaka- 
mas į tą paklausimą, ponas ” ” ' ’ 
Hughes atvirai pareiškia, 
kad pakol Rusijoj bus sovie
tinė tvarka, patol tarp Ru- 

i sijos ir Amerikos negalės

^ir Rusijos negalima.
J - _

NES RUSIJA NEGALI 
UŽMOKĖT Už PREKES. 

Taip sako Suvienytų Valsti
jų valstybės sekretorius 

Hughes.

vadas tuojaus priėjo prie

^revba laiška lbuti jokių santikių’ nei P°U‘ Sargy DU I?lSKą, Hnin n oi aVnnnmmin

viais ir vienu karininku. Be
sikalbant, lenkų karininkas 

: išsitraukė revolverį ir sušu- 
ko: "rankas augštyn!" Mu- 
sų sargybos viršininkas ta

is Varšuvos pranešama, po lenkų poručninko sužeis- 
kad Lenkų Seimas jau rati- (tas, bet nenusigando ir šovė 
fikavo taikos sutartį su Ru- į į jį atgal. Lenkų kareiviai 
sija. Tuo budu karė tarp tų tuojau pabėgo, palikdami 
dviejų valstybių skaitosi ■ savo poručniką užmuštą, 
jau visai pabaigta. Taikos j Kovo 20 d. kairiajam baro 
sutartis buvo padaryta ir (sparne, Druskininkų ruožte, 
pasirašyta Rygoje 18 kovo. į lenkai buvo atidarė artileri- 
Bėgiu 30 dienų ji turėjo būtijos ugT1j, gaudymo tikslas ir 
ratifikuota. Bolševikų vai- priežastis nežinoma. Šauta 
džia ratifikavo ją 22 kovo, o salvos ir 3 atskiri šūviai iš 
Iš Ukrainos, kuri'toje sutar- armotų.
tyje taip pat dalyvauja,'
da nėra jokios žinios. I Francuzai kiša savo nosį.

Šita sutartimi Sovietų į Pagėgiai. — Eltos kores- 
Rusija atiduoda Lenkijai 3,-; pondento pranešimu, pasku- 
000 keturkampių kilometrų . tiniuoju metu visa panemu- 
žemės apie Minską ir pačioj 
Rusijoj, o Ukraina atiduoda 
Lenkijai plotą Polesijos. Be* 
to, Rusija su Ukraina sutin
ka užmokėti Lenkijai 30/ 
000,000 rublių aukso ir pa- 
liuosuoti ją nuo visų senos 
Rusijos valstybės skolų. Vi; 
sos tris pasižada paliuosuoti 
visus politinius kalinius ir 
pasižada nevaryti priešin
gos agitacijos viena prieš 
kitą.

LIETUVIŲ VAIKAI NO
RĖJO IŠDINAMITUOTI 

GELEŽINKELĮ.
Shenandoah’rio "Herald" 

rašo, kad Girardvillėj buvo 
areštuoti du lietuvių vaikai, 
H. Nisiunas, 17 metų am
žiaus, ir Juozas Švenčiunas, 
16 metų amžiaus, nes juod- 
viejų elgęsis sukėlė geležin
kelio sargo nuožiūrą ir pa
darius pas juos kratą, at
rasta daug dinamito. Vie
nas jų prisipažinęs, kad jie
du norėję išsprogdinti gele
žinkelį ir vietomis jau pri
kišę dinamito po relėmis.

GRAIKŲ SPĖKOS SU
SKALDYTOS.

Konstantinopolio žinio
mis, graikų kariumenė, kuri 
įsiveržė Turkijon norėdama 
nuversti turkų tautininkų 
valdžią, tapo suskaldyta į 
ris daJis ir tos dalįs jau ne
jėgai} tarp savęs susiekti. 
Viena jų esanti Smirnos ry
lose ties Ušaku, antra ties 
Brusa, netoli Marmoros Ju
ros, o trečia Konstantinopo

i tiniuoju metu visa panemu
nė francuzų labai stropiai 
žiūrima, kad nebūtų gabe
namos prekės iš Vokietijos.

Visame Klaipėdos krašte 
francuzų sargyba sustiprin
ta.

Į Vokietiją paštu pinigų 
francuzai neleidžia siųsti.

Steigiamas Seimas pabaig
siąs savo darbus apie rudenį 

Tauragė. — Eltos kores
pondento pranešimu, kovo 
19 d. Tauragėje Steigiamojo 
Seimo atstovas Ambrozaitis 
darė susirinkusiems žmo
nėms platų pranešimą apie 
busimą žemės reformą ir 
kalbėjo dėl dabartinės Lie
tuvos politinės padėties. Sa
vo kalboj atst Ambrozaitis 
pažymėjo, kad bene rudenį 
Steigiamasis Seimas baigs 
savo darbus, o paskui busią 
rinkimai i parliamentą.

BOLŠEVIKAI JšIRDĘ 
ANT AMERIKONŲ.

Į Konstantinopolį atėjo a- 
nądien iš Odesos laivas "Ra- 
šid Paša, kuriuo atvažiavo 
ir viena amerikietė, Anna 
Keiser iš Philadelphijos. Ji 
sako, kad bolševikai Rusijoj 
esą labai įširdę ant ameri
kiečių ir Amerikos pilie
čiams išvažiuoti iš Rusijos 
esą labai sunku. "Aš išva
žiavau kaipo Anglijos pilie-, 
tė," ji sako. Francutus, ita-|

tinių, nei ekonominių.
Savo atsakymu Gomper- 

• sui Hughes nori atremti vi
sus užmetimus, kokių tik 
yra daroma vlldžiai dėl at
sisakymo daryti prekybos 
sutartį su Rusija. Mat dau
gelis Amerikos biznierių 
kaltina savo valdžią, kad ji, 
atmesdama Rusijos pramo
nę, daro savo kraštui nema
ža skriaudos, nes rusai tuo
met duoda savo užsakymus 
kitur į- tą auksą, kuri galė
tų gauti Amerika, jie išve
ža į kitas šalis.

Hughes ant to atsako:
"Suvaržymus, kokie buvo 

uždėti ant tiesioginės pre
kybos su Rusija, Suvieny
tos Valstijos nuėmė jau 
8 liepos 1920 metų. Susitai
kius su Baltijos valstybė
mis, Rusija galėjo laisvai 
pradėti prekybą su Europa 
ir Suvienytomis Valstijo
mis. Kaip Amerikos, taip 
ir Europos prekės buvo par
duodamos Rusijai, tečiaus 
prekyba buvo visai nežymi, 
nes Rusija negali už įveža
mus daiktus užmokėti.

"Tiesa, kad taip vadina
mojo Bolševikų Užsienio 
Prekybos Komisariato a- 
gentai yra davę didelių už
sakymų ant perkamų daik
tų Europoje, Amerikoje ir 
Azijoje. Apskaitoma, kad 
išviso jie yra davę už $6,- 
50,000,000 ~ užsakymų. Te
čiaus labai maža dalis šitų 
užsakymų buvo išpildyta, 
nes sovietų agentai neturi 
pinigų už juos užmokėti ir 
legali gauti kredito. Todėl' 
užsakytų prekių fabrikan
tai nepristato."

Ištikrujų, sako Hughes 
aukso iš Rusijos išvežta į 
dtas šalis visai nedaug 
nes kiek žinoma, tai išviso 
sovietų vildžia turi nedau
giau kaip $175,000,000 auk
so. Net visą jį tuojaus čio
nai atvežus, Amerikos pra- j 
monė ir prekyba nelabai jį 
atjaustų, o Rusijai galėtų 
daug pakenkti, nes išgabe- | 
nūs iš jos visą auksą, visai 
išnyktų viltis ’’reorgani- 
zuoti jos pinigų ir finansų 
sistemą."

išvežta į

GOMPERSAS APSIVEDĖ.
Pereitą subatą New Y'or- 

’us ir anglus bolševikai iš- ke apsivedė Amerikos Dar- 
’eidžia iš Odesos. Odesos bo Federacijos prezidentą? 
miestas esąs apmiręs. Mai- S. Gompersas. Jis yra jau 71 
?to esą labai maža, o darbo metų amžiaus, o jo pati 3e 
da mažiau. metų. Ji buvo našlė.

lį. Kiti banditai su revolve
riais rankose suvarė į užpa
kalį kitus banko tarnauto
jus, kurių buvo išviso 10. 
Paskui plėšikai atidarė di
delės nedeginamosios spin
tos duris ir suvarę tenai vi
sus banko tarnautojus už
darė. Du jų pasiliko su re
volveriais prie spintos ant 
sargybos, o kiti puolėsi į ka
są pinigus pilti į savo mai
šus. Susipylė jie $40,000 ir 
jau ruošėsi bėgti. Bet kasie- 
rius Vitkovskis tuo tarpu 
prastume spintos duris ir 
pradėjo pro plyšį šaudyt iš 
spintos vidaus. Vienas ban
ditas tuojaus susvyravo ir 
krito su peršauta galva, o 
du tapo sužeisti. Tuo tarpu 
pribuvo policija ir pradėjo 
šaudyt į banką per langus ir | 
duris nuo gatvės. Plėšikas, 
kuris stovėjo automobiliuje, 
pamatęs, kad jau čia nebe
gerai, paleido savo mašiną 
visu smarkumu, kad nors 
pačiam kailį išnešus. Polici
ja tuomet ėmė šaudyt į au
tomobilių, bet plėšikas pabė
go. Kiti, kurie buvo suėję į 
banką, visi buvo suimti. Du 
jų sveiki, du pašauti ir vie
nas užmuštas.

Dabar tarp policijos ir 
banko tarnautojų eina gin
čas dėl "kredito.” Banko ka- 
sierius sako, kad "kreditas" 
prigulįs jam už gerą šaudy
mą ir suėmimą likusių plėši
kų; bet policija sako, kad 
jeigu ji nebūtų taip greitai 
pribuvus, tai plėšikai butų 
pabėgę su visais pinigais.
RIAUŠĖS BAŽNYČIOJE.

Amerikiečių laikraščiai 
rašo, kad New Londono 
(Conn.) "nepersto jančios 
oagelbos panelės švenčiau- 
sos" bažnyčioje per pamal
das kilo riaušės ir žmonės 
koliodami kunigą T. A. Cza- 
riwskį norėję išmesti iš ba
žnyčios. Kunigas pašaukė 
bažnyčion ginkluotą polici
ją ir šita katalikus išvaikė.

Kaip liudija kunigo pa
vardė ir pačios riaušės, tas 
turėjo būti lietuvių arba 
lenkų bažnyčioje, nes tik 
lenkų ir lietuvių kunigai su 
savo parapijonais daugiau
sia mušasi.

Amerikiečių laikraščiai, 
ruduodami šitą žnią, sako, 
kad prieš kunigą Czarowskį 
parapijonįs ir pirma protes
tus kėlę, todėl pereitą nedėl
dienį jisai parsikvietęs iš 
Hardfonlo vyskupą Nilaną, 
kad tas nugąsdintų katali
kus. Bet kaip tik vyskupas 
ėmė žmones barti, kad jie 
nenori kunigo klausyti, taip 
ir kilo lermas bažnyčioj. 
Viena moteris prišokus tuo
jaus kirto kunigui per gal
vą lietsargiu, kiti ėmė vai
šinti jį kumščiomis.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass.. on April 
20, 1921, as reųuir^d by the Act of October 6, 1917.

Italijoje dideles 
riaušės.

VALDŽIA EINA IŠVIEN 
SU JUODAŠIMČIAIS?

Užpuola socialistų susirin
kimus ir degina darbi

ninkų namus.
Roma. — Karu surinki

mų agitacija po visą Italiją 
eina muštynės, šaudymas iš 
revolverių, užpuolimai ant 
socialistų susirinkimų ir de
ginimas darbininkų namų.

Bolognos priemiestyje 
pereitą nedėldienį buvo toks 
atsitikimas. Apie 50 fascis- 
tų (juodašimčių) atvažiavo 
trokais iš miesto, užpuolė 
socialistų būklę ir užėmė 
jos kambarius. Iš miesto 
pribuvo eskadronas karei- 
vių”tvarkai” dalyti, ir pra
dėjo neva varyti juodašim
čius laukan. Bevarydami 
tečiaus su jais suvienijo ir 
išėję Jaukan pradėjo šaudyt 
į socialistus, kurie buvo iš-1 
varyti iš savo kambarių ant 
stogo. Socialistų organiza
cijos sekretorius Veronesi 
liko mirtinai sužeistas.

Mantua mieste fascistai 
sudegino darbininkų salę, 
paskui susirikiavo į karines 
koliumnas ir vaikščiojo gat* 
vėmis giedodami savo poli
tiškas giesmes. Siausdami 
po miestą jie sumušė daug 
žmonių, kuriuos nužiūrėjo 
prijaučiant socialistams, 
ant galo užpuolė ir sudegi
no socialistų atstovo Dugo- 
ni namus. Valdžia nieko 
jiems nedaro. Protestuo
dami prieš Šitą juodašimčitj 
terorą, darbininkai paskel
ta tenai generalį streiką, 
taip kad ir laikraščiai neišė
jo.

Didžiausia kova buvo pe
reitą ketvergą Leghorno 
mieste, kur kariumenė mu
šėsi su komunistais ištisas 
tris valandas, komunistai 
buvo apgalėti ir kareiviai 
užėmė gatves. Paskui juo
dašimčiai, kurie vadinasi 
"fascistais," įtaisė demon
stracija ir užpuolė ant repu- 
blikonų kliubo, kur buvo su
sirinkę komunistai. Išviję 
komunistus ir iš čia juoda
šimčiai sunaikino visus 
kliubo rakandus ir visus re
kordus. Du žmonės buvo 
užmušti ir 10 sužeista. Pro-, 
testuodami prieš juodašim
čių siautimą, darbininkai ir 
čia apskelbė generalį strei
ką. Spaustuvninkai atsisa
ko spausdinti fascistų orga
ną.

Netoli Arezzo fascistai 
sudegino komunistų kliubo 
rakandus ir raštus. Floren
cijoj tie teroristai taipgi įsi
veržė į komunistų ir darbi
ninkų sales ir abiejose vie
tose sunaikino rakandus ir 1 
sudegino visus raštus. To
kių pat atsitikimų pra
nešama ir iš kitų miestų. 
Daug žmonių sužeista ir už
mušta.

Carpi mieste fascistai su- < 
mušė ir išvijo iš miesto bu
vusį parliamento socialistų 
atstovą Morgari. 1

KRIAUČIŲ UNIJA SKUN
DŽIA FABRIKANTUS.'

Amalgameitų rubsiuvių 
unija New Yorke užvedė by
lą prieš rūbų fabrikantų 
asociaciją, • reikalaudama 
$1,000,000 atlyginimo už 
nuostolius, kokių fabrikan
tai pridarė darbininkų or
ganizacijai, stengdamiesi ją 
sunaikinti. Mat pelnagro- 
biai, norėdami sunaildnti 
rubsiuvių uniją, apskelbė 
lokautą, išmesdami iš dar
bo daugiau kaip 65,000 dar
bininkų, kurie išbuvo be 
darbo beveik 5 mėnesius. 
Juk tai yra milžiniški darbi
ninkams nuostoliai. Beto tie 
razbaininkai nuolatos ėmė 
visokių "indžionkšinų" 
prieš uniją ir nuolatos tąsė 
darbininkus po teismus, iš
traukdami tuo budu daug 
pinigų advokatams.

100,000 ANGLIAKASIŲ 
BE DARBO.

Washingtono žiniomis, 
pereitą sąvaitę Amerikoj iš
kasta išviso tik 5,750,000 to
nų minkštosios anglies, o 
reikėtų apie 10,750,000 tonų. 
Taigi nurodoma, kad šito
kia maža kuro gamyba gali 
privesti ateinančią žiemą 
prie didelio krizio. Ir tuo 
pačiu laiku pranešama, kad 
apie 100,000 angliakasių vi
sai atleista nuo darbo ir li
kusieji dirba tiktai pusę lai
ko. Tai koael gi taip daro
ma? Todėl, kad kasyklų sa
vininkai neturi _ tuo tarpu 
užsakymų ir nenori mokėt 
darbininkams algų. Vadina
si, priežastis to blogo yra 
privatinė nuosavybė.

KUR PIGUS 
GYVENIMAS.

Amerikietis d-ras Stan- 
ley Wilson, kuris dabar Ky- 
nuose medžioja, rašo savo 
namiškiams į Belfast, Me., 
kad gyvenimas Kynuose ne
apsakomai pigus. Amerikos 
pinigais anglies toną tenai 
galima nupirkti už 50 cen
tų, didelę vištą už 10 centų, 
tuziną kiaušinių už 6 centus 
ir tt.

Medžioklė taipgi esanti 
puiki. Į dvi ar tris dienas 
jis su savo draugais užmu
šęs 4 laukines kiaules, 3 
stirnas, apie 70 fazanų, 
daug tetervų, o karvelių, tai 
be skaičiaus.

50 ŽMONIŲ ŽUVO AUD
ROJE.

Per Arkansas ir Texas 
valstijas pereitą sąvaitę pe
rėjo didelė vėtra, kuri apie 
50 žmonių užmušė ir kelias 
dešimts sužeidė. Nuostoliai 
sieks milionų dolerių.

14 COLIŲ SNIEGO.
Colorados valstijoj pereiį 

tą sąvaitę prisnigo labai 
daug sniego, vietomis iki 14 
colių. I pietus nuo Denvero 
miesto turėjo sustoti visi 
traukiniai.
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PRIE KO JIE PRIĖJO.
Šiame "Keleivio" nume

ryje telpa iš Elizabetho ko
respondencija, kur rašoma, 
kaip komunistai savo pra
kalbose tenai užpuolė ir su
mušė žmogų, kuris pakriti
kavo jų kalbėtojo nesąmo
nes. Negana to, jie da ap
vogė jį ir išmetė per duris. 
Pakėlus komunistams muš
tynes, susirinkusieji žmo
nės, tarp kurių buvo ir mo- 

• terų su mažais vaikais, nu
sigandę pradėjo bėgti lau
kan, prie ko galėjo būti 
daug nelaimių.

Trukšmą komunistai su
kėlė dėlto, kad jų kalbėtojui 
buvo pastatyta keliatas 
klausimų, kurių jis negalėjo 
atsakyti. Negalėdami Įveik
ti savo oponentų argumen
tais, "Laisvės" mokiniai 
pradėjo vartoti kumščius.

Pirma šitokį kovos būdą 
prieš socialistus vartodavo 
klerikalai. Taip jie sumušė 
kelis socialistus Detroite, 
taip jie atėmė sveikatą 
draugui J. Perkūnui Hoo- 
sick Falls’e, taip jie sumušė 
Chicagoj Bagočių.

Vyčiai iš to chuliganizmo! 
išaugo, tai dabar jų vietą 
užėmė komunistai. Tai yra 
pasekmė tos isteriškos agi- 
tacyos, tų desperatiški] 
kurstymų, kuriuos "Laisvė" 
be paliovos varo prieš socia
listus.

Su šituo ištvirkimu rei
kia būtinai kovoti, nes ki
taip vieši musų susirinki
mai pradės baigtis kraujo 
praliejimais, ir žmonėms 
bus pavojinga į juos lanky
kis.

nio kapitalistams Rusijoj, 
kuomet jisai siūlo per Van- 
derlipą Amerikos pelnagro- 
biams Kamčatką ir Sibirą, 
tai "Laisvė” rašo, kad tai e- 
sąs didelis "laimėjimas ko
munistų valdžiai."

neapsižiūrėjimą, per teisėjų 
žioplumą.”
Tai yra tas pats cinizmas, 

tas pats sielos juodumas ir 
tas pats begėdiškumas, ko
kį komunistai parodė, kuo- 

’j met Socialistų Partija pa
reikalavo kalinių amnesti
jos pirmu syk.

Tiesa, politinių kalinių 
amnestijai yra priešinga ir 
juodašimčių organizacija, 
"Amerikos Legijonu” pasi-į 
vadinusi. Kuomet Debsas j 
anądien buvo paleistas iš' 
kalėjimo nuvažiuot Į Wa- 
shingtoną, tai to "legijono" 
vardu buvo nusiųstas iš 111- 
inojaus didžiausis protestas’

,koncesijų siūlyt kapitalis
tams ir ne nuo savo agita
cijos atsižadėti, kaip tai da
ro komunistų "ambasado
riai,” bet protestuoti prieš 

j reakciją ir reikalauti kons- 
: titucinių savo teisų.

Taigi ne jums, komunis- 
I tukai. iš socialistų šaipytis, i. • i • • —. • v •; bet socialistai turėtų iš jus 
: pasijuokti!
J ___________________

Įsakymus rašo, o visi kiti 
—vergai!

VVestvillej (III.) buvo 
dvejos misijos: laisvama
niai surengė kun. Mockui, 
o komunistai — Jukeliui. 
Jukelis surinko $32 aukų, o 
Mockus — |177. Kuriems 
tad geriau sekasi?

į Doros BankrutaSe
 .

NAUJAS RUSŲ ATSTO
VAS LIETUVOJ.

”Vienvbė Lietuvninkų” 
sako, kad Lietuvon bolševi
kai atsiuntę naują atstovą. 
Ji rašo:

"Kadangi buvo nužiūrima, 
kad žydelis Akselrodas kėlė ir 
palaikė priešvalstybinę agita
ciją Lietuvos Respublikoj, tai. 
turbut, Lietuvos valdžiai pro
testuojant jis ir tapo iškeltas 
lauk. Jo vieton paskirtas inž. 
Mostovenko, turbut, ukrainas 
arba gudas, senas' komunistas. 
Kaip žinoma, Akselrodas. gy
veno perpuikiai Kaune ir leido 
pinigus i visus kraštus. Tas ir
gi gadino ’proletarų’ akis/’

Musų komunistai turėtų 
nusiųsti Leninui protestą 
dėl tų atstovų. Juk Lietu
vos valdžią jie vadina "buo
žių valdžia,” su kuria tik 
"socialpatriotai" gali veikti 
iš vieno. Taigi kuomet Le
ninas skiria savo atstovus 
prie Kauno valdžios, tai jis 
irgi elgiasi kaip "socialpa- 
triotas” ir "buržuįu vuode- 
ga.”

NETURI LIOGIKOS.
Kad komunistai neturi 

liogikos, tai jau aiškiai išpa- 
rodė pereitam "Keleivio” 
numeryje musų bendradar
bis Proletaras. Jis nurodė, 
kaip jie mėgsta kalbėti apie 
revoliuciją visose šalįse, tik 
ne Rusijoj. Žmonės visur 
bruzda, bet Rusijoj jie vis
kuo patenkinti, nors jie ne
turi nei maisto, nei kuro.

Dabar "Tėvynė" nurodo 
kitą komunistų nenuosaku- 
mą. Jie giria sovietų val
džią už tuos pačius dalykus, 
už kuriuos Lietuvos valdžią 
smerkia. Pavyzdžiui, kuo
met laikraščiai pernai pas
kelbė, kad Lietuvos valdžia 
duosianti Anglijos kapita
listams koncesijų miškais ir 
linais, tai komunistų orga
nas "Laisvė” pradėjo šauk
ti, kad Lietuvos valdžia par
davusi savo šalį. Bet kuo
met Leninas dabar duoda 
didžiausių koncesijų užsie-

PRIEŠINAS KALINIŲ . 
PALI UOGAVIMUI.

Kuomet susipratę darbi
ninkai visur ir visuomet 
stoja už politinių kalinių 
paliuosavimą, tai lietuviš
kos veislės komunistai prie
šinas tam visdmis keturio
mis. Kuomet Amerikos So
cialistų Partija sumanė a- 
nuomet šaukti visos šalies 
darbininkų organizacijų su
važiavimą dei politinių kali
nių amnestijos, tai komu
nistai, kurie tuomet da ne
buvo nuo partijos atskilę, 
pradėjo varyti prieš tai di
džiausią agitaciją, ir prie 
suvažiavimo neprieita.

Dabar, persimainius ša
lies administracijai, Socia
listų Partija vėl pradėjo da
ryti pastangų, kad politi
niai kaliniai butų paliuosuo- 
ti. Po visą šalį dabar ren
giamos protesto demonstra
cijos, Washingtonan siun
čiamos rezoliucijos, delega
cijos, ir reikalaujama vi
siems politiniams kaliniams 
amnestijos, taigi net ir ko
munistams.

Na, o ką tuo tarpu jjatįs 
komunistai daro?

Jie vėl agituoja prieš am
nestiją ir šmeižia socialis
tus, kurie tos amnestijos 
reikalauja. Tik pasiklausy- 
kit. kaip jų "Laisvė" 90-tam 
numeryje pliauškia:

"Amerikos Socialistų Parti
ja keiis sykius buvo pradėjus 
vajų už visuotiną amnistiją 
politiniams kaliniams, žinoma 
padarant išimti komunistams, 
kuriuos ponai socialistai ne
skaito politiniais kaliniais. Jau 
ne syki Socialistų Partijos iš
rinktos komisijos- važinėjo Į 
VVashingtoną ir landžiojo po 
ministerių raštines, norėdami 
ponus ministerius Įtikinti, kad a 
socialistai nėra jau tokie bai-. teisti "vien tik per neapsi-' 
sus, kaip ministeriai juos per-j 
stato ir kad Debsus, Berge 
rius ir kitus galima pilnai pa- 
liuosuoti nuo bausmės.

"Dabar prasidėjo naujas va
jus, dar ’garsesnis,’ dar ’triuk- 
šmingesnis.’ negu pirmieji. 
Dabar ponas Hillųuitas va
žiuoja tiesiai pas poną prezi
dentą Hardingą, kiti Socialis
tų Partijos lyderiai pas prezi
dento pagelbininkus, pas mi
nisterius ir kitus valstybės j tas, nuėjęs ginti socialistus, 
vyrus. Partijos gi skyriams 
Įsakyta tuo pačiu laiku rengti 
prakalbas ir priimdinėti rezo
liucijas, prašant. visuotinos 
amnistijos. žinoma, surengto
se prakalbose, veikiausiai, kal
bėtojai bandys prirodinėti, 
kad socialistų partija nėra re
voliucinė partija, kad ji savo 
principais, savo taktika mažai 
kuo skiriasi nuo republikonų 
ir demokratų partijų. Juk So
cialistų Partijos ober-lyderis 
Hillųuitas, gindamas Albany 
išmestus iš legislaturos socia
listus, taipgi užreiškė. kad So
cialistų Partija nėra revoliuci
nė partija, nėra marksistinė 
partija, liet paprasta politinė 
partija, kuri eina tais pačiais 
keliais, kaip demokratų ir re
publikonų partijos — balsavi
mo ir reformų keliais.

"Galimas daiktas, kad šis 
Socialistų Partijos vajus bus 
’pasekmingesnis,’ galimas 
daiktas, kad Debsas ir kiti 
taps paliuosuotais. Bet juos 
paliuosuos ne todėl, kad Wa- 
shingtono valdžia skaitytųsi 
su Socialistų Partija, kaipo su 
jiega, ne, juos paliuosuos to
dėl. kad socialistai nėra kapi
talistinei tvarkai pavojingi ir tai. Jeigu socialistai važiuo- 
kad juos nuteisė vien tik per ja j Washingtoną,

Skaitytoju Pastabos.
Bnooklyno "Laisvėje’ 

skaitau šitokį perspėjimą: 
"Kiekvienas važiuojantis 

Tarybų Rusijon privalo ži
li Washingtoną. Ir kitų vate-laoti, kad ten jis pyragų ne
rijų "legijonieriai” siunčia -as, kad ten jam prisieis 
Hardingui rezoliucijų, pro- daugiau vargo pakęsti, ne
testuodami dėl žadamos ka-|gu čia, Amerikoje... Ir štai 
linių amnestijos.
Kad juodašimčiai priešingi 

amnestijai, tai tas tečiaus 
vra visai naturališkas daly
kas: jie skaito socialistus 
valdžios priešais ir todėl ne
nori, kad tokie butų paliuo- 
suoti iš kalėjimų.

Bet kokiais gi motyvais 
vaduodamiesi komunistai 
priešinasi kalinių paliuosa- 
vimui? Juk jie sakosi patįs 
prieš valdžią kovoja! Ko
dėl tad amnestijos klausi
mu jie eina ranka rankon 
su juodašimčiais?

Išrodo, kad ir jie patįs 
nežino. Norėdami trukšmu 
ir lermu patraukti prie są- 
vęs kuo daugiau šalininkų, 
jie šmeižė ir juodino socia
listų judėjimą patol, pakol 
Įbrido į frakcionizmo balą 
taip toli, kad visi liogikos 
ir sveiko proto rubežiai jau 
pasibaigė. Grįžti atgal jau i 
nėra kaip, todėl dabar jie
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Amerikoje... Ir štai 
i buvo net tokių atsitikimų, 
į kad nekurie nuvažiavę į Ta- 
■ rvbų Rusiją ir atsidūrę to- 
Įkiose aplinkybėse, kur rei- 
jkia padirbėti ilgesnes darbo 
valandas negu Amerikoje 
ir užsiganėdinti gautu ’pa- 
įoku,’ pradėjo niurnėti, kad 
jie geriau gyveno kapitalis
tinėj šalyje, negu komunis- 
tmeje.

Tai tau, Jurguti, ir pyga- 
:gas! Iki šiol mes manėm, 
I kad kapitalizmas yra ar
šiausia darbininkams tvar- 

i ka, o čia komunistai mums 
prisipažįsta, kad pas juos 
:1a blogiau, negu pas kapita
listus. Jeigu taip, tai kam da 
už tą komunizmą ir kovoti?

Komunistai padarė dide
li atradimą. Jie susekė, kad 
oarvažiavęs iš Lietuvos p. 
Petrauskas binzus valgė 
restorane. Jie parašė apie 
tai savo "Laisvėj” ilgą strai* 
osnį. Iš to jie daro išvedimą, 
kad Lietuvoje dabar yra di
lelis badas. Jeigu tenai 
viešpatautų jų Kapsukas, 
:ai sugrįžus iš tenai Ameri
kon valgyt visai nereikėtų.

Tigelinas.

Lietuvos Atstatymo Ben
drovės biznis, matomai, 
’pakilo” iki žemiausio laip
snio, kad ji pasiliko savo šė- 
•ininkams skolinga už 1920 
n. dividentus ir iškalno at
siprašo už 1921 metus.

*

! Keliolika metų atgal prof. 
■kun. Dambrauskas, ragin
damas savo mokinius kuni
gus kovoti su siauraproty- 
ste, plačiai jiems aiškino, 
kas turi būti skaitoma prie 
siaurapročių, o kas ne. Jo 
supratimu, visokios filosofi
nės sistemos, išskiriant, ži
noma, "mistiškai religinę” 
sistemą, yra ”v.aikų žaislas.” 
o tų sistemų tvėrėjai yra 
dvidimensijiniai, "plokšti” 

pusgalviai. Prie tokių "pus
galvių” kun. Dambrauskas 
priskaito Darviną, Flama- 
rioną, Tolstojų ir kitus. 
Nors jis pripažįsta, kad tie 
mokslininkai yra labai dide
lio proto vyrai, bet jie vis- 
viena pusgalviai. Na, o apie 
revoliucijos šalininkus, tai 
jau stačiai sako: "galvoj tu
štuma, širdyje neapykanta, 
kišeniuje bomba ar agitato- 
riška proklamacija."

Stebėtini tie dvasiški mu
sų profesoriai. Pagal jų są- 
protavimą, visi tie, kurie tik 
nebando "mystiškai -religi
niai’’ protauti, yra pusgal
viai, — nors ir didelio proto 
vyrai, vis viena pusgalviai! 
štai, koks "mokslas” yra 
skiepijamas musų ketur- 

, kliasiniams jaunikaičiams 
seminarijose! Ir paskui no- 

Jrėk tu žmogus • su tokiais 
I dvasiškiais susikalbėti!

Kokios gi naudos visuo
menei galima tikėtis iš tų 
busiančių klebonų, jeigu 
jiems yra skiepijama neapy
kanta, jeigu jie yra mokina
mi niekinti viską ir visus, 
kas tik nesutinka su jų sko- 
lastiška dogma? Ar galima 
stebėtis, kad dalis tokių 
dvasiškų vadovų tampa 
grynais ?»Iacochais?...

Kokia gi ironija žmogaus 
moraliam pajautimui, kad 
jis yra augštesnis už kitus 
gyvūnus! Koks apgailestin- 
gas doros bankrutas, kokia 

i jos degeneracija, žiūrint i 
i mugu katalikiškus doros 
skelbėjus! Tik tiek gerai, 

i kad dvasinis žmogaus jaus
mas negimė su katalikiška 
krikščionybe ir todėl jis ne
mirs su jos puolimu. Žmoni
ja pergyveno ne vienos reli
gijos bankrutą, pergyvens 
ir tą. Blogas niekuomet am
žinai negyvuoja. Katalikiš
koji dora buvo palaikoma 
arba, geriau sakant, kala
ma žmonijai ne tiek kry
žiaus ženklu, kiek prievar-i 
ta. Jau pirmą dešimti am
žių begyvendama, kataliky
bė pradėjo tiesti savotiškus 
doros kelius, kuriais ji keti
no vesti žmoniją. Ir kaip tik 
pasijuto bestovinti ant pa
kankamai stiprių kojų, ji 
tuojaus tą dorą, tą savo 
mokslą apie žmogaus nie
kingumą, apie tuštumą j*o 
žemiško gyvenimo, pradėjo 
skelbti pagęlba kardo ir ug
nies. Ugnis ir kardas buvo 
Įrankiai, kuriais katalikybė 
tiesė į dangaus karalystę 
kelią. Katalikybei jau ir ta
da nebuvo tokių dorybių, 
kaip artimo meilė, nuolaidu
mas ir paguoda varguolių; 
nebuvo nei Maižio prisakv 
mo — "Neužmušk,” o buvo 
tik godulystė, pagieža, no
ras garbės, noras galybės ir 
turto. Ir visa, kas tik pasto
jo kelią tokioms "dory
bėms,” buvo su šaknimis 
naikinama.

Vertimas prie krikščiony
bės senovės germanų, o, vė
liau ir musų protėvių Lietu
voj, buvo ne tų tautų naudai 
daromas, bet stačiai pra
platinimui Vatikano viešpa
tystės, padidinimui bažny
čios grobių ir svietiškos ga
lybės. O kiek tam gyvasčių 
paklota, kiek ašarų ir krau
jo pralieta — tai visas po
piežiaus Vatikanas paskęs
tų!

Bet žmonijos kančios, jos 
kraujas, katalikybei mažai

ką reiškė. Ji ėjo prie savo 
tikslo, ir ji tą tikslą buvo 
pasiekus. Viduramžiuose ji 
buvo tuo, kuo norėjo būti. 
Visa Europa buvo prispaus
ta jos galinga letena. Jai bu
vo vergais visi, pradedant 
nuo karaliaus ir baigiant 
apdriskusiu elgeta; visi tu
rėjo prieš ją lenktis, visi tu
rėjo mokėti jai duokles. Jos 
skelbėjai, jos vadai, nuo po
piežiaus iki prasčiausio m i- . 
nyko, triumfaliai viešpatavo 
ant Europos žmonių kūno ir 
dvasios.

Bet blogas savaimi nyks
ta. Užtai ir šita šmėkla ne-x 
įstengė įleisti savo šaknų į 
žmonijos sielą. Žmogus iš 
prigimimo yra palinkęs prie 
laisvės, ir to palinkimo ne
valiojo sunaikinti jo sieloje 
nei viduramžių kunigijos 
teroras.

Persirpęs sauvale ir per- 
tekliais katalikybės autori
tetas turėjo susilaukti tokio 
pat "kracho,” kokio susilau
kė paleistuvinga Romos im
perija Kristui užėjus. Tik 
dabar nebuvo jau Kristus, 
ką išgelbėjo* žmoniją nuo 
galutino moralio supuvimo, 
bet buvo Liuterio pareiški
mas, jo protestas, kurį jis iš
kėlė ant Wittemburgo ka
tedros durų. Pakeltas jo 
maištas prieš popiežiaus 
"neklaidingumą" buvo pra
džia katalikybės galo, pra
džia popiežiaus galybės 
Duolimo. Ir kokių pastangų 
Roma nedarė, vistiek jiau 
nepasisekė katalikybei am
žinai užviešpatauti ant amo- 
gaus sielos, nuolatos besi
veržiančios prie laisvos 
minties, prie artimesnės pa
žinties gamtos slėpinių, prie 
augštesnio tobulumo ir do
resnio, negu vedė katalikys- - 
tės vadovai, gyvenimo.

Kaip senovėj, taip ir dabar 
svarbiausis katalikybės do
ros principas yra paklusnu
mas bažnyčiai, arba, geriau 
sakant — dvasiškijai. Be to 
ji negalėjo gyvuoti senovėj, 
>e to ji ir šiandien negali 
apsieiti. Užtai ir negalima 
stebėtis, kad šiandien kata- 
ikų bažnyčią tarnauja ne 
tiek Dievo garbei, kiek pa
laikymui dvasiško luomo 
galybės. Negalima taipgi 
stebėtis ir tais nešvariais 
Įrankiais, kokiais kunigai 
kovoja už savo viešpata^- 
mo palaikymą. Jeigu vidur
amžiuose jie savo priešus 
degino ant laužo gyvus, tai 
ar galima stebėtis, kad šian
dien jie bažnyčiose nepatin
kamus sau žmones ir raštus 
biauriai šmeižia savo liežu
viais!

Kaip tos visos priemonės 
nebūtų žemos, kunigijai jos 
labai atatinkamos. Tokiomis 
priemonėmis ji platinos, to
mis pačiomis priemonėmis 
]i Įgijo sau galę, dėl tų prie
monių ji puolė, ir jų pagal
ba ji bando laikytis ligi galo. 
Tos yra katalikystės antra 
prigimtis ir be tų purvų ji 
negali egzistuoti.

Laimė tik tame, kad jau 
laužų gadynė išnyko; ki
taip, dar ir šiandien musų 
"vadovai į dangų” savo 
priešus spirgintų... O kiek 
jiems butų spirgučių!... Bet 
jau tas sportas musų 'Tėve
liams” negrįš. Negrįš taipgi 
ir ta gadynė, kada klebonai 
lupo kailį savo baudžiaunin
kams - vergams. Kartu su 
kitų tautų žmonėmis, mes, 
lietuviai, irgi pradedame 
jau pažinti vilką avies kaily. ’

K. Klevas.

tai ne

Padarytas šįmet Prancū
zijos gyventojų sąrašas pa
rodo, kad nuo 1911 metų 
franctizų skaičius sumažėjo 
beveik sesiais nuošimčiais.

St. Seimas, 8.III.21.
("Socialdemokratas”)

Iš komunistinės Rusijos 
kalėjimų girdėt nemažiau 
kundų, kaip ir iš buožinės 

Lietuvos kalėjimų. Visur 
laisvė yra tik tiems, kurie

ne. Po to mušė mane
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Jeigu nori tapti kokios 
nors mokslo šakos specialis
tu, tai kreipkis į Chicagą. 
fenai jų universitetuose su
žinosi net tokių dalykų, 
kaip ta paslaptis, "kode! 

maudosi toj nesąmonių ba- mergina užsimerkia, kada 
Joj ir patįs nebežino ką jie ji su vaikinu bučiuojasi." 
daro.

Išpradžių, kuomet Debsas 
buvo uždarytas kalėjiman 
ir kuomet komunistai at
skilo nuo Socialistų Parti
jos, jie gyrėsi, kad Debsas 
eisiąs su jais, nes jis esąs 
tikras "bolševikas,” ir tik 

i dėlto jis buvęs taip skau
džiai nubaustas.

Dabar gi, kuomet Debsas 
i atsisakė eiti su komunis- 
■ tais, jie sako, kad Debsas ir 
kiti socialistai "valdžiai ne
pavojingi,*’ kad jie buvo r.u-

Gaunu nuo A. B. Striniai- 
•io laišką, kuriame tarpe ki
ti L. A. Bendrovės žinučių' 
lažymi, kad užėmus nau- 
am direktoriatui (Liutkau- 
:kui, kun. Petkui ir Širvy- 
lui) vietas, rezignavo iš di- 
ektoriato M. W. Bush, J. 

Strimaitis ir V. K. Račkaus
kas.

Well, tas ne naujiena. Aš 
rgi daug sykių rezignavau, 
tada "bosas,” atidavęs "pe
lę,” pasakė- "You’re dis- 
•harged”.

Nesuprantu, kokią naudą 
^azdynas, Vaškevičiutė ir 
iyvatas padarys L. A. Ben
drovei, kreipdamiesi į teis- 
ną su reikalavimu išgauti 
’writ of mandamus”?

S. M—ks.

Lietuvos Socialdemokratų 
Interpeliacija.

. . iv** £

'žiūrėjimą, per teisėjų žiop- 
i Iumą."

Ar galima didesnių nesą- 
įmonių įsivaizdinti, kaip ši
tos komunistiško organo 
zaunos?

Bet tai da neviskas. Jie 
šaukia, kad Hilųuitas, gin- 

į damas Albaiiyje socialistus, 
pasakęs, jog Socialistų Par
tija nėra revoliucinė parti
ja. Jų supratimu, advoka-

&****** - -----f
I kuomet jie kaltinami dėl 
revoliucijos, turėtų pripa
žinti, kad jie ištikrujų yra 
revoliucionieriai* Kurgi čia 
nuosakumas?

Pagalios, "Laisvė” sako, 
kad socialistai, norėdami 
paliuosuoti politinius kali
nius,- "landžioja po ministe- 
rių raštines.” Supraskite, 
kad komunistai nekuomet 
taip nenusižemintų prieš 
buržuazinę valdžią!

Tuo tarpu gi komunistiš
kos valdžios atstovai lan
džioja po tas kanceliarijas 
daugiau, negu kas kitas. 
Martensas apie porą metų 
taikėsi prieiti prie Wa- 
shingtono diplomatų, o ka
da Washingtono valdžia jį 
išvijo, Maskvos komunistų 
valdžia tuojaus pradėjo 
prašyti, kad .jai . butų 
leista kitą atstovą čionai 
prisiųsti. Juk- tai didesnio 
nusižeminimo prieš buržua
ziją, didesnio lindimo į jos 
kanceliarijas jau negali būt.

Socialistai nekuomet nė
ra tiek nusižeminę, tiek 
keliaklupsčiavę prieš kapi
talo atstovus, kaip komunis-

Paduota Krašto Apsaugos gios prasmės. Tą smurtą at- 
ninisteriui dėl areštų ir mu- liko Utenos žvalgai: Vargas, 

Šimų Utenos žvalgyboj. į Grigaitis, Levanše ir kiti. 
Socialdemokratų frakcija■ Neatsiliko nuo jų ir pats 

Steigiamam Seime padavė Utenos Punkto viršininkas, 
krašto apsaugos ministeriuiį Nors nieko drausto nera- 
šitokią interpeliaciją: įdo pas suimtuosius, vienok

Sausio mėnesį š. m. Ute- j lig šiol juos da tebelaiko sa
kios žvalgyba, sekdama kc- j v o žinioje Generalio Štabe 
nunistų organizaciją, iškrė- Žvalgybos Skyrius. Einant 

; teismu (žiur. L. V. Ž. Nr. 3), 
visa kriminale justicija, išė
mus karo dalykus, priklau
so Taikos ir Apygardos tei
smams. Ir vadinamieji poli

ciniai nusikaltimai eina nor
maliu tirimo keliu, t y. per 
teismo tardytoją >r teismą. 
Savindamasi teisę, kuri jam 
nepriguli, kriminalinio tiri
mo, Žvalgybos skyrius per
žengia įstatymus.

Nurodydami viršiau mi
nėtus faktus ir aplinkybes, 
mes žemiau pasirašiusieji, 
klausiame Krašto Apsaugos 
ministerio:

1) Ar jis žino visa tai?
2) Jeigu žino, tai:
a) ar yra patraukęs atsa

komybėn Utenos Žvalgybos 
agentus ir kitus kaltininkus 
už nusikalstamus, beeinant 
savo pareigas, darbus.

b) ką yra padaręs, norint 
neteisėtai laikomus piliečius 
kalėjime, paleisti?

c) ką jis mano daryti, no
rint pašalinti savavalį Ge
neralinio Štabo žvalgybos 
Skyriaus veiksmą politinių 
bylų tardymo reikaluose.

V. Požėla 
Cirtautas 
K. Bielinis 

S. Digrys 
V. Čepinskis 
S. Kairys 
J. Plečkaitis 
J. Pakalka.

:ė daugybę apylinkės gyven
tojų ir kelias dešimts jų a- 
reštavo.

Kvota suimtųjų praėjo da 
negirdėtu lig šiol budu. Iš 2G 
asmenų, kuriuos teko/ap
klausti, vos 2 išliko nemušti. 
Visi kiti gavo mušti, kai ku
rie net po kelis kartus — li
gi nustojant nuomonės. Pa
siaustas Jonas Tartila pasa
kė: "Sausio 20 d. areštavo 
mane ir nuvedė Žvalgybom 
žvalgai užklausė, ar aš pri
guliu prie komunistų. Atsa
kiau 
šompolais, tampė už plaukų, 
spardė kojomis."

Paklaustas Jurgis Motie
jūnas pareiškė: "Suėmė ma
ne sausio 20 d. Nuvedę Žval- 
gybon mane tardė. Mušė 
šompolais. kumštėmis ir na- 
gaikomis. Vertė prisipažinti 
kas priguli prie komunistų. 
Mušė Vargas, viršininkas ir 
kiti per du kartu iki nušto- 
jant nuomonės. Pasirodė 
kraujas iš gerklės ir nosies.” 

Paklaustas Juozas Keco- 
ris pranešė: "Suėmė mane 
sausio 21 d., nors nieko ne
rado. 22 mane nugabeno 
Zvalgybon, kur patardę mu
šė mane šompolu ir revolve
riu pašonėm Kada apslabau, 
nuvilko mane žemyn iš II 
augšto, paskui apliejo van
deniu. Buvo sumušta galva, 
kojos ir krūtinė.”

Kiti pareiškimai, kurių 
yra apie pora dešimt, toly-

francuzų tauta
NYKSTA.
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Komunistai sumušė žmogų 
savo prakalbose.

Prisidengę LDLD. 54 kuo
pos vardu, komunistai buvo 
surengę čia prakalbas 5 d. 
balandžio. Kalbėt buvo at
važiavęs R. Mizara iš "Lais
vės” abazo. Jis aiškino apie 
Paryžiaus Komuną, nors 
apie tą komuną jis nieko ne
žino. Pradėjęs apie Pary
žiaus Komuną, jis užbaigė 
apie Brooklyno kriaučius 
sakydamas, kad kriaučių 
unijos vadai netikę, nes ne 
komunistai. Ir jis papasa
kojo, kaip jie, komunistai, 
norėjo tuos vadus nuversti 
ir kaip jie platino prieš juos 
šmeižiančius lapelius, bet 
”bosų nusamdyti bumai” su
mušę juos užtai.

Užbaigus tam "kalbėto
jui” kalbėt, žmonės pradėjo 

- statyt visokių klausimų, nes i

.vadais, bet su kiekvienu 
darbininku. Iš tos priežas
ties daug darbininkų išėjo i 
streiką. Prasidėjo didžiau
sios muštynės. Kadangi da
bar yra daug žmonių be dar
bo, tai ir streiklaužiu atsi
randa nemažai. Streikierial 
pastoja jiems kelią ir muša 
lie pasigailėjimo. Apie ship- 
yardį apstatyta šimtais po
licijos ir areštų yra kas dieh. 
Bet darbininkai visokiais 
budais prisitaiko ir streik
laužius baisiai sumuša. Ke
lios sąvaitės atgal kompani
ja paskelbė, kad jų dirbtu
vės ligoninėj buvo apie 160 
sumuštų streiklaužių gydo
ma. O kiek privatiškai ir ki
tuose ligonbučiuose gydo
ma, nėra žinios. 7 balandžio, 
kuomet mieste buvo patrijo- 
tų demonstracijos, tai strei- 
kierių didelis būrys nuėjo 
pas shipyardį ir užpuolė

---------------- -------------—j streiklaužius važiuojant iš 
jis pripasakojo daug nesą-!d.arbo# išdaužė gatvekarių 
monių. Tarp kitų pasipra-; Jangus ir sumušė daug strei- 
šė balso J. Degutis ir sako: idaužiu
"Tu čia visaip niekinai! 
kriaučių unijos vadus, bet1 Patartina iš kitur lietu
je naucių unijos vaaus, Dec ■ vjams dabartiniu laiku ne- 
komumstas Bekampis taip Į važiuoti i Philadolnhia. Dar- 
pat yra tos unijos vadas ir • -
visi žino, kad jis ėmė iš bosų. Į - - • • 
kyšius. Kodėl tu apie ji nie-idarba 
ko nesakai?” Publika pra-! -
dėjo Degučiui smarkiai plo- darfo
ti. Komunistai susimąise ir 
nebežino ką daryt. Degutis 
rėžia toliau: "Tu pasakojai 
čia apie lapelius ir sakei, 
kad bosai nusamdė bomus 
tų lapelių dalintojams su
mušti. (5 tu, melagi, juk tie 
lapeliai buvo išleisti tikslu 
sugriauti kriaučių uniją, j 
jie buvo kaip tik bosams! 
naudingi. Taigi tu meluoji, I 
kad bosai samdė bomus mu
šti tuos žmones, !

įvažiuoti į Philadelphią. Dar- 
Ibai taip yra sumažėję, kad 
i labai sunku "gauti kur nors 
Į darbą. Vietiniai žmonės 
į vaikščioja po 5 ir 6 mėnesius 

Daug sykių ant 
'gatvių sutinki žmones pra 
šinėjant pagelbos, nes netu- 

irį-iš ko rendos užsimokėti.
Kriaučių Draugąs.

NEB. 
numirėlio

SO. OMAHA, 
Varžytinės dėlei 

i kūne.
3 d. balandžio

____________ ___ laidotuvės V. Petriko, 
šti'tuos žmones? "kurie juos dangi velionis prigulėjo prie 
dalijo. Ne bosų samdyti bo- sv. Antano bažnytinės drau- 
mai, bet patis kriaučiai iš- gijos, tai pagal tos draugijos 
įaėrė kailį tiems komunis- Įstatus jis turėjo būt palai- 
tams kurie tuos lapelius da- .dotas su bažnytinėm cere- 
•ijo bosų naudai!”_________ Įmonijom ir visi nartas tu-

Salėj suužė da smarkesnis ri jį lydėti. Bet kaip laido- 
delnų plojimas. Komunis-, ti, kad parapijonų streikas

mai, bet patis kriaučiai iš 
pėrė kailį tiems komunis

atsibuvo
Ka-

prieš kunigą dar neužsibai
gė — mąstė draugijos na
riai. Iš tos priežasties drau
gija turėjo net 3 susirinki
mus, kuriuose tarė, pienavo, 
kaip čia padarius, kad ku
nigas negautų mirusi jos 
narį apkirpti. Po ilgų svar
stymų nutarė, kad tik tie 
šeši nariai, kurie neš kars
tą, gali eiti i bažnyčią, o vi
si kiti neis. * Toliaus streiko 
vadas J. U., kuris yra toks 
pat makliorius, kaip ir Ro
mos agentas, sako: "Drau- 

1 gai, mes visi eilėmis nueisi-

CAMBRIDGE, MASS. 
Rengiasi prie l-os Gegužės.

Cambridge’aus lietuviai 
darbininkai pradėjo rengtis 
prie apvaikščiojimo viso pa
smilo darbininkų šventės 
Pinuos Gegužės. LSS. 7! 
kuopa pakvietė prie apvaik
ščiojimo ir vietos progresy- 
ves draugijas.

6 d. balandžio atsibuvo su
sirinkimas draugystės Lie
tuvos Dukterų ir Sūnų. Per
skaičius sekretoriui laišką 
nuo LSS. 71 kuopos su pa
kvietimu prisidėti prie ap
vaikščiojimo Pirmos Gegu
žės, komunistai visi kai vie
nas stojo prieš prisidėjimą. 
Tuomi jie parodė tikrąjį sa
vo veidą. Kuomet viso pa
saulio susipratę darbininkai 
rengiasi prie apvaikščioji
mo vienintelės darbininkų 
šventės Pirmos Gegužės, tai 
musų komunistai stoja prieš 
tą šventę. Bet tai ne jie vie
ni. Tos šventės bijo ir Įvai
rias kliūtis jai daro visoki 
tamsybės apaštalai, valdo
nai ir turčiai, kurie minta 
darbininkų krauju ir pra
kaitu ir kuriems ši šventė 
primena galą jų viešpatavi
mo. Todėl ir Lietuvos Duk
terų ir Sūnų draugystė ne
paklausė atžagareiviškos 
komunistų agitacijos Jr di
džiuma balsų nutarė prisi
dėti prie apvaikščiojimo 
Pirmos Gegužės.

11 d. balandžio atsibuvo 
susirinkimas draugystės 
Lietuvos Sūnų, ši draugys
tė pakvietimą apvaikščioti 
Pirmą Gegužės priėmė ma
loniai. -Joje priklausantieji 
komunistai jau nebedrįso 
lermo kelti. Vienok balsuo
jant 4 komunistai visgi bal
savo prieš prisidėjimą.

Garbė šioms draugystėms, 
kurios nutarė prisidėti prie 
apvaikščiojimo Pirmos Ge
gužės. Tuomi savo nutari
mu jos parodė teisinga su
pratimą darbininkų reikalų.

Dr-jų Narys.

I

■ netrūksta. Didžiuhia jų nie
ko neveikia, tik "munšaino" 
prisigėrę ir pulruimiuose 
susirinkę visokius pletkus 
pliovoja. Turiu pasakyti, 
kad kai-kurie iš jų save va
dina "sportais” ir kaž-ko- 
kiais "progresyviais." Tie 
"sportai,’’ susisėbravę su 
lenkais, beveik kas subatą 
ir nedėlią rengia taip vadi
namas "vakaruškas." Nu
sisamdo stubą, muzikantus, 
prisiperka "munšaino", sal
dainių ir pasisamdę auto
mobili važinėja nuo stubos į 
stubą kviesdami Į tas "va
karuškas" merginas ir dar 
ne bile kokias merginas, bet 
šešiolikines." Taip jie tas 

merginas bekviesdami ne
mažai žmonių prijuokina. O 
labiausia vienas jų, tūlas 
"Džianukas," kuris skaitosi 
"ekspertas” kvieslys. Jis, ei
damas Į stubą, da už durų 
nusiima kepurę ir įėjęs pra
deda ”mamei” rankas bu
čiuot ir "munšaino,rYundyt, 

| kad toji teistų savo dukterį 
Į "vakaruškas.” Kaip ku
rios "mamės” tokiems "žen
tams” duris parodo, o kaip 
kada ir per šluotą pašokina.

Tai šitaip Kristaus mete
lių vyrukai šioj kolonijoj 
"progresuoja.” Patartina 
tokiems laikraščius skaityt, 
gal tuomet kvailystės apleis 
jūsų galveles.

Senbernis.

•n
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SCOTTVILLE, MICH. 
Blogi lietuvių pasielgimai.

Pas mus kai-kurie lietu
viai pradėjo blogai elgtis. 
Taip, 3 balandžio susirinkę 
iš apielinkės keletas lietuvių 
pas J. A., arti Scottvillės, 
taip įsilinksmino, kad vaka
rop pradėjo bliauti visokiais 
halsais. Jeigu šerifas į tą 
laiką butų užsukęs, tai butų 
galėjęs rinkti kai grybus pa 
lietaus?

Vienas iš tos kompanijos 
J. S. važiuodamas namo su
stojo pas savo švogeri A. R. 
ir ten pradėjo taip prastai 
elgtis, kad švogeris buvo 
priverstas pašaukti šerifą. 

Į 7 balandžio atsibuvo jo teis- 
Į mas ir jis užsimokėjo apie 
j 30 dolerių.

Kitas smarkuolis su savo 
! klapčiuku 4 balandžio už- 
i puolė J. Kasparo vaiką ir 
į pradėjo mušti. Vaiką gelbė- 
’ ti pribuvo tėvas ir toj vietoj 
! iškilo didžiausis lermas. Su- 
bėgo apielinkės žmonės ir 

! miestelio valdyba ir besijje- 
Šančius perskyrė.

Jeigu lietuviai ir ant to- 
' liaus taip elgsis, tai Scottvi- 
į llėj reikalinga bus daugiau 
policijos, kad palaikius 

i tvarką tarpe lietuvių. Tada 
. turėsime didesnes taksas 
; mokėti.

Scottvillietis.

PHILADELPHIA, PA.
Demonstracijos.

7 d. balandžio buvo su
rengta, kaip laikraščiai gar
sino, "Ali American Day” 

i diena).

Km skaito ir rato 
Tas <mqm aaprato

tus tas visai išmušė iš lyg
svaros ir keli "Laisvės’ 
agentai prišoko prie J. De
gučio. "Tu tylėk, nes aš tau 
snukį ištaškysiu!" sušuko 
komunistų lyderis B. Kra- 
sauckutisf grasindamas De
gučiui kumščia. Bet Degutis 
kalba toliaus. Jis sakoj "Ga
vau nuo savo brolio iš Lie
tuvos du laišku. Brolis man 
sako, kad kuomet ant Lie
tuvos buvo užėję komunis
tai, tai jie jį apiplėšė; jie el
gėsi taip, kaip tikri robau- 
ninkai." ......

Tai pasakius, subėgo visi me prie velionio namo ir su- 
komunistai, visi "Laisvės" stosime. Kai karstą išneš 
gižai ir pradėjo Degutį iš stubos ir neš į rytus, tai 
mušti. Negana kad sumušė, mes visi eisim į vakarus. O 
bet da ir apiplėšę, atėmė jei atsiras skebų, tai tegul 
auksinę plunksną, kuri lė- eina Į rytus." 
savo $5.00, ir sumušę išmetė i

NASHUA, N. H.
Senbernių "progresas.”
Nors šiame miestelyje lie

tuvių gyvena neperdau- 
giausia, bet senbernių tai

COLUMBUS, OHIO.
Tūlas Svečias jau antru- 

kartu mėgina Įtikinti ”Ke-į 
leivio” skaitytojus, kad šios 
kolonijos lietuviai neskaitoamerikonu diena), 
lietuviškų laikraščių ir ne-! Dienos laike buvo vaikų de. 
turi progresyvių orgamza-; monstracijos, o vakare dide- 
ėrjų. Patarčiau gerbiamam Taipgi įvairiose vietose 
Svečiui pirmiau viską gerai buv0 laikomos prakalbos, 
patirti, o tik potam į laik- \ors buvo kalno garsina- 
raščius rašyti.

Vietos lietuviai ir laikraš
čius skaito ir turi suorgani- cija, 
zavę SLA. kuopą, prie ku- maršuoti, tai nieko pana- 
rios gali prigulėti kas tik šaus nebuvo. Išpradžios pra- 
nori. Pažymėtina dar ir tas, ėjo būrys kareivių ir jurei- 
kad vietos lietuviai gyvena vių. Paskui pradėjo eit A- 
dideliam sutikime, ko kitose merican Legion taip nc- 
kolonijose nėra. Bereikalin- tvarkiai, taip ištižusiai, kad 
gai Svečias mėgina iškrai- net sarmata ir žiūrėt Vieni 
pyti dalykus. uniformose, kiti civilėse

Jadviga Vienis. drapanose — ir visi išvien

'O* 
Nors buvo iš kalno garsina
ma, kad tai turi būt didžiau 
sia ir gražiausia demonstra- 

bet kuomet pradėjo

»«vv ---- 7* —------į štai atmaršuoja draugi-
per duris. Salėj pasidarė su-j. narį2j jr sustoja eilėmis 
mišimas; publika persi gan--. vakarus pažinojęs apie
dus pradėjo bėgti ir viskas 
suiro.

Tai ve, kaip elgiasi komu
nistai !

EMzabetho Senelis.

PHILADELPHIA, PA. 
Kriaučių streikas užsibaigė.

Kriaučiai užbaigė savo 
streiką ir vėl visi dirba. 
Streikas buvo iššauktas su
laikymui New Yorko darbo, 
kurį Philadelphijos kriau
čiai dirbdavo.

Kriaučiai sako jie streiką 
laimėję ir mažosios dirbtu
vės daugiau nedirbančios. 
Priegtam, kuomet Nevv 
Yorko firmos išgirdo, kad 
Philadelphijos kriaučiai 
streikuoja, tai daug New 
Yorko firmų susitaikė su 
darbininkais.

Jau beveik 3 mėnesiai 
kaip siaučia didelis streikas 
Cramp’s shipyardyj. Kom
panija paskelbė, kad ji ne
pripažįsta daugiau unijos ir 
ateityje tarsis ne su unijos

šitokius draugijos pienus 
tuojaus pribuvo kunigas ir 
puolėsi nerkalbinėti velionio 
motefį, kad ji draugijos va
liai nepasiduotų. Velionio 
moteris išėjusi draugijos 
nariams užreiškė: "Jeigu 
atiduodant mano vyrui pas
kutini patarnavimą nema
note eiti Į bažnyčią, tai gali
te eiti sau namo. Aš jūsų 
nereikalauju." Tuojaus vi
si draugijos nariai nusiėmė 
nuo atlapų kukardas ir di
džiuma jų nuėjo į svetainę, 
o kiti pasiliko šennenyse. 
Kunigas pasakė prie velio
nio labai "graudų" pamoks
lą, tarp kitko užreikšdamas, 
kad nors parapijonai ir nori 
jį iš šitos vietos prašalinti, 
bet jis neišeisiąs tol, kol ne
gausiąs iš vyskupo "orde
rio”

Jeigu kunigas čionai pasi
liks, tai daug jo avelių "pa
klys" ir į mulkinyčią dau
giau nesilankys.

Prolętaras.

W30QJĮf5l E3

KAINUOJA MAŽIAU

CORN PRODl’CTS RBFININC. 
COMPANY 

17 Bittery Place, New Y®rk.
u! _ : .

Crynuir.as ir riebumas Mazolos yra geriausiai ištirtas per tą 
kad vienas ketvirtadalis iki vieno trečdalio Mazolos reikalaujama 

mažiau, negu sviesto arba tauku tam pačiam kepimui arba apkrumšini- 
tr.ui. Tas re škia, jogei jūsų keptų valgių, keikų ir pajų plutos bus 
netiktai kramšios ir riebios ir lengvai suvirškinamos, bet ir padarymas 
kainuos mažiau.'

Jūs nematysite jokio pajaus plutos palikusios torielkoj, jeigu 
•lazda buvo vartojama apkramšinimui.

Mazoia daryti pajai turi tokią priemnią ir švelnią plutą, taip kad 
j.ali būti užtikrintas, jogei bus suvalgyta iki paskutiniam trupiniui.

Mazoia taipgi sutaupo pinipis, kadangi ta pati Mazola po vartoji
mo kepimui gali būti vartojama ir vėl, nes labai mažai jos susinaudoja. 
Tas yra tikrai galima daryti, kadangi Mazola neatmaino savo kvapsnio 
nuo valgio kepto jon.

Mazola visados užsilaiko šviežia ir saldi, nežiūrint į oro atmainas, 
aigi jos nereikia ant ledo laikyti.

Nusipirk blcšinę Mazolos šiandien iš savo grocerio krautuvininko
ir pabandyk savo virimui ir kepimui. Sykį pabandysi, tai 
niekad be jos nebūsi.

Parsidttocki pusė pantės, pantės, ’ pusė galiono ir 
guliuūo mierus bk..iuese.

l

UŽTIKRINAME
Jeigu jūs nebūsite galutinai už- 
■diati kokybe ir ekonomiškumu 

jūsų krautuvininkas 
:r.s pinigus.

susimaišę. Po to ėjo JVIoose 
organizacija, negrai, motor- 
manai, konduktoriai ir t. p.
Lietuviai irgi "maršavo."
Nuo vakaro buvo prisi

grūdusios gatvės žmonių, 
ypač Broad st., kur pagoda 
ėjo, vėliau pradėjo lietus ly 
ti, o priegtam paroda buvo 
labai ištęsta, tai žmonės ne
sulaukę pabaigos, išsiskirs
tę ir Broad st. paliko tuščias. 
Apie vienuoliktą valandą 
nuėjau prie City Hali. Nors 
žmonių ant gatvės mažai, 
bet vis dar maršuoja. Žiū
riu, ir lietuviai "atmaršuo
ja,” bet ir "didelis būrys," 
suskaičiau . 8 moteris ir 48 
vyrus. Kaulakis rėkė per pa
mokslus, kad visi turi eiti. 
O biznieriams stačiai grasi
no, jeigu jie nedalyvaus, bus 
nubausti $5. Bet ten nebu
vo nei vieno biznieriaus su 
automobiliais. Buvo laikraš
čiuose pagarsinta, jog eis 
Lietuvių Federacijos Drau
gijos. Teisybė jie nešė iška
bą su užrašu "Federation of 
Lithuanian Society’s." Kau
lakis buvo užsispyręs, kad 
iškaba turi būti parapijos, 
bet laikytuose susirinki
muose žmonės užprotestavo. 
Jeigu Kaulakis butų uždė
jęs parapijos iškabą, tai su 
tokia "paroda” visą parapi
ją butų supeizavęs. Kada tie 
žmonės ateis Į protą ir nu
stos davę pinigus tokiems 
reikalams? Juk kuomet rei
kia ligoniui posmertinę iš
mokėti, tai didžiausis ter
mas iškįla dėl kelių dolerių, 
o panašioms parodoms iš
metama po kelis desėtkus 
dolerių draugijų pinigų.

Cukerninkas.

i'

WORCESTER, MASS.
Nevykęs perstatymas.
LDLD. kom istų 11 kuopa 

statė scenoje veikalą "Gra
fas kaimiečių bernu.’’ Nors 
veikalas gana- trumpas, bet 
suloštas visai blogai. Dar 
šiek tiek pakenčiamai lošė 
Karazija, Užupis ir iVIuge- 
nienė, o kiti "aktoriai” (jų 
pravardžių neminėsiu, kac 
neįsižeistų) atrodė kai Ja
kaičio avelės po mišparų va
karines maldas skaitant. 
Suflioriaus balsas daugiau 
girdėjosi, negu tų "aktorių.’

Visgi keista, kad tie žmo
nės, kurie nuduoda moky
tais esą, su bile kuo nekal
ba, gatve eidami iš puikumo 
galvas į viršų kelia, tartum 
žvaigždes norėdami suskai
tyti, o ant steičiaus papras
čiausios rolės negali sulošti.

Ten Buvęs.

TOLEDO, OHIO.
Gudrus apgavikas.

Šiomis dienomis čia apsi
lankė tūlas apgavikas, kuris 
save vadina John Jurkus iš 
Joliet, III. Jisai persisbato 
esąs labai blogam padėjime, 
nes bt^c tai už dirbimą 
"munšaino” valdžia ji gau
danti ir už tai jį laukianti 
sunki bausmė. Esą, visa 
jo laimė dar tame, kad jam 
pavykę pasprukti nuo val
džios agentų, bet pinigų ne
turėjęs progos pasiimti nei 
cento. Todėl jis verkdamas 
prašinėjo pas lietuvius pa
skolint jam ant pradžios gy
venimo, o kai atvažiuosian
ti jo pati su pinigais, tai jis 
atiduosiąs skolas visiems su 
dideliais nuošimčiais. Priro
dymui, kad ištikrujų jį to
kia "nelaimė" patiko, jis ro
dė buk tai nuo jo pačios ra
šytus laiškus. Ir toks jo gu
drumas nenuėjo niekais: iš 
apie poros vietinių lietuvių 
jam pasisekė išviliot po ke
lis dblerius.

Patartina kitų kolonijų 
lietuviams nuo panašių ap
gavikų, apsisaugot.

J. S.o*

BR1DGEPORT, CONN.
Neturėjo $11, negavo 

blynelio.
Musų kolonijos dūšelių 

ganytojas nutarė imti nuo 
savo parapijonų už apvaly
mą nuo nuodėmių po 11 dol. 
Nors avelės bliauja, kad ši
tokioj bedarbėj perdaug pli
kai jas kerpa, liet piemenė
lis nepaiso. Kuri buriukė 
nesiduoda plikai kirpti, to
kiai piemenėlis neduoda 
griekų išrišimo ir blynelio.

Kadangi musų kunigėlis 
yra prie tinginio ir vienas 
pats neapsidirba, tai ant 15 
ir 16 kovo jisai buvo pada
ręs talką, tai yra pasikvie
tęs daugiau kirpikų. Ku
rios avelės sutiko duoti po 
$11, tos buvo statomos po 
dešinei, o kurios nesutiko, 
tas varė jx> kairei.

Vienas karštas katalikas, 
neturėdamas 11 dol. nuėjo 
maldauti pas kunigėli kor
telės už dyką. Kunigėlis at
sisakė duoti kortelę veltui. 
Tuomet tasai katalikas nu
tarė eiti išpažintin be korte
lės. Įėjęs bažnyčion pradė
jo artintis prie svetimo ku
nigo spaviednyčios. Vietos 
dusių ganytojas, tai paste
bėjęs, atėjo ir pasakė tam 
kunigui, kad to žmogaus ne- 
spaviedotų. Bet parapijo
nas nieko nepaiso, artinasi 
prie spaviednyčios ir tiek. 
Kuomet prisiartino, kuni
gas jam pasakė: ”Aš nega
lių tavęs spaviedoti, nes jei
gu aš ir duosiu tau išrišimą, 
tai vistiek tu negausi sakra
mento.”—Aš trajisiu gau
ti," — atsakė parapijonas. 
Kunigas, manydamas, kad 
jis užsimokės, išspaviedojo 
ir davė išrišimą. Nudžiugo 
parapijonas ir pradėjo 
slinkti prie "dievo stalo". 
Prislinkęs, kur dūšių gany
tojas dalino blynelius, sudė
jo rankas ant krutinės ir 
išsižiojo. Dalintojas per ne
apsižiūrėjimą jau buvo be
dedąs jam blynelį į burną, 
bet pažinęs jį griebė atgal 
ir blynelis nupuolė ant grin
dų. Taip tas vargšas, netu
rėdamas $11, nors daug var
go padėjo, bet blynelio ne
gavo.

Gelgaudiškis.

i

tl,

LITTLE FALLS, N. Y. 
Misijos smuklėje.

čia lietuvių yra tik apie 
12 šeimynų. Beveik visi jie 
priklauso prie Utica parapi
jos, kur klebonauja kun. 
Vanagas.

7 d. balandžio kun. Vana
gas pranešė šios kolonijos 
lietuviams, kad Į čia pribus 
misijonienus iš Chicagos ir 
laikys misijas 10,11 ir 12 ba
landžio. Bet kuomet 10 bai. 
žmonės nuėjo Į paskirtą vie
tą, tad nerado jokio misijo- 
nieriaus, bet tik kunigą Va
nagą. Paaiškinęs, delei ko
kios priežasties nepribuvo 
misijonierius, pats laikė mi
sijas ir pasikolektavęs aukų 
išvažiavo. Ant rytojaus pri
buvo ir pats misijonierius 
su savo tarnu ir kun. Vana
gas. Jie apsistojo tūloje 
smuklėje, kur ir misijas at
laikė.

Gėda būt” kunigams 
smuklėse misijas laikyt ir 
šitokiose bedarbėse kvailint 
ir išnaudot žmones.

Dobilo Sunūs.
~LENNI, PA.

Galinta darbas gauti
Lenni — mažas miesčiu

kas Pennsylvrnios valstijoj. 
Jame randasi 6 audinyčios, 
kuriose galima darbas gauti 
ir iš kitur atvažiavusiems. 
Uždarbis 30 dolerių savaitėj 
dirbant, ant naktų.

’M. Baubin . ...
Box 47, Lenni, Pa.

(Tąsa korespondencijų
ant 5 puslapio.)
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—Maike, šalin iš kelio! 
—Ką tas reiškia, tėve?
—Nekalbėk į mane, ba 

bus blogai.
—Kas tau pasidarė, tėve?
—Maike, sakau nekalbėk 

su manim, ba aš piktas ant 
tavęs. Pasiutusiai piktas!... 
Jei nebijočiau Dievo, tai 
tuoj nuimčiau tau galvą.

—Protingi žmonės taip 
nekalba, tėve. Jeigu aš tau 
kuo nusidėjau, tai gali gra
žiai nasakvt ir gal aš savo 
klaidą galėsiu pataisyt.

—Vaike, aš ne ant tavęs 
vieno piktas. Aš piktas ant• 
visų cicilistų, ant rišu be-i 
dierin.

—Ką gi jie tau padarė?
—Ar tu, vaike nematai, 

kas dedasi ant svieto? Visur 
eina straikos, visur rivaliu- 
cijos ir vainos. 0 kas tą vis
ką daro ? Kas svietą bunta- 
voja? Tai ris cicilistų ir be
dievių darbas. Tai vis jų vel
niškas mokslas, kad nėra 
Dievo ir nėra dūšios. Ir tu 
d? klausi, ką jie man pada
rė?

—Na, matai, tėve, kaip ty 
be reikalo pyksti. Juk tu ži
nai, kad socialistai čia nieko 
nekalti.

—Vaike, nesiteisink. Aš 
skaitau katalikišką gazietą 
ka vadinasi "Draugas," ir 
tenai yra juodu ant balto 
parašyta, kad čia jus kalti. 
.Jus atsimetę nuo Dievo ir 
bažnyčios norit peklą ant' 
žemės padaryt. Rusijoj jūsų 
karalystė jau prasidėjo. Jū
sų karalius Leninas yra su 
ragais. Nesijuok, vaike, tas) 
yra tikra teisybė. Aš ma- ! 
čiau vienoj gazietoj jo pa-j 
veikslą numalevotą: išrodo! 
kaip tikras liuciperis. . j

—O ką tu žinai, tėve, kaip 
liuciperis išrodo? Kur tu jį 
matei?

—Aš, vaike, jo nemačiau.

KELEIVIS

Lietuvos S.-D. Partijos Konferencijos nutarimai.me ir toliaus taip duosnųs, 
kaip ir praeityje. Jie dėka- 
voja už tuos skuduriukus, 
skarutes ir šniurukus, A- 
merikos Lietuvių — atlieka- Vasario 26—28 dieną po-
muosius, beveik išmestus— sėdžiavusi Kaune Partijos 
tenai jiems atsiųstus. Ko jie konferencija yra apsvars- 
iš jų nepasiuva, neišsiuvinė- (čiusi visą eilę klausimų nu- 

•’-------- viską, kas statyti Partijos veikimą ar-

! dentai ir jų ministeriai. Bet 
nemanyk, tėve, kad jie yra 
bedieviai ar socialistai. 
Kaip tik priešingai. Socia
listus jie persekioja kaip 
įmanydami, nes socialistai 
nepritaria karėms. Ir jie nė
ra bedieviai, tie valdonai. 
Jie remia bažnyčias, o baž
nyčios remia juos. Kada jie 
apskelbia karę, tai kunigai 
ir vyskupai šventina jų ar- 
motas ir laimina jų karei
vius. kad jie narsiau muštų
si. Tai ve, tėve, kas lieja 
žmonių kraują ir griauja 
pasaulio ramybę. O tu kalti
nai už tai socialistus ir be
dievius. Matai, kaip tu kly
dai.

—Tai ačiū tau. vaike, kad 
tu man taip gražiai ištlumo- 
čijai. Dabar jau ir mano 
durna galva bus razumnes- 
nė.______________________

V

Šelpkime Lietuvos 
našlaičius.*' 

f

Atjausdams Lietuvos na
šlaičių skaudų padėjimą. 
Bostono Lietuvių Studentų 
Kliubas — su patarimu ke
leto prakilnių ypatų — buvo 
surengęs koncertą 19 kovo 
tų našlaičių sušelpimui. Pa
sirodžius laikraščiuose pra
nešimui apie minėtą koncer
tą, apsireiškė — kaip rengė
jai ir tikėjos — tam užma
nymui didelis prijautimas 
netik tarpe vietinių gera-* 
širdžių lietuvių, bet ir tar
pe toliau gyvenančių. Tarp 
kitų, gauta sekantis p. V. F. 
Jankausko laiškas, kuris la
bai aiškiai atvaizdina Lietu
vos našlaičių padėtį, p. Jan
kauskas tik ką sugrįžo iš 
Lietuvos, ir jis apipasakoja, 
kaip jie atrodo, kaip jie jau
čias ir kokiam jie yra padė
jime. Jis rašo iš Jersev 
City=

"Džiaugiuosi girdėda
mas. kad Tamstos rengiat 
koncertą taip geram tiks
lui, kaip sušelpimui Lietu
vių Moterų Globos Komite
to našlaičių. Pora sąvaičių 
atgal aš buvau Kaune, ir te
ko man juos matyti, jais 
gėrėtis, stebėtis iš jų gabu
mų, ir p-lės B. Piaseckaitės 
neišpasakytu darbštumu jų 
lavinime, o Kauno moterų 
nepailstančiu jų šelpimo 
darbu.

"Ir kas-gi juos nemylėtų, 
nešelptų, Jais nesurupintų?!

"Mergaitės ir vaikinukai 
auginami kuogeriausioj 
lietuvių dvasioj, visi lanko 
mokslaines, paaugusieji jau 
gimnaziją; išsilavinę gerai 
lietuvių šokiuose, dainose, 
gimnastikoje; iškalbus, drą
sus ir linksmi, nors mačiau 
(drauge su Dr-u Willer’iu 
iš Gilberton’o, Pa. Hoover’io 
atstovu) kaip jie nenoroms 
kaip kada krutino savo pe
čiais, kraipėsi ir net iš ne
kantrumo pasikasinėjo. Jie, 
vienok, buvo čysti ir apsr 
prausę, gražus, kaip visi 
lietuvių vaikučiai; bet jie 
neturėjo marškinėlių, keb 
niūkių, andarokėiių, ir kitų 
drapanėlių, kad galėtų čvs- 
tais apsivilkti, kada skalbia 
sudėvėtuosius. Kaip kurie 
turbut neturėjo jokių marš
kinėlių po savo žiuponėliais, 
jokių andarokaičių bei kel
naičių. Mačiau vieno mažu
tėlio vaikučio trumpas kel- 
niukes, susiūtas iš dvidešim
ties keturių atskirų skepe
taičių, ir tos jau apdriskę! 
O tai vis iš antrarankių su
nešiotų drapanų Amerikos 
Lietuvių atsiustų.
"Visa Lietuva nukreipus a- 

kis ant apsigynimo, kariu- 
menės užlaikymo, jos apgin
klavimo ir valdžios sutvar
kymo. O vaikučiai-našlai- 
čiai jau kreipia savo mėly
nas akutes į mumis, Ameri
koj gyvenančius lietuvius, 
ir prašo — kaip tą vakarą 

ljie mumis prašė — kad mes

tų. Va, New Britaine anais 
metais socialistai papiovė 
kunigą Žebri. o dabar Miči
gano šteite, netoli Ditroito, 
' nugalabijo kunigą Jareckį. 
Ar tai neaišku, vaike, kad 
velnias jūsų draugystėj pre
zidentauja ?

—O iš kur tu, tėve, žinai, 
kad tie žmonės, ką užmušė 
kunigą Žebrį, buvo socialis
tai ? Kas tau sakė, kad kuni
go Jareckio užmušėjas pri
guli prie socialistų?

—Tai kas jie buvo, jeigu 
ne cicilistai?

—Jie galėjo ’out katalikai.
—Kur tu,, vaike, girdėjai,

Į kad katalikas kunigą už- 
!muštų? Tokį darbą gali at
likti bedievis, prisiskaitęs 
bedieviškų raštų.

—O ar tu. tėve, neskaitei 
iaikraščiuose. kaip anądien 
Pittsburge vienas parapijo- 
nas norėjo nušauti savo ku
nigą? Ar tu neskaitei istori
jos, kaip Chicagoj anais me
tai katalikai mušėsi su savo 
kunigu. Ar tu negirdėjai 
apie kruvinas muštynes 
tarp lietuvių katalikų ir ku
nigu Scrantone, Šhenan- 
ooah’ryje, Mahanojuje ir 
kitur?

—Jes, vaike, aš girdėjau 
apie tai.

—Na, matai, tėve, o tu sa
kai, kad katalikai su kuni
gu nesimuš!

—Vaike, tie žmonės, ką 
kelia iermą ir muštynes pa
rapijose, tai ne tikri katali
kai. Jie yra bedievių subun- 
tavoti. Katalikas to nieka
dos nedarys. Jo sumenės 
balsas visados jį perspės ir 
sulaikys nuo piktadarystės.

—Bet kodėl tas "sumenės* 
balsas neperspėjo kunigo 
Macocho, kada jisai ėjo vog
ti deimantų nuo "stebuklin- 

__ 7 _ gojo*’ panelės švenčiausios 
Liuciperio niekas negali ma-: paveikslo Čenstakavoj? Ko- 
tyt, ba jis yra pikta dvasia.Į dėl tas balsas nesulaikė ku- 

* —Bet jeigu jo niekas ne-' nigą Šmitą, kada jis ėjo 
•rali matyt, tai iš kur tu ži- piauti savo gaspadinę? Joks 
nai, tėve, kad jis su ragais? bedievis nėra papildęs tokio 

—Vaike, jei tu nori apie ba'saus prasižengimo, kaip 
tai žinot, tai nueik pas kuni- katalikų kunigai Macochas 
gą pasiklaust, o jis tau vis- ir Šmitas. Tu, tėve, da nepa- 

:ri”ožvs. Aš anie tokius rodysi man, kur bedievis ar ’ 
dalykus nieko nežinau, ba socialistas butų žmogų už- 1 
'esu ant to mokslo ėjęs; aš mušęs. Matai, kaip be reika- ■ 

tik žinau, kaip vaiską ka- lo tu buvai ant jų supykęs, 
mandavot. Datc oi! I —Gerai, vaike, tai kodėl

__Ne, tėve, ne man reikė- gi ant svieto parėdko nėra?
—Todėl, tėve, kad pašau- j 

lio valdonai, besivaržydami 
už turtus ir garbę, sukėlė 
viso pasaulio karę ir iki šiai 
dienai negali jos pabaigti.

___  ____r _ _ —O kas jie per vieni, vai- 
tikiu ba žinau, kad jis yra. ke, tie pasaulio valdonai? 
Jeigu šėtono macies nebūtų,* —Tai yra valstybių virsi- , _
tai ir pikto ant svieto nebu- ninkai, tėve: karaliai, prezi- jų neužmirštume, kad butu-

u?

tų eit pas kunigą klausti 
anie liuciperio ragus, bet 
tau. nes tu prisipažinai, kad 
tu nieko apie juos nežinai, o 
tikėt tu į juos visgi tiki.

—Jes, vaike, į liuciperį aš

ja, neišmezga 
tik galima!

"Dabintis nėra kuom, nes 
šį-tą išmezgus, išsiuvus, nu
tepliojus ar apdrožus ir 
parduoti reikia. O čia vai- 
kinėliai neturi jokių įran
kių; savo rankutėmis turi 
viską padalyti. Nežiūrint 
to visa, tie mažutėliai visi 
šoka, dainuoja ir gerai mo
kinasi.

"Jų nuteplioti, nupiešti 
paveikslėliai (O jie moka 
gerai savo darbą atlikti!) 
čia Amerikoje susirinki
muose greit parsiduotų! O 
kiek daug tenai — Lietuvo
je — visko už tą vieną Ame
rikos dolerį galima jiems 
nupirkti!

"Gerb. D. Šleževičienė, 
p-lės Birutė Piaseckaitė, 
Birutė Gaigalytė ir kitos 
gabios globėjos žino gerai 
ką ir kaip reik jiems pirkti. 
Tik duokime joms dolerių 
keletą... kiekvienas, kurie 
sakome, kad mylime Lietu
vą! čia tai jau tikrai pa
aukauti doleriai ant nieko 
nenueis! Pirmininkės ant
rašas: "Gerb. D. O. Šleževi
čienė, 49 Laisvės Alėja, 
Kaunas, Lithuania."

Nors tas p. Jankausko 
laiškas parodo gana aiškiai 
tų nelaimingų našlaičių pa
dėtį, bet ištikrujų tai yra 
tik pilkas šešėlis to didelio 
skurdo, kokį tie vargdienė
liai turi perkęsti. Nes tik
rojo skurdo, taip kaip tikro
jo dvasinio skausmo, jokis 
pluksnos genijus dar nėra 
aprašęs. Suprantant ir ži
nant, kad tie mažutėliai po 
apdriskusiais skarmalėliais 
turi jaučiančias šyrdis. aiš
ku, kad jie kenčia didelį ir 
fizišką ir dvasišką skurdą. 
O už ką jie kenčia? Ar jie 
kame nors yra prasikaltę? 
— Ne’ Jie atėjo į pasaulį be 
jokio savo ypatiško užsibrie- 
žimo, taip, kaip kad gėlės, 
žiedai bei jaunas pavasaris. 
Kad suaugusieji kariauna, 
kad lenkai užgriebė Vilnių, 
kad jų tėvai-lietuviai, gin
dami savo šalį nuo razbai- 
ninkų — krinta ant karės 
lauko, tai ne jų kaltė!

Kadangi moterys— žmo
nijos motinos — yra pirmos 
kūdikių mylėjime, tai jos ir 
sutvėrė Kaune tam tikrą 
Įstaigą, po vardu: "Lietuvių 
Moterų Globos Komiteto 
Vaikų-Našlaičių Prieglau
da.” įsteigus tą prieglau
dą ir surinkus į ją būrį na
šlaičių, reikėjo pinigų jos 
užlaikymui. Dr-ui Alseikai 
važiuojant į Amerika gyyo. 
malda jos įprašė, kad jis, 
na siekęs Ameriką, kreiptų
si paramos dalyku į užjūry
je gyvenančias jų seseris 
lietuves moteris, ir brolius- ■ 
vyrus. Tas atsišaukimas 
neturi pasilikti "balsas ty
ruose."

Lietuvių Studentų Kliu
bas kviečia visus pasitu
rinčius pramonininkus ir 
darbininkus, kiek kas galint 
tam tikslui paaukauti. Pa
aukaujant dešimtinę ar pen
kinę kišeniaus neišplėš, o 
sanžinei duos didelį sma
gumą iš atlikto gero ir mie-1 
aširdingo darbo! Aukau
jant čekius ar "money orde
rius” išrašykite Liet. Stud. 
Kliubo iždininko vardu. 
"Rev. St Geniotis," ir pri-j 
siųskite sekretoriaus var
du: "Nadas Rastenis, 769 į 
Broadway, So. Boston, j 
Mass. Sukelti pinigai bus

Ūmiausiam laikui. Visais 
pamatiniais klausimais kon
ferencija yra nutarusi ata
tinkamas rezoliucijas, ku
rios turi privalomos reikš
mės visoms Partijos organi
zacijoms ir nariams. .Jas 
gaus peržiūrėti ir galutinai 
patvirtinti artimiausias 
Partijos suvažiavimas.

Svarbesniąsias rezoliuci
jas Centro Komitetas tuo
jau skelbia draugų žiniai 
"Socialdemokrate." Vėliau 
jos bus sutrauktos vienon 
vieton ir skirtumai atspaus
dintos kartu su Partijos 
programa ir statutu. Konfe' 
rencijos padaryti nutarimai 
deda idėjinį pamatą visam 
Partijos veikimui ir turės 
aiškiai suvienodinti Parti
jos narių darbuotę visos 
Lietuvos plotu.

Tuo tarpu dedame šias 
konferencijos rezoliucijas:
Einamojo momento įverti

nimas.
Einamąjį momentą L. S.- 

D. Partijos konferencija 
įvertino kaipo socialistinės 
revoliucijos gadynę. Tos re
voliucijos pamatinį turinį 
sudaro proletariato kova su 
kapitalistinės visuomenės 
gynėjais už socializmo tvar
kos įgyvendinimą.

Po pirmų didžiulių revo
liucijos laimėjimų kova da
bar įėjo antron savo vysty- 
mos fazėn, kuomet buržua
zija, susijungusi su viso
kia reakcija, mėgina atsi
griebti pralaimėtas pozici
jas. Bet senosios tvarkos 
priešingumai ir ydos pasi
reiškė tiek vaizdžiai ir skau
džiai darbo minioms; socia
listinio proletariato susi
pratimas, galybė ir revoliu
cinis pasiryžimas yra tiek 
dideli, kad kova anksčiau 
nesibaigs, kol proletariatas 
galutinai paims viršų ant 
savo priešų ir pilnai įgyven
dins savo siekimus. Kova 
abiejų pusių vedama ir bus 
laimėta tik pasauliniu ma
štabu.

Konferencija • supranta, 
kad negalima tiksliai numa
tyti, kuriais etapais eis re
voliucija. Bet konferencija 
mano, kad revoliucija kurs 
socialistinį ūkį ir ves pačią 
visuomenę prie socialistinės 
tyarkos visų pirma tuose 
kraštuose ir tose gamybos 
šakose, kurios labiau yra 
pribrendusios. Vėliau pasi
keis ir prisitaikins naujam 
gyvenimui labiau atsiliku
sios ūkio sritys. Priešakinės 
šalys teiks pavyzdžio ir pa
galbos labiau pavėluotų 
kraštų darbininkams.

Senosios tvarkos pakeiti- 
I mui socialistinis pasaulio 
proletariatas turės pastaty
ti visas savo jėgas ir jas su
naudoti suderintu, sąmo
ningu budu. Bendroj darbo 
minių kovoje Lietuvos dar
bininkai turės atlaikyti sa- 
sąjį barą ir-atlikti savąjį už
davinį.

Tuo einamuoju momento 
supratimu L. S. D. Partija 

,remia visą savo veikimą.
i Artimiausi Partijos užda

viniai.
Socialistinės revoliucijos 

eigoje Lietuva neišvengia
mos būtybės verčiama eis ta 
įvykių vaga, kurią sudarys 
pasaulinio proletariato ko
va su kapitalistine dabar- 

____  _______ ties visuomene ir tvarka, 
priduoti Drui Alseikai, o (Lietuvos darbininkai gaus 
is priduos Lietuvių Moterų pakelti Lietuvoje tą didžiu- 

Globos Komiteto Vaikų-Na- lę kovą ir atlikti kuriamąjį 
šlaičių Prieglaudai Kaune, darbą, kuriuos vykdys kiek-

visuomenės tvarka yra žy- sinio judėjimo, o tik jį 
miai atsilikę nuo kitų šalių,1 griauna, kelia plačiose dar- 
kadangi Lietuva ypatingai 
liko išgriauta karo metu, — 
tai ant Lietuvos darbininkų 
gula dvigubai sunkus užda
vinys. Jie turės kurti ir plė
toti krašto ūkį ir demokra- 
tinti visuomenės tvarką; 
jiems teks kovoti už tai, kad 
ir krašto ūkio gamybos for
mos, ir visas musų gyveni
mas vystytus socialinio ūkio 
pusėn ir bręstų socialisti
niai tvarkai

Tat Lietuvos S. D. Parti
jos uždavinys šiuo metu 
yra:

a) gilinti klesinę Lietuvos 
darbininkų sąmonę;

b) plėsti ir stiprinti jų po
litines ir profesines organi
zacijas, dedant tam darbui 
visų galimų pastangų;

c) vedant kovą už darbi
ninkų klesos reikalus, iš
naudoti tam tikslui visas 
galimybes, kurias tai kovai 
tiekia buržuazinei- demo
kratinės respublikos tvarka 
ir tuo auklėti darbininkuo
se sąmoningus savo sieki
mų kovotojus;

d) telkti ties savim visas 
revoliucines krašto jėgas, 
kurios stovi ant klasių ko
vos pamato, ir su kuriomis 
bus galima susiprasti;

e) palaikyti gyvą ryšį 
tarp Lietuvos organizuotų 
darbininkų ir socialistiniai-

bininkų miniose nepasitikė
jimo, be vaisių gaišina jų 
pasiryžimą kovoti už savo 
reikalus.

Tat L. S.-D. P. konferen
cija nutarė:

1. Partija privalo kuo tik 
galėdama padėti esamoms 
prof. sąjungoms išnaujo su
sitvarkyti, kurti naujas ir 
aktingai jose dalyvauti;

2. dalyvauti profesiniame 
darbe, partijos nariai priva
lo žadinti darbininkuose sa
vo klasės reikalų supratimą, 
aiškinti profesinio judėjimo 
tikruosius uždavinius, pra
tinti sąjungų narius išvieno 
ginti savo reikalus;

3. dirbant prof. sąjungo
se, partijos nariai privalo 
vienyti visas darbininkų jė
gas ir nenešti į tą darbą 
partinės kovos.

("Socialdemokratas.”)

Biisus katalikes darbas.
Chicopee miestelyj, Mass 

achusetts valstijoj, tūla 
j Vieviorskienė (lenkė) papil 
dė baisų darbą: ji paėmė 
kin į ir suskaldė dviem savo 
vaikam galveles, taip kad 
smegenis ištyško ir jiedu 
tuojaus mirė. Vienas jų bu
vo 3 metų amžiaus, o kitas 
19 mėnesių.

revoliucinio Europos prole-: gėdija at-
j sitiko nedeldiemo rytą, kuo- tanato, derinant bendros isst.

kovos žygius ir
f) ypatingai sudrutinti 

ryšius su artimiausiais mu
sų kaimynais, — Latvių, 
Estų ir Suomių organizuo
tais darbininkais.
Partija ir profesinis darbi

ninkų judėjimas.
Konferencija skaito, kad 

profesinės darbininkų są
jungos yra vienas geriausių 
būdų suribti Lietuvos darbi
ninkus į masines proletarų
<
jų galybę.

Konferencija mano, kad 
profesinių organizacijų ko- bažnyčią surado patį Vie- 
va už klesinius darbininkų viorskį ir pasakė jam, kad 
reikalus bus geriausia prie- jis eitų greitai namo, 
monė ginti kasdieninius 
Lietuvos darbininkų reika
lus, gerinti jų padėtį, kelti 
jų klasinę sąmonę, drutinti 
vienybės jausmą ir auklėti 
darbininkuose susipratu
sius ir drąsius savo siekimų 
kovotojus.

Konferencija supranta, 
kad valdžia ir darbininkii 
priešai sąmoningai trukdo 
profesinių organizacijų vy- 
stymos ir jie naudoja tam 
tikslui visokius priekabius. 
Prieš tokį profesinio judėji
mo slopinimą Lietuvoj kon
ferencija reiškia griežčiau
sio protesto.

Iš kitos pusės konferenci
ja mano, kad iki šiol profe
sinės darbininkų sąjungos 
Lietuvoje permažai rūpino
si savo narius šviesti ir kelti 
j*ų susipratimą, nesugebėjo 
jų surišti į tamprias organi
zacijas. nepratino jų prie 
patvarios kovos už savo rei
kalus, nemokėjo sąjungų 
darbuotėn įtraukti plates
nės darbininkų minios.

Konferencija skaito, kad 
lig šiol profesinio judėjimo 
viršūnėse dažnai vyravo no
ras vesti Lietuvos profesi
nes sąjungas netinkamu ke
liu. Buvo rūpinamasi tik su
kurstyti darbininkuose ne
patenkinimo ūpą, tik žadin
ti juose viltį, kad ryt, poryt 
savaime ateis proletarų 
viešpatavimo gadynė ir at
neš Lietuvos darbininkams 
laimės dienas. Opiausius 
gyvenimo reikalus buvo 

____x____ o____  ( . stengiamasi rišti revoliuci- 
Aukautojų vardai bus pas-vienos šalies proletarai pas nėmis rezoliucijomis, 
kelbti laikraščiuose. save namie. i Konferencija mano, kad

Liet. Stud. Kliubas. i Kadangi Lietuvos ūkis ir toks darbas nekuria profe-

met pats Vieviorskis išėjo 
bažnyčion, nes, kaipo len
kai, jie yra tamsus žmonės 
ir dievobaimingi katalikai.

Kaimynai, kurie gyvena 
virš Vieviorskių, sako, kad 
išėjus jam bažnyčion, ji pati 
išpradžių giedojo šventas 
giesmes, o paskui pasišaukė 
nuo gatvės vyresnį savo vai
ką ir užsirakino. Tuojaus 
pasigirdo nepaprastas vai
kučių spiegimas ir kurtus 
smūgiai. Kaimynai norėję 

organizacijas ir sustiprinti įneiti pas Vieviorskienę į vi
dų, bet ji neatrakinusi durų. 
Tuomet žmonės nuėję pas

Parėjęs namo, Vieviors- 
kis turėjo lįsti per langą. Jis 
rado savo pačią gulinčią 
skersai lovos ir visą kruvi
ną. Ji buvo apsvaigus jau 
nuo gazo, kurį buvo atsukus 
norėdama pati nusižudyti, 
ir matyt griūdama kur nors 
susižeidė.

Vaikučiai suskaldytomis 
galvomis buvo sudėti virtu
vėj ant stalo ir apvynioti 
antklode. Ten pat ant grin
dų gulėjo ir kruvinas kirvis. 
Vyresnio vaiko galveiėn bu
vo įkirsta šešiose vietose, o
jaunesnio— trijose. Smege
nis buvo ištaškyti abiejų.

Kaip vaikai, taip ir ji pati 
buvo nuvežti be žado ligon- 
butin.

Spėjama, kad Vieviors' 
kieno išėjo iš proto per dide
lį tikėjimą.

KUNIGAI VEDA ŽMO
NES Į SKERDYNĘ.

Associatetl Press agentū
ros telegrama iš Konstanti
nopolio 5 balandžio, kalbė
dama apie graikų kariume- 
nės katastrofą ties Eski-Še- 
ru, sako:
"Sunkus buvo graikų nuo

stoliai ir ūpas jų kariume- 
nės labai nupuolęs, nežhr 
rint, kad su armija eina 
daugybė kunigų, kurie drą
sina juos į mušius."

Tai ve, ką daro krikščio
nių kunigai: drąsina karei
vius į skerdynes. O namie 
jie mokina žmones: "Neuž
mušk!” Tai kągi tas ;’ų 
mokslas vertas, jeigu jie 
patįs mindžioja jį kojomis?
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KORESPONDENCIJOS

D E žmonių ir mašinerijos mes 
U negalėtume apsieiti. Norint 
atlikti darbą pilnai patenkinan
čiai, žmogus turi daboti, 
nesustotų suktis ratas.

kad

apsistoja. Rengiama tai 
koncertai, tai teatrai, tai 
prakalbos. Visuomenė ypač 
pritaria progresyvių drau
gijų parengimams.

* Woreesterietis.

LIETUVIAI rAlEHUm 
TEISINGU HUSU M-

TAKUVHU.
BAL

Aš, Marijona Matuiaiiiutč - Llaub-
■ lienė, pajieškau savo draugiu Elzbie
tos ir Marijonos Vaitkevičaicių, Beb-

, __________ 1 ruliškės kaimo; Alenos ir Onos Kx-
i - . ... 1 čioniučiu. Racili.tkSs kaimo. Visos

i’-— " • i i 9 metai kaip atvykusios Amerikon,kiau jos gimimu, tone! malonciut at-1 ... ... ...” ■ Vi., i..--...: ____i.į„ 2j_ < .ualoneciau su jomis susižinoti. Atsi-
(16) ĮfauK*1 šiuo adresu: ilk)

Marijona Baublienė- Matulaičiutš
639 Columbia avė.. Baltiruore, Md.

Pajieškojimai
Kątarijią Giziutč iš Lietuvos pa-

12__ iiCr: •*•' *__ , girdėjo'
kad gyvena Bostone. Ytą ir dau- J 
r__
šišaukt visi. Yra labai svarbių ži- i 
nių. Atsišaukite pas (. ,

Julių Sinkevičių
; 209 E. Cottage st., Durchester, Mass •

I

Pajieškau Miko Sii-nkevičiaus i» 
Jono Cebanavičiaus. šeši metai atgal 
gyveno Peabody, Mass. Paeina iš 
Vilniaus rėdybos. Trakų apskričio, 
hazokiškio parapijos. Kaugunių kai
mo. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie juos žino pranešti, nes turiu 
svarbų reikalą. (16)

Miss Vladyslava Billik 
178*» E. 9-th St.. Apartm. 4, 

Cleveland. Ohio.

APS1VED1MAL

PHILADELPHIA, PA. 
Lietuvių iškilmės.

D-ro Klimo sumanymu, 
Philadelphijos draugijų są
ryšis buvo sušaukęs 3 balan
džio viešą susirinkimą ap
tarti taip vadinamą ”A11 A- 
merican Day,” kuri buvo 
rengiama ant 7 balandžio.

Susirinkimą atidarė J. V. 
Grinius ir, paaiškinęs jo tik
slą, pasiūlė išrinkti tvarkos 
vedėją ir nutarimų užrašy
toje

Tvarkos vedėju vienbal
siai buvo išrinktas Dr. E. G. 
Klimas, užrašytoju nutari
mų — J. V. Grinius, kasi
ninku —Domininkas Baimi
ntis.

Po visapusiškų apkalbėji
mų, tapo nutarta, kad lietu
viai dalyvautų toj šventėj ir 
rengiamoj parodoj. Nutarta 
pasamdyti vieną beną, pa- 
gamint papuošimus parodai 
ir išrinkti delegaciją iš dvie
jų ypatų, kad susižinotų su 
pietinės dalies miesto lietu
viais, kad ir jie prisidėtų. 
Tokion delegacijon įėjo St. 
Bairunas ir St. Masickis.

Šiame susirinkime tapo 
priimta vienbalsiai rezoliu
cija anglų kalboj delei 3 me
tų sukaktuvių Lietuvos ne- 
prigulmvbės, reikalaujant 
iš Amerikos valdžios, kad ir 
ji pripažintų Lietuvos ne- 
prigulmybę. Rezoliucijos 
nuorašai tą pati vakarą bu
vo pasiųsti S. V. prezidentui 
Hardingui, ministeriui Ch. 
E. Hughes, Pennsylvanijos 
senatoriams, Lietuvos ats
tovybei Amerikoje, Lietu
vos ministerių kabinetui, St 
Seimui ir laikraščiams.

Pranešus susirinkimui, 
jog 14 d. kovo pietų Ameri
kos Respublika Argentina 
pripažino Lietuvos nepri- 
gulmvbę, nutarta pasiųst 
pasveikinimas ir padėkos 
žodis Lietuvos atstovui Jo
nui Vileišiui, nes tas faktas 
Įvyko vien tik uoliam ir tak
tingam darbavimuosi Lietu
vos atstovo Washingtone.

Dar buvo daugybės kito
kių pasikalbėjimų mažesnės 
svarbos, ir susirinkimas už
sibaigė geriausiu upu.

Pietų miesto dalyje atsi
buvo susirinkimas kun. 
Kaulakio mokyklos svetai
nėj, bet delei neskaitlingo 
žmonių atsilankymo nutar
ta šaukt dar kitą susirinki
mą ir tada galutinai aptarti 
augščiau minėtos šventės 
reikalus. Seredos vakarą 
buvo žmonių pusėtinai ir 
ūpas buvo geros. .Nutarta 
parodoj dalyvauti. Ketver
ge, 7 d. balandžio, Įvyko la
bai didelė maišytų tautų pa
roda. Gražiausia Philadei- 
phijos gatvė Broad street 
tik mirgėte mirgėjo nuo 
milžiniškos minios. Lietuvių 
neperdaugiausia buvo; tam 
yra kelios priežastįs: bedar
bė ir žmonių prastas ūpas 
link Amerikos valdžios. Ne
švarus politikavimas Wilso- 
no valdžios link pavergtųjų 
tautų ir nepripažinimas Lie
tuvos neprigulmybės iki 
šiam laikui. Pagalios, ši pa
roda buvo rengiama ant 
greitųjų, tad nedaug lietu
vių sužinojo, na o kurie su
žinojo, tai buvo suklaidinti 
ir paskirtos vietos nesura
do. Bet visgi nemaža lietu
vių dalyvavo ir amerikiečių 
spauda gražiai apie juos at
siliepė. Nors bolševikučiai

Su sekančiu laivu per
TIC STATĖS F1NANCE CO. iš
važiuoja į LIETUVA sekančios 
ypa tos:

1) Jurgis Pūras, 2) Kazimie
ra Purienė, 3) M. Babitas, 4) M. 
Storaitis, 5) Juozas Babitas, 6) 
Juozas Genevičius, 7) Anelė Ge- 
nevičienė, 8) Motiejus Lanka, 
9) Adolfas Sinkevičia, 10) Pra
nas Repšas, 11) Anelė Genevi- 

pažymėjimui tos ”Ail Ame--tiutė, 12) Jonas Abrasonis, 13) 
rican Day” buvo sušaukta 
du vieši susirinkimai di
džiausiuose Philadelphijos viackas, 
teatruose, Metropolitan 0- 17) Jonas Minkauskas, 18) Do

mininkas Stripinis, 19) Jonas 
Kleus, 20) Jonas Misevičius, 21) 
Pranė Misevičienė, 22) Feliksas 
Stundis, 23) Mikolas Vaveris. 
24) Aleksandra Jozalalis, 25) 
Mikolas Milašius, 26) Teofilius 
Misevičius, 27) Boleslovas Mi
lašius, 28) Kazys Masiulis, 29) 
Pranė Masiulienė, 30) Johana 
Misevičiutė, 31) Povilas Masiu
lis, 32) Liude Masiuliutė, 33.) 
Petras šapas, 34) Eiizabeta ša- 
pienė, 35) Stasys Masiulis, 36) 
Kazys Masiulis, 37) Adomas 
Rutkauskas, 38) Dome Rutkau
skienė, 39) Adomas Bekša, 40) 
Mare Bėkšienė, 41) Ona Kut- 
kauskiutė, 42) Valter šapas. 
43) Juozas Sušinskas, 44) Vla
dė Sušinskienė, 45) Jonas Su
šinskas, 46) Jaroslavas Sušins
kas, 47) J. Padolskis, 48) J. 
Marcevičia. 49) Kazimieras Ri
čardas. 50) Juozapas Ričardas, 
51) Antanas Babitas, 52) Bro
nislovas Martinkus. 53) Marijo
na Martinkienė, 54) Kazimie
ras Drulia, 55) Liudvikas Sin
kevičia, 56) -Jonina Martinkai- 
tė, 57) Stanislava Martinkaitė.

Dar yra daugelis padavu
siu aplikacijas padarymui 

Dar yra apie 100, kurie yra 
padavę aplikacijas padarymui 
reikalingu dokumentu ir jeigu 
gausime reikalingas vizas, tad 
su sekančiu laivu išvažiuos Į 
Lietuvą apie 150 lietuvių.

Iš Kauno nuo musų atstove 
K. Norkaus gavome telegramą 
kad visus nuo to laivo keleivius 
jis pasitiks Berline ir aprūpins 
kelionėje iki pat Kauno; taip 

kad jau viena kad visi musų keleiviai, pasiekę 
* Berliną, jausis taip kaip namie.

ZA e EJison Electrie
lUumMUiuĮ Com/uf »f Baste*

vis dar iš pakampių zurza, 
bet darbo Lietuvos labui ne* 
pajiegia sutrukdyti.

Taip pat 7 d. balandžio, _ v__ • A VI A •

perą House ir Academy of 
Music, kur kalbėjo genero
las Pershing. Mrs. Robin- 
son, Teodoro Rusvelto se
suo, miesto majoras ir daug 
žymių amerikiečių. Bet rei
kia pasakyt, kad ir tarp 
amerikonų randasi tvarkos 
ardytojų, kaip pas mus fa
natikų arba bolševikučių. 
Kalbant Mrs. Robinson, vie
nas Amerikos airių ant ga
lerijos pradėjo triukšmų 
kelti, bet buvo atvestas ant 
pagrindų ir gražiai pamo
kintas, o paskui nuvestas i 
«altajų išsimiegoti Ant ry
tojaus buvo paleistas namon 
vėl prie šeimynos reikalų.

Tiek tuom žygiu iš Drau
gysčių Sąryšio veikimo.

Draug. Sę. Sp. Komitetas.

Sveikina J. Vileišį.
Philadelphijos lietuvių 

masinis mitingas pasiuntė 
p. J. Vileišiui šitokį pasvei
kinimą :

Kazys Minkauskis, 14) Jonas 
Gęnevičius, 15) Antanas Ne-

16) Konditas Purlis,

Jo Sveikatai Jonui Vileišiui, 
Liet. Atstovui Amerikoje, 

Washington, D. C.
Augštai gerbiamas Tamsta: 

Masiniam susirinkime, 
balandžio 3 d., 1921 m. Lie
tuvių Muzikalėj svetainėje, 
Philadelphia, Pa., buvo per
skaityta žinia iš laikraščių, 
jog kovo 14 d. 1921 m. Ar 
gentinos respublika pripa-! 
žino Lietuvos respubliką 
oilnai neprigulminga. Ši ži
nutė susirinkime sukėlė di
džiausi ūpą,
Amerikos respublikų pripa
žino Lietuvos neprigulmy- 
bę.

Tas, beabejo, atsitiko iš 
uolaus, taktingo ir nenuils
tančio darbavimosi Lietu
vos Atstovo Amerikoje.

Augščiau minėtas susi
rinkimas, užsidegęs Lietu
vos meile, sušuko: Valio 
Lietuva ir gerbiamas Jonas 
Vileišis, Lietuvos Atstovas!

Vienbalsiai tano nutarta 
pasiųsti šie nagarbos žo
džiai gerb. Jonui Vileišiui 
vVashingtonan, D. C., Lietu- niguS gauna į 2—3 sąvaites i. 
vos ministerijai Kaunan ir artimiausios pastos. J’er mut 
laikraščiams. -----

Masinio susirinkimo 
pirm. Dr. E. G. Klimas, 

rast. J. V. Grinius. 
Balandžio 3 d. 1921 m.

PAVASARIUI ATĖJUS LIE
TUVOJE REIKALINGI PI
NIGAI.
Siunčiant per musų Bankine 

įstaigą pinigus, Lietuvoje tam 
;>a išmokėti per 2—3 sąvaites 
Mes siunčiame pinigus į Lietu
vą tiesiog Į Kauną musų kurje- 
rais, o musų atstovas Kaune 
kuogreičiausia nusiunčia žmo 
gui Į artimiausią pastą, taip kač 
jokių sutrukdymų nebūna ir pi

; Aš, Antanas Kašaiynas, pajieškau 
švogerio Jokūbo Makaraviėio. Pir
miau jis gyveno Bostone, o dabar ne
žinau kur. Paeina iš Vilniaus rėdy- 
bos, Alytaus apskričio, Nedzingės, 
par., Panedzingio kaimo. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote, man praneš
kite. už ką busiu labai dėkingas. Ga
vau labai svarbų laišką iš Lietuvos, i 

Antanas Kašaiynas (16)
5 Foote st, Nevv Haven, Conn.;

Pajieškau švogerio Adomo Bars, 
lėgo, prieš karę gyveno 111 Fleel st.. 
Cleveland. Ohio. Yra svarbių žinią 
iš Lietuvos. Meldžiu jo paties atsi
šaukti, ar kas apie jį žino, malonė
kit man pranešti, už ka busiu labai 
dėkinga. (16)

Zuzana Griniavičiutė - lurgelionienė 
.515 S. Para St., Baltimore, Md.

Pajieškau Lucku, kuriu fantiliją 
ra didelė ir apsigyvenusi aplink 

.Shenandoah. Pa. Juozas Lucką gyve
ns'. Minersville, Pa. F-ąnciškus, Mar

učius, Magdalena ir Marijona gyveną 
‘ '.Vinį, Pa. Mozuriukė Ona. Magdalena. 
Antanas ir Vladas irgi gyvena (Vinį, 
Pa., apie Mahar.oy City, Pa. Atsišau
kite, nes yra svarbus laiškas nuo jū
sų tėvo Jurgio Luckos iš Lietuvos.

Jurgis Anuškeviėius
2762 llubbard avė., Detroit', Mich.

Pajieškau savo vyro Leono 1-auri- 
lėno kuris apleido mane su dviem 
nažyčiais vaikučiais 13 rugpiuėio, 
’92o m. Norėdama padaryti tvarką 
‘r ramumą savo, šeimynoj, nuspren- 
Jžiau atsisaukt: i jj su atvira šir- 
<1žia, prašydama, kau neužmirštum 
savo pačios arba nors kūdikių. Su
grįžk, o tavo klaida bus dovanota. 
Taipgi prašau visuomenės, jeigu kam 

taikytų ji mątyt malonėkit pra
nešti man: už pranešimą gaus 50 dol. 
atlyginimo. Jisai yra 6 pėdų suvir
tum augšėio. maža pariesta nosis, 
dideli biskį garb'niuoti plaukai, ai.t 
Įcaktos turi randa. Suiyg amato yra 
>arberys. bet palinkimą turi prie sa- 

įiuno biznio. 
•Švenčionių pav. 
išsivežė kito žmogaus pačią 
l ija Statkiene- Buividaity.
■ ilus iš Ylakių miestelio. 
’ ps., Kauno red. Moteris 
; traki, apie 25 m. amžiaus, 
kirptus plaukus, 5 pėdų ir 4 coliu
■ ugš,; linksmo budo, mėgsta šokius
!r su vyrais juokauti. Taipgi turi 2 
paiku, didysis Edis S m.; mažasis 
>a):s C m.: Edis panašus j motin;.: 
j'alis šviesių didelių akių, vaikai 
mėgsta ristynes. (17)

Nastė 1-iuriteiiicnč 
i *2102 S. Edbrvoke A v. (Kensington) 
: Chicagv, BĮ. j

Paeina iš Vilniaus red.
Tveraičių vai. Jisai 

. Pulka
is u ri yra 
Mažeikių 
išsižiuri 
turi nu-

Pajieškau Jono ir Antano Mnzurai- 
■■•itj. Naumiesčio pavieto. Šakių apsk. 
:*irniiau gyveno apie Bnjąd Bn-oi;. 
L'onn.. o dabar nežinau. Meldžiu-ai- 
•įšaukti ar kas apie juos žino trati 
pranešti. Turiu svarbių žinių iš Lic- 
■ uvos. J. Meazer 
į 2815 E. 119 st., Cleveiand, Oėio.

Moti.Šio. Mass

i Pajieškau F ra no Jokūbo, Kauno rė- 
Šybos, Mažeikių apskričio. Viekšnių 
barap., Ogiškių kaimo. Turiu labu 
Ivarbų reikalą. Meldžiu atsišauki? 
J-.nt šio adreso;

S. Y'ukną
: SS Vine st., 
t .___ ___ _ __

Pajieškau savo giminiu ir pazi<-ą- 
oų. Aš esu Kretingos apskričio, Gir,- 
eiiškės valsčiaus. Plateliu parapijos. 
Jetautu sodos. Žinantieji mane atsi- 
aukite šiuo adresu: J")

Kazimieras Tiškevičius— -Tiška s.
9633 Dvar st., Hair.tramck. Mich.

Paj'eškau brolių Jurgio ir J-Iateušo 
’taulinaičių. Vasgaikiemiv kaimo, 
‘rienn parapijos. Mariampoiės ;tpsk., 
-uvaikti rėd. Apie 1() metų Amerikoj. 
Ytsišaukit ši’jom antrašu: (17)

Adomas Raulinaitis
•*. O. Box 332, Cokeburg, Pa.

Pajieškau pusseserių Marcelės ir 
Uršulės A bei kaičių, paeina iš Mažei
kių apskr., Sedos miesto. Pirmiau 
gyveno Bridgeport. Conn. Meldžiu at
sišaukti greitai, nes aš už mėnesio 
laiko išvažiuoju į Lietuvą.

Taipgi pajieškau Veronikos Joni
kienės (Mickaitės), paeina iš Mažei
kių apskr., Sedos vaisė., 
kaimo. Pirmiau gyveno 
Mass. Prašau atsišaukti, 
svarbią žinią.

Domininkas Abelskis
432 River St-

Paplirikšės 
Brighton, 
nes turiu

(16)
Waltham, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 24 iki 30 metų. Aš esu 30 metų. 
Butų geistina, kad atsišauktų nuo 
Višakio Rudos. Vaikinų meidžių nera- 
šinėti. Merginos su pirmu laiškų pri- 
siųskit ir savo paveikslą. Paveikslą 
ant pareikalavimo sugrąžinsiu. (16) 

Mr. (Teo. Mažeika
423 So. Main st. Bridgeport, Conn. 

---------- --------------------------------- y------- ------------------ -

Pąjieškau apsivedimui merginos 
arba našlės neslaugiau kaip su vienu 
vaiku, sutinkančios imti civilį šliubą, 
tarp 25 ir 34 metų amžiaus. Geisti
na. kad butų aukšta ir šviesi. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti savo 
paveikslą, kurį ant pareikalavimo 
grąžinsiu. Platesnes žinias suteiksiu 
laiškais. (16)

P. P.
2244 Blue Island ave„ Chicago. 111.

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

Sugrąžinkit atgal Linksmas Dienas
Sugražink atgal draugiškumą. meilę. dainas, muzika ir šokius 
tų linksmu dienų, kurios jau prabėgo! Bet kaip? Grajik Co
lumbia Rekordus ant Columbia Grafonolos. Grajik šituos rinki
nius: Plieniniu) ir Lušnakojo. tenoro Petrausko. Columbia or
kestras. basso Butenio, Columbia Beno. Gauk pilną Columbia 
Rekordų Kataliogą Lietuviu kalioj nuo bile vieno Columbia par
davėjo. Jame yra užvardžiai, artistų vardai ir numeriai. Gauk 
savo šiandien.

£-1610

1-4 11C

E-1115

10 Inch—85c.
Naujas kareivis.

z Plieniunas ir Lušnakojis. 
Dainininkas pas profesorių

E-4363

<•
'Mylimoji. Poška. 

Cohimbios Orkestrą.
Vestuvių valcas.

(
^1‘iemenčlis.

M. Petrauskas, tenor.

Pavasary j.

E-4362

E-4273

Pajieškau apsivedimui pasiturinčios 
merginos arba našlės nuo 25 iki 40 m. 
Aš esu 32 metų, baigęs, dantų dakta
ro mokslų. Norinčios susipažinti at- 
sišaukit.

A. Rashimas M. D.
Gen. Dėl. Worcester, Mass.

l ajieškau apsiveuimui merginos 
arba naslės tarp 30 ir 40 metų, laisvų 
pažiūrų. Aš esu našivs 40 metų, tu
nu 2 sunu 8 ir 11 metų. Su pirmu 'ai
šku meldžiu prisiųsti ir paveikslą, 
.atsakymą duosiu kiekvienai iii)

V. P. P. •
Box 24C. Christopher, III.

As. Mike Romansky. pajieškau ap
sivedimui merginos tarp 18 ir 30 m«- 

As esu 28 metų, turiu gera darbu, 
uždirbu 60 dolerių j savaitę. Meldžiu 
su pirmu laišku prisiųsti ir paveikslų. 
Atsakymą duosiu kiekvienai. (17, 

_Mike Romansky
Box 73. Valier. III.

MaJor.ėėiau susipažinti su mergi
nom arba našlėm an>.ve <iai<> klausi
me. Gali atsišaukti ir gyvaiutsks. tu
rinčios divorsus. Lab-..-ų.sia ge.stinos 
is Bostono ir iš apielin.kčs. i et jųili 
aLsišaukti ir iš toliaus paga1 sutartį 
sutinkančios atvažiuoti. Toiieiei mas
tančios tekėti atsisaukt, greitai, gal 
pasidabosime. ,, - >

K. Gerulis
1^--* 5th st., So. Boston, Mass.

PARDAVIMAI

r
f Kas subalos vakarą. Vale. 

<■ Columbios Benas.
I^Jati saulutė leidžias. Vale.

Kur upelis teka.
J -Jonas Butėrus, basso.

Pasakyk mylimas krašte.

f Padainuosiu gražią dainą.
<J Jonas Butėnas, basso. 

Našlys.

. TOMKO IšDIR.
b’Kl r. labai pigiai. Parduodu už $3,- 
o<M). Pardavimo priežastis savininkas 
turi du bizniu (17)

J. PUZ1NAS
102 Myrtle st., l^tvrence. Mass.

PA RSIDLODA geri fornišiai 
pigiai! Kuris nupirks, tas galės 
ir kambarius laikyti. (16)

D. STASĮ ULIS
402 E. 5-th st., So. Bostone.

PARSIDUODA 3 ŠE1MYNL 
NAMAS.

Gerai ištaisytas, gezais ir toiletais, 
kožnai šeimynai. Kaina $1.600; jnest 
rcik'a 8500. Adresas: (15)

75 Baxter st.. So. Boston. Mass.

VVORCESTER, MASS.
"'Gražioji Mageliona" pavy

ko.
kartu scenoj veikalą • "Gra
žioji Mageliona.” Pirmu 
'kartu, 31 d. kovo, lošimas iš
ėjo nekaip, nes nekurie ak
toriai padarė klaidų. Bet už 
tai lošiant antru, 3 d. balan
džio, viskas išėjo labai ge
rai. Publikos per abu vaka
ru buvo pilna svetainė ir vi
si atsilankiusieji buvo už
ganėdinti. Pelno nuo šio pa
rengimo liks arti poros šim
tų dolerių.

Nors Worcestery šiuo tar
pu siaučia bedarbė, bet vi
suomeniškas veikimas ne-

siunčiant pinigus. Lietuvoj) 
žmonėms nereik važiuoti j Kau 
uą išmainyt čekių ir gaišt laiką 
ir apsimokėt kelionės iškaščiut 
kolei gauna savo pinigus. Pei 
musų Bankinę įstaigą siunčiant 

! piuigus, Lietuvoje gauna iki vie 
uam skatikui. Pinigus mes iš 
siunčiame žemiausiu dienos kur 
su.

Jeigu kurie nori kad pinigai 
butų išmokėti per dvi dienas 
Lietuvoje, tiems išsiunčiami 
Kabeliu. Siunčiant kaileliu ūžti 
kriname kiekvienam greitą pa 
tarnavimą.

Todėl, kurie norite siųsti į 
Lietuvą pinigų, kreipkitės per 
musų Bankinę įstaigą, o gausit 
greitą ir teisingą patarnavimą.

Pajieškau draugo Juozapo Pranio 
‘ydanavičiaus. Vilniaus gub.. Alvtau.s 
ipskr., Stakliškių miestelio. Turiu 
aišką nuo jūsų tėvo ir seseiės. .Ma
rmėk atsisaukt arba žinantieji tek
is pranešti. (16)

Juozapas DaviJczikas
142 Willow St.. . Cambridge. Mass.

Pajieškau -Jono Druffo, paeinančio 
š Kelmės miestelio. Raseinių apskri
to, Kauno rėdy bos. 8 met. atgal gvve 
•o Athol. Mass. Yra svarbių žinių 
š Lietuvos. Meldžiu jo paties atsm
aukti arba kas apie jį žino maione- 
ite man pranešti šiuo adresu:

Peter Rytnkiewicz ’(17)
127 Grand ŠL, Brooklyn, N. Y. 
Aaba į Lietuvą dei Franciškaus.

’ajieškau Stanislovo Vaičekausko ir 
čostancijos Vakarienės, pirmiau gi- 
eno Kewance, III. Yra labai svar
ius reikalas, meldžiu atsišaukti arba 
as žino man pranešti, už ką busiu 
abai dėkingas. (16)

G. Blyszys
418 E Lloyd St, Shenandoah, Pa.

Pajieškau savo vaiko -Jono Jarucko. 
metai kai Amerikoje. Paeina iš, 

lauro rėdybos, Telšių apskričio, AI- ■ 
ėdžių valsčiaus, Bozinų kaimo. Kas . 
uos apie jj žinią, gaus, atlyginimą. ;

Juozapas Ja niekas (17)
L. Box 273. <;glesby. iii. j

Paj’eškau Zigmo ii Vacio Kalento, 
'raku apskričio. Varėnos vaisčiau.-.-, 
tilioniškės kaimo. Turiu svarbų rei- 
alą iš Lietuvos.

John Svriklas
16 Highland avė.,

Netrton Upp',r b’all Ma>s.
Pajieškau Petro Dundos, 

’ybos. Šiaulių apskričio, 
■arapijos. Piononi s'kIos. 
luošiu j Lietuvą. Meld.žu 

Tgnasius Kiršintu
12 Brady st-. Pitcsburj-.h, Pa

Kauno rė- 
Mc.-kuičių 

'l uoj išva- 
at;-i ši ūkti.

I

Ką Jus dedate in Jūsų
I

Kūdikio Buteli.

Pajieškau pusseserės Marės Sken- 
eliutės. Sarapiškių sodžiaus. Pusme
ty parapijos. Vilniaus gub. Norėčiau 
usirašyti su giminėms. Prašau atsi
sukti ant adreso

F. Filius
40 Treat si- Torrington, Conn.

BALTIC STATĖS F1NANCE 
CORPORATION

357 Broadway,
So. Boston. Mass.

Pajieškau brolių Antano ir Danie- 
'aus Valangevičiu. Paeina iš Vilniaus 
ėd.. Merkines valsč.. šunupio kaimo, 
’m svarbus reikalas. Malonėkit atsm
aukti adresu (17)

Zigmas Vaiangvvičius
63 Walnut St.. Nashua, N. H.

Paiieškau krikšto tėvo Juozapo Ka- 
anskio, pirmiau.“ gyveno New Yorke. 

I Tariu svarbų reika’a meldžiu atsi
sukti. Mania Bimba 
17 JCirkpatrick st, Pittsburgh, Pa.

žiūrėkit 
Columbia 
ženklis ir 
numerius
Rekordu—

kad butu 
Vaizba- 

paminėk 
Columbia

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

PARSIDUODA NAMAS. ŠTOKAS 
JR FOKNIėlAI.

Savininkas nori išvažiuot i Lietuvą 
ir parduoda viską pigiai. Galima pa
matyt btle kada. Kreipkitės pas: (17) 

J. LINGY INAS
465 E. Eighth S t.. So. Boston, Mass.

FORNIŠIAI PARSIDUODA.
4 kambarių dar apinauji for- 

nišiai parsiduoda pigiai, nes sa
vininkas išvažiuoją Lietuvon. 

A. Ambrazaitis
537 Main st., Cambridge, Mass

EXTRA!
Parsiduoda fornišiai <lei 3-jų kam

barių. visai nauji. Turiu gr.iitai ir pi
giai parduoti, nes išvažiuoju į Lietu
vą. Alex Siminavich
* 291 — 4th st.. 4th floo.-,

So. Boston, Marš.

ATYDA! ATYDA!
B. Kavaliauskas

24 Ames st„ MonteUo. Mass.
Taisau čevervkus ir naujus dirbu 

už žemiausią kaina. Darbas užtikrin
tas. Ateik ir persitikrinsi. Taipgi ir 
parduodu. Norinčiam pirkti gera pro
ga. Biznis išdirbtas per 8 metus. Ge
roj apgyventoj lietuvių kolonijoj. Esu 
priverstas parduot, nes rengiuos va
žiuot Lietuvon. (16)

Jei jus negalite žindyti justi kūdikio, išsirinkite 
maistą, kuris yra maistingas ir taip lengvai virški
nantis, kaip jūsų pačios pienas. Duokite jūsų kūdi
kiui —

TScrde/uA
EAGLE RAND

CCONDENSED MllJV)

geriausiai maistas kūdikiams vartojamas per 
paskutinius šešiasdešimts du metu šimtų ir tūks
tančių moterų.

The Borden Company
Borden Building Ncw Y ork

iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisitysk ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI musų knygą. KŪDIKIU 
GEROVĖ, turi paaiškins, kaip užlaikyti 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0105
Vardas .
Adresas

I

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygu
tėje aprašoma visokias vaistiškas žo
les, šaknis, žiedai ir tL, 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 
kožnarn reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽUKA1T1S (35)
451 Hudson avė- Rocheater, N. T.

PATRUKĘ ŽNORES
Meskit šalin paraišrias!

Tūkstančiai žmonių rado sau pa- 
;-elba nuo patrūkimo ir paraiščiais 
susivaržymo kančių, vartodami 
STUARTO moksliškas ADHES1F 
PLAPAO PADUSKAITES. Persitik
rink ir mesk šalin savo seną paraištį.« 
Šalin su plieno arba gurno suvaržy
mais, kurie daro nesmagumo ir skau
smo. Mes pasiusime jums

IŠBANDYMUI DYKAI PLAPAO
Nerokuojam už tai dabar ir nie

kuomet. Pavelykit mums prisiųsti 
jums daugybę prirodymų, ką gero 
PLAPAO PADL’ŠKAITES padarė ki
tiems. Pavelykit prisiųsti jums niu-ni 
knygą apie Patrūkimą, kurioje išaiš
kinama daug naudingų dalykų apie 
šią nepakenčiamą liga, kurių jus ne
žinot. Mes turime prisiektus paliudy
mus ant ranku iš visos šalies, kad 
PLAPAO PADUSKAITES prašalino 
visus pavojus, kokie paeina nuo pat
rūkimo ligos. NELAUK IR NEATI- 
DELIOK NEI MINUTOS. Pasiųsk 
savo vanią ir adresą šiandien. Mes 
pasiųsime dykai išbandymui PLOPAO 
ir knvgą apie patrūkimą. Adresas: 
PLAPAO CO. 3058 Stuart Bldg.

St. Louis, Mo.
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• FARMOS! FARMOS!

BURDINGIERIV STREI
KAS BALTIMORĖJE.

padangėj renkasi 
didelė Sandra — burdingie- 
riai ruošiasi apskelbt gaspa- 
dinėms streiką. Mat. karės 

' metu, kada kriaučiai gerai 
uždirbdavo, tai buvo pradė
ję mokėti gaspadinėms po 
ŠIO i savaitę, o už "pilną 
burdą” ir po SI5 mokėdavo. 
Gaspadinės prisipirko šilki
nių dresių, auksinių žiedų 
ir pradėjo rengtis kaip kai-

j 
i i 

zerienės.
Bet štai, darbai apsistojo! 

ir kriaučiai norėtų jau pi-f 
gesnio burdo, bet gaspadi-- 
nes laikos senos kainos ”Da- j 
bar numuša mokesti už dar
bą, tai ir 
pigesnis.” 
dinės jiems atrėžia: "Bet'^ 
kaip jus nenorit i 
pigesnę algą dirbti, tai ir 
mes nenorim nusileisti.”

Išrodo, kad' burdingie- 
riams prisieis organizuoti 
savo uniją, tik bėda, kad jie 
nelabai dą susipratę. Dau-, 
gelis tos nuomonės,-^ad pa-; 
vieniui eiti su gaspadinė- 
mis imtynių daug geriau.

• Vienas kriaučiukas man pa
sakė: ”Kaip aš vienas su 
gaspadine susiremiu, tai 
visuomet būna mano viršus, 
o kaip kiti Įsimaišo, tai vi
suomet bizni sugadina.”

Žinoma, laimėti gali, ale 
toks laimėjimas vistiek dy
kai nepareina. Taigi, kad pi
giau burdas atsieitų, aš pa
tarčiau visiems singeliams 
paimti dideli namą ir vie
niems apsigyventi; o jeigu’ 
jau be gaspadinės apsieiti 
visai negalima, tai galima 
parsitraukti iš Chicagos D- 
rą Graičiuną už gaspadinę, j 
kuris kitados dirbo tą darbą 
Baltimorėj gana gerai ir pi-j 
giai. Lašinių galima butų 
parsitraukti iš Brooklyno, 
kur juos parduoda "Lais
vės’’ Bendrovė. 0 privalgius 
kiaulienos iš tokios revoliu
cingos firmos, tai ir su gas- 
padinėmis kovoti butų dau
giau energijos.

Prie progos turiu pasaky
ti, kad pas mus Baltimorėje 
ir daugiau pei*versmų keti
na būti. Taip ve, vyčiai, ku
ri? palengva iš viščiukų išsi
vystė i vvčiukus, kas sykis 
pradeda vis rečiau lankyti 
bažnyčią, o liuosą laiką pa
švenčia skaitymui Maikio 
su tėvu. Jie irgi gali pakelti 
revoliuciją prieš kunigo ga
spadinę.

Švento -Jurgio kareiviai 
jau nebevaktuosią daugiau 
Dievo kuna, o keliausią su 
visa savo brigada per jūres 
i Lietuvą su paliokais muš
tis.

Tautiečiai ir sandariečiai 
nepirksi? daugiau Lietuvos 
paskolos bonų, nes i Lietu
vos Misiją yra paskirtas 
Gabrio kamarotas Mastaus- 
kas, kuris tokiam darbui ne
tinka.

Kunigai surinktų aukų 
Lietuvon daugiau jau nesių- 
sią. nes Romos popiežiui rei
kią pinigu.

Kunigu gaspadinės lovų 
daugiau nebeklosiančios, 
nes prabaščiai besispardy- 
dami vistiek jas sudarko.

škaplerninkai ir davatkos 
ketina padaryti Įsižadėjimą

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERĮ?

Darbininkas naudoja palengvinimui 
skaudamų muskulų ,nuo jęeinpto sunkaus 
kasdieninio darbo.

Ukinink.is naudoja jį ir negalėtų apseiti 
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsilikti netikėtas staigus lig»>s 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė kitų nelaimių ištikti.

.1

Dr. M. V.Casperį I Br. d. t LmUžibs S^«wir 
rg aod a n a viAtituv H W LIETUV YS... JKA,8“ARAVlCfU8) I’ 5 CrJvtAAi-- ir ('Mrurvaa.

LIETUY18 DENTI8TAS HENRY F. MILLER & SONS 
PIANO C0.

Te). S. B. 2488.
Kad pavasaris artinas mums,
Aš noriu parašyt jums, 
Kad prie fabriko nekarotum, 
O apie save pagalvotum:

—Ar ilgai aš šitaip kariausiu, 
čionai bedarbė—vietos negausiu. 
Kapitalistai mane apgavo. 
Kur aš paliaigiau sveikuti savo.

O kad atgalios aš pasižiūriu. 
Kad iš to visko nieko neturiu. 
Kad buėia gyvent ant farmu ėjęs, 
Jau buėia gražų turtų turėjęs.

1 ūkininką dabar rašysiu. 
Informacijų sau paprašysiu
Į Bart važiuosiu ir pirksiu farmą 
Busiu laimingas, turėsiu darbų.

M. VALENČIUS, (19) 
P. 0. Box 96, Bart. Mich.

Senberniai ir senmerges 
kelia protestą, kam jauni 
jioruojasi, o jiems reikia 
vionstipiais gyventi.

Pilnieji blaivininkai keti
ną daugiau jau nebegerti, 
nes pilnų stiklų saliuninkai 
dabar nepila ir da po pusę 
dolerio lupa.

Nekurios moteris ketina
su menkais 
begyventi, 
vaikinų, i 
išvažiuoti

' arba i Brooklyną.
Visos šitos organizacijos 

Į ir pavieniai žmonės rengia- 
■ si šaukti čia generaiišką mi- 
j ringą ir išnešti bendrą pro- 
resco rezoliuciją, kurią nu-

• siųs eks-prezidentui Wiiso- 
inui, kaipo mažų ir nuskriau- 
įstų tautu užtarėjui, o jeigu 
; tas negelbės — tai i tautų 
ligą, kad ji nesargintų dau
giau žmonių, nes gana jau 
visokių cholerų svietas yra; 
prikentėjęs.

Taigi musų Baltimorė da- į zivija uivesiyti pinigrus. 
bar randasi išvakariuose di-į^ 
dėlių nuotikių. j 82^, jnešti -sisob. Likusieji

K. A. Blii'ietis. pinkėj formas jraiima pirkti
- ' H.-msia kainą. Aš jau pardaviau čia 
-įfarmas daugeliui lietuvių. Gvarantuo- 

Iju teisingą patarnavimą. Reikalauk 
I farmų iiuletino. (?)

Raciae's Farm Agency 
Danielson. Conn.

savo vyrais ne
neš yra starkių 

su kuriais galima 
i i Shenandoah’rĮ

ŽARIJOS

t

I
-

425 Broadway. priešais paštų.
SO. BOSTON ’ Tel. So. Boston 823 

valandos:
Nuo 9:30 iki 12
- 1 - » 
" 6:30 " 9

*

TeL Bon din 1381-R .

DR. JULIUS SBDBERT

L

a Gydytojas ir Chirurgas.
| 366 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS.

• I I t t I t I I II
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NAMŲ JlEšKOTOJAMS IR 
INVENTORIAMS

GYVENIMUI 
STUBOS

Dėl investinimo arba spekulia
cija*.

Baigiama išparduot likusios 
dviejų šeimynų gyvenimui stu- 
bos, šios Korporacijos pabuda- 
votos Quincy. Mass. Kaina '>0 
nuoš. pigesnė, negu atsiėjo jų 
pab ūda vo j i ma s.

4-5-6 ruimu apartmentai, ši
luma, elektra, gesas, šeidės, kie
to n^edžio grindis, šaligatviai, 
ištaisytos gatvės; viskas gata
va gyvenimui. Puiki gyvenimui 
vieta ant įlankos.

Šiuo tarpu rendos neša 12 
nuoš. ant investytų pinigų.

Investvti pinigai apsimoka 
pilnai. Nereikia dadėt nei cen- 

|hokijiiNs$l50iki$500 
Balansas mokamas kas mė

nuo. Liberty Bondsus priimam 
už pilną kainą ant pirmo {mo
kėjimo. Mortgičiai laikomi val
džios. Permainymas ”title” nie
ko nekaštuoja. (16)
U. S. HOUSING CORP.

460 H'ashington st.. Qumcv, 
Mass.

Ofisas atdaras kasdien

PARSIDUODA FARMA jį
_ Farma 100 akrų žemės. 40 pkrnij? 

dirbamos, pere itą metą nupjauta 50 j-į 
tonų šieno. Likusi žemė ganykla ir • 
miškas. Iš miško gali iškirsti tarp Jį 
800 ir 1.000 kordų gerų malką. Yra J 
gen> aglių. iš kurių galima išpjaut 
apie 125,000 pčdųlentų. Daug truk- c 
tų. Nuolat bėgantis šaltinis, šutei- -I 
kiantis vandenį stabai ir tvartams. $ 
Viena stuba 8 ruimų, visai gera, įi 
antra sttrba 4 ruimų, sujungta su 
dirbtuvėle. Esmė 40 x 60 pėdų su S 
skiepu; užtvaros dėl 10 karvių ir 3 H 
arklių, maikinyėia. vežimams pašiu- b 

! rė, vištininkai. Visi šie budinkai ge- į 
' ■ame stovyje. Šioj vietoj buvo laiko- F 
; ma virš 25 karvių. Stovi tik 4 mai- _ 
; lės atstu nuo gelžkelio. Dabar pato-

laikas nupirkt šią farma., j Tel. So.’Boston 5o£w»
geriausia proga, kuri gali • i rrtn > n a n !

metų. Maro!} DAKTARAS į
Į A. L. KAPOČIUS!
»
♦* I

I■j
I
i■
I ržausias
j Tai .yra
Į atsitikt tik per daugrel,
■ supratimu tai yra geriausia propo- 
j ^icija įjavestyti pinigus. Aš patar- 
. ------. ------- ----------- i šios pro-

Kaina tik 
, r---- i ^$1500. Likusieji pini

gai ant mortgicio su 6 nuoš. Šioj apie- 
už pi

tik 4 mai-
Dabar pato-

i

Water’ourio komunistai
nori parengti debatus, ber.‘ 

burdas turi būt neįUrį su kuom debatuoti, 
sako. Bet gaspa-!jje jau įr debatorių turi iš 

’D"’' .iavo pusės pasirinkę — J. 
sutikti už Baltrušaiti. t Į

i Vyrai, iš antros pusės aš 
iperstatau jums L. Grikštą.’ 
i .Jis sutiks.
i
i 
i
iįj So. Bostono komunistuku 

’ant 
Taip 
No. 

prie- 
! žastis nepaskelbta, bet rei- 
jkia spręsti, kad jos apsirgo 
i "džiova".

leidžiamos ^Dilgėlės” 
tūlo laiko sustojo.’’ 
pranešama "Laisvės’’ 
<S6. Nors „sustojimo”

Kol "Dilgėles” leido J. 
Neviackas, jos buvo gražus 

! juokų žurnalėlis. Buvo ma
lonu i rankas paimti ir pa
siskaityti.

Atpirkę "Dilgėles” nuo J. 
Neviacko' So. Bostono, ne- 
gramotni komunistukai pa
vertė jas Į komunistišką są
šlavyną. Iš tos priežasties 
ir ligą jos gavo. Nors ant 
pabaigos buvo pakviestas 
jas gydyti žymiausis komu
nistu "specialistas ’ J. Bal
trušaitis. bet vistik neišgy
dė.

Antikomas.

LINKSMUS IK SVEIKI KŪDIKIAI 
NEVERKIA.

Jeigu jnsų kūdikis neramus ir nuo
latos verkia, tai veikiausia nuocamas 
iam maistas netinka arba jis m.ra 
tinkamai maitinamas.

Ant ”> puslapio šiame laikf:is-yj ra
site apskelbimą Bordens Eagia Brand 
Cor.densed Miik. 
pasiųsk jį Bcrden 
tau prisius dykai 
šiuo pienu maitinti kudikm: 
instrukcijomis jati pasii

Iškirpk kuponą ir 
Kompanijai, c jie 
instrukcijas kaip 

š ■) 
naudojo tuks

iančiai motinų. -Jie kaipgi oristųs dy
kai knygą "Kūdikių I.airr.e," k’iri y ra 
iabai naudinga prie aukičjimo kūdi
kių.

Patarmės merginams ir moterim* 
apie Lyties dalykus. Antra pagerin
ta laida. Parašė M. H. Sanger, išlei
do F. J. Stropienė. 
Reikalaudami virš

Sir paveikslais.
__ minėtos knygos

siųskit išpirkę money orderi ar popie
rinį doleri laiške ant vardo

F. J. Stropus
30 Broadwav, So. Bos ton, Mass.♦ « I » « I I I i » It I » »I ♦ ♦ tI

GYDO VENECIŠKAS.
CH1RI RGIŠKAS IR VAIKŲ 

LIGAS.
Priėmimo valandų*: 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 8 vakare.
pareikalavimo važiuojaAnt 

namus.

29 BcLean Street
i

BOSTON, MASS.

ir

i! 
i!

i!
> .

LIETLVYS DENTISTAS.
\ A LANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak.
NENEL1O.MIS 

iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name 

ii Broadvvav, tarpe C ir D st.
SO. BOSTON, M ASS.

I 
t »
!
I
!
t
♦ 
!

FARMOS!
parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi-į 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių savi
ninkų. Farmos gyvenamos ir negyve- ' 
narnos. Platesnių žinių klauskite per 
laiška, idedant markę už 2 centu.

(19> 
TONA’ ZABELA

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

PARSIDUODA FARMA
110 akrų su gerom trioi>om ir dide

lis miškas, 7 iiaivės, 2 telyčios, 2 ver
šiukai, 50 vištų, žąsų ir ančių, 2 ark
liu. pakinkai, vežimai* ir visi farmos 
nadargai, 1 ir pusę maiiios iki stryt- 
kario. 3 maiiios į miestuką, 9 maiiios 
iki latveli. Mass. Pardu<>da už 36.200; 
į mokėt $2,500. Likusius ant lengvų iš
lyga.

A. ŽVINGILAS
26 Rroadway. So. Boston, Mass.

T , , _ _ _ __ j c

MASS. AVĖ. GARAGE, Ine. |j| 
J. MATHUS. TREAS.

PIRMUTINIS LIETUVIŲ
G A RĄŽIUS.

ParsamJme automobili: 
uždengtus ir atvirus ant v 
landų, dienų ir ant ilgesnio 
laiko, labai pigia kaina.
Parduodame naujus ir pertai
sytus automobilius.

2353 MASS. AVE_
NO. CAMBRIDGE, .MASS. 

Telephone: Camb. 2593.

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen I
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 19 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakar*.

321 HAN0VER ST.
BOSTON, MASS.

Cel. Haymarkel 4164
Gyvenimo Tai.: Cambridge 6098.

DR. Al. F1DERKOICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo B iki 7:30 
tventadieniaia nuo 10 iki 1.

•1 CANAL ST, BOSTON. 
Room 216 ir 316.

f
i 
i
i

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

HENRY F. M ILL E R, 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 BOYKSTON STREET, BOSTON, MASS.

Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expelleri. nno pečių skaudėjimo, 
skausmo šone, šalčio ir iiiių mažų nesveikumų, kurie grūmoja peri raukiniu 
galimybės uždirbti kasdieninę duoną.

Angliakasys naudoja Pain-Espeileri 
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo, 
neuralgijos ir kilų atsitikimų jo pavojin
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katą ir energiją.

Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel- 
lerį. kuomet vaikai nupuola ir susimuša— 
r.i.o musių įkandimo ir kitų vai 
nio ir ietį, kur geras linimenta.s 
gus.

Visi naudoja Pain-Expelleri.

i

r

^U-State st.. New York arba i

I 
I

I

BILE KAS GALI GRAJIT 
ANT ŠIOS rtlKlOS FLEITOS

( I Dabar jums reikia pavasarinių gy- . . 
duoiių. Nuo pasekmes budogyve-

I I nima laikė žiemos, užsiiaikimo vidui. I >
I j neturėjimo gaivingą oro ir per stoka . . 

vaikščiojimo, jusu organizmas tapo
< > apsunkintas, virimas maisto nusiip- ’ 
( , nintas ir sąnariai kiek tiek neveiki.

International Bankersf Isivalyidte savą kraują.

■X

Puikus palinks- * 
! Kaina tik 3 dol 50c. J 

Ne- | ♦ « t t i

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

CAMBRIDGE. MASS.
Tel. Cambridge 7322

Tel. Rosbury 3939-W

RUSIŠKA-TURKBKA
PIRTIS

Panedėliais ir Utarnikais dėl 
Moterų. Kitoms visoms die
noms dėl vyrų.
Pirtis švariai ir gražiai įtaisy
ta. (17).

2 OTISFIELD. 
RONBLRY, MASS.

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis 

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT- 

ST0VAL
Veda prevas civyliškas ir 
kriminališkas.
66—67 Journal Building 

262 WASHINGTQN STREET, 
BOSTON, MASS.
TeL Main 3334

Dr. A. J. Kąra

f
I

Iš Petrogrado.
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 

MOTERŲ LIGAS. 
Taipgi Kraujo ir Odos Liga*. 

VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 
iki 9 vai. vakare. 

Kaitra Ruskai ir Lenkiškai. (2) 
69 CHAMBER ST. BOSTON.

Telephone: Haymarket 3390

Generaliai Agentai dėl CENTRALINES ir RYTU EUROPOS 
NORTH - GERMAN LLOYD BREMEN.

Iš NEVV YORKO TIESIOG J
BREMENĄ, DANCIGĄ ir UEPOJU
Laivai plaukia tiesiai į LIEPOJŲ per Dancigu.

S. S. ANTIGONE išplauks Gegužės 3 ir Birželio 15 
S. S. SUSQUEHANNA Gegužės 21 ir Liepos 5

Kreipkitės: 99 Statė st. Boston, Mass. arba prie Vietos Agentų.

LONGINAS BUIN1S Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAM ST. 
CSICAGO, ILL.

TEL. BULEVARD 2160.-

evera’s 
BlodaI

• i i i 
» i f • • t 
!

Dr.AChristian
SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chroniškų ir abelnų ligų, lan
kysis Norivoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir

PETNYČIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEKOJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MAR1.BOROUGH ST 
BOSTON,, MASS.

MOTERIMS PLAUTIS 
ČIRKšLfi $2.45.

FARMOS! FARMOS!
Lietuvių kolonijoj, Michigano Vals-I 

tijoj, tiesiog nuo pačių savininkų. 
Karmos 120 akerių, 130 akerių, 160 
akerių. 80 akerių, 100 akerių, 240 
akerių ir 40 akerių ir ant visų yra 
geri budinkai. Dabar geri laikai 
pirkti farmos. nes jos visai pigios ir 
gera žemė. Kreipkitės laiškais, duo
siu platesnius paaiškinimus. (17)

Paul Ambrose

(pirmiau vadinta* Severo Kraujo 
valytois) yra tam tikras atmainą 
padarąs vaistas, kuris duos nau
dingą atmainą, taip reikalingą jusu 
systemė Pagelbės sutaisymu ne- 1 
naturališko stovį ir gelbes regulavi- ( 
me organizme. Tikras vaistas dėl 
gydymo odos išmetimu. Prekė1 Į
|1JB. Aptiekuose. ( (

Luther. Mieli.
W F SFVFRA CO

C F D A R R A P 1 D S IOVV A

Šis puikus muziKalis instru
mentas—tai didžiau sis Europos 
išradimas. Labai paprastas. 
Jus išmoksite ant jos grajit j 
kelias minutas._Joklų mokini
mų nereikia.
minimai jusi? stuboj ir susirin
kimuose.
su 7 populiarėm dainom, 
siųsk pinigu. Užmokėk, kai ap
lankysi. (18 )

ORIOL CO. Dept T.
15 P ARK ROW. NEVV YORK.

Pasportai j 
Lietuvą

Mes parūpiname greitai 
PASPORTUS 

su Latvijos vizų keliauti 
l LIETUVA 

važiuojantiems per Libavą 
tiesiog iš New Yorko.

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

čekius išduodame į Lie
tuvių Komercijine Banką 
Kaune.

Pinigai važiotis su savim S 
neparanku.

103-5 SALĖM ST., ■; 
BOSTON, MASS. o

Įseigta 1880 m. i!I'

Tel. Be*eh 6933

08.1. M. FRIEONAR
SPECIALISTAS VENERISKŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraajo ligų ir 

BeaiMtisMo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 VASHINGTON 8T. 

BOSTON. MASS.

UNlTEDflMOaCfiNllNES
TARP NEW YORKO RIMNK0

Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis 
Ccnt ratinės Europos.

S. S. ”Mount CarroII” ......... Balandžio 7
S. S. ”Mount Clay”....... . Gegužės 12
S. S. ”Mcunt CarroII (naujas) Gegužės 19
S. S. "Mount Ciinton” (naujas) Gegužės 26

Laivai "HANSA” (Ex-Deutsch- 
laml), "BAYERN” (naujas) jr 
”WUERTTEMBERG” gaujas) 

pradės plaukiot Birželyje.

Ruimai su 2,4. ir 6 lovom ant šių visų garlaivių. Specia
liai valgomieji ruimai, rukyYnui ruimai, sėdėjimui ruimai 
ir pasivaikščiojimui deniai, visas tas patvarkymas trečios 
klesos pasažieriams.

Reikale rašykit bik vienam musų autorizuotam Agentui 
arba

30 BROADWAY,

HAMBQRGftttEBCflNCIN£
NEVV YORK CITY

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO 
Per LIRA VA Arba HAMBURGA-EITKUNUS

| LIETUVA
Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:

S. S. ĖSTOM A Gegužės 4 S. S. L1TUANI A Birželio l
S. S. POLOMA Gegužės 18 S. S. ESTOMA Birželio 22

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

^VMERICAN LINE
Tiesioginis perplaukimas tarp

NEW YORKO ir HAMBURGO
laibai paranki kelionė Lietuviams ir Rusams.

Dideli moderniški irarlaiviai išplauks sekančiomis dienomis: 
MONGOLIA MANCHURIA MINNEKAHDA (Naujas)
28 Balandžio 2 Birželio 3-čis klesa 21 Gegužės
Laivai iš New Yorko išplaukia nuo Piero No. 86, North River, prie 
'6-th street-
Trečia klesa iš New Yorko i Libar* $132.00; j Eytkunns $130.00 
Trečios klesos pasažieriams yra duodami valgiai su patarnavimu 
dideliams valgomam kambaryje. Moterims ir vaikams rezervuojami 
kaipbariai su klasetais. Kreipkitės j Kampanijos ofisą

M— v—*----«— j vietos Agentas.
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MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
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nos.
Tavo brolis

Jonas žilins.

TAI YRA STIPRIAUSIS, SAUGIA US1S IR PARAN
KIAUSIAS BANKAS LIETUVIAMS PADĖJIMUI 

SAVO PINIGŲ.

DRAUGAI, platinkite ”Keleiv’į’ tarpe savo draugų, 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį, kaina metams $2.00.

"Keleivis” — mylimiausias 
svečias Lietuvoj. .

Janas Sviklas iš Newton

kurios 
paprt-iš 

Jos yra vė- 
modelio, padary- 

kąd tik viena 
reikalinga dėl

u Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu 

BAMBINO 
žiuėia-liulia.”

Greičiau bėgi i j aptieką ir 
nupirki 50c. bonka

BAMBINO

SALUTARAS

BOSTON, MASS.

LVllV, A******' , .

kaip Lietuvos Kia-

*****

—
__

__
_

Viskas kliūva į nasrus Lie
tuvos vilko-buržuazijos. 
Taip-pat man teko girdėti, 

■ kad Amerikos lietuviai rin- 
Iko arba pirko drabužius ir 

Lietuvoj Pridygo daug kar- sime maisto tik tiek, kiek valgius ir siuntė per kokias 
čiamų ir bažnyčių. jtuom tarpu yra reikalinga. ’ ten bendroves savo pavar- 

ano gmiiHUHiD i ijiumt p 
. Daug Lietuvos žmonių $ 

, nes jie ir nedirbda- tokių siuntinių laukė, bet» 
mi galėjo gyventi. Pagalios niekas negavo. Viską išsida- 
kai maisto pritruko, tai visi Ii ja buržuazija ir jos sėbrai.» 
paliko neužganėdinti bolše- valdininkai. J?
kais. Gyventojai pradėjo Materijos, kurią siuntei, ? 
juos užpuldinėti ir jie ture- negavau. Gal tas pats atsi-!? 
jo pasitraukti. tiks ir su čeverykais. Ge-j&

Šitokis balševikų "rojus” riausia siųsti pinigais, nes $ 
davė progos musų klerika- Lietuvoj čeverykų galima 
iams laike rinkimų į Stei- gauti kiek tik nori už pusę 
giamąjį Seimą agituoti kainos kai Amerikoj. &

Su pagarba k
Tavo švogeris Pranas.

čiamų ir bažnyčių.
J. J. Kalakauskas iš Wor- užtai tinginiams ir pi- gusiems giminėms į Lietu- 

cester, Mass. šiomis dieno- jpkams bolševikai labai pa- vą. I' 
mis gavo laišką iš Lietuvos.'iko, 
nuo savo draugo Kapso, ku
riame štai kas rašoma:

Malonus Drauge! šiuomi 
pranešu, kad esu gyvas ir j 
sveikas, ko ir jums visiems: 
linkiu. Laišką ir "Keleivio”- 
Nr. 4 apturėjau, ačiū. Mel-{ 
džiu ir toliaus manęs neuž
miršti.

Dabar parašysiu keletą 
žodžių apie Lietuvos padėtį 
ir apie save. Lietuvos atei
tis kol- kas nei kiek nepa-

< gerėjo, dtar vis tebėr rukuo-į 
se. Nors Tautų Sąjungos! 
"dėdės” atmainė savo nuta
rimą kaslink plebiscito Vil
niuje, bet vistiek nieko gero 
nesimato. Susitaikyt su pa
liokais bus sunku ir vargiai 
pavyks geruoju...

Šiais metais Lietuvoje 
žiemos veik nebuvo. Pasnig- 
davo, pašaldavo dieną- kitą i rinkimų. Visi skurdžiai tarp "Keleivio rfumerius 51 ir 52, 
ir vėl imdavo lyti. Taip ir «s»vas lcalha- ”Dahar žinosi- Vitrinos anlnikpmp RG d sair 
klampojome po purvyną ir 
dar ilgai klamposime, kol 
išdžius. Nuobodumas gy
vent čia neapsakomas: nėra 
nei kur pasivaikščioti, kaip 
tik per duris, taip ir į pur
vyną ligi pusei čebatų aulų, j 
Nėra čia mums, prastiems 
žmonėms, jokių pasilinks
minimo įstaigų, apart kar- 
člamų. Kas butas — tai kar- 
čiama. O lankytojų, stikli
nio dievaičio garbintojų, 
netrūksta. Ir abelnai imant,! 
niŠ tafp^rl 
bar kad geria. Geria seni ir s- m. api-
- . • • plėsimo tikslu tapo uzmus-jaum, gena namie samo-^ VJ R Jį £ 
dielką,” geria ir miesteliuo-r valsčiaus Marimnpo-’ 
se valdžios "pi stvtuvę ka-1,- v^^us, Manampo- 

r » -es apskričio, Purvimskes
Betoj teko girdėt, 

SrifeRudas mdo girioje už- 
ėia ir kapinynas, šiandien Kudirkos užmu-
Sin^ ^LXSa?;f “s parieido jam 

mus "kultūra” kįla. Aš gy- . . - , . -, ..ie jam teko apsinakvoti pas venų po senovei, gyvenimą •: j ,. T, , K v
džiai' manvdami. kad iis 

leidžiu < 
laukdamas geresnės 
ties.

Tavo draugas Kapsas.

prieš darbininkų partijas, 
kurias jie lygino su bolševi
kais. Žmonės, Įbauginti bol
ševikų tvarka, balsavo už 
krikščionis-demokratus. Da
bar visa Lietuvos biednuo- 
menė mato, kad ir klerika- Upper Falls, Mass. pasiuntė 
lai ją apgavo. Krikščionis- pora numerių "Keleivio” sa- 
demokratai, būdami vai- vo švogeriui i Lietuvą, nuo 
džioje, gina ne biednuome- kurio dabar aplaikė šitokį 
nės, bet ponų reikalus. Bied- laišką:
nuomenė dabar kenčia dan- Mielas švogerėli! girdin
tis sukandus, laukia kitų gai dėkavojam už prisiųstus 

Į rinkimų. Visi skurdžiai tarp "Keleivio numerius 51 ir 52, 
! savęs kalba: "Dabar žinosi- kuriuos aplaikėme 30 d. sau- 
' me už ką balsuoti".

Tavo Brolis.

! žmogžudystės ir 
apiplėšimai.

Jurgis Žiu ris iš Grane! 
Rapids gavo laišką nuo savo 
brolio iš Lietuvos, kuriame 
aprašoma apie tankiai pasi
kartojančias Lietuvoj už- 
mušėjistes ir apiplėšimus.

Mylimas Broli! Pas mus 
dabar labai neramus laikai, 
nes perdaug įsigalėjo visoki 

ir plėšikai.

šio. Viso kaimo žmonės, 
-auni ir seni, subėgo skaity
ti "Keleivi’’. Kadangi dviem 
numeriais visi negalėjom 
pasidalinti, tai išrinkom 
vieną, kuris garsiai skaitė, 
o visi klausėmės. Nėjo nei 
venas namo, kol abudu nu
meriu galas nuo galo neper- 
skaitėm. "Keleivis—tai my
limiausias svečias musų kai
me. Visas kaimo jaunimas 
— vaikinai ir merginos— 
siunča tamstai širdingiausi 
ačiū už prisiuntimą šio 
brangaus laikraščio. Tie du 
numeriai yra mums bran
gesni už keletą šimtų mar
kių.

Tavo švogeris Jokūbas.

-kaiP dS'kad'!rkit^mo^7eto^k?- Lenkai paola ant Lietuvos
- kai vilkai ant avių pulko.

Al. Gudonis iš New Ha- 
ven, Conn. gavo laišką iš 
Lietuvos nuo savo žmonos, 
kuriame yra rašoma apie 
lenkų troškimą užgrobti 
Lietuvą.

Mylimas prisiega ! širdin- 
j<*u vuvu gai tariu ačiū už laiškus ir

Tj/r dranjniži nas pirkt ir tą diena važiavo už pinigus. Aplaikiau 3000
-l,Aš CT- » Kaun« rašty. Kelionė- auksinų, o 50 dėl., kuriuos

. žmogžu- vau.
‘dieną už dienos. džiai manydami, kad jis t -

atei Pas save ^un *uos Pim£us, Pąaiskmti. Lenkai trokšta 
Dadarė ant io gyvybės šuo- užimti visą Lietuvą, bet , m* , •__

sakot išsiuntėt, dar nega- 
Kaip klausėt apie len

kus, tai mes štai ką galime 
paaiškinti. Lenkai trokšta 

padarė ant jo gyvybės šuo- užimti visą Lietuvą, bet 
kalbį. Vienas jų, atėjęs pas tas jiems nesiseka. Tie biau- 

_______ ;žydelį, sako Kudirkai? ”Ta- rybės dar daug turi užėmę 
Bolševikai Lietuvoj patiko y° moteris apsirgo ir reika- Lietuvos miestų ir mieste-.

tiktai tin?iniams ’lauja, kad tu parvažiuotum, bų. Varėnos miestą lietuviai 
J Vingelis iš Pittsburgh.1 Štai ir tavo Petras atvažia- turi iki Merkio, o už Merkio 

Pa. gavo laišką iš Lietuvos vo’ tik jis nevažiavo per lenkai. Nors dabar karė su
V, viii - x---------

brolio, kuriame gelžkelį, 0 anoj pusėj lau- 
jiecuvvs Kudirka, -nieko blogo
Rusijos nemanydamas, ir patikėjo, 

j Ant rytojaus rado jį eglyne 
Vienok tų pinigų

nuo savo 
aprašoma, 
žmonėms patiko 
bplž^vikai- •Mielas Broli! Kaip klausi,'įmuštą.
ar patiko Rusijos bolševikai P^s jinerado Jie buvo pa- 
Lietuvos žmonėms, tai čio- aeti Kaune kokiam tai bal
nai atsakau. Kuomet užėjo ‘ke. Dabar milicijantai jies- 
Rusijos bolševikai, tai Lie-;ko žmogžudžių. Daug )ta- 
tuvos vargdieniai žmonės suėmė.

su džiaugsmu. I Tai tokios pas mus naujie'priėmė juos .
Visi ponai pabėgo, palikda
mi dvarus ardinarčikams. 
Išsyk viskas atrodė gerai. 
Bolševikai turėjo labai 
daug savo pinigų ir už viską 
brangiai mokėjo, žmonės ką 
tik turėjo, tai jiems išpar
davė. Bet vėliaus pasirodė, 
kad tie jų pinigai yra nie
kam neverti ir nieko už juos 
negalima nusipirkti. Žmo-: 
nės pasijuto apgauti. Nega-J 
na to, bolševikai ir ukinin-| 
kus pradėjo vadinti buržu
jais ir jų turtą dalinti. Jei
gu kuris turėjo du arkliu,' 
tai nuo tokio vieną atėmė ir! 
davė .tam, kuris nei vieno', 
miniu Jlir SK t^a^“kad AmT 
minėti grudus ir dalinti vi rjkos lietuviai neaukautų

tarp savęs kalbėti: ’.’Jeigu 
musų triūsą išdalina tingi
niams, tai verčiau ir mes 
tinginiausime ir pasigamin-

Jokių iš Amerikos aukų 
Lietuvos pavargėliai 

negauna.
Leonas Savickas iš Sche- 

neetady, N. Y. gavo laišką 
,iš Lietuvos nuo savo švoge- 
įrio, kuriame štai kas rašo
ma apie Amerikoj renka
mas Lietuvos pavargėliams 
aukas:

Gerbiamas švogeri! Kad 
nueisi ant kokių susirinki
mų, kur bus daug žmonių, 
šauk didžiu balsu, kiek tik

j jokius fondus, kurie sako
si šelpią Lieuvos pavargė
lius. šiuomi pranešu, kad; 
jokių aukų Lietuvos pavar
gėliai iš tų fandų negauna.

KEEEtTf B

South Boston T rus t Co
Įsteigta 1891 m.

474 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
ELIOT SKYRIUS:

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

šioje Bankoje yra sudėję suvirs 11,000 depozitorių tau
pymo skyriuje ir suvirtum 2,000 depositorių Komercijos 
(čekiu) skyriuje.

Už padėlius, paskutiniu 
laiku yra mokamas O aI

Procentai prasideda su paskutine diena kiekvieno mėnesio 
DEPOSITŲ YRA VIRŠ SW0,000.60.

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

VAUJA LIETUVIUS.

jjp Ar Jus Kankina Pfoiikaaos ? 
— “-------------r»_^Yej

i eiti!

g&lima gauti visose aptiekose po 65c. tankj, arba tiesiog 
i* iidirtočju per pašų už 75c. tauku

F. AD. RICHTER & CO.
Brootiyn. N. Y.
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JL Tel. So. Boston 2341.
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Statykite Garageus ir Namus
Musu BUDAVOJ1MO DEPARTMENTAS susideda iš 

geriausių Bostono Inžinierių ir Architektų, ir laikyda
mi už garbę pranešame, kad jau ši pavasari savo darbą 
pradėjom tarp lietuvių.

Mes kaipo Lietuviška Bendrovė, lietuviams padary
sim pienus, duosim patarimą per laiškus arba asmeniškai 
—dykai; taip pat užtikrinam iš kalno kad mes pabuda- 
vosim GARADžIUS, NAMUS, arba MURUS, daug pi
giau negu svetimtaučiai.

Mes apsiimame darbą visose Naujos Anglijos Valsti
jose. Tad kas tik interesuojasi budavojimu ir norite pil
nesnių informacijų, kreipkitės laišku arba asmeniškai.

VINCENT A. JENKINS, INC.
395 Broadvay, - So. Boston, Mass.

Construction Dept.

BANKA VISIEMS ŽMONĖMS

Boston Nailonai Bank
Jus atrasite, kad šitas bankas yra modemiškas, 

šių dierų bankas, pastovus ir stiprus, kuris yra pa
sirengęs patarnauti jums kiekviename reikale.

..MUSU TAUPYMO SKYRIUS
ar.t padėtų pinigų g/y 
moka nuošimčių

MUSV UžRl’BF.žIO SKYRIUS
Turi tiesioginius susinėsimus su I.ietuva per 
Direction der Disconto-Gesellschaft, Kaune; 
Litauische Bank fuer Handel und Industrie, Kaune.
Mes siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir j 

Lietuvą su didžiausiu pasisekimu.

BOSTON NATIONAL BANK
161 Hanover Street 

BOSTON, MASS.
NARYS fedekai.es rezervo SYSTEUOS.

Naujiena! Rašoma Mašinėlė!
Kam rašyt su plunksna, 

kadangi už mažus pini
gus galinga nusipirkt ma
šinuke dru'-avimui. ’TY- 
I’ETCRITER.” kuri para- 

geriau ir aiškiau, ne
su plunksna. Ant tos 

kiekvienas ga
li ir grei- 

ir dukumen- 
tam i.ereikia jokio 
. nes kiekvienas 

tą mašinėlę, 
naudinga kiekvie- 
Padaryta gražiai, 

ir niekad neužsi- 
Jtašc švariai, aiš-

nes <ll<leiis

šys

mašinukės
Ii rašyt teisini 
tai laiškus 
tus ir i 
mokslo, 
gali- operuot 
L-bai 
n am. 
tvirtai 
kerta. _ ....

taurias ir mažiausias rainės, nu- 
. įsiteikti kiekvienas, hv.- uiuens 

Prie mašinukės pride-latn dykai visus n u nuly mus kaip ją

..........   $5.50 
..................... $7.75. 
katrą mašinukę ne
kaip musinukė ateis 

(17>

kiai. taip kaip ir brangi mašina. Turi <li<t 
nierius’ ir ženklus. Tokią mašnukę turėtų 
paraakumas. ~ 
operuoti.
Kaina No. 2 . ...........
Dąug didesnė No. 4 .......................................................
Siunčiant mums užsakymus, atminkit paduoti mimev 
rite, taipgi $l.ta rankpinigių, o palikusius užmokėsit 
ant jūsų adreso. Rašykit tuojaus tokiu adresu:

PRACTICAL SALES CO.
1219 NORTH IRVING AVĖ., Dept 91, CHICAGO, IIJ

| Lietuviškai - Lenkiška Ap tieka
!!• 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 užsisenejusio ro» 
W matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
ti čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li- 
į! gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- 
į | terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- 
)> sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefonų ūž
ti dykų. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
j ] ateikite į APTIEKĄ po numeriu

į 100 SALĖM STn

_.___. Nors dabar karė su
lenkais yra pertraukta, bet 
lenkų gaujos vistiek puola 
ant Lietuvos gyventojų, kai 
vilkai ant avių pulko. Išti- 
kro, lengviau yra išalkusius 
vilkus nuvyti nuo avių pul
ko, negu lenkus nuo Lietu
vos. '

Pačioj Lietuvoj irgi ne
koks gyvenimas. Nors dar 
nežinia, kaip tikrai Lietuva 
susitvarkys, bet tuom tarpu 
priviso visokių kapitalistų, 
kurie išnaudoja vargo žmo
nes ir augina sau pilvus. 
Jeigu Lietuva susitvarkytų 
pagal darbininkišką pro
gramą, tai butų gerai, bet 
jeigu pagal kapitalistišką— 
tai darbo žmonėms butų 
blogas gyvenimas.

Marijona.

DIDELE NAUJIENA VISIEMS! 
Nauj? Knyga -Receptai ir Sekretai“. 

(Apsisaugojimui nuo 'vairiu iiuu.l
Dabar ta knyga padidinta, turi 410 

receptų.- Kaina $1.25. Platintojams 3 
knygos už $2.25. Ir pirkėjams dar 
duodam dovanų receptų, kurio Kaina 
25c.. dėl panaikinimo korntv. Su to- j 
mis gyduolėmis tepdamas išimai ker
ną su peiliu ta jokio .skaudėjimo. 
Knygoje yra geriausi receptai -ir pa
tentuoti vaistai dėl visokios formos 
nervų romatizmo, skunos ligų ir ne
mali mo vidurių. Kojų pirštų išpuvi- 
mas labai pavojinga dėl nervų. Da 
ne visi žino French Pessary arba 
Womb Supporter ’Tdeal’’ Pompa ir! 
kitokių "injection” instrumentų, nė | 
antiseptikų. Nepraleiskite progos.

Wm. L. MATULIONIS
474 S. Oran* st., Wilkes Barre, Pa. 

Platintojas 300 Ilazel st,, City.

| Ar nori susipažint su visų tautų Dievais? Jei nori, 
g perskaityk knygą
! KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO
| SENOVĖJE?
| Kaina $1.00; audimo apdarais $1.25. ‘
I Gaunama ”Keleivio” Redakcijoj
| 255 Broadway, So. Boston, Mass. Arbatinis šaukštukas tnojaus pašalins kūdikio virdurių die

gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą. “Kūdikiai nčgsla ji! Jie prašo daugiau* F*

Molųnos! Jeigu jąsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
60c. pašto markėmis tiesiog j

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn, • New Ycrfc City.

NAUJAS ir Naudingas PASIŪLYMAS!.
DYKAI! STALTIESE DYKAI!

ATGAUS JUMS:
APETITĄ, 
PATAISYS VIDURIUS 
SUDRUTINS JŪSŲ 

SVEIKATA.
Mes išdirbame daug Lie- 
karstų pagal Europos (se
no krajaus) metodos, per
tai musų lekarstos yra 
geresnės negu kitų.
Musų ŽOLIŲ ir ŠAKNŲ 
sandelis yra turtingiausia 
visoj Amerikoj, nes mes 
taupome apie 500 įvairių 
šaknų ir žolių.
Reikalaukite nuo musų 
tam tikrų aprašymų apie 
įvairias lekarstaa—siun
čiame persitikrinimui dy

kai. žoles užlaikėm nuo viso
kių ligų.

SALUTARAS DRUG 
CHEM. CO.

1707 S. Halated st, 
CHICAGO, ILL.

NIEKUOMET PIRMIAU 
TOKI DIDELES VERTES 
DALYKAI NEBUVO SIŪ

LOMI DYKAI. ,
Rodei nepasinaudoti pro
ga dabar, kol dar neper- 
vėltt. Mes turime tik 500 
šią ranką darbo staltie
sių su artistiškais papuo 
Šimais. Vieną tokių sta! 
tiesių pasiųsime jum 
dykai jeigu jus užsaky 
site pas mus keturia 
kurtinas ne vėliau kaip 
30 dienų nuo dabar.
Tik pasižiūrėk i šias pui 
kias naujos mados iliust 
rantas kortinas, 
o rna mentališkai 
insų laojfus. 
liausic 
tos taip, 
kortina 
kiekvieno lanuo.

! Jų artistiškas papuošimas ir įvarant uotas ranku darbas priduoda joms didelės vertės. Jos atrodo labai bran - 
i ftios, nei už•$15.00 ncjrausit geresniu ai ba kurios ilgiau laikytų. Mes jas siūlome jums pagal speciaię kaina tik
j už $2.95 kiekvieną. Bet jeigu jus užsi sakysit ant syk dėl keturių langų, tai sutaupysit I doleri, nes keturias
į mes atiduosi m jums uz $10.80. Priegtam pridėsime dar PUIKIA STALTIESE visiškai DYKAI.

Atmink, kad šis specialia supažindinimo pasiūlymas tik ant šio mėnesio. Todėl siųsk užsakymą tuojuus, o už
tikriname, kad nesigailėsi.
Nesiųsk mums jokių, pinigų. Tik pa
siųsk kuponą su 35c. stampomis dr! 
persiuntimo lėšų. Likusius užmokėsi, 
kuomet siuntinys ateis į jūsų namus.

UNION SALES CO.. Dept 15o 
2029 W. CHICAGO AVE-

CH1CAGO. ILLINOIS.
Mes gvarantuojame pilną uzsiganėdi
nimą arba pinigus sugrąžiname.

, KUPONAS.
Gerbiamieji:— Malonėkit prisiųsti man .... kertinas, už kurių per
siuntimą siunčiu 35c. $10.50 užmokėssiu po aplaikymui. Aš užsakau 
keturias jų, kad galėčiau gauti staltiesę dykai.
Vardas ir Pravardė .................................................................................... -
Adresas .................
.Miestas ir Valstija

fedekai.es
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£ KELEIVIS

v CAMBRIDGE, MASS. |
7i'niAA sis Us iš lietuvių judėjimo ' Vietines žinios Pas mus dabar labai ma- 

doj rengti du parengimu 
kartu. Pavyzdžiui, jeigu so
cialistai kurią dieną paren
gia prakalbas, tai ir kleri
kalai ant to pat laiko taip-. 
pat rengia prakalbas.

i 2 d. balandžio taipgi įvy-, 
gįmis vaikai butu mokina- Į“> <•« parengimu vienu lai-' 

' ' . kalbos, skaityt kP- E. Cambndgeaus lietu-
’ i vių kooperacija parengė

i tsip vadinamą "draugišką 
vakarienę,’’ o progresistės 

į—teatrą. Pasekmės buvo to
kios. kad pas progresistes 
publikos buvo mažai. Loši
mas irgi blogai išėjo.

Kurie dainavo koopera
cijos vakarienėje, tie ilgai 
ją atsimins. Kadangi dabar
tiniu laiku didžiuma žmonių 
kooperacijoms simpatizuo • { 
ja, tai ir publikos šioje va- į 
karienėje buvo daug. Sve
tainė paimta visai maža, o 
ir ta pati purvo pilna. Žino
ma, tai rengėjų kaltė. Atei
tyje rengėjai turėtų apsi
žiūrėti, kad nerengus vaka- 
rienų kokiam nors kiauli
ninke. Valgių šioje vakarie-' 
nėję buvo pakankamai, kad 
tik jie butų buvę tinkamai 
išdalinti. Bet kokia svetai
nę, toks ir valgių padalini-; 
mas. Ypatingai šiame vaka
re pasižymėjo vyčiai savo 
ėdrumu ir nemandagumu. 
Turbut per kelias savaites 
neėdę buvo, nes kaip tik 
žmogus atneša ką nors išda
linti. tai jie tuojaus supuo-! 
la ir atima. O jau tų vyčiu-; 
kių. bažnytinio choro daini-, 
ninku, užimąs. cypimas 
šaukimas, kad negalima nei 
apsiklausyti. Į tą viską žiū
rint net šlykštu darosi.

Geistina, kad kooperacija 
s?vo parengimus ateityje 
šiek tiek sutvarkytų, nes 
tokie parengimai kaip šis 
'tik puldo kooperacijos var- 
jdą.
I 4 d. banlandžio įvyko virš- 
mir.ėtos kooperacijos kvar- 

atidarė savo ofisus ir prade-j talinis susirinkimas, kuri?.- 
jo samdyti darbininkus; me iškilo gana juokingas

Kur dingo Simono Daukan
to Mokykla?

Keli metai atgal So. Bos
tono lietuviai buvo pradėję 
rūpintis Įsteigimu savo mo
kyklos, kur vasaros atasto-J . ... 1 X -1 1
L 
mi lietuvių 
ir rašyt.

Kiek atsimenam, šitą dar
bą karštai rėmė vietos drau
gijos ir mokyklai buvo jau 
viskas suruošta. Jai buvo 
jau ir vardas duotas — Si
mono Daukanto Mokykla. 
Bet viskas nutilo ir šiandien 
apie ją nieko negirdėt.

Kame priežastis? Gal 
žmonės, kurie rūpinosi tais 
reikalais, teiktųsi paaiškin
ti.

So. Bostone yra daug lie
tuvių vaikų, kurie tuojaus 
bus iš mokyklų paleisti ir 
per visą vasarą neturės ką 
veikti. Ar negeriau butų, 
kad per tą laiką jie pasimo
kytų savo tėvu kalbos ir 
rašto? Kitaip jie musų vi
suomenei bus žuvę. Mokyk
la būtinai reikalinga. Jeigu 
Simono Daukanto Mokykla 
da nėra visai mirus, tai ji 
turėtų tuojau pradėt veikti. 
O jeigu jos jau nebėra gy
vos, tai reikėtų kitą organi
zuot. Taigi tegul buvusieji 
Simono Daukanto Mokyk
los reikalų vedėjai atsilie
pia. _ ________,

Apskelbė karę statybos 
darbininkams.

Nuo sausio mėnesio Bos
tone ir apielinkėse eina na
mų statytojų streikas. Iki 
šiol darbdavių draugija vis 
vedė su streikieriais dery
bas ir derėjosi dėl algų. Bet 
pereitą sąvaitę ji staiga 
pertraukė visas derybas iri 
paskelbė, kad su unija ji 
nieko bendra nenorinti dau-j 
giau turėti. Potam ji tuojau j

I

t »
I

DEDE SAMAS
*

i

,1'-' <7 j <_y y

”open shop" pamatais, o kad j dalykėlis. Buvusioj vakane-į 
streikuojantis darbininkai i nėj vienas vyčiukas, besi-
nedarytų kokių kliūčių, pa-i stumdydamas su vytelėm 
sišaukė policiją. Tuo buduYpie toniko keisus, persipio- 
................. ---- ve i stiklą ranką ir šiame 

susirinkime pareikalavo, 
kad jam butų už tai apmo
kėta. Kunigas Juškaitis, p?- 
siprašęs balso, pradėjo aiš
kinti, kad, girdi, reikia ap
mokėti, nes tas vyrukas 
esąs ir taip geras, kad nesi- 

i prie kooperacijos, 
. .. . —- _ .. . tai pa-

lę ParoęU pasitikimiii Itali-;jej jįagg valstijos įstatymų 

Rolandi Ricci, kuris atvyko 
dabar iš Romos. Keliolika 
tūkstančių italų su muzika 
ir vėliavomis susirinko pas 
geležinkelio stotį ir pasitikę 
ienai ambasadorių, nulydė
jo jį į South Armory, kur 
buvo sakomos karštos pra
kalbos ir skaitomi pasveiki
nimai. Parodoj ir prakalbo
se dalyvavo ir šios šalies 
valdžios atstovai. .....

Bet. štai, kuomet italai j.as, kunigas to nežino, 
apimti jiatnotimo ūpo sau-j \jors ų>n pat buvo nurodyta, 
kia lai gyvuoja Italija, lai , ]<a(| kunigas kalba nesąmo- 

V VTIOJ'J. IvlCCl, t<ll Į>C vrAini filri Lriinicmi
nios pasipila lapeliai, matyt 
komunistų išleisti, kuriuose 
maišoma su žeme pats Ricci 
ir atstovaujama jo valdžia. 
Salėje kilo lermas. Minia su
kilo ant kojų ir ėmė šaukti, 
kad nubausti tų lapelių da
lintoją. Ir tuojaus nutvėrę 
tą žmogų pradėjo tąsyti.
Bet policija atėmė jį iŠ mi-. Velionė paliko mažus našlaičius 
nios rankų ir nuvežus nuo- 
vadon areštavo.

darbdaviai mano surinkti 
pakankamai skebų ir uniją 
sunaikinti. Ar tas jiems pa
vyks, tai parodys ateitis. 
Unija nemano pasiduoti ir 
kova bus smarki.

Riaušės italų parodoj.
Pereitą nedėldienį Bosto-’įįĮina prie“ 
italai buvo surengę dme-, nes jeį prjsįkabintu, 

J v.nr.,4-1 lriw\m I f-O 11 l_ - —T — * . .. •

jos ambasadoriaus Vittorio.--^ rejktų mokėti per 125 
” • savaites po 10 dol. Čia kuni

gas pasirodė didžiausiu 
kompensacijos Įstatymo ne- 
žinėliu. Tasai įstatymas pa
liečia tik tuos darbininkus, 

j kurie dirbdami fabrikuose 
susižeidžia. Ir tai tokiems 
mokama nedaugiau kaip po 

j 14 dol. sąvaitei, kol jie pa
sveiksta. Šitokius dalykus 
žino beveik kiekvienas šiek- 
tiek prasilavinęs darbinin-

įlies, liet vyčiai tiki kunigui 
t ir tiek. Patartina kunige 
Jiui nesąmones pasakoti tik 
i savo davatkoms, o ne koope- 
: racijos nariams.

Papartis.
A. I. SINDARIENE.

6 vasario, 1921 m. mirė nuo 
'sunkių kančių a. a. Sindarienč.

;1
: ■

I
I
Kazimierą. Joną, Petrą ir mer- 

Tuo tarpu gaitę Liudviką didžiausioje ne- 
kiti italai salėje pasigavo laimėje.
”Heraldo” reporterį ir pra-1 
dėjo jį mušti, manydami, 
kad tai jis tuos lapelius da- 
lyjo, nes jis turėjo rankoj 
pluoštą popierų ir rašė ant 
JQ. , , - -Areštuotas žmogus teisi
nasi, kad jis visai nežinojęs, 
kas tuose lapeliuose rašoma. 
Jis sako, kad nepažįstamas 
jam vyras pasamdęs ji išda
lyti juos tarp minios.

Broliai ir seselės Lietuviai! 
Išgirskite verkiančiu našlaičių 
balsą ir prijriau.sk i te nelaimin' 
guosius po lietuviu širdies glo
ba. Tėvas, likęs su keturiais na
šlaičiais, aprūpinti priderančiai 
neišgali, o atiduot svetimtau
čių prieglaudai, labai skaudu; 
todėl ir šaukiamės lietuvių pa
galbos. Su pagarba

, Leonas K. Sindaras
532 E 7th st., So. Boston, Mass
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Pripildys Jusu Kamara
KIEKVIENAS NAMAS
kvienos kamaros lentynos turi but pripildytos maistu, kad 
pasitikt Įvairius netikėtumus — netikėtą svečią, greitai 
sumanytą pikniką, ant greitųjų prirengt užkandžius arba 
vakarienę.

DEDE SAMAS ^Iši-tokių atsitikimų Kares Depar
tamentas gali suteikti jūsų nuosavybėn Kenuotas Mėsas 
AUGŠČIAUSI0S RŲŠIES — visas atsargiai inspektytas 
ir turinčias Karės Departamento patvirtinimą — O. K.

ALKANAS ŽMOGUS 7™*^
CORNED BEEF HASH — paprasto maisto, bet nepage
dusio, maistingo, žmogaus muskulus budavojančio — gali 
but vartojama didelėje daugumoje.

REISAI KENUOTŲ MESU
tiškai vienu trečdaliu pigiau, tos kainos, kurią jus mokate 
bučemėse už tas pačias mėsas. (Pasiųsk žemiau talpina
mą Kuponą ir gauk smulkmeniškus musų numušimo pa
siūlymus).

PATARIMAI BendriJinis pirkimasrAIAKllTlAD nupigina kainas ir tas
būna ant naudos pavieniams. Sušauk i krūvą jūsų drau
gus, gimines ir kaimynus iš jūsų apielinkės. Padarykit 
biudžetą, kiek kiekvienai šeimynai arba pavieniui yra rei
kalinga. Sudėk viską į daiktą, patikrinkie pagal olselio 
kainas ir pagal reikalavimo numušimą. Tada išrinkit iš 
savo tarpo Įgaliotini partraukti tas kenuotas mėsas kartu, 
nurodant adresą, kuriuomi jos turėtų but parsiųstos. 
Kliubai, bendrijos arba šeimynos gali paradyti naudą sau 
sulyg šio pasiūlymo. Šitaip pirkdami jus gausite dides
ni numušimą ir sutaupysite daug pinigo. ’

Karės Departamento Kenuotos ROAST BEEF, CORNED BEEF ir CORNED 
BEEF HASH yra geriausios rūšies, atsargiai supakuoti. -Jie bus atvežti 
i paskirtą vietą švieži. <

1 svaro kenai yra supakuoti po 48 i keisą.
2 svarų kenai po 24 i keisą. 
Mažiausi orderiai priimami už $250.
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Your Name

City & Stato

Prisiųsk kuponą delei numušimo Olselio kainos. 
Reisai gatavai supakuoti dėl išsiuntimo.

IŠKIRPK TĄ KUPONĄ IR PASIŲSK

Keleivis.

> M* I* I ■ I ■ Į • I* f »t*

Sumazinkit išlaidas jūsų Maisto
Turėk savo kamarą gerai pripildytą

ŠIE YRA IŠSIUNTIMO 
PIRKINIŲ PUNKTAI

BROOKLYN. N. Y.
59-th St. and Firbt Avė.

BOSTON. MASS.
Army Supply lU.-e.

CHICAGO. ILL.
1819 W. 39-th St.

ATLANTA. GA. 
Transpertation Bidg.

SAN' ANTONTO. TEX.
SA’N FIlAN'CISCO. CAU
CHIEF SCKPLLS PROPERTY 

BRANCH
OFFICE OF QUARTERMASTER 
GENERAL

MCNITION BEIK;, 
WASniNGTON. D. C.

4*

Karės Departamento

CHIEF SURPLVS PROPERTY BRANCH
OFFICE OF QUARTERMASTER GENERAL

Dept K.
MUNITLON BLOG., WASHING1ON, D. C.

Meldžiame prisiųsti žemiau pasirašiusiam ypa
tingus paaiškinimus kasi ink numušimo pagal 
daugumų pirkimo Karės Departamento Kenuotų 
Koast Beef ir Kenuotų Corned Beef ir Corned 
lieef Hash.

Kenuotos Mėsos
Street

prijriau.sk

