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Sovietai panaikino 
slaptąją policiją,

ministeriui Skirmuntui at-' 
sakymą, kuriame prašo pra
nešti ar sutiks Lenkija ant 
pasiūlymo tiesioginių dery
bų dėl Vilniaus klausimo, o 
ne dėl konsulariniu ir kitu

i

valstijoj.

JOS PAREIGAS PILDYS grobiu gulės dar tukstan- 
V1DAUS REIKALŲ čiai žmonių kaulų. Suvalgę 

MINISTERIJA. viską, ką tik namuose turė
jo, šimtai tūkstančių Rusi
jos kaimieČiii pasklydo i vi
sas puses jieškoti sau mais
to. Tūkstančiai jų beklai
džiodami jau krito ir guli 
dabar po sniegu. Milionai jų 
da klaidžioja ir vis da krin
ta. Iš anos pusės Volgos jie 
traukia šion pusėn ir randa 
išmirusius kaimus. Tie, ku
rie gyveno šiapus upės, ke
liauja anon pusėn, į.rytus, Į 
tą kraštą, kuris kitąsyk bu
vo taip garsus kviečiais iri 

__ Bet dabar, įvedus 
__________ i savo ’’tvar- ! 
ką,” ir tenai mirtis užvieš
patavo.

Iš namų tie nelaimingi 
žmonės išvažiavo važiuoti, 
susikrovę j vežimus savo 
mantą; bet kuomet kelionėj 
jų arkliai išstipo, jie buvo 
priversti palikti vežimus ir, 
pasiėmus reikalingesnius 
daiktus antpečių, eiti pės
čiomis. Jie keliauja vis tikė
damiesi susirasti kokio už- 
dasbio ir gauti maišto. Bet 
keliose aplinkinėse guberni
jose maisto visai nėra. O 
gubernijos čia baisiai dide
lės— pėsčias jų nepereisi. 
Ir taip besibastydami tie 
žmonės nuvargsta, susėda 
kuopelėmis ir miršta nuo 
bado.

Lavonai, kurie guli palei 
geležinkelius neužsnigti, yra 
renkami, kraunami ant va
gonų, vežami Į stotis ir ver
čiami į krūvas, kad žemei 
atšilus butų galima palai
dot. Gyvieji baduoliai susi
rinkę i stotis nuplėšia nuo 
lavonų paskutines drapanas, 
kad patiems šilčiau apsiren
gus. Taigi tie lavonai guli 
krūvose visai nuogi ir suša
lę kaip malkos.

Į rytus nuo Volgos išmirė 
jau ištisi kaimai. Likę vieni 
galvijai taipgi išstipo, jei 
prieš mirsiant žmonės jų da 
nesuvalgė. Nors ateina iš 
Amerikos miltų, bet jie bus 
jau pervėlai ir daug kaimų 
turės išmirti, kurie ikišiol 
da laikėsi gyvi, nes tie kai
mai labai toli nuo geležinke
lių, o arklių nėra, kuriais 
butų galima privežti mais
tas per užpustytus tyrus.

SUDEGĖ LAIVAS SU 
. MAISTU RUSIJAI.
Christianijoj gauta žinių, 

kad Murmansko pakrašty 
anglų garlaivis 

”Lowlands,’’ kuris plaukė Į 
Murmanską su maistu ba
daujantiems žmonėms. Gy
ventojų padėtis Murmanske 
dabar esanti pasibaisėtina. 
Jie neturi nei valgomųjų . .. . . , nei

GUBERNATORIŲ 
ANT $100,000.

su
Kontr-revoliucija esanti iš

naikinta ir „čeką” nebe
reikalinga.

Maskva. — Slaptoji sovie
tų valdžios policija, dau
giau žinoma kaipo „Črezvy- 
čaika,” o da daugiau su
trumpinus — „Čeką,” likos 
panaikinta. Pild. Komite
to nutarimu, visos ’ crez- 
vyčaikos’’ pareigos, kaip an
tai sukilimų malšinimas, ko
va su plėšikais ir vagimis, 
saugojimas geležinkelių ir auksu." E_'_ 
rubežių, pavedama vidaus komunistams 
reikalų ministerijai. Tuo 
tikslu šitoj ministerijoj bus 
suorganizuotas politinis de- 
partmentas, kurio galva bus 
vidaus reikalų ministeris, 
Feliksas Deržinskis, buvęs 
„Črezvyčaikos” pirmininkas

„Čeką” buvo tikra teroro 
organizacija. Ji buvo įkurta 
tuojaus po to, kaip 1917 me
tais bolševikai paėmė į savo 
rankas valdžią. Jos tikslas 
buvo.— kpva sų buržuazija 
ir kontrevoliucija. Ji išžudė 
tūkstančius žmonių. Nors ji 
persekiojo daugiausia inte
ligentiją, mokytus žmones, 
vienok nemaža iš jos rankų 
žuvo ir darbo žmonių, už
sitarnavusių revoliucio
nierių.

Maskvoje „čeką” turėjo 
užėmtfs didelį šešių lubų 
muro namą, kurio .vidury 
buvo jos teismas, o aplinkui 
padarytas kalėjimas, kur 
buvo laikomi daugiausia po
litiniai kaliniai. Sakoma, 
kad kalinių žudymas atsibū
davo skiepe po tais namais, 
ir žmonės eidami pro šalį 
tankiai girdėdavo šaudymą 
po žeme, nors tos įstaigos 
žmonės bijodavosi kaip gil
tinės ir retai kas pro ją 
eidavo.

Tas būdavo ir mažesniuo
se miesteliuose, kur „Črez- 
vyčaikos’’ viršininkai skai
tydavusi visagaliais carais, 
pakol jų nesuimdavo ir ne- 
sušaudydavo augštesni ko
misarai.

Geroji „črezvyčaikos” pu
sė buvusi tiktai ta, kad ji 
išnaikino plėšimus ir vagys
tes. Vagįs buvo šaudomi be 
jokio pasigailėjimo. Ir todėl 
Maskvos gatvėse niekas 
žmogaus neužpuldavo. Jei jį 
kas apiplėšdavo, tai tik pa
tįs „črezvyčaikos” virši
ninkai.

Vienu žodžiu, „črezvyčai- sudegė 
ka” buvo svarbiausis bolše
vikų valdžios organas. Ir 
dabar tas organas panaiki
namas. Nors jo pareigos pa
vedamos kitai įstaigai, bet 
tenoras turbut jau sumažės.

ŠALIS NUKLOTA 
LAVONŲ KAULAIS.

Ufa. — Kuomet sniegas 
pavasari nutirps, Rusijos 
laukai Pavolgyje bus nuklo
ti lavonų kaulais. Jie išrū
dys kaip Amerikos ganyklų 
tyrlaukiai, kuomet vieną 
sunkią žiemą tenai pritruko 
galvijams pašaro.

Bet Rusijoj tarpe galvijų rikon.

I

daiktų, nei drapanų, 
vaistų, nei kuro.

RUSŲ AUKSAS 
AMERIKAI.

Iš švedų sostinės Stokhol
mo pranešama, kad pereitą 
sąvaitę tenai ątvežta iš So
vietų Rusijos apie $31,200,- 
000 aukso, kurio didesnė

Sako, jis ją suviliojęs, 
griovęs sveikatą ir garbę.

______ __ ~____ _ Laikraščiai praneša, kad 
santikių, aplenkiant kon- tu^a Miss Franees G. Birk- 
flikto pamatą. Toliaus Lie- kead, jauna mergina, ap- 
tuvos valdžia prašo, kad skundusi Mississippi valsti- 
Lenkija praneštų prieš pra- Jos gubernatorių Lee N. 
dėsiant derybas, ar ji sutin- R u s s e 11 į, reikalaudama 
ka gražinti Vilniaus srityje’$100,000 atlyginimo už jos 
sulaužytą Želigovskio status! suviliojimą ir sunaikinimą 
ųuo (buvusį stovį) ir ati
traukti kariumenę ir admi
nistraciją iš šiaurės nuo Su
valkų sutarties linijos. Ne
gatyvi} atsakymą Lietuvos 
valdžia skaitys atsisakymu 

Į nuo tiesioginių derybų 
siūlymo. — (Elta.)

dėsiant derybas, ar ji sutin- R u s s e 11 į, reikalaudama

pa

jai sveikatos. Nusidėjimas 
prieš šeštajj prisakymą bu
vęs papildytas privatiniam 
gubernatoriaus ofise, Statė 
Housėj, 1918 metais.

Mergina sako, kad tuo
jaus kaip tik ji gavo guber
natoriaus ofise ijtenografis- 
tės darbą, jo pasielgimai pa
sidarė daugiau negu drau
giški; jis ėmęs tikrinti, kad 
jis ją mylis ir žadėjęs tuo
jaus vesti, kaip tik gausiąs 
nuo pačios atsįskirimą.

Akyvaizdoje šitokių pa
reiškimų, mergina sako, aš 
sutikau turėti su juo slaptų 
susiėjimų ir atsidaviau jo

I

LIETUVOS NOTA 
RUSIJAI.

Washingtonas. — Lietu
vos valdžia per atstovą 
Maskvoje, p. Baltrušaitį, 
įteikė Rusijos užsienių rei
kalų ministeriui čičerinui 
notą dėl Lietuvos piliečių 
laikymo kalėjimuose, truk
dymu taikos- 
tų gražinimo Lietuvai ir L pasir0(ię kad jai reikės 
apsaugojimo Lietuvos at- į .. G , ' t •

SWs (E"riaIumo!teisių. — (*Jta.) ^Uoti neleg.alei operacijai,
i FVKTT *taitrkq paqi ‘Tuo # išvažiavusi joLENKU ŽIAURUS RASI-, įsomis į Denvero miestą. 
ELGIMAS SU VILNIAUS^Operacija buvusi labai slin

ki ir jai reikėję labai daug 
Vasario! kentėti. Jos sveikata buvusi

MIRĖ BŪRŲ VADAS.
Pereitą sąvaitę pietų Afri

koj mirė generolas Christ- 
ian De Wet, pagarsėjęs bū
rų vadas karėse su anglais.

Iš pradžių De Wet turėjo 
nežymią vietą būrų armijoj, 
bet kuomet vyriausis būrų I 
vadas Cronje pasidavė, De[ 
Wet užėmė jo vietą ir vedė [ 
karę toliaus. Savo gabumais. 
ir gudrumais jisai nustebino' 
visą pasaulį, nes turėdamas' 
tik saujalę kareivių jisai ii- i 
gai laikėsi prieš daug galin
gesnį priešą ir išnetyčių už
puldamas šluodavo pulkus 
vieną paskui kitą. Būrų ka
rė pasibaigė 1902 metais.

Bet kilus pasaulio karei, 
De Wet vėl pakėlė ginklą, 
norėdamas išvyti iš savo 
krašto anglų viešpatavimą. 
Bet šį kartą Anglijos vald
žia užgniaužė būrų sukili
mą į mėnesį laiko. Pats De 
Wet buvo sužeistas ir paim
tas nelaisvėn. 1915 metų va
sarą jis buvo teisiamas už 
„išdavystę” ir pasmerktas 6 
metams kalėjimo ir užsimo
kėti $10,000. Tečiaus jis bu
vo paleistas po 6 mėnesių.

VOKIEČIAI GAUNA 
AMERIKOS UŽSAKYMUS

Berlino žiniomis, viena 
elektra s _ firmų Vokietijoj, 

mą padaryti ir nutiesti jū
rėmis telegrafo vielą nuo 
Emdo (Vokietijoj) \ iki Su
vienytų Valstijų. Ant šito 
užsakymo vokiečiai pelnysią 
apie 500.000,000 markių.

Suvienytose Valstijose da
bar bedarbė, bet „šimtapro
centiniai patriotai” savo už
sakymus atiduoda vokie
čiams, nes šie pigiau padaro.

Jų~ rudenį gavusi tš' AmeTfkds "užsakyk

AREŠTUOTAIS.
Washingtonas. — ’ra«uw .

5 d. areštuotus Vilniaus dvi- [ sunaikinta ir dabar ji esan- 
dešimts lietuvių ir trylikaamžina ligonė. Garbė taip- 
gudų lenkai atvežė neitra- sutepta. Taigi uz tą vis- 
lčn zonon. Vilniuje areštuo- ką ji nori iš pono guberna- 
tus lietuvius ir gudus lenkai toriaus 8100,000 atlyginimo.
laikė po vieną atskirame 
kambaryje.

Tai yra skandalas, kokių 
Mississippi valstijos istori

Vasario 5 d. naktį lenkų" joj da nėra buvę. Tik įsi- 
policistai kiekvieną atskirai įvaizdinkit sau: gubernato- 
nuvedė namon pasiimti rei-irius, valstijos galva, visuo- 
kalingų dalykų ir pinigų, i menės doros sargas ir prie 
Durtuvais ginkluotų poli- i to da vedęs žmogus, kaltma- 
cistų apsuptus nuvarė sto- mas šitokiu prasižengimu, 
tin, kur įsodino traukinin ir Jęi jis butų socialistas, tai 
nepasakė kur veža. Atvež- kapitalistai ,ir jų agentai
tus neitralėn zonon tarpe kunigai ant tvorų sulipę 
pirmos ir antros valandos šauktų apie tai; bet dabar 
varė pėsčius ištisą kil. Neit- ije veikiausia bandys ap- 
ralėje zonoje paleido ne- saukti tą merginą melage, 
klausydami suimtųjų reika- ~ —
lavimo teismu tardyti. Vi- PAVOGTA DEGTINĖ AT- 
siems atimti asmens doku- RASTA PAS TEISĖJĄ, 
raentai. (Elta.) Portlande tūlas laikas at-
ca TTTNCfm KONTROT fS buvo pavogta 10 galio- SĄJUNGUS KON1 tCULEb. Ru degtinės, kuri buvo įm- 
KOMISIJA PRIĖMĖ VIL- ..^jytuota tenai gydymo rei- 
NIAUS IŠTREMTUOSIUS. Lalams. Vagių niekas nesu-

Washingtonas. — Vasario Į sekė- Bet. štak šioin1i® dienoJ 
7 d. ištremtuosius iš Vii- \ienas policmanas
niaus lietuvius priėmė Tau- yalks.cl0^amas a?ie , 
tų Sąjungos Kontrolės Ko-*eĮ?eJ° namus atrado, kad 
misijos nariai. Toliaus Kon- L?JLd?g^ine sukauta, teisėjo 
trolės Komisija pasiūlė par
gabenti iš Vilniaus ištrem
tųjų šeimynas. Tačiaus iš
tremtieji prašė, kad juos 
gražintų Vilniun ir akcen
tavo, kad nori teismo. Kon
trolės Komisijos nariai pa
žadėjo pranešti apie tai 
Tautų Sąjungai. — (Elta.)

; vištininke. Teisėjas sako, 
kad vagis ją tenai paslėpė, 
žinoma, ir jam visi tiki. Bet 
jei policmanas rastų pavog
tą degtinę paprasto žmo
gaus vištininke, tai žmogus 
tuojaus atsidurtų kalėjime 
už vagystę.

KASYKLOJ ŽUVO 25
MAINERIAI.

Gatės, Pa. — Frick Coal 
and Coke Co. kasykloj čia 
ištiko ekspliozija, kurioj bu
vo užmušta 24 angliakasiai.

PRIGAVO 5,000 CHICA- 
GOS LIETUVIŲ.

Chicagoj tapo areštuotas 
tūlas Kazimieras Filipavi- 
čius, kuris pardavinėdamas 
nesamų kompanijų „Šerus” 
ir „bonus” prigavęs apie 5,- 
)00 lietuvių ir kitų ateivių. 
Sakoma, kad tuo budu jisai 
urinkęs apie $500,000. Jo 
•ėbras, tūlas West, tapo su
imtas net Denvero mieste, 
Coloradoje.

3AKLANOVO NEBEDE- 
PORTUOS.

Laikraščiai praneša, kad 
.aidžia nutarusi Baklanovo 
nebedeportuoti. Baklanovas 
yra rusų giesmininkas ir 
pastaruoju laiku dainavo 
Chicagos operos kompani
joj. Valdžia buvo nutarus jį 
deportuoti dėlto, kad kita 
rusų giesmininkė, Viera 
Amazar, padavė prieš jį 
skundą, buk jis partraukęs 
ją čionai nemoraliems savo 
tikslams. Vėliaus ji šitą kal
tinimą tečiaus atšaukė.

BALTRUŠAITIS ATVYKO 
KAUNAN.

Washingtonas. — Vasa- 
_ ____ , ____ _____  rio 7 d. Lietuvos atstovas
dafis busianti išsiųsta Ame-[Maskvoje, p. Baltrušaitis, 

atvyko Kaunan. — (Elta.)

80 ŽMONIŲ ŽUVO GELE
ŽINKELIO NELAIMĖJ.

Japonijoj ties Itoigava 
gelžkelio stotim nuslinko 
nuo kalno sniegas su uolo
mis. Nelaimėj žuvo 80 
žmonių.

SAULĖ APTEMO.
* Amhersto observatorijos 

direktorius Dr. Todd prane
ša iš Floridos, kad ant sau
lės veido staiga pasirodė 
tamsi dėmė, kuri turi nema
žiau kaip 50,000 mylių plo
čio ir tiek pat ilgio.

Sustreikavo
50,000 audėjų

STREIKAS AFRIKOS KA
SYKLOSE.

Transvaliuje, būrų žemėj, 
kurią anglai turi pavergę, 
kasyklų darbininkai apskel
bė streiką. Anglijos valdžia 
anądien paskelbė, kad strei
ką sukurstę agitatoriai, bet 
darbininkai jų išsižadėję ir 
išrinkę savo atstovus, kad 
tie susitaikytų su valdžia. 
Bet dabar pasirodė, kad tie 
„atstovai’’ patįs buvo save 
išsirinkę ir darbinnkai juos 
suėmė kaipo savo išdavikus.

Streikas esąs netiek eko
nominis, kiek politinis. 
Streikieriai reikalauja, kadi 
Transvaliuje butų apskelbta 
darbininkų respublika ir 
kad deimantų kasyklos butų 
pripažintos darbininkų nuo
savybe.
REIKALAUJA Iš PABAL- 
TĖS VALSTYBIŲ SKOLŲ.

Berlino žiniomis, Francu- 
zija pareikalavo, kad Lie
tuva, Latvija ir kitos Pabal- 
tės valstybės užmokėtų jai 
dalį senųjų Rusijos skolų, 
po kiek joms proporciona- 
liai išpuola, jeigu jos nori,
kad Vokietija atlygintų 
joms už karės nuostolius.

ARGENTINA SIUNČIA 
JAVŲ RUSIJAI.

Iš Buenos Aires praneša
ma, kad tenai padaryta kon
traktas, sulvg kurio Argen
tina apsiima pristatyti Ru
sijai 45,000 tonų miltų ir ja
vų. Viso siuntimo busią 9 
laivai, kurie išplauksią apie, 
kovo mėnesį.

♦

FRANCUZAI IR LENKAI 
PASIRAŠĖ PREKYBOS 

SUTARTI.
Pereitą sąvaitę tarp Fran

cuos ir Lenkijos buvo pasi
rašyta prekybos , sutartis, 
kuri dapildo jų anksčiaus 
padarytąją militarę sutartį.

ČEKO-SLOVAKŲ 
PASKOLA AUSTRIJAI.
Jaunutė Čeko-Slovakų 

valstybė sutiko paskolinti 
senajai Austrijai 500,000,- 
000 savo kronų, kuriuos 
Austrija pasižada atiduoti 
už 20 metų.
TARP RUSIJOS IR ITALI
JOS ATNAUJINTA PAŠ

TO SUSISIEKIMAS.
Iš Romos pranešama, kad 

pasirašius Italijai ir Rusi
jai ekonominę sutarti, ati
daryta tarp tų dviejų šalių 
ir pašto susisiekimas. Pra
dedant su 15 diena vasario, 
galima busią jau ir telegra
mas siuntinėti.

ŽYDŲ ŽEMĖJ NERAMU.
Lordas Northcliffe, stam

biųjų Anglijos laikraščių sa
vininkas, kuris nuvažiavo 
Palestinon pasižiūrėti žydų 
tėvynės, dabar praneša iš 
Jeruzolimos, kad padėtis te
nai esanti labai nervinga ir 
greitu laiku galima esą ti
kėtis didelių sumišimų ir 
kraujo praliejimo. Didžiausi 
nesutikimai tarp žydų ir 
mahometonų kilę dėl tikė
jimo. _

DAUG DIRBTUVIŲ 
SUSTOJO.

Vilnonėse algos nebus 
nukapotos.

Šį panedėlį Naujoj Angli
joj sustreikavo apie 50,000 
audėjų, protestuodami prieš 
numažinimą algų ir pailgi
nimą darbo valandų. Mat, 
susitarusios medvilnių audi- 
nyčių kompanijos paskelbė, 
kad nuo 13 vasario jos nu
muša savo darbininkams 20 
nuošimčių algų ir pailgina 
darbo laiką ant 10 valandų 
sąvaitei. Pirma buvo dirba
ma 44 valandos sąvaitei, o 
dabar kompanijos užsimanė 
įvesti 54 valandas.

Vilnonėse algos pasilieka 
senos ir American Woolen 
Co. prezidentas Wood pa
skelbė, kad jo kompanija, 
kuri turi apie 75 dirbtuves, 
algų nemažins ir valandų 
neilgins.

Taigi beveik visose med
vilnėse, kur tik algos buvo 
numuštos, darbininkai metė 
darbą. New HampgJjire 
valstijoj sustreikavo apie 
30,000 audėjų, ir tenai strei
kas pasidarė generalis.

Rhode Island valstijoj 
streikuoja apie 20,000 audė
jų. Keliatas tūkstančių 
streikuoja Maine ir Massa- 
chusetts valstijose. Law- 
rence’o streikas nepaliečia, 
tik Lowellyje sustreikavo 
apie 4,000.

Kol kas streikas eina ra
miai, bet kompanijos jau 
reikalauja -milicijos.

REIKALAUS ARMIJOS 
SUMAŽINIMO.

Washingtone kalbama, 
kad dabar kongrese bus rei
kalaujama sumažinti Ame
rikos armiją iki 100,000 ka
reivių, nes „nusiginklavimo 
konferencija’’ sumažino ka
rės pavojų.

APIPLĖŠĖ, PAŠTĄ.
Whiting, Ind. —- 

ginkluoti banditai čia
puolė pašto vežimą ant gat
vės ir iššovę kelis kartus iš 
revolverio, pagrobė 6 mai
šus su laiškais ir laikraš
čiais, manydami, kad tenai 
ras pinigų. Užpuolikai buvo 
automobiliuje.

Tris 
už-

PASIKORĖ MIESTO 
VIRŠININKAS.

Palmerio miestelyje, neto
li Bostono, anądien pasikorė 
Charles W. Chamberlain, 
kuris buvo areštuotas dėl iš
eikvojimo miestelio pinigų. 
Tai ve, kokių esama valdi
ninkų!

SUSIRUPINŲS DĖL 
PAČIOS NUSIŽUDĖ.

Pereitą nedėldienį Bing- 
hamtone nusižudė ant kapi
nių tūlas Martinas Voipek. 
Jis buvo labai susirūpinęs 
savo pačios likimu, kuri bu
vo pasilikus Rusijoj ir jis 
negalėjo gauti jokios žinios 
apie ją. Manoma, kad dėlto 
jis padarė savo galą.
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POPIEŽIŲ.
Chicagos davatkų orga

nas „Draugas” 32-ram nu
meryje rašo:

"Bažnyčia ir visa žmonija 
laukė renkamojo popiežiaus. 
Susilaukė.

„Viso pasaulio laikraščiai 
juo susidomėjo: kuri išrinks? 
kokia bus jo politika?

"Nors jau tiek kartu bedie- i

i

leis save

viškoji ir laisvamaniškoji 
spauda laidojo Bažnyčią ir jos 
Vadą, šiandien tečiaus mato 
kad Popiežius nemiršta, kad 
jis ir toJiaus visame pasauly 
vaidina aukščiausio dorinio 
auYoriteto rolę, kad jis yra bu-f 
tinas ir nepakeičiamas.

"Didysis karas nutraukė vi
są gudriai diplomatą išaustą 
tinklą. Taika dar negrįžta. 
Kartu su ekonominiu skurdu 
auga neapykanta, keršto troš
kimas, dauginasi neisi tikėji
mas vienų kitais, visur -girdi
mas nepasitenkinimas, pašau-: 
lis sielvartoja. Kas apšvies tas 
tamsybes, kas atneš tvarkos Į 
tų chaosą (suirutę), kas apriš 
ir pagydys žmonijos žaizdas? 
Vienas Popiežius tegali pada
ryti, jeigu tautos
slaugyti, o jų vadai norės jo 
šviesa pasinaudoti. - •

"Veltui kai-kurios Valstybės 
ir laisvos minties’ nykštukai 
juokavo iš Bažnyčios, ignoravo 
Kristaus Įpėdinį. Jie šiandien 
kreipiasi prie jo. Nieks negin
čys, kad jeigu pasaulis negali 
aplenkti Bažnyčios ir jos Val
dytojo, tai dėlto, kad Dievas 
ją Įkūrė pasauliui šviesti.

Čia kas sakinys, tai nesą
monė. Girdi, visas pasaulis 
laukė renkamojo popie
žiaus. Tuo tarpu gi visas pa
saulis da ir nežino, kad pas 
katalikus yra toks žmogus, 
kaip popiežius. Visas pa
saulis da ir Kristaus nepri
pažįsta. Visa Azija nepripa
žįsta krikščionybės. O jei 
milionai žmonių nepripažįs
ta krikščionybės, tai kodėl 
jie _ turėtų laukti popie
žiaus? Paklauskite buddis- 
tų ar mahometonų, kų reiš
kia popiežius, o didžiuma jų 
atsakys jums, kad jie apie 
tokį sutvėrimų nėra visai 
girdėję’

Taip pat nonsensas yra 
sakyti, kad „Dievas įkūrė 
katalikų bažnyčių pasauliui 
šviesti.” Jei Dievas butų 
bažnyčią kūręs, tai jis butų 
įkūręs vienodų bažnyčią vi
sam pasaulyje. Dabar gi.net 
ir patįs krikšeionįs pasida- 
lyję sektų sektomis ir veda 
tarp savęs atkakliausią ko
vų, kų vieni garbina, kiti mi
na tai po kojų. Pavyzdžiui, 
„Draugas” sako, kad popie
žius yra „Kristaus įpėdinis,” 
o protestonų „Menace” šau
kia, kad jis yra didžiausis 
„žmonių mulkintojas!”

Tai kurgi yra tas „visas 
pasaulis,” kuris laukė naujo 
popiežiaus? Mes sutinkame,;

Ar taip pat gyvena ir musiš-, 
kė diplomatinė Atstovybė 
Maskvoje? Toli gražu ne. Pir
miausia ligi šiol didžiojoje' 
Maskvoje negavę, sau tinkamo 
buto. Sukišo ją Į kažin kokius 
mebliuotus kambarius drauge 
su visokeriopo plauko čekis
tais. Savo eksteritorialumo 
teisės mažiausiame laipsnyje 
toji Atstovybė Įgyvendinti n?- 
£ali. Per tuos pusantrus gyva
vimo metus musu atstovybė 
pakėlė nemaža, kartais nepa
prastai skaudžiu, sunkenybių 
ir nemalonumą. Buvo atsitiki
mu, kad musu Atstovybės na
riai buvo suimami ir vedami Į 
visokias Čekas ir Večekas. Vė
liau tuose pačiuose namuose, 
kur kampininku padėtimi pri
glausti mūsiškiai atstovai Ru
sijai, buvo susprogdinta bom
ba. Ir vėliausia, nesenai,. nes 
tik šio sausio 2 d. Į musu At
stovybės Maskvoje butą Įsi
veržia su atatinkamos Sovietų 
Valdžios Įstaigos leidimu 
žmogžudis komisaras želud- 
kov-Pavlov ir nužudo musu ko
vos draugą — kapitoną Avi
žieni.’’
Bet už kų bolševikų komi

saras Lietuvos karininkų Į 
nudėjo, „Karys” nenori pa- " 
sakyti, tiktai neaiškiai mini 
to komisaro moterį ir sako, 
kad užmušėjystė tuoiaus 
buvusi pateisinta. Kiele at-

Bolševikų teroras Rusijoj.— kova už tobulesnį gyveni
mą — amžinas, kiek amžin i 
žmonija, kiek amžinas laimės 
ir laisvės troškimas žmoguje. 
Taip suprato Revoliuciją A. 
Blokas, rašydamas savo 'Dvy
likos’ poemą. Tai buvo pirmu
tinis ir vienintelis veikalas, ku
ris gyvenamosios epochos Įvy
kius atvaizdavo poezijos vaiz
dais. Tik po Revoliucijos audru 
ir perkūnijų tegalės nusiblai- 
vinti senojo pasaulio nuodin
gomis dujomis ir dvokiančiais 
garais aptrauktas dangus.

"Revoliucijos idėja visuomet 
turėdavo ideologus ir priešus. 
Vieni skelbė, kad griovimo ir 
naikinimo darbas — neigiamo
ji revoliucijos pusė, žymini 
praneša revoliucijos užkariavi
mus — teigiamąsias puses. Ki
ti sako, kad revoliucija yra tas 
impulsas, tas protestuojąs 
žmoniškumo veiksmas, kuris 
neduoda galutinai užviešpa
tauti pasaulyje žmogui-vilkui, 
žmogui-gyvuiiui.

"Jeigu nebūtų išnaudojimo! 
ir tarpusavės žmonių kovos, | 
nebūtų nė reviliucijos. 0 jeigu Į 
revoliucija reiškia žmogaus 
protestą prieš jo pavergimą ir 
išnaudojimą, tuomet tik aklie
ji tegali ją smaugti. Tas, kurs 
susirūpinęs vien savo siaurais 
egojistiniais reikalais, be abe
jo visuomet bus revoliucijos 
priešas, bet kas pasaulio Įvy
kius kainuoja ne savo kailiu, o• 
visų gerovės mastu, tas visa-j 
dos pasiliks revoliucijos ide
ologu."

Toks revoliucijos ideolo
gas buvo ir Blokas. Jis visas 

i gvveno ir mirė dėl jos.
.............................._ T

rašė

I

I

i 
į 
t 

•I
: vJLJ

: ris 3-čiam šių metų numery-- vNieį’ ischoda iz vjug 
pe šako: |----n—* —

"Sausio 2 dieną Lietuvos at- ■ jisai.
i stovybės bute Maskvoje buvo 

nukautas kap. K. Avižienis, 
karo atašė (atstovo) padėjė- 

: jas. JĮ nukovė rusas želuūko- 
vas-Pavlovas neva už pa- 

: viliojimą jo žmonos, kurią at- 
i vykęs rado pas kap. Avižienį. 
; Nukovimo priežastis neturinti 

politinio pobūdžio.’’

Taigi pasirodo, kad Lie
tuvos „karžygis” žuvo už 
svetimą moterį. Tai jau ant- 

i ra tokia auka. Kiek laiko at- 
! gal komendantas Mikuckis 
i nušovė Kaune dėl svetimos 
moteriškės Smetonos gimi- 

' naitį Dirsę. Išrodo, kad 
krikščioniškieji Lietuvos 
vaidininkai nieko daugiau 
ir neveikia, kaip tik sveti
moteriauja ir šmugelį" varo.

riau-rašo „Trimitas,” ku-j^

BOLŠEVIZMAS IR RE
VOLIUCIJA.

Tūli žmonės mano, Kad 
bolševizmas reiškia tikrąją 
revoliuciją, kad bolševikai 
arba komunistai yra tikrie
ji jos atstovai, ir todėl kas 
su jais besutinka, tas nėra 
revoliucionierius.

Bet šitokia pažvalga yra 
klaidinga. Revoliucija nėra 
bolševizmas. Bolševizmas 
yra tiktai laikinas apsireiš
kimas Rusijos revoliucijoj, 
ir prie to tamsus apsireiški
mas. Todėl žmonės, kurie 
žiuri į revoliuciją kaipo pa
saulio tobulintoja, su bolše-

kad jo galėjo laukti ”Drau- vizmu nesutinka. Vienas to
go” štabo davatkos; bet joslkių žmonių buvo miręs da- 

jos bar rusų poetas A. BIok.
• V A -M_____• _____ .nėra „visas pasaulis.” 

negali prie progresuojančio 
pasaulio ir skaitytis. Jos yra 
jo išmatos. Tiktai joms po
piežius gali išrodyt „vožna 
asaba.”

„Aušrinė” apie ji rašo:
Mirė dainius. Mirė A. Blo- 

Mirė Audros Pranašas. 
Amžinos 

Didžiosios

tokj darbininką vadina "be
dieviu.”

Anuomet Brooklyno ko
munistai surengė savo 
draugui Butėnui "atsisvei
kinimo” koncertą ir išleido į 
Italiją mokintis. Kelionėje 
pasidarė stebuklai: Butė
nui užmigus jūrės išdžiuvo, 
laivas pavirto į traukinį ir 
atvežė vargšą Butėną vėl i 
Clevelandą.

A. darbukas.

Kada komunistai sustos 
skaldėsi ?

Ogi tada, kai pristigs 
„darbininkiškų” vardų nau
joms savo „partijoms.”

L. M.

Truputis astronomijos.
Kas nedaug žino apie as

tronomiją, tam įdomu bus 
išgirsti, kaip toli tūlos 
žvaigždės nuo musų žemės. 
Harvardo universiteto ob
servatorijoj dabar nufoto
grafuota kelių žvaigždžių 
spinduliai, kurie vos tik

j Į>asiekė mūsiškę planetų. Iš
leistas pereita savaitę Har
vardo biuletinas sako, kac 
tie spinduliai keliavo iki 
musų žemės 400 amžių, ar
ba 40,000 metų.

Į sekundų spindulys pa
reina 186,000 mylių. Ir jei 
tokiu greitumu eidama tų 
žvaigždžių šviesa pasiekė 
musų žemę* tik po 400 am
žių, tai reiškia, kad tos 
žvaigždės randasi nuo mu
sų žemės už 200.000 trilionų

t,

Į
jiogibnut mnie veselo, * 

fjisai. — „Nėra kelio iš aud- ir!' 'r4-
> j u—Įr pražūti man smagu. Žinoma, kaip didelė šita 
! ’O betgi bolševizmą jisai skardinė, _ žmogaus protas 
atvaizdino kaipo tamsiaja, i^vaizdinti negali. Užtai 
negeistinąją dėmę ant astronomai. ~paprastai ir 
skaistaus revoliucijos veido, skaito žvaigždžių atstumą 
Taigi aišku, kad bolševiz< ne myliomis, bet . šviesos 
mas nėrą pati revoliucija. : metais. Jiesia vyzdžiui, sa- 

„ Į ko: Nuo žemės iki žvaigž- 
' dės X yra l,0i>0 metų. Tas 
į reiškia, kad tik į tūkstanti 
įmetu tos žvaigždės šviesa 

ir gali pasiekti musų žemę. O
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ŽARUOS.

"Šventas tėvas” mirė 
kunigai sako, 1 
nukeliavo į dangų. *

Kažin, ar jis ir tų pantap- 
li i dangų nusinešė, kuri 
Yčas bučiavo?

Rodei „Laisvė” nieko ne
prisimena apie Stilsoną ? 
Juk jis savo laikais buvo 
„didelis žmogus,” kuris no
rėjo Amerikoj revoliuciją 
sukelti į tris dienas.

Galbūt ir jam Rusijos ko
munizmas Įvarė į kaulus ro- 
matizmų, kaip Anuprui Ka
raliui?

DELKO BUVO UŽMUŠ
TAS MASKVOJ LIETU
VOS KARĖS ATSTOVAS.

„Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad Lietuvos Astovy- 
bėj Maskvoje 2 sausio buvo 
užmuštas karės atstovas 
kapitonas K. Avižienis r— 
ta§ pats Avižienis, kurs pri
iminėdavo kunigo Purickio 
šmugeli Rusijoj.

Atėję dabar iš Lietuvos 
laikraščiai paduoda apie tą 
incidentų daugiau žinių. 
„Karys,” nurodęs kaip pui
kiai viskuo aprūpinti bolše- 
yiky atstovai Kaune, *ako:

kas.
Amžinos Grožės, 
Meilės dainius ir 
Revoliucijos pranašas. Ne tik
pranašas, bet ir. dalyvis. Jis 
jautė revoliucijos artinimąsi ir 
laukė jos, nors žinojo, kad re
voliucinės audros sūkuryje rei
kės žūti. Jam linksma žūti aud
roje, nes toji audra neša išga
nymą pasauliui.

"Ne 'bolševizmą’ apdainavo 
Blokas savo garsioje 'Dvyli
kos’ poemoje, o revoliuciją. 
Vaizduodamas tamsias revo
liucijos puses, jis dar aiškiau 
pabrėžė jos idealą. Vadinamas 
'bolševizmas’ ir kiti revoliuci- 
nio veiksmo tamsus bruožai 
tėra tik laikini apsireiškimai. 

Tuo tarpu Revoliucijos idealas

ir vokiečių
J. V.).

pasipiktinimo 
socialistų spaudoj. 
Smolenske suimta už pro
testų dėl augščiau minėto 
įvykio visa vietos Tarybos 
socialdemokratų frakcija. 
Mogilevo gub. suimta 150 
asmenų; Gruzijoj, toj gry
nai socialdemokratų šaly, 
kuria valdė vieni s.-d. ir ku
rių bolševikai jėga užėmė, 
šaudoma ir kišama kalėji- 
rnuosna be skaičiaus. Kas 
ten pergyvenimas, matyti 
iš atsišaukimo į Europos 
proletariatą, kurį pasirašė 
3449 Tifliso darbininkų. 
„Skubėkite mums pagel- 
bon! Atsiųskite nors tų pa
čių Europos komunistų pa
sižiūrėti, kurių vardu da
romos yra ant musų kailio 
iki šiol negirdėtos baiseny
bės!” —taip šaukiasi minėti 
darbininkai. Gi tokių balsų 
pririnktume kažin kiek.

Paskutiniu laiku vis daž
niau kelia balsų prieš bolše
vikų terorų ir Europos so
cialistai. Vienas tokių balsų 
buvo išspausdintas Francu
zų socialistų partijos orga
ne ”Populaire.” 
kitko rašoma:

„Atėjo laikas, 
prabilti, kad 
neturi nieko bendra su tuo 
režimu, kurį įvedė sovietų 
vyriausybė. Bolševikų res
publika yra traginė socia
listinės valstybės karikatū
ra. Proletariato diktatūra, 
kaip jų suprato Marksas ir 
jo mokiniai, nė truputį nėra 
panaši į diktatūrą begėdiš
kos partijos, kuri būdama 
mažuma priversta yra val
dyti milionus darbininkų ir 
valstiečių teroru.
f

„Mes visa siela smerkia
me raudonąjį terorą lygiai 
kaip ir baltąjį; ir tik dėlto, 
kad mes smerkiame raudo
nąjį terorų, mes turime tei
sės smerkti Manergeimo ir 
Chorti žiaurumą, Ispanų 
kalėjimų baisenybes, nepa
kenčiamus buržuazinės jus
ticijos nuosprendžius prieš 
italų anarchistus ir musų 
skaisčius didvyrius Murti ir 
Bodiną (francuzų jurinin
kai, atsisakiusieji Odesoj 
vykdinti karo įsakymus).

„Reik sakyti ir tūkstan
tį kartų kartoti: komunisti
nės partijos, sutinkančios 
su ta vyriausybe, kuri kalė
jimuose laiko ir kankina 
tuksiančius socialistų, yra 
buržuazijos nusikaltimų 
bendradarbės. Nes kol jos 
nedrįs reikalauti iš Rusų 
vyriausybės jos žiaurios 
diktatūros aukas paliuosuo- 
ti, tol negalės išreikalauti iš- 
Rumunų, Pietų Slavų ir ki
tų valstybių paliuosuoti ko
munistus, negalės išvaduo
ti musų juodųjų jūrių juri
ninkus iš katorgos. III in
ternacionalas parsiduoda 
Maskvos diktatoriams ir 
črezvyčaikos inkvizito
riams gėrėdamasis visais jų 
darbais. Tuo jis parodė savo 
doros veidą. Bet už jo ribų 
yra socialistų, Maskvai ne- 
parsidavusių ir ištikimų 
tam prakilniam žmonišku
mui, kurio mus mokino 
Jaures (Žoresas). Kreipda- 
mies į sovietų vyriausybę tų 
proletarijų milionų vardu, 
kurie ”vtoj sukurs tikrų in
ternacionalą, turim jai pa- ' 
sakyti: \

„Meskite terorą! Atida
lykite kalėjimų duris musų 
broliams socialistams ir vi
siems politiniams nusikal
tėliams! Nustokit teršti so
cializmų ir mindžioti-žmo
gaus ir piliečio teises !*

Tą patį turi pasakyti ir 
Lietuvos socialistai, nes tik 
tada jie galės ramia sąžine 
šaukti prieš savujiTkrikš- ,

tas iš rusų bolševikų kalėji
mo amerikietis Kilpatrikas 
(„Volia Rossii,” 30. VIII). 
Jo žodžius patvirtina ir kiti 
šaltiniai.

Paskutiniuoju laiku so
cialistų kalinių nuošimtis 
lyginant su bendru politi
nių kalinių skaičiumi turės 
dar labiau padidėti. Mat, ne
senai „mielaširdingoji” Le
nino vyriausybė išleido am
nestiją. Ta amnestija dova
nojo kaltę baltųjų armijų 
Kariams, Kronštadto suki
lėliams, „darbininkams ir 
valstiečiams, kurie buvo įt
raukti į prieš tarybinį judė
jimų dėl jų nesusipratimo ;” 
suteikia ji palengvinimų 
(sumažina kalėjimo laiką 
ki pusės) ir Įvairiems kri- 
miniiistams, spekuliantams, 
rame skaičiuje ir komunis
tams, kurie buvo pasodinti 
už kyšių ėmimų, valstybės 
turto vogimą, gyventojų 
žvėriškų plėšimų ir tt. Bet, 
kaip rašo Berline einantis 
bolševikų laikraštis „Novyj 
Mir,” amnestija neliečia 
"antisovietinių partijų dar
buotojų,” kitaip sakant, so
cialistų: jie kaip sėdėjo, 
raip ir toliau sėdės.

Gyvenimo sąlygos kalėji
muose labai biaurios. Mais
tas prastas, paprastai duo
dama dienai: 1 sv. duonos, 
12 zolotnikų kruopų ir 1 ta
rą cukraus, o kai kame (Ka
lugoj) net beveik visai ne
duodama nieko, ir kaliniai 
minta tuo, ką jiems atneša 
iš šalies. Politiniams yra da 
skiriamas tam tikras „pajo- 
kas/’ bet jį retai kur teis- 
duoda. Sveikatos sąlygos, 
drausmė gal blogesnė negu 
Mikalojaus laikais. Pav., iš 
Gomelio‘ rašo: „Kaliniai 
miega ant narų ir po na
rais ; vienoj kameroj 30 
žmonių; pasivaikščioti išlei
džia 5 minutėms, šiurkštus 
administracijos elgesys.”

Dar biauriau Orios kalė
dine. Pritrukę kantrybės 
•ei šlykščios administraci- 
,os drausmės (kalėjimo vir
šininkas ir padėjėjas caro 
aikais ėjo tas pareigas ka- 
orgos kalėjime), politiniai 

kaliniai kreipėsi į valdžią 
reikalaudami palengvinti 
ralėjimo drausmę ir įspėjo, 
tad negavę iki tam tikros 
dienos atsakymo, paskelbs 
oadų. Atsakymo, žinoma, 
nesusilaukė. Prasidėjo ba
das. Badavo 10 dienų. Ba
daujantieji taip buvo nusil
pę, kad jau 8 dienų iš 55 
menševikų vos 12 begalėjo 
vaikščioti, <8 ^eserai vos gyvi 
laikėsi. Dvi’ kairioji ešerį 
norėjo padegusios čiužinį 
(matrasą) susideginti. Ka
da augščiausios „črezvyčai- 
kos” nariui Unslichtui buvo 
priminta apie sunkių ba
daujančių socialistų padėtį, 
jis šaltai atsakė: „Temirš
ta.”

Ilgiau badauti nebegalėjo 
ir turėjo nieko nelaimėję 
nusileisti. Kažin, ar dažnai 
tokių scenų matydavo caro 
kalėjimai?

Badauja ir kitur: Vladi
mire, Maskvoj ir tt. Žino
ma kairiųjų eserų vadovė 
Spiridonbva badąvo 15 die
nų. Dabar ji guli visa išti
nus, stiprios džiovos griau- 
z.iama ir galutinai suardy
tais nervais. Ko neįveikė il
gi caro kalėjimų metai, tai 
įveiks ir galutinai nuka
muos bolševikų kąlėjimas.

Bet gal tai paskutiniosios 
aukos? Taigi ne. Dar vis te- 
beplaukia žinių iš įvairių 
Rusijos kampų apie naujus 
socialistų persekiojimus. 
Petrapily sušaudė koperati- 
ninka Jastrebovų už tai, kad 
jis išsiuntė užsienin laiškų 
aprašydamas, kaip Butirkų 
galėjime begėdiškai buvo

Ar socialistams pridera 
kalbėti apie bolševikų tero
rą? Gal tai tik buržuazijos 
išmistas ir jos pareiga? Gal 
.tai skelbiant kenkiama so
cializmo idėjai?

Visi tie klausimai, ma
nau, kyla ne vieno draugo 
galvoj. Visaip į juos atsako
ma. Bolševikų laikraščiai ir 
agentai perkūnus svaido

i tiems socialistams, kurie 
drįsta paminėti jų kruvinus 

•darbus. Bet, man rodosi, 
į tikram socialistui tai nebai
su. Jo šventa pareiga — 
skelbti, kas bolševiku daro- 

Į nia socializmo vardu, bet iš-
rikrųjų jokiu budu su so
cializmu nesuderinama. Ži
noma, mes turime kritikuo
ti bolševiku darbus visai ki
tais tikslais, negu tai daro 
kontrevoliucininkai. Mes 
tai privalome daryti vardan 
socializmo, mes turime vi
siems parodyti, kad tikri so
cialistai neturi nieko bend
ra su tais socializmo vvkdv- 
mo budais,, kurių imasi bol
ševikai. Tos minties veda
mas ir rašau aš šiuos kelis 
žodžius.

Geriausias šių dienų socia- 
'istų mokslininkas Kautskis 
tau 1919 m. liepos mėn. rašė 
savo įdomioj knygoj „Tero- 
izmas ir komunizmas”:
„Štai, įvyko revoliucija;

ii įgija tokių baisių formų, 
kurių nelaukė ir didžiausi 
•evoliucijos romantikai. 
Mirties bausmės panaikini- 
nas buvo kiekvieno social
demokrato savaime supran- 
amas'reikalingumas, gi re
zoliucija atneša baisiausi 
erorų... rusų bolševikai ei
ta priešaky...”

Tai buvo tada, kai Ru
sams grėsė didelio pavo
jaus iš įvairiausių priešų, 
rada, taip sakyti, Rusai bu
žo karo ugny, todėl nėra ko 
stebėtis kartais perdideliu 
siaurumu.

Bet dabar, kada išoriniai 
triešai nuveikti, gal nieko 
panašaus nebėra — pasakys 
*erb. skaitytojas. Klysta, 
ras taip mano. Minėtas 
žaizdas neatsimainė ir šian- 
lien
tai dar biauresnis, 
>irma.

Nerupi man ši karta pa- 
akoti, kaip bolševikai su 
juržuazija kovoja, kaip jų 
>ersekioja; aš noriu surin
kęs iš rimtų šaltinių būtent, 
ūsų ir vokiečių socialistų 
aikraščių žinių, parodyti, 
raip jie kankina Likt uosius 
iarbo klasės gynėjus — so
cialistus. Imsiu pačius pas
kutiniuosius laikus, nes visų 
'kryžiaus kančių”, kuriuV 7 C

socialistai iškentėjo bolševi
kams viešpataujant, vis vie- 
ja nesurašysi.

Politinių nusikaltėlių 
iandien pilni rusų kalėj i- 
nai, tik nemanykite, kad tai 
zis įvairus caro šalininkai ir 
liti buržuazijos sėbrai bei 
•evoliucijos priešininkai. O 
įe! Buržuazijos . vadai iš- 
akstė, jų pilnas Berlinas, 
Paryžius, Londonas ir tt. 
<iti sulindo į komisariatus 
r ten ramiai spekuliuoja, 
idiliniam darbui jie neturi 
uo tarpu pamato. Naujoji 
'sovietų buržuazija” politi
ka dar neužsiima. Todėl ir 
kalėjimuose jų nedaug tera
si, o sėdi daigiausia tie, ku- 
•ie liaudyje turi pamato, 
kurių jėga dar gyva ir bol
ševikų despotizmui pavojin
ga — tai įvairių rųšių socia- 
istai.

„Politinių nusikaltėlių te
ko man labai daug matyti. 
Šiandien Tarybų kalėjimuo
se pasiliko beveik vieni so
cialistai (eserai, menševi
kai, kairieji eserai, anar
chistai), todėl kada kalba
ma apie politinius nusikal
tėlius, tai reiškia, .kad yra

Ten tarp

kada turi 
socializmas

kad jis jau šviesa, kaip sakėm, pareina 
j IStįOOO mylių į sekundų.
• Todėl galima Įsivaizdinti, 
kaip toli yra tokia žvaigždė, 
kurios spindulys gali pa
siekti mus tik i 40,000 metų.

Musų „dūšių ganytojai” 
čia turėtų paaiškinti, kiek 
laiko ima dūšiai nueit Į dan
gų, jeigu šviesos spinduo- 
lys c-ina 400 amžių?

Sulyg biblijos, pasaulis 
buvo sutvertas tik apie 6,- 
tMMJ metų atgal. Taigi, jei 
žmogaus dūšia ir galėtų 
taip greitai lėkti, kaip švie
sos spindulys, tai visgi į 
6,000 metu da nei viena jų 
negalėti] pasiekei dangaus, 
jei mes žinom, kad yra 
žvaigždžių, iki kurių šviesa 
eina 40,000 metų. O Abrą- 
omo karalystė juk turėtų 
hut du toliatfc !

Taigi, tegul „dvasiški tė
veliai” pasako, kaip ilgai 
dūšia keliauja, pakol ji pa
siekia senį Petrų su dan
gaus raktais?

l

Kuomet Anupras Kara
lius prieš iškeliausiant i Ru
sija rašinėdavo Į „Laisvę,” 
tai „Laisvė” tuomi labai di
džiuodavosi. Bet dabar, 
kuomet tas pats Karalius 
pasprukęs iš Rusijos pradė
jo peikti bolševizmą, tai 
„Laisvė” nupiešė jo biogra
fijų ir pasakė, kad jis ne 
darbininko vaikas, nes jo tė
vas kromelį turėjęs. Vadi
nasi, A. Karalius paeina iš 
buržujų. %

Bet kaip su Z. Aleksa, ku
rio tėvas Lietuvoj dvarukų 
turi? Ar jis ne buržujais 
vaikas?

y?

Iksas.

teroras tebesiaučia
negu

Dėdelė daug straipsnių 
parašo į „Laisvę” ir kiekvie
nas straipsnis Būna pritai
kytas prie „Laisvės” plauko. 
Tas parodo, kad jisai savo 
straipsnius rašo „ant užsa
kymo.”

Kunigai sako, kad žmo
gaus dūšia degs, degs ir nie
kuomet nesudegs. Tai pana
šiai, kai amerikoniškas ”ču- 
gumis” — kramtyk, kram
tyk ir niekuomet nesukram
tysi.

„Bedievis” reiškia ”be- 
doleris.”.Kuomet darbinin
kas neturi dolerio ir neduo
da jo kunigui, tai kunigas

Lietuvos kareivio laiškas į
Amerikos lietuvių jau

nuomenę.
Meldžiu Amerikos lietu

vius ir lietuvaites, ypač jau
nuomenę ir moksleiviją, su
sirašinėti su mųnim ir dalin
tis gyvenimo Įspūdžiais. 
Jums žinoma, kad kareivio 
gyvenimas yra nuobodus. 
Nustojus karui fronte norė
tųsi liuosesnes valandas su
naudoti susirašinėjant su 
vientaučiais amerikiečiais. 
Taigi meldžiu, broliai ir se
sutės, nepatingėti ir liuosa- 
me laike parašyti man laiš
kutį. Mano antrašas : ‘ f

10 pėstinipkTĮ Mariampo- 
lės pulko ' Ūkio kuopa, 
kar. Anatolis Čepulis,

mušami politiniai nusikal- čionių demokratų ir jų sėb-
ralbama apie socialistus ka-lėliai (tai buvo be galo šlyk- nj baltaji terorų.

Lithuania. linius,” sako nesenai paleis- štus įvykis. Jis buvo sukėlęs J. Vanagas.

t
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Km nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

BROOKLYN, N. Y.
Rubsiuvių nepaprastas susi
rinkimas. — Rinkimas dele

gato ir sekretoriaus.
Sausio 30 d. buvo sušauk

tas Amalgameitų 54-58 sky
rių nepaprastas susirinki
mas rinkimui delegato ir fi
nansų sekretoriaus. Susi
rinkimą atidai ė drg. V. 
Bielskus, 54 skyriaus pirmi
ninkas. Tvarkos vedėju iš
rinkta Strolvs, pagelbininku, 
— Pijus Blažaitis.

Perskaičius ir priėmus 
protokolą iš pereito nepa
prasto susirinkimo, sekė de
legato F. Kalpko raportas. 
Jisai papasakojo smulkme-1 
ningai apie vietines dirbtu-1 
ves ir jų stovį.

Ikas šeši mėnesiai. Bet lietu
viai kriaučiai kreipia tiek 
mažai domės į rinkimus, 
kad veik visuomet išrenka 
senesnius darbuotojus, jei
gu tik jie apsiima. Aš nieko 
neturiu prieš drg. Kalpoką, 
nes jis dar tik šeši mėnesiai, 
kaip delegato pareigas eina, 
bet drg. Miliauskas jau, ro
dosi, kriaušiams reikėjo pa- 
liuosuoti, nes jis jau apie 
tris metai, I 
riauja. L..„ ______
kiai nusiskundžiame, 
Bendrosios Tarybos ir Ge- 
nerališkos Amalgameku 
valdybos viršininkai ilgai 
pasilieka tose vietose, bet 
mes savo vietinius viršinin
kus toliai laikome, iki jie 
tiek prasikalsta, kad jau 
niekam nebetinka, v x

Abelnai imant, reikia pa-, įį^o prūsoku ir 
sakyti, kad prieš šituos rin-; ”gvvu sėklų.”

I
I
I

IIĮ
i

kaip sekreto-; kirpt i.

VVATERVALIET, N. Y. lino visi, kam tik "garmoš
ka” į rankas pakliuvo, o 
taipgi ir be "muzikos” 
trypė.

Kaip katalikai munšainą 
daro.

Šis miestelis randasi r* 
toli Albany. Lietuvių jame 
gyvena apie 60 šeimynų. 
Didžiuma lietuvių'yra tam
sus fanatikai, neskaito jo
kių laikraščių. Kun. Šatkus 
iš Albany tankiai atvažiuo
ja i čia buriutėms vilnas ap-

: į,1, ssgera i 11 !■■■ 1

WEST GROTON, MASS. 
Juokingas atsitikimas.

Vienas šio miestelio lietu
vis J. S. turi savus rakan-I

TSSS—,■ 1 -■■■■IF’ ■■ESS9.-L.-JR------SgSgM

Km skaito ir rato
TM^MKMMprato
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ves ir jų stovį. . Iš ra]x>rto 
paaiškėjo, kad dabar lietu
viški kontraktoriai šaukia 
sąvo dirbtuvių susirinkimus 
ir reikalauja, idant darbi-1 į.įmus varoma to-
ninkai nusileistu algas, ir zi- kios polkos iš pasalų, kaip 
nonia, kai kur darbininkai I ka(j bu<iavo pirmiau. Net ir 
nusileidžia. I "Laisvės” špaltose nesimatė

Beje, delegatas savo ra- biaurojimo, šmeižimo ne- 
porte pranešė, kad Paukštis patinkamų jai kriaučių, o 
su Verečka, buvę dirbtuvės piršimo savų "tavorščių,” 
dalininkai, persiskyrė ir Ve- kaip v būdavo daroma pir- 
rečka paėmė visus tos dirb- miau. Mat rubsiuviai jau su- 
tuvės darbininkus į savo I daužė tą "tavorščių” maši- 
dirbtuvę; Paukščio gi dirb-Iną ir ji jau nesisuka tarp 
tuvė pasiliko be darbininkų. 
Tuo tarpu kitos dvi dirbtu
vės yra likviduotos ir darbi
ninkai tų dirbtuvių neturi 
vietų. Delegatas prašė, kad 
susirinkimas nuspręstų: gal 
likviduotų dirbtuvių darbi
ninkus vertėtų perkelti į 
Paukščio dirbtuvę. Susirin
kimas tečiaus nutarė neda
ryti jokių kilnojimų, bet 
siųsti darban visus darbi-j 
ninkus per unijos siuntimo 
knygas-

Toliau eita prie delegato 
rinkimo.

Pirmiausia nutarta nomi- ______________ _______ ,
nuojant, o taipgi ir renkant h^ gyvena'skurdžiai, mat<> 
balsuoti viešai — rankų pa- ant‘ gatviu išmesta daug 
kėlimu. Toliau tarta, kad rakandu. Kuomet skurdžiai 
butų nuominuota 9 kandida- neturi iš ko randa užsimo
tai, o renkama delegatas išĮkėti tai namu savininkai iš- 
3 daugiausia gavusių balsų krausto juos laukan. Mačiau 
nominacijoj. Po to atsidarė art Ave A jr 5th st. išmesti 
į.ominacijos. Na, čia tai ir ant gatvės rakandai išstovė- 
prasidėjo žąsų Jomarkas:jo šešįaP dienas. Net skau- 
vieni rėkia tą, kiti kitą, o buvo žiūrėt, kuomet žmo- 
suprasti nieko negalima. |;ielė su dviem ^vo Vaiku- 
Pirmininkui šiaip taip pąda- kiais vaikštinėjo apie tuos 

[rakandus verkdami ir nie- 
[kas ant jų nesusimylėjo. Pa
ėjęs keturis Nokus toliau 
taipgi pamačiau išmestus 
rakandus, kurie stovėjo ant 
gatvės jau antra savaitė. Tų 
rakandų savininkas buvo 
biednas žydelis. Mat, kaip 
dabar blogi laikai, tai ir žy
dai savo tautiečių nepaiso. 

Į Plėšimų ir žmogžudysčių 
šiame mieste atsitinka kas
dien po kelias. Taip vieną 
vakarą ant E. lOth gatvės 
netoli Ave. A užėjo trįs ita
lai pas žydelį į cigarų krau
tuvę ir užkamandavojo žy
delį'pakelti rankas augštyn. 
Žydelis suriko nesavu balsu. 
Ant šauksmo atbėgo jo pa
ti ir, pamačius tris vyrus su 
revolveriais, išsigando ir 
šaukdama pradėjo bėgti at
gal. Tuo tarpu plėšikai šovė

BALTIMORE, MD. 
Rusai ardo lietuvių 

šeimynas.
Šioj kolonijoj jau 27 lietu

vės moteris pametė savo vy
rus ir gyvena su rusais. Tū
los turi vaikų nuo pirmojo 
ir nuo antrojo vyro, tik visa 
bėda, kad tie vaikai tarpe 
savęs nesusikalba. Lietuvio 
tėvo vaikai kalba lietuviš
kai, o ruso — rusiškai.

Vienoj lietuvių šeimynoj 
buvo ant burdo rusas gyva
našlis. Jo pati ir trįs vaikai 
gyvena Rusijoj.’ Tasai gy
vanašlis pradėjo meilintis 
prie namų šeimininkės. Vy
ras išsyk to nepastebėjo. 
Bet kuomet rusas pradėjo 
pirkti šeimininkei dovanas, 
šeimininkas suprato, kad 
tarp burdingieriaus ir jo pa
čios yra perdaug artimi 
ryšiai.

Kartą vyras išėjo į darbą 
ir netrukus vėl sugrįžo pa
žiūrėt, ką jo pati su burdin- 
gierium veikia. Pravėręs 
duris pamatė, kad rusas 
prie jo pačios nuogas. Pati, 
išgirdusi, kad kas pravėrė 
duris, labai išsigando ir ne
žinodama ką veikt, griebėsi 
už butelio aliejaus ir prade- v 
jo rusui pečius šmaruot. Vy
ras suriko: ”Ką jus čia da-* 
rot?!” Rusas apsimetė ser
gančiu, o susimaišiusi šei
mininkė sako: "Vaikinas 
apsirgo, jam pilvą skauda, 
turbut ką negerai užvalgė." 
— "Jeigu jam pilvą skauda, 
tai kam tu pečius tepi?” — 
nusistebėjęs paklausė vyras. 
—"Šitos liekarstvos per pe
čius eina į pilvą” — atsakė 
moteris, Vyras pasižiurėjo į 
tas "liekarstvas” ir pamatė, 
kad tai paprastas aliejus, su 
kuriuo blynus kepa. Tuomet 
šeimininkas davė Įsakymą 
burdingieriui tuojaus išsi- 
kraustyt. Rusas nenoromis 
pradėjo kraustytis, šeimi
ninkė su ašaromis ėmė verk
ti, sakydama: "VeVčiąp vi
sus kitus burdingierius išva
ryk, o šį vaikiną palik, nes 
iis geriausias.” Bet jos aša
ros nieko negelbėjo, vyras 
išginė rusą laukan. Po to 
šeimynoje pasidarė vėl suti
kimas, bet neilgam.

Moteris, matomai ruso 
Įmokinta, pradėjo gerintis - 
savo vyrui, kad jis aprašytų 
ant jos vardo namus, ku
riuos turėjo nusipirkę. Kar
tą pasikvietė ji savo brolį ir 
ritus gimines ir visi supuo
lę vyrą perkalbėjo. Tasai 
nuėjo pas advokatą ir apsa- 
šė namus ant pačios vardo.

Netrukus moteris namą 
pardavė ir nuo vyro atsisky
rė. Dabar ji verda munšai
ną ir su rusais baliavoja.

Nemanykite, kad šita mo
teris yra laisvamanė. O ne, 
. i yra gera katalikė ir jos vi
si giminės yra katalikai, 
bažnyčios lankytojai.

Šeimininkai, bukit atsar
gus su rusais burdin- 
: gieriais! Kaimynas.

Vidrinską, kuris "mokslą* 
yra išėjęs Škotijos mainose. 
Jis dabar jau nebesivadina 
Vidrinsku, bet Weis’u. Mat, 
pas komunistus taip daro
ma, kaip ir pas katalikus. 
Kuomet katalikų lyderiai 
skiria kokį-nors Makaroną 
savo popiežium, tai jam ir 
vardą permaino. Taip-pat 
daro ir komunistai. Skirda
mi iš savo tarpo lyderius jie 
duoda jiems naujus vardus.

Apie naujo komunistų 
"inteligento” ”spvčių” ne
verta daug rašyti. Pagai 
"mokslo” ir "spyčius.”

Tečiaus noriu pasakyti 
pora žodžių apie vietos ko
munistus. Dabartiniu laiku, 
bedarbei viešpataujant, jie 
pradėjo vartoti nešvarų bū
dą publikos pritraukimui. 
Garsina, kad prakalbas ren
gia N. Ė. W. Ass’n unija, 
kad kalbės naujas kalbėto
jas ir kad įžanga dykai Bet 
kada publika susirenka, tai 
komunistai, mučes pasigrie
bę, laksto po svetainę kau
lindami aukų lėšoms pa
dengti. Taip ir laike šitų 
prakalbų komunistų gyva
našlės prisispyrusios kauli
no pas žmones aukų. Kurie 
atsisako aukauti, tuos apko- 
ioja. Rinkdamos, galima 

sakyti po prievarta, surinko 
vos 7 dol., kurių visgi 
oadengimui lėšų toli gra
žu neužtenka. Bet ką jie 
paiso! Juk unijoš ižde pi
nigų dar yra, kuriuos 
visuomenė buvo suaukavus 
Waterburio streikieriams 
šelpti. Komunistai, būdami 
tuomet streikierių lyderiais, 
neišmokėjo kaip reikiant 
streikieriams pašalpų, bet 
žiurėjo, kad ižde liktų pini
gų jų pačių reikalams.

Vargdienis.

ne-j Taipgi buvo dainų ir de , 
klemacijų. Dainavo vienas 9.us (fomičius). Užėjus šal- 
vyras kokias ten eilutes, 
o moteriškė, berniukas ir 
mergaitė deklamavo. Dai
nuotojas ir deklamuotoja 
(apie vaikus nėra ką kalbė
ti) atliko savo užduotį ne
kaip. Žinoma, aš jų perdaug 
ir nekaltinu, nes nėra artis
tais.

Tai tokia "karštakošių” 
pramoga. Net anglai stebė
josi, kaip jie atsinešę "gar- 
mošką” į svetainę lermą kė
lė. Kadangi "Laisvės" ir 
"Vilnies” štabo Lumbis savo 
"albume" išmaliavojo d-gą 
Grigaitį su vamzdžiu, o d-gą 
Michelsoną su "garmoška," 
tai dabar "Laisvės” bei "Vil
nies” pasekėjai jau ir varto
ja tas "garmoškas” po sve
taines.

Žinoma, "Laisvė” ir Vil
nis” stengsis tą viską pa
teisint. Bet kaipgi bus su ta 
"garmoška?” Juk dabar ir 
Lietuvoje susipratę draugai 
lošdami po klojimus "gar- 
moškos” nebevartoja!

Dievo Muzikantas.

čiams jam pasirodė neatbū
tinas reikalas pasipirkti gė
ją kaldrą, padušką ir kitų 
reikalingų daiktų. Nesant 
ant vietos didesnei krautu
vei minėtas lietuvis sumanė 
nuvažiuoti į miestuką Pep
perell, Mass., kuris randasi 
Įlenkiu mylių atstume nuo 
West Groton. Tuo tikslu jis 
nuėjo ant italijono farmos 
prašyti arklio ir vežimo. Ka
dangi italijino nebuvo na
mie (jis dirba toj pačioj 
dirbtuvėj, kui’ ir minėtas 
lietuvis), tai italijonka atsi
sakė be vyro žinios duot 
jam arklį. Bet lietuvio "gud
raus” butą. Jis italijonkai 
pasakė, kad su jos vyru kal
bėjosi dirbtuvėj ir tas jam 
pavėlino imti arklį. Išgirdu
si tai italijonka liepė imti ir 
važiuoti, ką lietuvis ir pada
rė.

Nuvažiavęs į Pepperell J. 
S. prisipirko kas reikėjo ir 
po viskam nuvažiavo į vieną 
stubą ant "magaryčių” ir 
ten užtruko per visą nakti.

Italijonas, parėjęs iš dar
bo ir sužinojęs, kad J. S. 
melagingu budu išgavo iš jo 
pačios arklį ir vežimą, pasi-

Mes kriaučiai tan-! Tarpe vietos lietuvių yra 
j keli "biznieriai,” kurie užsi
ima munšaino darymu. Vie
no rymiokėlio moteris susi
dėjo per pusę su savo kūmu
te ir nupirko bravorėli 

i munšainui daryti. Išsyk 
munšainą darė pirmoji ku- 

įmutė ir atlikus darbą bra
vorėlį padėjo ant pečiaus 

i |)adžiovyt. Į bravorėli pri- 
' • kitokių 
x Netrukus 

bravorėlį atsiėmė antroji 
kumutė ir pradėjo varyt 
munšainą. Bevarant mote
ris staigiai suriko: ”Kons- 
tantinėii, žiūrėk, iš šito bra
voro ne šnapsas bėga, bet 

i prūsokai!” — "Ne, Mariu
te, tai ne prūsokai, bet ra- 
zinkos!” — tikrina vyras. 
"Juk razinkos kojų neturi, 
o čia žiūrėk kiek kojų” ■>— 
priešinosi moteris. ’Tai nie
ko, Mariute, kad ir prūso

kai, bile tik snapso smokas 
i nepagestų," — ramino ją 
vyras. "Tai ragauk, Kons- 
tantinėli, greičiau ragauk 
koks smokas." Vyras pra
dėjo ragaut, bet pamatęs, 

j kad iš paipos dar daugiau 
i prūsoku krinta, ėmė ožius 
lupt.

Taigi antrajai kūmutei 
munšainas nepavyko. O tai 
atsitiko per kaltę pirmosios 
kūmutės, kad į paipas pri
leido prūsokų. Iš tos prie
žasties kūmučių "partne
rystė” pairo.

Skaitytojas.

Brooklyno rubsiuvių.
J. Glaveckas, 

Unijos Koresp.t

NEW YORK, N. Y. 
Sunkus laikai.

Šio didmiesčio gatvėmis 
bedarbių vaikščioja didžiau
sios minios. Daug apskurė
lių maldauja pas praeivius 
penktuko, už kurį galėtų 
puoduką kavos nusipirkti. 
Kiti sakosi jau keletą dienų 
nėra valgę.

Žemesnioj daly miesto, 

rankų pa-1 - j an£ gatvių išmesta daug 
* .ka(i rakandu. Kuomet skurdžiai

rius tvaiką, pasirodė, kad 
daugiau kandidatų negau
nama, kaip tik penkis, ku
riais susirinkimas turėjo ir 
pasitenkinti. Balsuojant 
daugiausia balsų gavo F. 
Kalpokas, Palionis ir čer- 
nauskas. Dabar iš šitų trijų 
kandidatų buvo jau renka
mas delegatas. Paskutinia
me balsavime gavo balsų: F. 
Kalpokas — 424, Palionis— 
94, Černauskas — 59. Did- j 
žiuma balsų delegatu \ tapo 
išrinktas vėl F. Kalpokas.

Išrinktas delegatu F. Kal
pokas pratarė keletą žodžių 
į susirinkusius pareikšda
mas, kad jis su dar didesne 
energija dirbsiąs darbinin
kų labuk-

Užsibaigus delegato rin
kimams, ėjo rinkimai finan
sų sekretoriaus, kuris taip I 
pat gauna nuolatinę algą, H žydelį ir tas krito ant vie- 
kaip ir delegatas. Į sekreto- tos negyvas, 
rius nominuota trįs kandi- Tr.. ' »
datai, o iš trijų rinkta vie- . 
nas. Nominuota Miliauskas, J,U5;0 antnP? 
Palioms ir Baniulis. Po no
minacijų ėjo apkalbėjimas 
jų tinkamumo, šiuo tarpu 
buvo nemažai triukšmo. Bet 
ačiū tvarkos vedėjų sugabu- 
niui susirinkimas vėl apri
mo ir balsavimas pavyko 
pasekmingai perleisti. Bal
savimo pasekmės: Miliaus
kas gavo 2964>alsus, Palio
nis — 116, Baniulis — 149. 
Pagal balsų didžiumą pasi
liko sekretorium Miliaus
kas.

Dar priminsiu, kad pas 
mus taip delegatas, kaip ir 
sekretorius yra renkami

1 teatre. Trįs jauni vyrukai 
užlipo laiptais augštyn ir 
įėjo i ofisą, kur rado du vy
ru. Jie įsakė tiems vyrams 
iškelti rankas augštyn ir ne
rėkti, nes kitaip šausią. Vy
rai jų įsakymui nepasiprie
šino. Plėšikai paėmė iš stal
čiaus 700 dolerių, apkraustė 
kišenius ir prasišalino.

Tai šitoki dalykai dedasi 
šitame didžiausiame Ameri
kos mieste, yieni puotauja, 
kiti badauja, treti plėšia ir 
žudo.

J. Juškus.

ik1

.TORRINGTON, CONN. Į 
Lietuvių "darbuotė.”

Dabar pas mumis laikai
1 _
vės mažai dirba. Vien tik 
munšaino darvmas pas lie
tuvius eina pilnu spartumu. 
Munšaino prisitraukę žmo- 
neliai užmiršta apie savo 
vargus, palieka "linksmus” 
ir "laimingi." Tik visa bėda 
yra tame, kad pas tokius 
munšainierius kartais atsi
randa perdaug drąsos ir 
sunku su jais susikalbėti 
draugijų susirinkimuose. 
Taip, 15 d. sausio šv. Vin-

l
sSnai blorines dirbau kvieU 4 Policistus ir nuva' oCvnai oiogi nes aimai- . . . Pann_„_uziavo į Pepperell jieškoti 

minėto lietuvio. Netrukus 
surado jį "rutbyrą” geriant. 
J. S. tapo suareštuotas ir 
nuvežtas į Aver (Camp 
Devens) kalėjimą, kur pra
buvo nuo subatos ryto iki 
panedėliui. Panedėly atsibu
vo teismas ir teisėjas už vi
są "trubelį” liepė minėtam 
lietuviui užsimokėti 25 dol. 
bausmės. Parėjęs namo 
žmogelis džiaugiasi, kad, 

, nes 
maža bausmę paskyręs.

.. L. P.
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cento draugystės susirinki- S^i, geras teisėjas, BEEBE RIVER, N. H. 
Komunistų tamsumas.

Tūlas komunistėlis labai 
peikia mane, kam aš įskun- 
džiau ji bosui už suplėšymą 
man atėjusio laikraščio "Ke
leivio.” Bosas nubaudė jį ant 
10 dol. ir pasakė, kad laik
raščius reikia skaityti, o ne 
plėšyti. Mat komunistai 
"Keleivio” ir Įriti] socialis- 
tiškų laikraščių neapkenčia, 
jie myli vien tik savo tara- 
daiką "Laisvę."

26 d. sausio tūlas juokda
rio išsitraukė iš kišeniaus 
mažą laikraštuką po antgal- 

; viu-"Laisvė” ir klausia ko- 
’munisto. "O šitą laikraštį 
ar myli?” Komunistas pasi
žiurėjo į antgalvį, nudžiugo 
ir sako: "Sveikas, gerbia
mas drauge, kad tokį laik
raštį skaitai. Dabar aš turė
siu nors vieną sau draugą.” 
Visi pradėjo iš to komunisto 
juoktis. Mat tas laikraštu
kas buvo ne komunistą 
"Laisvė” iš Brooklyno, bet 
klerikalų "Laisvė” iš Kauno. 
Tamsiam komunistui bile 
"Laisvė,” tai ir gera.

Tas parodo, kad komunis
tai žiuri tik į laikraščių var
dus, bet kas laikraščiuose 
parašyta, jie teskaito.

A. F. Sedauskas.

me buvo nemažai Termo de
ki išjieškojimo pinigu už 
svetainę. Jieškojo, klaidžio
jo, barėsi ir prie jokio galo 
nepriėjo. 0 vis todėl, kad 
tūli nariai buvo perdaug 
munšainu ";

CEDAR REPIDS, I0WA
"Karštakošių” balius ir 

pirmos klesos dūda.
Sausio 28 d. čia Įvyko ne

paprastas "karštakošių" ba
lius. žinoma, buvo ir "muzi
ka” pirmos klesos! Balius . . _ _ .
(jie jį pavadina "šeimvniš- tvarka katalikiškoj draugi- Šiuo tarpu jie pakvietė kal- 

' ’ • bėįį Rimbą, ne JukelĮ ir
ne Andriulį, nes šie water- 
bųjįečiįąjįs jhių įgriso, bet 
nali^^nteligentą” Juozą

• I

VVATERBURY, CONN. 
Nauji ’inteligentai.”

22 d. sausio vietos komu-
’apsišviete.” Vie- nistai, prisidengę New Eng- 

nas narys buvo išmestas iš land Workers Ass’n unijos 
susirinkimo. Tai šitokia Į vardu, parengė prakalbas.

ku vakarėliu”) buvo rengia- joj, kuri su maldomis susi
mas išanksto: paėmė svetai- rinkimą pradeda ir su mal

domis užbaigia.
T. žvalgai » r

nę, padarė tikietų po 15c., 
pasamdė pirmos klesos 
"muziką,” ir laukite, drau
gai, ateinančio ba...

Atėjus tam vakarui, nuė
jau ir aš. Ntisipirkau tikie- 
tą, Įėjau į svetainę, žiuriu 
—jau apie tris tuzinai pu
blikos su vaikais ir drabu
žių prikabinėta ant sienų, 
prikarstyta ant kėdžių, ir 
kelios vaikų vygės pastaty
tos. Žiuriu, jau ir muzikan
tas atėjo su krepšiu. Tuo
jaus atsisėdo, išsiėmė dūdą, 
ir kad ištemps-ištemps, dū
da tuojaus pasidarė kaip 
trįs bato aulai ilgio. Na, ir 
pasigirdo visoki balsai: lir- 
lir-liir-lir, yt lietuviškos dar-' 
žinės vartų girgždėjimas! 
Tai buvo tikra ”garmoška!” 
O publika tik šoka, pipirus 
grūda, nekurie šokėjai mu
ša kojom į grindis iš visos 
spėkos. Atrodo, tikras ka
čių koncertas. Daug buvo 
prisitraukusių "munšaino” 
ir dar matėsi traukiant pa
kampėse iš kišenių. Moterė
lėms, gyvanašlėms ir mer
gelėms buvo persunku šok
ti, nes jos susiveržę gorse- 
tais, išsimiltavę veidus, yt 
gipso figūra, o nuo ilgo šo
kimo sušilus milteliai pradė
jo buzot, tad atrodė tos fi
gūros yt zuikis po lietaus iš 
arimo išbėgęs.

Ant galo da atsirado "ge
raširdžių” ir taip nulesino 
"munšainu” muzikantą, kad 
jis net nosį nusibraižė ir ne
begalėjo dūduoti. Tada lir-

Elektros Kaina
Numažinta

THE EDISON ELECTRIC 1LLUMIN AT1NG COMPANY OF BOSTON 
Geaeralis Ofisas — 35 Boylston St.

BOSTON, MASS., Vasario 9, 1922

Kompanijos Kostumeriains, Naudojantiems 
Patarnavimu pagal Ratą Nurodytą "A":—

Atsižvelgiant į patvarkymą, praneštą Spalių 1, 
1918 ir surištą su aplikacija anglies pabrangimo, 
taipgi surištą su pakėlimu kainos ant 10%, pakeis
tu Birželio 30, 1920 ant 5%,kompanija turi sau 
už smagumą pranešti, kad delei anglies pabran
gimo paskelbimas ant 5%, kuris lietė Kostome- 
rius naudojančius ratą nurodytą "A”, dabar yra 
panaikintas ir kad visus meterius skaitant, prade
dant su 28 diena Vasario, 1922, rata bus skaitoma 
po dešimts centų (10c.) už kilowatto valandą.

Šitas numušimas kainos, kuris Išneša daugiau 
negu 9%, palies daugiau negu 135,000 Kompanijos 
kostomerių.

Jeigu biznio reikalai ir ant toliau taip gerinsis, 
kaip gerinosi per paskutinius du ar tris mėnesius, 
tai yra viltis, ir pasitikėjimas, kad Kompanija da
rys numažinimą kainų iki devynių h pusės centų 
(9y>c.) už kilowatto valandą apie Rugsėjo 1, 1922.

THE EDISON ELECTRIC ILLUMINATING 
COMPANY OF BOSTON

Per CHARLES L. LnGAR, Pre.«id«nt.

l

AMSTERDAM, N. Y.
Apie darbus.

Darbai pas mus eina ne
blogiausia, dirbam visas 

i dienas, bet mokestis — tai 
igėda ir sakyt. Marškininėse 
į už 54 valandas darbo moka 
Į15 dol. 75c.; šluotų dirbtu
vėse biskutį daugiau, Kar- 
petaunėse dirbantiems nuo 

• dienų moka nuo 18 iki 21 
dol. savaitėje. Dirbantieji 

. nuo štukių karpetaunėse 
■padaro savaitinės algos iki 
■ 30 dolerių ir daugiau. Pa
kartina iš kitur nevažiuot į 
i čia darbo jieškot.

R. M.

NEW YORK M1LLS. N. Y. 
Apie darbus.

Pas mumis darbai visai 
blogai eina. Girdėti, kad 
darbdaviai žada apkramtyti 
darbininkams algas ir duoti 
daugiau valandų dirbti.

Jeigu kas norėtų važiuoti 
> čia darbo jieškoti, tai tur 
urmiau apsisvarstyti kas- 
ink pragyvenimo, nes pa

prastas darbininkas gauna i 
sąvaitę tik 12 dol. algos, o 
dirba po 9 vai. į dieną.

» ♦ *
Pas mus yra viena lietuvė 

kumutė, kuri serga "karš
čiu." Žiemos laike ji vaikš
čioja po gatves užsivertus 
andaroką. Nežinia, ar ji tą 
karštį gavo iš "naminės” ar 
iš kvailystės.

Nustebintas.
I
It
i
f

(Tą.'* korespondencijų ant 5 pusi.)
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[ progreso atsilikę, kad ir 20- tais vadais pasitenkins. Bet, 
tam amžiuje nenori pripa- daleiskim, jeigu minios į va

išinti telefonų.
I St. Louis’o „Star” įdėjo 
[ anądien du kaizerio pa- 
Iveikslu: vieną anų laikų, 
kuomet jis buvo Vokietijos 
valdonas, ir vieną šių dienų, 
kuomet jis yra bejėgis Ho- 
henzollernas. Kada žiuri į 
paskutini paveikslą, tai ro
dos, kad Hohenzollernas 
yra išdirbęs 50 metų anglių 
kasyklose.

Taip bus visiems „galijo
tams,” kurių galybė rymo 
ant durtuvų.

„Rusijos draugų būrelis” 
iš „Laisvės’’ pastogės grasi
na „Keleiviui” teismu, kam 
šis patalpino Geležėlės 
straipsnį apie komunistų 
renkamas aukas. Bet kodėl 
r.e Geležėlei? Juk „Laisvei" 
kadaise lėšavo $700 ne dėl
to, kad ji patalpino šmei
žiančią korespondenciją, 
bet dėlto, kad ji nežinojo tos 
korespondencijos autoriaus. 
Nejaugi ji savo patyrimus 
taip greit užmiršo?

dus tiek daug domės ne
kreipdamos pradėtų prie 
Darbo Partijos spiestis, 
tuomet, žinoma, ir mes, so
cialistai, dturime remti tas 
minias. Kadangi dabarti
niai partijos vadai (dau
giausia lietuvių sekcijos) 
negali turėti miniose, daug 
pasitikėjimo, tai greitu lai
ku jie gali atsistoti, papras
tų eilinių narių tarpan. Tuo
met tą organizaciją butu 
galima sutvarkyti taip, kad 
ii nebūtų įrankiu revoliuci- 
jinių frazių mėtymui ir dar
bininku klaidinimui. Su lai
ku Darbo Partija galėtų pa
likti Socialistų Partijos da
limi

Taigi, dabar, man rodos, galės pakreipti

Deklaracija Liaudininkų 
Sąjungos Bloko.

Skaityta Steigiamojo Seimo posėdyje.

ir Valstiečių

ką padaryt. Lietuva
negali lenkų iš Vilniaus iš
varyt. Tu galėtum nuva
žiuot su savo vyčių armija 
ir išvyt iš Lietuvos Želi
govskio legijonus. Bet tu bi
jaisi, kad lenkas tau į keli
nes neįdurtų.

—Malke, tu mano vajau- 
no stono neniekink. Paliokų 
aš nebijau ir mano vaiskas 
jų nebijo, ale mes nenorim ,V 
su jais vajavot, ba jie yra to-1 -

—Gud moming, Maike!
Kokios naujienos?

—Naujienos prastos, tėve. 
Beveik pusė darbininkų ne
dirba ir neturi iš ko gyven
ti. Kapitalistai matydami, 
kad daug žmonių jieško dar
bo, pradėjo mažinti algas, 
ilginti valandas ir naikinti 
unijas. Taigi naujienos, tė
ve, prastos.

—Tai niekis, vaike, kad 
žmogui reikia pakentėt. Juo 
sunkiau bus čia. tuo leng- ki pat katalikai, kaip ir mes. 
viau bus po smerties. šventas tėvas nenori, kad

—„Po smerties,” tėve, katalikų kraujas butų lie- 
Įjus vis tas pat, ar tu čia ge- jamas.
rai gyvensi; ar ne: užpils —Jei tas „šventas tėvas";

is, ir kirminai nenori katalikų karės, tai 
kodėl jis nesudraudžia len
kų. kuomet jie užpuola ant 
Letuvos?

—Orait, vaike, jeigu tu 
toks eekavas, tai aš galiu 
tau išvirožyt ir šitą dalyką.. 
Šventas tėvas negalėjo 
laikyt paliokų nuo 
mo ai 
kad ant Lietuvos užpuolė ne: 
paliokai katalikai, ale bedie
viai ir cicilikai. Jie, vaike,! 
netiki i Dievą ir švento tėvo 
neklauso.

—Gerai, tėve, jei Lietuvos

rai gyvensi, 
tau žemėm ak: 
tave suės.

—Vaike, daugiau tu į ma
ne taip nešnekėk, supranti? 
Kaip tu acivožiji sakyt, kad 
maęe kirminai suės! Ar tu 
žinai su kuo tu šneki? Ar tu 
žinai, kad aš esu vyčių gene
rolas? Kai trauksiu 
marmuzą, tai žinosi!

—Nesikarščiuok, tėve, 
ir vėl apsirgsi.

—Aš, Maike, nesikarš- 
čiuoju, ale sakau tau ge
ruoju, kad senesnį reikia 
pavožot, o nesakyt, kad jį 
kirminai suės, lyg koki ke- užpuolikai yra bedieviai ir 
turkojį. / socialistai, tai tu nenori su

—Na, gerai, tėve; 
pasakyt, kad tu numiręs i 
moli pavirsi. Ar tai bu$ ge-

„generoliškai” 
gali taip pasi- jus nenorit varyti jų iš

, jeigu jie yra
Kam už juos užsistoja 

rba padarys iš jo popiežius, jeigu jie yra so- 
indą. Gali atsitik- cialistai?

—Vaike, tu manęs tokių

per

nes

Kada Anglijos valdžia an
dai išvijo bolševikų diplo
matą, tai Leninas užsimąs
tęs paskelbė Anglijai „ulti
matumą.” Bet Leninas pa
matė, kad jo "ultimatumas" 
nieko nereiškia, ir pasiuntė 
kitą diplomatą — Krasiną. 
O šiandien Leninas jau pra
neša. kad Genujos konfe
rencijoj jis remsiąs visus li
berališkus Anglijos premje
ro sumanymus. Tai ve, kaip 
greit mainosi komunistų 
' popiežiaus” „viera”!

Aš pasakiau vienam pa
tyrusiam siuvėjui, kad, 
Vanago’’ pranešimu, kleri

kalų fondas užmokėjęs už 
savo „kapitono” česnulio 
kelines Londone apie $12,- 

i 000. Siuvėjas užginčijo, kad 
vienos kelinės niekados ne

įgali tiek kainuoti. Jis sako, 
kad klerikalų „kapitonas” 
turėjo gauti da ką nors ir 
prie kelinių pridėt. Gal kle- 

: rikalų fondas teiktųsi pa
aiškint, kaip ten ištikrujų 
buvo ?

Laisvės Mylėtojas, su-
i užpuoli-: 

nt Lietuvos veiuk _ to, Pelei Amerikos

galim jais kariauti? Juk katalikai 
ir jų „šventas tėvas” bedie
vius skaito didžiausiais sa
vo neprieteliais. Kodėl tad 1 ’ ------ ---------- VįĮ_

bedie-

riau tavo 
garbei? Juk „ , .
taikyt, kad žmonės tuo mo-‘niaus 
liu užkimš kur nors plyšį viai? 
sienoje, a 
koki nors 
ti taip, kad buvęs vyčių ”ge- j 
nerolas” pavirs Į puodą ir klausimų neklausinėk. Man 
bus pastatytas kur nors po pypkis jau užgeso, aš turiu 
lova. Ar tuomet bus geriau cit ugnies pajieškoti.

—Šerap, parše! ba šoblę 
išsitraukęs kai žiebsiu per 
galva!...

—Tau nepatinka ir tas. 
Na, gerai, tėve, padarykim 
kitoki daleidimą. Padėkim, 
kad numiręs tu pavirsi į 
trąšas ir kad iš tų trąšų iš
augs kopūstas. Ar tas 
geriau?

—Nousa. Aš noriu 
smerties būt gyvas.

—Gerai, tėve, galima 
daryt ir toki daleidimą.

—Aha, jau bėgi, tėve, kaip 
kunigas Purickis ant šmu
gelio pagautas. Taip save 
sumušei, kad ir atsakyt ne
žinai ką. Bet nepabėgsi, tė
ve! Aš da nesykį tave pasi
gausiu. ‘

bus ŠURUM-BURUM.
! --------

Klerikalai savo „Drauge”

Darbo Partijos,
z

Rodos „Keleivio” N. 3 š. 
m. patėmyjau d. Laisvės 
Mylėtojaus straipsnelį apie 
Am. Darbo Partiją, kur ant 
pabaigos Laisvės Mylėtojas 
tiesiai pasako, kad susipra
tę darbininkai negali prie 
jos dėtis.

Man rodos, šitaip sakyti 
butų dar peranksti. Nežiū
rint to, kad šios naujos or
ganizacijos programas ir 
nepasako nieko daugiau, ką j 
pasako Socialistų Partija, iri 
nežiūrint, kad Amerikos 
Darbo Partijos programas 
yra net silpnesnis už kitų 
politinių darbininkiškų or
ganizacijų programus, bet 
ją visgi reikia pripažinti 
darbininkiška ir socialistiš- 
ka organizacija, kuri sutin
ka veikti delei kasdieninio 
darbininkų būvio pagerini
mo, neatsisako nuo refor
mų, nuo parlamentarinio

• J

bonams, rusų, liuterių ai’ 
kalvinų kunigams, žydų ra
binams ir kt.; nes tikybos 
mokyti vaikus privalo ne 
atatinkamos tikybos dvasiš
kiai, bęt verčiami prie to 
mokytojai, kurie turi gauti 
tam reikalui atatinkamo^ 
tikybos dvasiškių paliu
dymą ;

(3) versdamas mokytojus, 
mokyti vienos ar kitos tiky
bos, laužo mokytojų tikėji
mo ir sąžinės laisvę,ir staty
damas mokytojus katalikus, 
rusų, liuterių, kalvinų ar žy
dų dvasininkų prigulmybėn, 
išstumia iš mokyklos sau 
netinkamus, kitokios negu 
krikščionių demokratų pa
saulėžiūros, mokytojus;

(4) draudžia mokytojams 
dalyvauti sprendžiamuoju 
balsu tėvų komitete, tuo že
mina mokytojų autoritetą 
liek tėvų, tiek mokinių aky
se ir trukdo tinkamai vesti 
mokinių auklėjimą ir mo
kymą.

Universiteto klausimų Kr. 
Demokratų blokas:

(1) nesitenkindamas 
krikščioniškų mokslų kated
rų skaičiumi įveda dar ir į 
filosofijos fakultą eilę būti
nų krikščioniškų mokslų ka
tedrų, o pasaulinės filosofi
jos bei pedagogijos kated
ras skaito nebūtinomis; 2) 
nustato, kad ne tik teologi
jos fakulto, bet ir filosofijos 
fakulto krikščioniškų moks
lų profesoriai butų renkami 
prisilaikant kanonų ir kata
likų vyskupams sutinkant.

Iš to ganėtinai aišku, ko
kios laisvės ir autonomijos 
Kr. Demokratai nori pa
tiekti kuriamajai aukštą jai 
mokyklai.

Jeigu prie to dar pridėti 
Kr. Demokr. nutarimą, kad 
universiteto mokslo per
sonalą skiria ne kokia nors 
autoritetinga mokslo vyrų 
kolegija, o Prezidentas, tai 
aišku, kad Kr. Demokratai, 
pasinaudodami savo 59 žmo
nių rankomis ir neatsižvelg
dami į jokius įspėjimus, 
.statymo keliu nori pa
smaugti laisvą mokslo plė
tojimąsi, aukštosios mokyk
los autonomiją ir įsteigti

Steigiamajam Seimui su
sirinkus, Lietuvos Socialis- 
tų-Liaudininkų Demokratų 
ir Valstiečių Sąjungos frak
cijų blokas, kad ir mažumoj 
būdamas (29 atstovai, o Kr. 
Dem. 59), bet atsižiūrėda
mas Į tų laikų sunkią Vals
tybės vidaus ir užsienių pa
dėtį,sutiko ne tik įeiti Į Koa
licijos Kabinetą, bet dargi 
leido savo žmogui Dr. K. 
Griniui stoti to Koalicinio 
Ministerių kabineto prieš
akyje, nors ir žinojo, kad 
būdamas mažumoje, jis ne- 

i nei vidaus 
nei užsienio politikos tinka- 
mon savo nusimanymų va- 
gon. Statydamas bendrus 
Valstybės reikalus aukščiau 
už savo partijos reikalus, 
Soc. Liaud. Dem. ir Vals. 
Sąjungos blokas manė, kad 
ir Krikš. Dem. blokas mo
kės suprasti momento svar
bą ir savo partinius reika- 

.............. ius nulenks bendriems vals- 
A ienas is jų. • tybės reikalams.

į Bet vos tik vidaus ir už
sienių šalies padėtis kiek pa
gerėjo ir vos tik Steigiama
sis Seimas priėjo prie galu
tinių opesnių socialių ir kul
tūrinių klausimų išsprendi
mo, Krikščionys Demokra
tai parodė savo tikrąjį vei
dą. Krikš. Dem. pasiulymu 
mes buvome tikę surasti 
bendros platformos ir toli
mesniam bendradarbiavi
mui. Musų taikus norai vie
nok pasibaigė niekais. Ir že
mės reformos ir švietimo 
reikalais Krikščionys De
mokratai užsispyrė praves
ti savo grynai partinį bei 
klerikalį nusistatymą ir ant 
jokių nusileidimų nepanorė
jo eiti.

Tąip Žemės Reformos 
klausimu Krikšč. Demokra
tų blokas:

(1) duoda dvarininkams 
atlyginimą už tą atimamąją 
iš jų žemę, kuri jau senai 
darbo žmonių krauju ir pra
kaitu išpirkta;

(2) leidžia dvarininkams 
patiems pasirinkti palieka
mąjį jiems 80 ha. žemės plo
tą ir tame skaičiuje 25 ha. 
miško;

dar peranksti prieš ją išeiti. 
Dabartiniai jos vadai, o 
ypatingai lietuviai, nėra 
taip „užkietėję:’’ jie jau pa
darė didelį žingsnį artyn 
prie mus, o toliau galima ti
kėtis, kad jie paskęs „palšo
je miniose,” nes jau dabar 
jie persitikrino, kad revo
liucijos neina pagal užsa
kymus.

t

duoti rašt^ pasižadėjimų 
nedirbti jokio politikos dar
bo (Alsėdžiai).

Švietimo Ministerio (Kr. 
Dem.) leidžiama cirkuliarai 
draudžianti švietimo Minis
terijos instruktoriams daly
vauti Lietuvos Mokytojų 
Profesinių Sąjungų ‘ Val
dybose.

Nors ir dabartinį politinį 
momentą reikia įvertinti 
kaipo labai rimtą ir pavojin
gą musų šalies laisvei ir ne
priklausomybei, nors aišku, 
kad ir toliau visos Lietuvos 
partijos privalo dirbti iš
vien koalicijos pamatais, iki 
Lietuvai nebus užtikrinta 
pilna laisvė ir nepriklauso
mybė ir iki galutinai nebus 
pašalintas gręsiantis Lietu
vai pavojus iš svetimų vals
tybių pusės; nors ir šalies 
vidaus padėtis reikalauja 
visų gyvų pajėgų suspieti- 
mo, kad atstačius ir sutvar
kius tai kas ilgo karo buvo 
sugriauta ir išnaikinta, bet 
turėdamas omenyje, kad da
bartinė Steigiamojo Seimo 
absoliute dauguma—Krikš
čionių Demokratų blokas — 
neatsižvelgdamas nei į vi
daus nei i užsienio sunkią 
Lietuvos padėtį

1) rūpinasi žemės refor
mą paversti dvasiškių rei
kalų aprūpinimo reforma, 
nes nežiūrint musų griežto 
perspėjimo sausio 10 d.’ š.m., 
besvarstant Žemės Refor
mos Įstatymo 8 §, iš Seimo 
Tribūnos dar kartą pareikš
ta, kad negalima, užuot su
daryti fondą bežemiams ir 
mažažemiams žeme aprū
pinti, pavesti žemę dvasiš-’ 
kiams ir visokioms jųjų or
ganizacijoms sudarant tam 
„dvasinės vyriausybės baž
nytinį fondą;”

2) rūpinasi švietimo sri
tyje pravesti tokius įstaty
mus, kurie pradžios mokyk
lą ir tos mokyklos mokyto
jus paveda vietos dvasiškių 
pilnai priklausomybei,o uni
versiteto fakultus ir kate
dras taip tvarko, kad galu
tinai suvaržo ir mokslo ir 
sąžinės laisvę;

3) rūpinasi apdrausti gry
nai klesinius ir materialius

universitetą tam tikros pa- dvasiškių reikalus įtraukda- 
kraipos, kad fabrikavus mi į konstituciją vien tik 
Lietuvos Respublikai tik to- kunigams algų mokėjimo 
kios rūšies inteligentiją, ku- reikalą; ir 
ri tarnautų klerikalų tiks
lams.

Kasdieninėje valstybės 
gyvenimo praktikoje tenka 
lygiai tas pat pažymėti:

Steigiamajam Seime ir 
valdžioje mes dirbome ko
alicijos pamatais. Tuo tarpu , 
Kr. Demokratų partijos kle-'mi visus tuos viršiau išvar- 
bonai ir kiti dvasiškiai baž- dytus faktus, kreipia į visą 
nyčiose veda kuodidžiausią tai visos Lietuvos darbo 
oolitinę agitaciją prieš Soc. j žmonių ir plačiosios visuo- 
Liaud. demokratus ir Vals-[ menės akis ir, nebegalėda- 
tiečių Sąjungą, panaudoda-, mas toliau nešti atsakomy- 
mi priešais toms partijoms įbės už Krikščionių Demo- 
priklausančius asmenis net x - 
:ikybinio teroro.

Visur, kur tik gali Kr. 
Demokratai stengiasi nepri
leisti ne savo partijos žmo
nių prie aukštesnių admi
nistracijos vietų (Liudžiusi 
nepatvirtintas Suvalkų! 
Apygardos Teismo nariu;! 
Majoras Byla netvirtintas 
Krašto Apsaugos Vice-Mi- 
nisteriu; Jonas Vileišis at
šauktas iš Amerikos ir pa
keistas Kr. Dėmu čarnec-Į 
kiu). i

Soc. Liaud. Demokratų Arvi bolševikų kariumenė 
Partijos ir Valstiečių Są-! perėjo per finų sieną ir nu- 
įungos nariai, pasižymėję ėjo apie porą mylių Finlian- 
kiek didesniu veiklumu ko-Įdijos gilumon. Tarpe įsiver- 
voje su Kr. Dem. rinkimų į žūsiu raudonarmiečių ir fi- 
vietos savivaldybes metu, Į nų sienos sargybos einąs 
vietos klebonų (Kr. Dem.), j mušis, 
apšaukiami „bolševikais” iri Bolševikai senai jau siun- 
su Žvalgybos Skyriaus pa-Įiinėjo Finliandijos valdžiai 
galba bematant atsiduria:notų, kad ji nekurstytų su- 
koncentracijos stovyklose1 kilimo Karelijoj prieš so- 
(Butviląvičius)' arba turi vietus.

TSvynis” logika.
Pereitais metais "Tėvynė

je” tūlas Senas Socialistas 
išreiškė savo mintis kaslink 
taupymo S.LA. turto ir nu
rodė, kaip jį taupint. Žino
ma. aš su jo nurodymu ne
sutikau ir nieko blogo nema
nydamas, kaipo tos organi
zacijos narys, išreiškiau per 
organą ”Tėv\mę” savo min
tis. Tas mano rašinėlis tilpo 
„T.” No. 45, tik. žinoma, su 
ilgoku nuo redakcijos prie
rašu. Tas prierašas buvo ant 
tiek nevykęs, jog prisiėjo 
manyti, kad tuo sykiu paties 
„Tėvynės” vedėjo nebuvo 
namie ir minėtą prierašą 
padėjo kas nors kitas. Todėl 
nutariau į padarytus man 
užmetimus nieko neatsaky
ti, kol išeis No. 46, maniau, 
gal sugrįžęs organo vedėjas 
tas klaidas atitaisys. Bet 
apsirikau.

Gavęs No. 46 tuo jaus puo
liausi žiūrėti, ar neklydau 
taip manydamas. Pasirodė, 
kad klydau. Todėl paėmiau 
plunksną į ranką ir para- __ _
siau atsakymą, kuri pasiun-. nusavinant bažnyti- 
čiau „Tėvynei gana laiku, - ...............
taip kad jis galėjo tilpti No. 
47. jei tik to butų norėta.

Ir tas mano su greitumu 
parašytas atsakymas tilpo 
Tėvynės” No. 4. tai yra net 

po dviejų suvirš mėnesių. 
Negana to. jis tilpo tokiame 
skyriuje, kur sakoma: ”Už 
išreikštas šiame skyriuje 
mintis redakcija neima at
sakomybės” arba, kitais žo
džiais sakant, „gerb. ’Tėv.’ 
skaitytojai, nekreipkite do
mės i to žmogaus plepalus.” 
O ink mano rašinėlis buvo 

•rašytas S.LA. reikaluose. 
[Apart to, talpindama mano 
Atsakymą, "Tėv.” red. nepa- 
i taisė jame nei gramatiškų 
! klaidu, kurios pasidarė grei
tai rašant. Nesigiriu, kad aš 
! galiu taisykliškai rašyti 
Bet jeigu atspausdintame 
tekste matau klaidas, tai, 
rodos, ir rašydamas bent tas

H

nežiūrint musų griežto

veikimo ir kuri nepripažįs- galėjau pastebėt,
ta slapto, konspiratyvio vei-' šitoks „Tėvynės” red. pa
kinio. Prieš tokias organiza- sielgimas ne man daro gėdą, 

_ cijas sąmoningi darbininkai c pačiam redaktoriui, nes
pa- surado, kuri žmogaus kūno neturėtų išeiti. Žinoma, ši- jis tuomi parodo, k^d jam 
~ ’ ’ ” ’ ‘ , . . . , - - • nerupi dalykas, apie kurį

eina kalba, o vien tik apjuo- 
dinimas savo oponento. Ka
da jis apjuodina asmenį, tai 
gerai, bet kada apjuodintas 
asmuo nurodo jo „tikslus”— 
tai negerai. Tai šitokia „Tė
vynės” redaktorious logika. 
Jis talpina savo oponento 
pareiškimą tada, kai mato 
parankesni momentą ir tai 
tokiame skyriuje, kur skai
tytojai prašomi nekreipti į

Pa- dalis yra katalikiška, o kuri taip sakydamas aš neturiu 
dėkime, kad ta kopusią su- ne. Neužilgo „Draugo” ana- omenyje, kad mes turime 
ės ožys. Tuomet, žinoma, tu tomija turbut suras ir išaiš- atitraukti dali sjivo energi- 
pereisi i gyvą kūną. Bet ar kins žydams, kuri kiaulės jos r.uo Socialistų Partijos, 
lai bus geriau, jei vyčių „ge- kūno dalis yra košer, o ku- 
nerolas” pradės vaikščot ri ne. 
ant keturiu kojų ir purtin-Į -----------
damas vuodegą bliauti ožio' Kardinolai suvažiavo į 
balsu? Vatikaną, kad vieną iš savo

—Dalibuk, vaike, jei Die- tarpo aprinkus „šventu tė
vo nebijočiau, aš tave už- vu.” Apie rinkimų pasek- 
muščiau už tokią šnektą. Įmes jie praneša savo ave-

—Aš žinau, tėve, kad tu lems durnais, kuriuos tam 
esi didelis bailys. Jei tu ne- tikslui leidžia iš kamino, 
bijotum, tu galėtum daug

nes žemes reikalauja kano
nų taikymo ir tuo leidžia vi
sai pašaliniai jėgai, Rymo 
dvasiškiams, kišties i muši] 
valstybės vidaus reikalus;

(4) pavesdamas bažny
čioms bei vienuolynams ligi 
80 ha. žemės ir steigdamas 
dvasinių vyriausybių baž
nytini žemės fondą (Žem. 
Ref. įst. 8 §), mažina žemės 
fondą, iš kurio gali būti su
teikta žemė bežemiams ir 
mažažemiams.

(5) atiduoda kunigams, 
vinuoliams ir visokiems 
dvasiniams ordenams (jė
zuitams ir kt.) daug Valsty
bės žemės ir kitokio turto, 
pav. trobesių, kurie jau yra 
valstybės žinioje ir kuriuo
se Įkurta visa eilė kraštui 
naudingų Įstaigų (prieglau
dų, mokyklų, ligoninių ir 
kt.) ir tuo žymiai kenkia 
Lietuvos liaudies ir Valsty
bės reikalams;

(6) o netekusiems sveika
tos, Lietuvą beginant, ka
riškiams neduoda nemoka
mai žemės, ir tuo smarkiai 
pasunkina šių pastarųjų ir 
jų šeimynų ir be to sunkią 
padėtį.

Švietimo reikalu Krikš
čionių Demokratij blokas:

(1) nori pradedamąsias 
Mokyklas padaryti konfesi
nėmis (tikybinėmis) ir iš
naudoti mokyklų Įtaką į vai
kus grynai savo partijos 
tikslams.

(2) nori mokytojų parin
kimą pavesti tikybinėms or
ganizacijoms arba geriau

kraipos.

t

4) apskritai, neatsižiurė- 
dami plačiųjų darbo žmonių 
reikalų, rūpinasi vesti savo 
grynai partinę klerikalę po
litiką, — Soc. Liaud.-Demo- 
krat. ir Valstiečių Sąjungos 
Steig. Seimo frakcijų blokas 
dideliu susirupinimu pažy-

kratų daugumos grynai 
j partinę ir klerikalinę politi
šką, pareiškia, kad minėtų 
Aplinkybių verčiamas jis at
šaukia savo atstovą Dr. K. 
Grinių iš valdžios, sudėda
mas už ateities įvykius visą 
atsakomybę Krikščionių 
Demokratų blokui.

BOLšEVIKAI ĮSIVERŽĖ 
FINLIANDIJON.

Londone gauta iš Helsing- 
i forso žinių, kad ties Soutja- 

Liaud. Demokratų ervi bolševikų kariumenė
o suktis prie Darbo Parti
jos. Mes galime jai nekenkti 
jos augime — ir to, kol kas, 
užteks.

Dabartiniu laiku mums 
reikalinga tėmyti Darbo 
Partijos augimą. Kadangi 
tos partijos pryšakyje sto
vintieji asmens yra labai 
lengvai atmosferos nešami, tai domės. ganizacijoms arba geriau

Tie fanatikai yra tiek nuo tad klausimas, ar minios Franas Skamarakas. pasakius vietos katalikų kle



KORESPONDENCIJOS
CAMBRIDGE, MASS. kas dėjosi visai kitaip. R. L. 

Įvairumai. 3'ra didelis girtuoklis ir peš-
Per pereitus metus mažai tukas. Jis važinėaavo į New 

kas pasidarbuota Cam-1.^ ^^ neva darbo jieskoti, 
bridge’aus lietuvių judėji- niekuomet jo nerasdavo, 
me. Apart pristeigimo dau-, devazmedamas tik praleis- 
gybės "laboratorijų,” kurio- ^avo .moters sunkiai uzdirb- 
se verdamas "raminantis įį sau^io jisai
skystimėlis,” pačių nuo vyrų 
ir vyrų nuo pačių pabėgimo. 
— akyvesnio nieko nesi
mato.

Šiuos metus pradėjome su 
lrunigo Garmaus graudžiais 
keiksmais bei prakalboms. 
Jis, beagituodamas už kleri
kalų rasodninką, viską, kas 
re klerikališka, prakeikė. 
Daugiausia kliuvo socialde
mokratams.

♦ * ♦

Lietuvos Sūnų ir Lietuvos 
Dukterų ir Sūnų draugys
čių viršininkų rinkimuose 
"sovietas” neišrinktas. Di
delė pergalė teko Petro "ko
alicinei ministerijai.” Tūli 
musų "kominterno” nariai 
tuomi nepatenkinti.

* ♦ ♦

Tūlos musų "progresistės” 
tankiai ant "Keleivio” ”pro- 
gresyviškai” spiaudo, kam 
ten aprašomi tų sesių "pro- 
gresvviški” darbai. Sesės! 
Kas "Keleivyje” buvo rašy
ta, viskas teisybė ir nieko 
jus negalite užginčyti. Na, 
o jei jus pačios bijote savo 
darbų, tai ar "Keleivis” ta
me kaltas? Pagalios, ar 
jums tinka pi ogresistėmis 
vadintis? Žinoma, aš čia 
įtariu visų, rimtesnės 
juokiasi iš to visko.* * *

Du prieteliai, eidami 
Garmaus prakalbų, klausia 
vienas antro: "Kas čia gali 
būti 
prakalbas,

ne
tik

iš

nueik į komunistų 
, jie keikia socia

listus; nueik į klerikalų su
sirinkimus, tie dar labiau 
niekina socialistus?” — ”To 
ir aš negaliu išmanyti.”

Tokis ”neišmanymas” pas 
daug ką apsireiškia. Broly
čiai, aš jums pasakysiu 
trumpai ir aiškiai. Vieni ir 
kiti socialistus keikia todėl, 
kad socialistai netiki nei 
Maskvos, nei Romos popie
žiams ir nelaukia nuo jų iš
ganymo. Socialistai sako, 
kad darbininkų išsiliuosavi- 
mas ir jų busianti tvarka so
cializmas priklauso ne nuo 
kokių-nors popiežių, bet nuo 
pačių darbininkų susiprati
mo ir apsišvietimo.

* * ♦

Ar pamenate, kada ir kas 
buvo sulošęs šiuos puikius 
teatrališkus veikalus: 
"Švarkas ir Milinė,” "Liz
das Naminio Liūto,” "Pa
tamsio Galybė,” "Nariman
tas,” ”Valkata,” "Farmazo* 
nai” ir daug kitų. Tai buvo 
L.S.S. 71 kuopos triūsas. 
Dirbo kuopiečiai linksmai, 
draugiškai. Bet štai užėjo 
komunizmo' viesulą ir iš
draskė kuopos jiegas — ir 
dailė Cambridge’aus lietu
vių tarpe dingo. Tiesa, kuo
pa gyvuoja, bet mažai jiegų 
turi, kad ką didesnio nu
veikus.

Draugai, ar nepakanka 
jums ilsėtis?

Darbininkas.

i

tai kooperacijai prisieis ke
liauti pas Abraomą.

Dalyvavęs.

MANCHESTER, CONN. 
Aukos nelaimingai mer

ginai.
Čionai randasi nelaimin

ga mergina Ona Giedraičiu-' 
kė, kuri serga jau apie 8 
metai ir nevaldo abiejų ran-l 
kų. Iš kokios priežasties tas' 
jai pasidarė, daktarai nepa
sako. Geros širdies žmonės 
sumetė jos užlaikymui apie 
46 dolerius.

Aukavo: A. A. Dix 5 dol.; 
P. Brazauskienė, P. Vasiliū
nas ir J. Petraitis po 2 dol.; 
K. Jakaitis, F. Tačiunienė, 
A. Batrošaitis, M. Aikaus- 
kas, J. Tvaronaitis, S, Vaiče- 
kauskis, 0. Petrauskienė, K. 
Karpuska, P. Zabloskis, K. 
Mikošauskas, P. Radzvilavi- 
čius, M. Gudžiunienė, I. Ta
mošaitienė, M. Katkauskie- 
nė, V. Kundrotas, R. Mačuo- 

.............. nienė, Z. Šilkauskienė, E.
9 sausio moteris išėmė* j^ičiunukė, M. Brazauskie- 

warantą ir jos vyras tapo.n^ ą Salaveičikas, M. Ga- 
arestuotas. 10 sausio buvojVėnas, 0. Moraiiskienė, R. 
teismas. Moteris teisme pa- * Gudaitienė. J. Strugas, A. 
sigailėjo vyro ir užslėpė jo:švaistis ir J. Strugas po 1 
žiaurumus.. Teismas nuteisė ldoL; A Aukštakalniutėf K. 
.-•.A penkioms dienoms ka-įggibatn, p Dabužinskas, J. 
Įėjimo ir per sešis mėnesius .Kazlauskienė, K. Petronie- 
buti po policijos priežiūra. nė? A Brazauskis, A. Rasi- 
Dabar R. L. sėdi namie ir;mutjs> j\į Abukevičic^ė, O. 
apie darbą nesirūpina. . 
liepia moteriškei eiti dirbti, i 
o pats tik žiuri, kad gavtis 
kur išsigerti. ■

A. Kalvaitis.

parvažiavo iš New Yorko ir 
pirmiausia pareikalavo nuo 
moters, kad duotų išsigerti. 
Ant rytojaus V. V. išsivadi
no R. L. ir jo moterį pas sa
ve. Ten R. L. išsigėrė ir par
važiavęs namo pradėjo savo 
pačią mušti visaip ją keik- 

I damas. Tol mušė, kol mote
ris nustojo žado. Tada ėmė 
ją vandeniu lieti ir kraujus 
šluostyti. Man tuo tarpu pa
rėjus namo jis puolėsi prie 
manęs, bet buvo sulaikytas. 
Aš išėjau šaukt policisto, o 
jis tuo tarpu pabėgo. Mote
ris tapo nugabenta pas dak
tarą, kur jai žaizdos buvo 
apraišiotos.

LACONIA, N, H. 
Pabėgo senbernis.

Apie trejatas savaičių at
gal tūla gyvanašlė A. Kulie
šienė, trijų kūdikių motina,1'

įr;mutis, M. Abukevičicnė,
Z*1?;Petrauskienė, J. Lobikis, O. 

Kumpienė po 50c.; K. Juška, 
V. Degutis, A. Mileris, K. 
Bučinskas ir M. Kibartier.ė 
po 25c. Viso pasidaro 46 dol. 

Aukautojams širdingai 
ačiū. Rinkėjos:

V. Ignatavičienė,
J. Berutienė.

oidic, vx i j u rvdvlirvii^ iiiuviiid,1 B J I "* a, 1 *
patraukė teisman senberni j KCuRKCIJOS AtSflKyfflai. 
Kazį Paksti už prigavimą! -----------
(Įtaisymą "glėbio"). Pakstis- Lukšių Juozui. Jūsų 
teisme prisipažino prie kai- straipsnelis "Katalikų uni- 
tės su pasididžiavimu. Jis versiteto klausime” atėjo be 
manė, kad teisėjas už tai jį pradžios. Stoka pirmo pus- 
pagirs. Bet teisėjas apkalti- lapio.
no jį už svetimoteriavimą ir; T. D. Apie tautininkų su 
pastatė po 1000 dolerių ’ komunistais bylą delei sto- 
kaucijos iki augštesnio ties- kos vietos netalpinsime.
mo. Pakstis užstatė bankinę; Jūrių Marčiui. Jūsų rašte- 
knygutę ir pasiliuosavo. Vė- fis kaslink vaikinų varžyti- 

’ j nių dėl merginos netilps.
I----------- --------------------------------------------

liaus nuėjo į banką, išėmė 
brolio 1000 dol. ir pabėgo 
(brolis išvažiuodamas Į Lie
tuvą jam tuos pinigus pali
ko, kad ant pareikalavimo 
pasiųstą i Lietuvą).

A. Kuliešienę užlaiko 
miestas. Jos vyras Kulie
šius buvo prasišalinęs nuo 
jos ir slapstėsi apie tris me
tus. Pagalios tapo sugautas 
ir nuteistas ant vienų metų 
ir vienos dienos Į kalėjimą 
už apleidimą moters ir trijų 
mažų kūdikių.

Dabar tūlas V. B.. Kulie
šiaus vienmintis, pasžtfadė 
advokatą ir varde Kulie
šiaus traukia Kuliešienę 
teisman už paleistuvingą 
gyvenimą.

Visi augščiau minėti gai
valai yra parapijonai. Ka
zys Pakstis skaito škapler- 
ninkų ' organą "Darbi
ninką."

Degučių Vargdienis.

I

MORCESTER, MASS.
Nepavyzdingas susirin

kimas.
Nesenai atsibuvo Lietu

vių Kooperacijos susirinki
mas, kuri užlaiko valgomų 
daiktų krautuvę. I tą susi
rinkimą teko ir man nueiti. 
Kaip gyvas esu, tokio ne- 
tvarkaus ir prasto susirinki
mo dar nesu matęs.- Susirin
ko vos apie pora desėtkų šė- 
rininkų, bet riksmo daugiau 
buvo negu iš kelių šimtų. 
Vieton svarstyti kooperaci
jos reikalus, pradėjo vieni 
antrus kolioti piemenimis, 
neišmanėliais, grinoriais, 
vagimis ir tam panašiais žo
džiais. Pirmininkas pats 
daugiau rėkė, negu tvarkos 
žiurėjo. Vėliaus, kuomet 
prisiėjo rinkti valdybą, tai 
niekas neapsiėmė. Jeigu ši-

BRIDGEPORT, CONN. 
Dar apie kvailystes.

"Keleivio" No. 4 tūlas 
Perkūno Gizelis rašo apie 
Bridgeporto kvailystes, tik 
ne iš to galo. Jisai sako, jo- 
gei ant Johnson gatvės gy
vena moteris, kurios vyras 
dirba New Yorke ar Brook- 
lyne. Girdi, 8 d. sausio tasai 
vyras parvažiavo pas pačią 
paviešėti ir vakare pati išly
dėjusi ji ant stoties. Bet nuo 
stoties R. L. sugrįžo atgal 
pas savo pačią, kuri laikė 
ant bųrdo tūlą kriaučiuką. 
Burdingbosis užsipuolęs ant 
kriaučiuko ir prasidėjusi 
kova.

Turiu pasakyti, kad daly- \okia tvarka bus ir toliau,

Pajieškojimai
Aš, Antanina Jcnčienc, jieškau sa

vo draugės Anna Gaulis. Trįs metai 
atgal mudvi gyvenom Miivaukee, 
Wis. ir dirbom vienoj dirbtuvėj. _ Du 
metai atgal ji gyveno Paterson, N. J. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie ją 
žinote praneškite š'uo adresu:

1713 Jefferson st., Chicago, III.

Aš, Juozas Dabulskis, pajieškau gi
minių ir pažįstamų; paeinu iš Kauno 
rėdybos, Raseinių apskričio, Šilalės 
sudžiaus arba Pingininkų. Meldžiu at
sišaukti šiuo adresu:

J. Dabb Smuggler, Colo.

Pajieškau tikro savo brolio Kazi
miero Lapinsko. Kauno i ėdy bos. Ra
seinių apskričio. Ariogalos parapijos. 
Misiūnų kaimo. Meldžiu atsišaukti ar
ba žinantieji praneškite.

Jurgis Lapinskas
SI Centre st.. Shenandoah, Pa.

Aš, Stanislovas Krepenskas. pajieš
kau savo pusbrolio Juozapo Krepens- 
ko. Jisai paeina iš Suvalkų rėdybos, 
Šakių apskričio. Jankų valsčiaus, 
I’lačkojų kaimo. Taipgi pajieškau vi
sų pažįstamų, turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos..

Stanislovas Krepenskas
24 Scholes st., Brooklyn. N. Y.

Pajieškau draugų K. Aštakausko ir 
K. Sangaiios. Su Aštakausku pasku
tiniu kartu persiskyriau San Francis- 
co, Cal., 1918 metais. Jis išvažiavo 
kur ten į vakarinę dalį Kanados. į 
Albertas provinciją. Meldžiu draugų 
atsišaukti ar kas apie juos žinot pra- 
neškit. P. M. Kaitis

705 Peers avė., Cillinsville, III.

Pajieškau brolio Petį o Vaškio, 
Kauno rėdybos, Telšių apskričio. 
Plungės parapijos, žvirbiaitų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti.

F. R. D. Box 1,
Amilija Vaškis 

Perkasie, Pa.

Aš, Jurgis Juočunas. pajieškau sa
vo pusseserių Rožės ir Jievos Juoču- 
nukių, paeina iš Suvalkų rėdybos, 
Mariampolės apskričio, Klebiškio 
valsčiaus, Pajuodupio kaimo. Pirmia i 
gyveno Bostone, o dabar nežinau, 
kur jodvi randasi. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie jas žinot praneškit, tu
riu svarbų reikalą. Jurgis Juočunas

222 CIar st., YVestville, III.

Vladas Šileikis iš Ežainų miesto pa- 
jieško savo auklėtinio Stanio 
no, kuris prieš karą gyveno 
Yorke, o vėliau Newark, N. 
Jaękscn st. Jis buvo paimtas į 
koriumene ir nuo to lai! o jokios ži
nios nuo jo nesulaukiama. Jei gyvas 
esi, tai maloniai prašau atsiliepti sa
vo dėdės Vlado Šileikio adresu:

Ežerėnai Šaulių gatvė No. 19,
I ithuania.

Buta-
Ne-.v 

.J.. 75 
S. V.

Aš, Antanina Budrienė, pajieškau 
savo vyro Vincento Budriaus. Jis pa
eina iš Kauno rėdybos, Siaubų apsk.. 
Tryškių miestelio, daug metų kaip 
Amerikoj. Pirmiaus gyveno Pennsyl- į 
vania valstijoj, o dabartės pereitais 
metais, 7 birželio, atsišaukė iš Milli-1 
nocket, Me. Nežinau ar tai buvo jis 
pats ar kas kitas.

Čia telpa jo paveikslas.
Meldžiu atsiliepti arba duoti žinot, 

dėl kokios priežasties nenori sa ma
nim gyvent ir manęs išsižadėjai, juk 
aš tau nieko blogo nepadariau. Jau 
kelintu syk tavęs pajieškau, o tu 
vis neatsišauki. Daryk ką tu nori kas 
link musų gyvenimo. Jeigu neatsi
šauksi dabar, tai jieškosiu atsiskyri
mo ir važiuosiu pavasari į Lietuvą. 
Kas man apie jį tikrai praneš, gaus 
dovaną 25 d >1. Mano adresas 

Antanina Budriene
4 Wilkie st., Pro'viūence, R. I.

Pajieškau švoger'o Stinislovo B»- 
čiuro ir Uršulės Kumpiulės. M-ldživ 
atsišauKti arba kas apie juos žinote 
praneškite, busiu dėkingas.

M. F. Miliuck
521 No. 6th st., Boise, Idako.

Pajieškau Barboros Antanaičiukės. 
po vyrui Stankevičienės. Šakių aps
kričio, Gelgaud'škio valsčiaus, Varču- 
lu kaimo. Meldž’u atsišaukti.

S. Walantinas
294 Suydam st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau dėdės Kruširrsko (vardo 
neatmenu), kuris dar prieš karę gy
veno Vilniuj ir vėliau išvažiavo Ame
rikon. Turiu daug svarbių dalykų 
’am pranešti. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie jį žinote praneškite.

Kar. A. Čepulis
10 pėstininkų Mariampolės pulki 

Ūkio kuopa, Lithuania.

Pajieškau savo vyre Karaliaus Gu
duko. kuris 3-čią dieną šio mėnesio 
man nežinant išvažiavo, mane varge 
palikęs su maža dukrele, nepalikęs 
nei vieno cento dėl pragyvenimo. 
Meldžiu atsišaukti ji patį, ar kas ki
tas praneškite kur -jis gyvena.

Alena Gudukienė
21 N. Leonard st., VVatci būry,Conn.

Pajieškau Thomo Grigaliūno. Mel
džiu atsišaukti ^per laišką.

Zigmontas' Baln>s
16 Garrier st., Lawrenee. Mass.

Pajieškau F. šeškausko, Kauno rė
dytos, Rokiškio apskričio, Čedasų pa
rapijos, Stosiškių kaimo. Taipgi pa- 
j’eškau ir daugiau Čedašiškių. Mel
džiu atsišaukti: J. Galvanauskas

Station 12, Box 541,
Lawrence, Mass.

Pajieškau brolio Motiejaus Brazai
čio, pirma jis gyveno Shenondoah, 
Pa. iūeldžiu atsišaukti arba kas apie 
jį žinot praneškit, busiu dėkingas, (b) 

Kazys Brazaitis
814 Enos avė., Springfield, III.

Pajieškau brolio Fra.no Kaminsko, 
paeina iš Vilkmergės apskričio, Tau
jėnų valsčiaus. Aš manau važiuot į 
Lietuvą, turiu svarbų reikalą. Meld
žiu atsišaukit. (9)

-Jonas Kaminskas
246 E. 3rd st., Chester, Pa.

Pajieškau savo dėdės! Aleksandro 
Gumuliaųko ir jo ->una,us Kastanto, 
gyveno thiengo, III.; paeina iš Kau
lio rėdybos, Raseinių apskričio, Lau- Į 
kuvos parapijos, Bilionių kaimo. Aš; 
esu tos pačios rėdybos ir apskričio,; 
Kaltinėnų parapijos, Varsėuzių kai-1 
mo. Turiu svarbą reikalą, meldžiu at
sišaukti arba kas apie juos žinot pra- Į 
neškit Vladislovas Pocius (8)1

77 Johnson st., Bridgepo.-t, Conn.!

Pajieškau pusbrolio Pranciškaus 
Krikšiuno, Kauno iėdvbos, Skirsne
munės miestelio. .Mano vardas po tė
vais Petronėlė Kurpiutė, po vyrui 
Kleizienė. Malonėkite atsišaukti. (8 i 

Mrs. P. Kleiza
Box 121. BueKland, Conn.

PAJIEŠKAU KOMPASO, katras 
galėtų užmokėti iškasėtus ųater.tuo- 
jamų mano kelių puikių išradimų, 
kurie randasi pas patentini advokatą. 
Kreipkitės pas: (S)

MARY PLAYTON,
Box 5. Buxlon, lo»a.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau susipažinimui draugės, be 

skirtumo tikėjimo. Esu 26 metų vai
kinas, svaiginančių gėrimų nevarto
ju, tabako nerūkau. Merginos, mylin
čios ramų gyvenimą lai atsišaukia 
prisiųsdamos savo paveikslą, kurį 
reikale gražinsiu.

S. Wools
3252 So. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
mylinčios dorą šeimynišką gyvenimą, 
nuo 18 iki 25 metų. Aš esu 25 metų 
vaikinas. Geistina, kad mergina butų 
Amerikoj augusi. Norinčios susipa
žint atsiliepkite prisiunčiant savo pa
veikslą. Platesnes žinias suteiksiu 
laiškais ir paveikslą ant pareikalavi
mo sugrąžinsiu.

J. 'lamas
726 W. 18 st., Chicago, III.

Merginos apsivedimui! Mokanti 
maž-daug angliškai, sveikai protau
janti, padori ir mandagi lai atsišau
kia. Su pirmu laišku meldžiu pa
veikslą. J. Lom

40 Scholes st., Brookljn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
irba našlės be vaikų, biskį pasiturin
čios. Meldžiu atsiliepti. Vyrai lai ne- 
- i ši ne ja. K. K. S.
53 Oakwood Lane, Wilkes Barre, Pa.

Jieškau gyvenimui draugės, labai 
reikalinga gaspadinė, mergina arba 
našlė. Aš esu vaikinas 45 metų am- 
iaus. turtingas, turiu iki 19 tukstan- 
ių dolerių. Mergma arba našlė no- 

- nti apsivesti su p^nu laišku lai pri
siunčia paveikslą, kurį ant pareika- 
avimo sugrąžinsiu.

Peter Dobri
429 Malsted s.., Chicago. III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kuri sutiktų gyventi ant ūkės. Aš 
turiu savo ūkę, esu 43 metų. Norė
čiau gauti merginą tarpe 30 ir 38 
metų. Geistina tokia, kuri butų pri- 
emni prie žmonių, nes aš manau ati
daryti vasarinę krautuvę. Meldžiu 
atsišaukti iš Amerikos ir iš Lietuvos. 
Malonėkit prisiųsti pavoksią, 
ant pareikalavimo sugražinsiu.

F. Gremll
R. F. D. 1, Seaside, Oreg.

I PARSIDUODA KEPYKLA (Baker 
Shvp), du trokai, arklys, duonai išve
žto t vežimas ir rogės. Visi įrankiai ir 
mašinos pirmos klesos, bekarnia. na
mas dėl gyvenimo ir storas, didelis 
lotas, biznis išdirbtas per 12 
Viskas parsiduoda 
?3,500. Kas norėtų 
klauskit pas

UTLLIAM
R. F. D. 74.

už $7,500. 
tokį biznį

metų, 
j nešt 

pirkt.
kurį

__ j i
Norėčiau susipažinti su mergino-1 

mis ir našlėmis aps i vedimo tikslu. ' 
Gali atsišaukti ir gyvanašlės, turin-i 
čios divorsus. Atsišaukiančios turi i rytT'bizni ■>' 
būti tarpe 2p ir 30 metų senumo. Aši(‘ 
esu 27 metų. Malonėkite atsišaukti ir ir nor^iau viena parduot. yra trj)i 
su pirmu laišku nov'mL-ciu i j
riatesnių žinių suteiksiu laiškais. (8) tuviai* ir -i

p- P-t krau'VLS^
4il N. oi d st., Phiiade.phia, I a. j st. Parduosiu nebrangiai bile 

jums geriau patiks.
P. KRISCHLS 

VVard st., Hartford,

S.M1TH 
Granby. (>>nn.

KAM JUMS LAIKYTI PINIGUS
BANKE, kad kiti jūsų pinigais dary
tų biznį ir jus gaunat tik mažą pro- 

• centą. Ar negeriau jums patiems da- 
’1 Aš turiu dvi valgomų 

daiktų (moat & groceries) krautuvės 
. • -i ■ i *• lioivv.au viena parduot; yra tris

J' ’Ulmui d*4. KYvenimo. apgyventa lįe- 
1 John st. Antra 

\Vard 
vieną.

J 1 v l"*“1 p.ll uraI hiiade.phia, I a. j .t, Parduosiu 
į kuri

Aš j 80
Pajieškau apsivedimui merginos 

. arba našlės nuo 18 iki 24 metų. 
! esu 26 m. Kuri sutinka apsivesti su 
. tarnaujančiu jūreiviu (U. f 

meldžiu atsišaukti. Aš esu 
Mechanikas, 
žemiau paduoto adreso.

Mr. John A. Ramans 
i U.S.S. Bernadan

% Postmastei, ,Ncw York, N. Y.
LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJU1 
DRAUGYSTĖ, WAl KEGAN, ILL.; 

Valdyba:
Pirmininkas Kaz. Grinius, 

862—Sth st. .. Į
I’agelbininkas Kaz. Ambraziunas,' 

1421 S. Lincoln st.
Užrašų raštininkas Vin. Rudzinski,' 

1420 S. Victory st.
rinansų raštininkas A. Salučka, 

1320 S. Victory st.
Kasierius A. Krepas,

774 Sheridan Rd.
-Kasos globėjai: \V. Tijūnaitis, 

1126—lOth st.
J. Povilaitis, 1206—lOth 

Knygiai: W. Gabris. 1027—Sth

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaiku, nuo 20 Iki 29 me- 
■ ų amžiaus. Aš esu vaikinas 25 metų 
imžiatis. neesu jokis aniatninkas, 
:lrbu kasyklose. Su pirmu laišku mel
džiu prisiust paveiksią, atsakyma 
............................. M. Wolks 

McRoinrts, K Y.
.■uosiu kiekvienai.

P. O. Box 235,

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 27 metų į Maine valstija. 
\š esu 24 metų. Dėl platesnių infor
macijų meldžiu kreiptis laiškais. At- 
ūšaukite "Keleivio” antrašu, kiekvie
nai duosiu atsakymą. Vyrus meldžiu 
nerašyti. P. B. (8)

255 Broadway, So. Boston, Mass.

.11

PAJ1EŠKAU PUSININKO ANT Sg 
ŪKĖS ir kitokių biznių. Platesnių ži- (Oe 
t,ių kreipkitės per laišką: (8) -~

A. Silkinis
Bcx 49 R. F. D.

North Wilmir>gton, Mass.

I
________ I 
S. navy). [ 

atsišaukti. Aš esu Maste* : 
.Malonėkit kreiptis ant 

(9)

Conn.

DARYK PINIGUS.
Kožuam gabesniam lietuviui yra 

gera proga padaryt pinigų parduo
dant musų padarytus vyriškus drabu
žius, siutus arba overkotus. Mes rei
kalaujam agentų visose lietuvių kolo
nijose. Apie gerumą musų drabužių 
persitikrinsit. kai gausit sampelius. 
Informacijų suteiksim per laišką. Ra
šyk tuojaus šiuo adresu: (14)

S. ZUBOH'ICZ
176 Ainslie st., Brooklyn. N. Y'.

st. 
st.

J. Jokūbaitis. 728—lOth st. 
Maršalai: A. Delkus, 919—8th st.

■J. Jokūbaitis. 114 S. Water st. 
Susirinkimai atsibuna paskutinį 

redėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 801—803—8th st.

. PARDAVIMAI.
KRIAUČIŲ DIRBTUVĘ 

Parsiduoda pigiai.
Graži vieta, geras uždarbis. Parda

vimo priežastis — važiuoju Lietuvon. 
Y’ra dvi siuvamos mašinos, viena 
Hoffman prosinama masina ir kitokį 
įtaisymai. Kas norite pirkti ir daryti 
gerą pragyvenimą, kreipkitės 
antrašu: (7)

C. J. NORCH
211 Main st.. Gardner, Mass.

Tel. 159—R.

šiuo

SEEKONK, MASS.
A. A. 7

Sausio 9 d. š. m. traukinys pagavo 
einant i Piovidence 22 metų amžiaus 
Katariną Petrauskienę ir ant vietos 
užmušė. Velionės tėvai sužinojo apie 
tą nelaimę tik 24 sausio, todėl laido
tuvės atsibuvo 26 d. sausio. Velionė 
buvo palaidota su bažnytinėms ap
eigoms, Nepriguimingos Katalikų 
bažnyčios ir palaidota Seekonk, Mass. 
Laidotuvėse dalyvavo būrelis draugų: 
Stefan Baron su žmona. Alek Ladis 
su žmona, Juozas Kropis su "žmona, 
Domininkas Vaitkunas su žmona ir 
Iranas Jukšis. Visiems dalyvavu
siems tariame musų ačiū. Velionė pa- 
!i.;o giliam nubudime brolį ir tėvus.

Magdalena Rutkevičienė
Seekonk, Mass.

KAM REIKALINGAS KRIAUČIUS 
prie koštumieriško darbo, kaip tai 
prosinimo ir taisymo. Esu gerai ap
sipažinęs — 
kriaučius 
adresu:

656 E.

su tuo darbu. Kam toksai 
reikalingas, kreipkitės šiuo 
(8)
J. JUODFSHUS

8th st., So. Boston, Mass.

B®

KAS NORI SAVO
PINIGUS APSAUGOT

1. Nuo Pražuvimo;
2. Nuo ilgo laikymo pas agentus;
3. Nuo neteisingo jų sunaudojimo
TAS &V0 PINIGUS GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

LIETUVOJE SIUNČIA
per

Lietuvių Prekybos Bendrovę.

KAS NORI SAVO PINIGAMS UŽTIKRINTI:
1. Gerą ir tikrą pelną;
2. Teisingą ir saugią vietą;
3. ir su jais nori prisidėti prie Lietuvos gerbūvio,
TAS SAVO PINIGUS PERKELIA Iš AMERIKOS I 
LIETUVOS TARPTAUTINI BANKĄ KAUNE,

TARPININKAUJANT

Lietuvių Prekybos Bendrovei
Šiandien padarysi — ir kitiems pasakysi, kad gerai padarei. 
Rytdienai atidėsi — savo turtus palydėsi ir išeis negerai. 
Vienas būdas, vienas kelias ir vienas užtikrinimas visiems 
Amerikos lietuviams, tai tuojau susinešti su

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway,

't*,*.*,*«*,*«*■

Boston. 27, Mass. 3

illlR; .1 .T ų s i j

BALTIC STATĖS BANk 
Kapitalas ir Surplusas $270,000.00.

DAl/ACADim ATIMINANT ruoškitės keliaut Lietuvon, per rAVAoAKlUl AIlUIAFII musų tarpininkystę, turėsit ge
riausią kelionę. 1921 m. musų Bankas išsiuntė suvirs 1,000 kelei
vių. Pasportų išrūpinta 3,000. Visi buvo dėkingi už draugišku
mą ir gražia kelionę!

AUKSINU KURSUI NUPUOLUS nigus Lietuvon. Ten jų 
reikia pavasario darbams, sėkloms, ūkio Įrankiams. Mes saugiau
siai pristatome ir pilnai išmokame pinigus žemiausiu kursu. Per 
1921 m. 12,000 žmonių per musų Banką persiuntė Lietuvon arti 
55 milionus auksinų. MUSŲ KURSAS YRA ŽEMIAUSIS.
DEPOZITUS PRIIMAME IR PER PASTA. Mokame 4 nuos., pri- 
skaitomus kas mėnuo.

Bankas atdaras: šiaip dienomis — nuo 9 vai. ryto iki 5 v. vakare; Suba- 
tomis — nuo 9 v. ryto iki 7 vaJ. vaka e.
RAŠYKITE:

BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHTH AVĖ.. NEW YORK, N. Y.

(Telefonas VVATKINS 2142)
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• ■

4

4

4.

4

4

4

4

<
■

4

■' 

j

•:

lioivv.au


Rumfordo streikierių

į

Richmond 2957-M.

LIGAS.
i

i į

.... K«v» 8 

.... Kovo 22
Hamburgą
. Vasario 9

vis- 
De!

10 ryto.
3 dienų.
8 vakare.

Vasario 18 
Vasario 25.

Kovo 1'

bininkės, neatbūtinos pa-.

Gerbiami broliai ir sese- • išnaudotojais. Vienas-kitas 
ris! Bėgyje, devynių mene-'paaukautas jūsų centas gali 
šių musų sunkios kovos jau atnešti pergalę mums. Jeigu 
porą sykių buvome atsišau- perkentėsime sunkią ir šal- 
kę i jumis prašydami pagel- , tą žiemą (o žiema pas mus 
bos. Bet mažai kas išgirdo,labai sunki, nes tankiai hu
musų balsą, vos dviejų mies-; na po 22 laipsniu žemiau ze- 
telių lietuviai pasiskubino ro), tad pavasario sulaukę 
su aukomis. ' tikrai kovą^ laimėsime. Pa-

Užstojus dešimtam strei- J vasariui atėjus visokie val
ko mėnesiui, vėl šaukiamės• Katąs, kurie šiandien užima 
i jumis, darbininkai ir dar- streiklaužių vietas, išeis i 
bininkės, neatbūtinos pa-.”dumpas” klemsų kasti, 
gelbos. Per tokią ilgą kovą'Stieiklaužiaujantieji farme- 
esame visai nupuolę mate-riai irgi turės darbą apleis- 
riališkai ir stovime ant ver- ti, nes reikės laukus ap- 
gijos kranto. Jau nebeturi- dirbti. Tuomet kompanija 

1___ 1 I ’ ► priversta su mumis
_ nei skaitytis. Tarpe 1 ir 11 ge- 

kudikėlius aprūpinti, gūžės baigsis daugelio kom
panijų agrymentai su dar
bininkais ir tuomet gali kil- 

jti visuotinas streikas visoj 
popieros industrijoj, o tuo
met jau aiškus butų musų 
laimėjimas. -Bet kad to lai
mėjimo pasiekus mums ne
atbūtinai reikia išstovėti 
kovoje iki 1 d. gegužės. Ti
kimės, kad jus, broliai ir se-

sai išniekina ir musu Suvie
nytu Valstijų mokyklas 
(kaipo atskirtas nuo bažny
čios), kuriose mokinasi mu
sų jaunuomenė, ir mes bu
dime priversti prašyti šios 
šalies valdžios, kad ji at
kreiptų savo domę i tų ne
geistiną pribuvėli (kunigą 
Garmų)- kuris šmeižia šios 
šalies švietimo ištaigą.

Nutarta pasiųsti po vieną 
kopiją šitos rezoliucijos Lie
tuvos atstovui Washingt<)- 
ne, p. Čarneckiui, ir lietu
vių laikraščiams.

Waterburio Lietuvių
Uk. PoL Kliubo Komisija:’

HAMBURG
Tiesiai iš New Yorko

Naujais laivais
Orbita Vas. 17. Kovo 3K-Geg. 12.
Orduna Kevo 3. Bal. 14. Geg. 26
Or.opesa Kovo 17, Kai. 28. Biri. 9.

Uždaryti kambariai moterims 
ir šeimynoms.

THE ROYAL MAIL 
STEAM PAGRET CO.

26 Ercadway. New Yerk.
117 XV. Wasaington st., Chicago 

arba pas vietos agentus.

me iš ko nei žmoniškai pa- bus 
valgyti, nei apsirengti, 
savo I ....... - _ . :
Pasidarė labai sunki padėtis 
streikierių šeimynose. In- 
temational Paper Co. su sa
vo visagalinčiais doleriais 
užkariavo policiją, miliciją, 
žodžiu sakant, visas munici- 
pališkas ir federališkas 
Įstaigas. Visi eina prieš mu- ’ 
mis. Bet darbininkų vienybėj 
nesuskaldoma. Pas mumis j 
yra solidarumas ir tvirtas; seris, neapleisite musų ir su- 
noras apginti savo teises. ‘ teiksite šiokią-tokią para- 
Nežiurint tų visų provoka- mą. Mums pragyvenimui 
cijų ir intrigų, kuriomis: daug nereikia, nes streikas 
kompanija stengiasi denio-; išmokino mumis ”ekoncmi- 
ralizuoti musų vienybę, mes;jos’’ (badmiriavimo). šian- 
Jaikomės tvirtai. idien streikierių šeimyna

Kompanija prisirinko [prasimaitina su 7 ir 5 dol. 
gaujas valkatų ir Įvairaus j savaitėje, o pavieniai žmo- 
plauko streiklaužių, kurie nes su 4 ir 2 dol. . 
skleidžia po _ žmones melą- į 
gingus paskalus, 
streiklaužiaudami ir 
kviesdami prie to bjauraus j 
tKI UV. V iviAvrn. uiuvnu :

sėkmių ji neatsiekė. Iš: 
7500 streikuojančių darbi-į 
ninku grižo i darbą vos apie Į 
600 ir tie beveik visi papras
ti darbininkai. 
sugrįžo labai mažas skai-! 
eitis. O be mekanikų kompa-- 
nija neįstengia tinkamai sti-j 
tvarkyti darbo ir operavi-Į

i Laukiam nuo jūsų, bro- 
patisJfai ir sesutės, pašalpos, 
kitus'nors po našlės skatikėli.

į Aukas siųskite sekreto- 
darbo. Vienok didelių pa-įriaus adresu:

Jonas Kaulaičia
P. 0. Box 327 

Rumford, Me. 
Čekius ir monev orde- 

Mekaniki:, rus išrašykite ant iždininko 
vardo:

K. Jeraštinas
* 228 Pine st., 

Rumford, Me
mas dfrbtuv ių šiandien jai į -p o Visi tie laikraščiai 
neša didžjausius nuostoli.
Tasai didysis aukso ir sami, ma|onėkite šį
milžinas (Int. Paper Co.) ^-spausdint, už ką iš kalno 
šiandien stovi jau ant mo“‘tiariame širdingiausi ačiū, 
inų kojų. Jau praleido tuos, 
milionus dolerių, kuriuos i 
vergai darbininkai buvo su-, 
krovę ir dabar jai gresia pa-: 
vojus. Iš priežasties finan-' 
sinio kompanijos susmuki
mo laukiama dideftų per
mainų. Jai paliko vienas iš 
dviejų: taikintis su darbi
ninkais ar galutinai sus
mukti.

Vienok streikierius irgi i
. 1 t • T'* • • •

bi atsišauWmą

Komitetas

Lietuvos Atstovui
p. čarneckiui, • 

Washingtone.
_____ ___ „ Lietuvių Ukėsų Politiška- 

bėda spaudžia. Išsibaigė vi- sai Kliubas Waterburyje, 
si sutaupytieji centeliai, su- Conn., savo susirinkime 3 
sidėvėjo visi senesnieji dra- vasario 1922 metų nutarė iš- 
bužiai ir kitokių gyvenimo nešti sekančią rezoliuciją: 
reikmenų stoka. Kas dary- Kadangi mes, Waterbu- 
ti? Grįžti į darbą ir išsiža- rio Ukėsų Polit. Kliubas, 
dėti unijos, kurią per pen-1 esame pirkę Lietuvos pasko- 
kioliką metų auklėjom ir Jos bonų ir aukomis valsty- 
kurioje skelbėm vienybės ir bę rėmę ir esame pasiryžę 
brolybės oBalsius? Ne, bro- remti ją ateityje, 
liai ir seseris! Mes iau ne-Į Tai reikalaujame, kad 
hegrižšime atgal Į tą vergi- Lietuvos atstovas Suvieny
tą, kurioje dirbome prieš tose Valstijose, ponas V. 
penkioliką metų. Mes ne- Čarneckis, paaiškintų Ame- 
duosime kompanijai taip be- rikos lietuviams apie kun. 
teisiai gerti musų kraują ir Purickio šmugeliavimą. Mes 
prakaitą. Mes neduosime piktinamės, kad Lietuvos 
kompanijai išdraskyti musų atstovas taip ilgai tyli apie 
vienybę, kurios ji taip ne- tą incidentą.
kenčia. Kompanija trokšta! Toliaus mes reikalauja- 
panaikinti uniją ir Įvesti me, kad Lietuvos atstovas 
Kuosą darbininkų samdymą p. Čarneckis pasirūpintų už- 
(open shop). Mes stengia- daryti burną pliauškalui 
mės musų reikalus apginti kun. Garmui, kuris atvažia- 
ir prašome jumis, broliai ir vęs Į Suvienytas Valstijas 
sesutės, stoti mums pagel- demoralizuoja Sėtuvių vi- 
bon. Neatsisakykite vienu- suomenę, niekindamas pro- 
kitu centu prisidėti prie šios gresyves musų organizaci- 
sunkios kovos ir pagelbėti jas ir viliodamas apgavingu 
mums. Perskaitę ši musų budu iš tamsių žmonių cen- 
atsišaukimą, patįs paau- tus (kat. universitetui), 
kaukite ir pakalbinkite savo, Kadangi kun. Garmus 
dVaugus paaukauti. Jeigu agituoja už prijungimą mo- 
priklausot prie draugijų, kyklos ir tūlose vietose iš- 
paprašykit, kad susirinki- sireiskia, jog mokykla at- 
muose šiek-tiek pakolektuo- skirta nuo bažnyčios auklė
tų streikieriajns. Savo pa- ja iš mokinių beždžiones, 
gelba palengvinsite musų Tai mes, kaipo Suvienytų 
būvį ir priduosite mums Valstijų piliečiai, jaučia- 
dailgiau energijos kovoje su mes, kad tuo išsireiškimu ji-

A. Šeštakauskas, 
G. J. Laskevičius, 
A. Eidukevičia, 
Klem. J. Senkus.

FARMOS!
PARSIDUODA FARMA!

53 akrai žemės, 23 akrai ariamos, i 
>pie 100 kordų miško maikmns p- 
entoms. 3rti miestelio ir fabrikų, 
•irš i:H» vaisingų medžių, ouikus na- 
tias; barnė. kalvė ir kiti budinkai; G 
ai-vės, arklys, automobilius, 27 
os, vežimai ir formos įrankiai,
rreito pardavimo kaina tik $4,500, 
nešt $20oO.Turiia daug gražių farmu.

J. BAROKAS
25 Millbury st- Woreester, Mass.

I
I

FARMOS! PARMOS! J
Turiu daugybes Tarmų ant parda-' 

vimo, dideliu ir mažų. Tos firmos i 
randasi New Jersey valstijoj, neto!:; 
Nevvark. N. \J. Parmos geros ir der- i 
šingos. Platesnių žinių klauskit laiš- , 
bu. MIKE CHURINSKi (26)!

Bos 46, Sand Brook, N. J. |

Jeigu 
jri-.- 
r..’.
Ir..:.

EAGLE B R AND

kūdikis atsakančiai nsaugr.. 
jis yra TKsvi ikas ir fe-

jubitiidyk-tč Eotden's Eagie

Iš;..rpkiie ir pT^siųskke šitą pa- 
ę t.mirr.į į tSorden Cumpaąv, 
N e v. i.itk ir *.;au*ite visai vel
tui pilnus putari.'.ius kaip j; 
vartoti hetuvią kalboj, Uip J 
puikių kūdikių knygą.

larovn GR1B0RIUS i
1
I< j
i i
II

Patarnauju prįe numirusių 
k uog rąžiau šia i: pigiai ir grei
tai. Viską padarau pagal žmo
nių norą. Aš galiu pribut grei
čiau regu kiti, nes mano auto
mobilius visados stovi prie ofi
so ir namų durą. Todėl Bosto
no ir apielinkės lietuviai reika
lui esant kreipkitės pas mane 
ypatiškai arba per telefoną.

Petras Akuaevičics
Ofisas: 258 HROADYVAY 

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 281
Gyvenimo vieta: 792 E. 5th 
Te). So. Boston 1S91-M.

LOUIS GOLDBERG, Advokatas
Veda bylas visokiuose reikaluose, visuose skyriuose.

606 EXCHANGE BLDG., 53 STATĖ ST., BOSTON.

KENOSHA, WIS-
Kas nori nu-

’ ant vietos,
(?)

Lietuvių žiniai! 
___________________________ i sipirkti "Keleivį 
PARSIDUODA FARMAI krautuvėje pas

40 akrų žemės, su budinkais. lietu- j L PETKŲ
ių apieknkėj, arti žuvingų ežerų, 1, T
įvijos nuo geležkelio; pusė žemė- i 332 N. Sheridan Rd., 
iirbamos. o likusi ganyklos ir mi 
:as; 6 karvės, 2 veršiai, 
u-kliu, kiaulė, vištos 
rai. Verta $3,500. Iš priežasties 
•javinio i kraju parduosiu už 

aLen ZAv. !S i anuyvicz
R. 1 Bo.v 75, Iruns, Mieli._ z

1S T
pora jrerv 

ir ūkės padar- 
va- 
X’O. 
G)

FARMOS! FARMOS! į
115 akrų žemės, 25 akrai dirbamos, j

1 mylios nuo gelžkelio, puiki 7 ruimų ■ 
stuba. 3 karvės, 2 telyčaitės, 1 arklys, į 
’.OO vištų, vežimai, padargai, r.iašine-
• ija — viskas už $5,000. (323) į

Dviejų šeimyną stuba, dešimts' zui
nų. puiki pievelė, vienas akrus že- 
nės. Kaina $1,60O.- (379>

55 akrai žemės. 20 akrų dirbamos. 
.0 ruimų stuba, gėri kiti budinkai, 2 
;arvės, 2 kiaules. 1 arklys. 250 vištą, 
•ežimai, pakinkai, Įrankiai, mašineri
ja, puikus sodas, dvi ir pusė mylių 
įuo gelžkelio. Kaina $4,500. (381)

100 akrų ferma, 40 akrų dirbamos 
r derlingos žemės, puiki 8 ruimu stu- 

•oa, yra ir kita stuba 4 ruimų, batąi- 
10x60, malkir.yčia. vežimams pašiūrė, 
rištininkai. I^abai pigiai, tik už 
<2,500. f 137) , ,

200 akrų žemės, daug dirbamos, 
laug malkų. ger3 stuba, barnė ir tt
2 arkliai, 2 karvės, 2 jaučiai, 5 kiau- 
ės, vištos, daug šieno, visokios maši
nerijos ir įrankiai. Viskas už $4.000.

. 354)
Aš turiu daug kitokių gerų parda

vimų ant mano listo, kuriuos galima 
pirkti ant gerų išlygų. Deiei platesnių 
nformacijų rašykit:

F. I. RACINE 
DANIELSON. CONN.

CITY POINTINSURANCE 
and REAL ESTATE

MIKAS KORINAS
722 EIGHT ST„ SO. BOSTON. M ASS

Teleph.: So. Boston 10S-M. (12)

t

i

♦ 
t

* Kalba Lietuviškai, Ixr.Kiškai 
£ Rusiškai.
Į GYDO CHRONIŠKAS IR 
| SLAPTAS
f VALANDOS: 
2 Nuo 8 iki
® Nuo 2 iki
| Nuo 7 iki
4 321 HANOVER ST.
| BOSTON. MASS.

KELNES $2.95
ir augščiau 

Padarytos jūsų mierai
Dirbtuvės Kainomis 

DABAR mes galime 
siūlyti JUMS kelnes

pa-
... . ... i rp- ;riausios mados, naujausios i 

išdirbystes už žemiausią l 
kainą visoj Amerikoj, ku-i 
rias mes g varant uo jam.! 
Gvarantuoti kišenini, kad 1 
išlaikys tiek kaip ir kel-' 
nes. Vistiek. ar jus užsisa- i , 
kyšite aukščiausia ar že-> 
įmausią kaina kelnes, mesi 1 
gvaraųtucjame, kad jos{: 
gėjai pasiūtos ir gerai. ■ 
nešiosis.

mes paduodant aprašymą' 
žemas oi sėlio

Į LIETUVĄ
Artima., susinėsimas su visomis 

Lietuvos dalimis. Geras maistas ir 
daug jo duodama. Atskiri kamba
riai. Didelė vieta ant deko. Visi 
parankumai ant modemišku laivų

Išplaukia kas sąvaitė iš New Yerk 
* į Haniburg, Dancig ir Liepoją

Samland įtik 3 klesai .. Karo 7 
Hyiiiouth, Chw-Iš Nt-w Yorko 

bourg, Antiverp 
Gothla.id .........
KroeaLtad ........
Zeek’.Bd ......... .

‘Sustoja Halifą.x

Amkrkan Unb 
i- New Yorko į Piymouth, Cher- 
b urg ir Hambtzrg 
Minuekabda ..........
‘ Mar.ciiuria ..........

Iš New Yorko į 
'Ha', erford ..........
’Sustoja Queenstown 
1NTERNAT1ONAL MERCANTi- 

L£ MARINE COMPaNY
120 iaive. — 1,300,030 tonų.

84 STATĖ ST- BOSTON. MASS 
arba pas vietos agentus.

Tąrp New Yorko ir Hamburgo 
Trumpas susisiekimas su visais pertais Centralinės Europos 

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KEl'VERGAS
nuo riero 86, North Rivei\ pėda it’jo 46 st., laike pietų. 

K.-inibaria: su 2, •! ir 6 lovom ant visu laivų. Dideli val
gymui kambariai, salionai ir puikus dėkai 3^čios klesos 

pasažieriams.
Laivai ’TIansa,” ”Bav«rn” ir ”IVuerttemberg‘’ turi kelis 

specialus kambarius.
Du nauji 20,000 tonu triiu sriubų laivai. 

RESOLUTE IR RELIANCE 
veziojantieji 1, 2 ir 3-čios klesos pasažierius bus padėti 
j daiba pradedant Gegužės 2, 1922 ir potam išplaukdinės 
Kiekvieną utarninką. _
Užsisakydami *kreipkitės prie musų autorizuotų agentą 

JULIUS ROTTENBERG, 260 H ano ver SU Boston. Mass.

PINIGUS PERSIUNČIAME | VISAS DALIS LIETUVOS IR 
LENKIJOS su augščiausiu išmokamu kursu.

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam laivakortes ant visu geriausiu iHtijf.

SVARBU ŽINOTI.
Musų atstovai išvažiuoja j Lietuvą bėgiu keliu savaičių. %Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit.ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
268 HANOVER ST BOSTON, MASS.

TeL Beach 6933

BR. N. M. FRIEEMIH
SPECIALISTAS VENERIŠKU 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo Ūgy ir 

Recmatizmc.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 VVASHINGTON ST. 

BOSTON. MASS.

r?i: So. Boston 506-W ’
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VAL.YNDOS N«o 9 iki 12 dieną.
2 iki 9 .ak.

Tvl NEDŽLIOM1S: 
iki 1 v. p»> pietą.

SeredoTnis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio" name 

251 Brenda ay. tarpe C ir D «L 
SO. BOSTON. MASS.

Žemiau 
musų tavoro ir musu 
kainas: z

KELNĖS tamsios materijos su bal-. 
tais šniūreliais arba tamsiai pilkos; 
materijos dryžuotos, paprastai kai
nuoja $5.00. Mes parduodam už $2.95

RUDOS VILNONĖS, baltų 
šniūrelių mišinys arba gražiai 
dryžuoto franeuziško audeklo, 
paprasta kaina $7.50, o mes 
parduodam už $4.95

TAMSIOS VILNONĖS KEL- į 
N ĖS. ruožais išmargintos, ge
rai nešiojasi $9.50. dabar

PUIKIOS MĖLYNOS VIL
NONĖS, gražiais ruoželiais, 
paprasta kaina $9.00, dabar

TIKRŲ VILNŲ MĖLYNOS, 
su ruoželiais ir be ruoželių, ge
ri.- vilnų $12.00, dabar

Nesiųsk pinigų iškalną. Tik 
reikalinga pasiųst su kiekvienu orde- 
ric. Užmokėsi tuomet, kai apiaikysi 
kelnes. Orderiuodamas iškirpk šitą 
apskelbimą ir Įrašyk mietą per juos-, 
tą............. ir kiešnų ilgumą...............
pažymėk, kokio brangumo kelnių no-j( 
ii. Kadangi musų materijų yra neper- ■ 
daugiausia, tai užsisakyk tuojaus,' 
kad vėliaus nepritruktų, o sutaupysi 
daug pinigų. Parašyk savo vardą 
pavardę ir adresą aiškiai ir pa žymė:; 
kainą, kokią noTi.

LUKUS PANTS MFG CO.
Manufacturers of Pants only* 

Dept. 60. 1513 Emma St., Chicago. Iii.

Pasažierinis S aptekimas

Švedijos 
Amerikos 
Linįja

TARP NEW YORKO IR LIEPOJAUS.
Per Gothenburgą. Pasažieriai perkeliami ant jūrių ir siunčiami i 

Liepoją

v 
I

t

J O H N

L

H R U
Dępartment 16.

1806 S. RAGINE AVĖ., 
CHICAGO, ILL.

Reikalauk musų katalogo

Didelis kpsrdavimas 
Varinių Kernį, 

žemesnes kainas nesu

Dr. L. J. Podder
Petrogrado.

GTHO SLAPTAS VYRU 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odoa Ligas. 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

iki 9 vai. vakare.
Kalbo Ročkai ir Lenkiškai. (2) 

63 CHAMUI R ST-, BOSTON.
Telephor.e: Hsyroarsrt 4)390

, y-r-

Iš

KANKLES
Išėjo naujas muzikos apie <K> 
įvairių daina, taipgi pianui ir 
smuikai; jn tarpte ir lietuviški 
sekini: Suktinis. Klumpakojis, 
Noriu miego, Krivulis ir kiti. 
Ta» leidin-. tai "Penkių Metų 
Kanklės. I< ma pcžrminta lig 
Naujų Metų. Kaina knygos, 

nkštais apdarais — 4 dol.
Pasiuskit draugams Lietu- 

Adresas:
M. PETRAUSKAS

769 l!ro«dway,
SO. BOSTON, JIASS.

$6.75 >

J f

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
TIK P EB 30 DIENU.

pasa-
Lie- : 

v a 1-

Puikus patar- 
tmiraas 
žierams. 
taviški 
g i a i.

Trečios klesos kainos: Į Hamburgą $103.50, į Piliavą ir Dancigą 
$106, į Liepoju $110 ir $5 taksų.

Trečios klesos kambariuose yra tik po 2 ir 4 lovas. Švedijos viza 
nereikalinga. Kreipkitės prie vietos agentu. (?)

35c

Steekholm Kovo 11, Balandžio 18, Gegužės 27.

1

Štai nepaprasta proga įsigyti pui
kų nikeliuotą gero išdirbinio ”Young 
Amcrica" revolverį. Jis sauja tikro
mis kulkomis, septynis kartua vienu 
užtaisymu. Paprasta šio revolverio 
kaina yia $10.00, bet mes laike šio 
mėnesio numušem jo kainą iki $5.50. 
Mes turime trejopo didumo: 22, 32 ir 
:iį[ kalibro, visų viena kaina. Užsisa
kant revolverį pažymėkit, kokio kali 
bro jus norit. Mes gvarantuojam vi
sus musų revolverius. Jeigu nebūsit 
užganėdinti, mes sugrąžinsime jums 
pinigus. Neužmirškit, kad s| revolve- 
rj tokia pigia kaina galėsit gaut tik 
laike šio mėnesio.

Iškirpkit šį apskelbimą ir pasiuskit 
mums. su savo vardu, adresu ir SSc. 
įtampomis arba sidabru dėl persiun
timo lėšų. $5.50 jus užmokėsite, kai 
aplaikysite revolverį. Jeigu nenorite 
praleisti šios progos, rašykite dabar. 

(?)
CHICAGO SAFEYY COMPANY 

Dept 800
1>X N. Vestern aye. Chlcago, III.

Musų agentas 
randasi jūsų 
mieste arba 
artimai. Užsi-' 
sakyk vietą.

Specialšs lietuvių išvažiavimas i Lietuvą ant greičiausio laivo per 
Southampton

AQUITANIA - KOVO 21
Atplaukus į Southampton pasažieriai bus perkelti ant kito Cunard 
laivo ir pasiųsti TIESIAI J MEMELI- Išviso kelione užims 9 dienas.

3-čios klesos pasažieriams yra kambariai dėl 2, 4, 6 žmonių. Priva- 
tiški kambariai šeimynoms. Išplaukiantiems Cunard linijos viršinin
kai aprūpins jūsų bagažą, pasportus ir visus kitus reikalus visai dy
kai. Vokiečių viza nereikalinga. Visiems patartina tą dieną išplaukta 
SPECIALĖS KAINOS: į Memelį $108; į Kauną $109. 2-ros klesos 

kambarys $155. Taksą $5.
KITI IŠPLAUKIMAI

Per Hamburgą
Kovo 7, Bal. 18 
Bal. 8, Geg. 13

Tikietai: Kambarys $130
3-ėios klesos $103.50. Taksų $5

CASSANDRA (iš

SAXONIA
caronia

Per Scuthamptoa, Liverpeol 
ir Giasgow 

ARUITAN1A 
SCYTHIA 
ALGERIA

Portlar.u) Kovo 2
Per Angliją i Liepoją .$110. Taksų $•&. '

Vasario 28
Vasario 25

Kovo 4
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INFLUENZA.
Influenza vėla siaučia po 

Ameriką. Yra tai trečia iš 
eilės epidemija. Yra viltis, 
ši bus paskutinė, šioje epi
demijoj nematyti mirtinai 
sergančių ligonių, bet dau
gelis serga gana sunkiai 
Užima nosį, gerklę, krutinę, 
laužo kaulus, skauda strė
nas. Apserga daugelis tų, 
kurie išvengė pirmos ir ant
ros epidemijos. Matosi ir to
kių, kurie yra petesirgę 
anais metais.

Priežastis ligos nėra galu
tinai išaiškinta. Jos apsireiš
kimai parodo, jog ji paeina 
nuo mažučių gyvunėlių-bak- 
terijų, kurios apsigyvena 
kvėpavimo trakte — nosyje, 
gerklėj, plaučiuose.

Jos gali būti įkvėptos su 
seilėms ar skrepliais, kuo
met ligonis čiaudi ar kosti. 
Užtai patartina visuomet 
prisidengti burną skepetai
te kosint ar čiaudint. To rei
kalauja netik mandagumas, 
bet ir hygiena.

Rankos tankiausiai per
duoda ligą. Iš burnos paten
ka ant rankų, nuo rankų į 
burną. Už tai kiek galint 
reikia nesilytėti rankomis 

ar burnos. Rankas 
mazgoti tolydžio,

i DĖL PINIGŲ NETEKO
■ GYVASTIES.
| Gruodžio 28 d. lenkų par- 
|' tizanai užpuolė kolonistą 

Stravinską, gyvenantį apie 
20 varstų nuo demarkacijos 
linijos. Užpuolikai reikala
vo, kad Stravinskas duotų 
jiems auksu dešimts tuks- 
zančiu rusišką rublių. Bet 
Stravinskas auksinių pinigų 
Teturėjo, todėl ir negalėjo 
jiems duoti Nors visaip aiš
kinosi, bet sužvėrėję lenkai 
jeklausė ir ėmė visą. Stra
vinskų šeimyną mušti. Joną 
Stravinską taip žiauriai su
mušė. kad jis ant syk nusto
jo kalbėti ir už pusės valan
dos mirė, o jo broliui Augu
stinui kardu nukilto dešinės 
rankos petį. Tai])gi žiauriai 
sumušė jų seserį Viktę. Len
kų žmogžudžiai išeidami pa
siėmė trejis kailinius, tris 
poras batų, mėsą ir porą 
arklių, vertės dvilykos tūks
tančių rublių. Sako, kad 
Stravinskai vieną iš žmog
žudžių pažino. Tai buvo 
Stabingio sūnūs iš Kapčia
miesčio miestelio, kuris pa
bėgo pas lenkus, kad neiti Į 
Lietuvos kariumenę. Stabin-

reikia 
nosies 
reikia 
kad ir 25 syk ant dienos. 
Ypatingai prieš valgį. Nie
kad nesėsti valgyti nenusi
plovus rankų. Maistas, ypač 
vaistai turi būti gerai nu
plauti.

Nereikia taipgi užmiršti, 
jog pinigai yra pilni bakte
rijų.

Pasisveikinimas gali per
duoti ligą. Nusiplauti ran
kas prieš 
ir po. *

Susirgus geriausia gulėti 
pakol nepereis karštis. Išvė
dinti gerai kambarį. Gerti 
daug vandenio. Gyduoles 
imti sulyg daktaro patari
mo. Degtinė, ypač dabarti
nė, yra kenksminga.

Dr. V. Matulaitis.

pasisveikinimą

DIFTERIJA
Užėjus šaltam orui moti

nos turi saugoti savo vaikus 
nuo slogų, plaučių uždegimo 
(pneumsnia) ir difterijos. 
Praslinkus kūdikystės me
tams, difteįija yra viena pa
vojingiausių vaikams ligų. 
Iš visų vaikų, mirštančiųjų 
tarp trijų ir keturių metų 
amžiaus, daugiau kai sep
tinta dalis miršta nuo dif
terijos.

Difterijos galima išsisau
goti, ir jei tinkamai gydoma 
su antitoksinu, ji yra pagy
doma. Dauguma kūdikių, 
kurie miršta nuo difterijos, 
ištikrujų jie miršta dėlto, 
kad jų tėvai nežino arba ne
sirūpina, kaip juos apsau
goti

Difterija yra labai limpa
ma liga ir daug vaikų gali 
jąja užsikrėsti. Dėl tos prie
žasties, kur tiktai difterija 
apsireiškia, daktaras įčirš- 
kia antitoksino netik ligo- 

/niui, bet taip-pat, kad ap
saugoti nuo ligos, ir tiems, 
kurie turėjo progos prie li
gonio prieiti. Tas įčirškimas 
vadinasi ’imunizacija.” Imu
nizuojant nėra taip daug 
antitoksino duodama, • kaip 
ligoniui, bet tik tiek, kiek 
užtektų apsaugoti nuo dif
terijos per mėnesį laiko nuo 
įčirškimo. Tam laikui pasi
baigus jo apsaugojanti jėga 
prapuola.

Schick’o bandymas..
Prieš keletą metų buvo 

atrastas labai lengvas bū
das, kaip pasakyti, ar asmuo 
gali užsikrėsti difterija. Tas 
bandymas yra žinomas, kai
po Schick’o bandymas. Išta
rimui įčirškiama keli lašai 
prirengto difterijos toksino 
j odą ir potam žiūrima ar

pasirodys , karekteringas 
raudonas ratelis toje vieto
je, kur buvo toksinas įčirkš- 
tas. Jei toksai ratelis neap- 
sireiškia tarp dviejų, ar tri
jų dienų, tai parodo, kad as
muo difterija užsikrėsti 
negali,
Nuolatinis nuo difterijos 

apsisaugojimas.
Tiems, pas kuriuos karek

teringas rafcidonumas apsi
reiškia ir kurie yra žinomi, 
jog gali užsikrėsti difterija, 
•abar daktarai pataria ke- 
liatą apsaugojančių įčireki- 
mų, panašių į tuos, kurie 
yra pritirti, kad apsaugoja 
nuo karštinių (šiltinių, typ- 
hoid fever). Tas apsaugo- 
iantis gydymas susideda iš 
trijų mažų įčirškimų,duoda
mų kas savaitė. Jis nepalie
ka jokios žaizdos, taip kaip 
ir čiepijant nuo raupų, ir 
yra visai nepavojingas. Jis 
apsaugoja nuo ligos per 
daug metų, o gali būti net ir 
per visą amžių. -T -

Kodėl ne prašvti daktaro, i £!S ',Ta karstas katalikas ir 
kad jis ištirtų jusu kūdikius Į didelis vagis. Jis pats ir jo 
su Schick’o bandymu, o jeL vaikai lanko kasdieną baž- 

■ ■ ■ nyeią ir karštai meldžiasi.
Bet parėję iš bažnyčios, su
laukę nakties, eina vogti ir 
žmones užmušinėti. Tai ve, 
ko bažnyčios išmokina. Lie
tuvos kunigai susiriesdami 
keikia bedievius, bet nema
to, ką daro katalikai. Dabar 
klausimas: ką darys Lietu- 
Vos valdžia? Ar ji stengsis 
sugauti Stravinsko užmušė
jus ir ar bus jie tinkamai 
nubausti? Apie tai vėliau 
pranešiu. Seiniškis.

ištyrus pasirodytų, kad 
jiems trūksta apsaugos nuo 
difterijos, kodėl neduoti tri
jų apsaugojančių įčirš- 
kimų?

F. L. I. S

LIETUVIS SPTOMETilSTAS

(AKIU SPECIALISTAS >

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pasakantis O. D.

377a BRO A DW A Y
SO. BOSTON, MASS.
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skins m es 
Eeamatiškus,

Šlubu.':.;!, 
Niksteri'jJnia, 
Ištampytas 
Ha.vkalis, 

Dautų

SiauCėjiaią,
Peršalimą.

Tėiuykite, tad 
butu

INKARO
YAISKAŽEN. 

KLfcu
V

ARTI 70 METŲ SENUMO 
SAKOSI JAUČIASI 

KAI JAUNA.
Ponią S. VVenzel, 362 Kingslev st., 

Bųffalo, N. Y h, štai rašė Liepos 
31, 1919 m.: "Meldžiu prisiųsti mar. 
dar viena baksą jūsų Bulgu-.iško 
Kraujo Arbatos, nes tai yrą geriau
sia gyduolė, kokią tik aš turėjau. Ji 
pagelbsti man visuomet. Aš duot'd ir 
mano draugams pabandyt. Aš esi: 
arti 7o metų ir mano ataugai stebisi, 
kodėl aš atrodau ir jaučiuosi kai jau- 
tia. Aš jiems atsakau, kad Bulgarišku 
Kraujo Arbata nan daug gelbsti.”

Bulgariško Kraujo Arbata padary
ta iš šaknų, žievių, lapą ir žiedų. įma
nia karšia prieš gulsiant pagelbsti 
prašalinti nuodus iš kūno ir sniegus 
auciasi daug metų jaunesniu. Rei- 
alauk aptivxoriaus, sau u uotų joms 

Julgariško Kraujo Artačus, arba mes 
asiųsime jums apdraustame pakele 

vieną didelį šeimynišką baksa už 
i.2o ardu 3 uz 43.10 ada O ūZ >5.25. 
kdves.ts: H H. Votį Schiic’r, Presi- 
>ent, 191 Marve! Rlnig., FiUsbursfh, 
Pa.

NAUJASIS IŠRADIMAS i
AUTOMATIŠKA ADATĄ

Su šia adata, karų moteris, taip ir 
mažas vaikas gali išsiuvinėti įvairias 
dekoracijas am drabužių, padujų, 
staltiesių, užklodii j ir tt. ši adatą, 
tai vėliausio išradimo ir verta $10.00, 
bet mes parduodame tik už $2.60 iri' 
dar prie io kiekvienam pirkėjui duo
dame dovanų Magišką peilių galąslu- 
v’' .Ihicvos, geriausios pasaulyje, pas 
mus galima gauti, nuo $2.00 iki $5.00. 
Autoinatiškas spustuvas dėl britvij 
sjf.trt). Su šituo spustuvu kainas išgu
ląs sau britvą kai geriausis barberis. 
-aipgi užlaikome visokiu šeimynišku 
gyduolių, Lietuvoje vartojamų šaknų, 
žolelių, lapelių ir lt. Panama dei 
Plauku, kuri gydo gaivos odos 
išnaikina pleiskanas, ir augina 
kus. Kaina $3.00.

Savininkas
\V m. P. LEBEDN1K AS

57 Linden st, W. Lynu. Mass.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Poduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus 
Jadar.gi Plapae paikiskaitė yra vien 
.am padarytą, kh<l jus išgydyti nuo 
.ylos. Ji yra taip padarytą, kad kartą, 
(ridėjus nenusenka ir tuo badu ge- 
esnė negu diržas. Jokiu diržų ar * 
prenžinų neturi. Minkšta, lengva n**- > 
lojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar- ; 
de. Gauta aukso medalius. Mes pri- Į 
siusime ką sakome, atsiųsime jums : 
išmėginimui visai DYKAI.

PLAPAO LABORAfORiES
3958 Stuart BMg., St. Lttms, Me.

ligas, 
plau

ki

Ar Bijai Dievo?
Jei ne — tai skaityk

LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ 
KALENDORIŲ

Su daug bedieviškų raštų, su daug 
bedievišku paveikslų ir su kun. Moc
kaus Peklos Mapa. Verlętų visiems 
įsigyti šitą Laisvamanių Kalendorių 
ir vertėtų jį platint tarp savo draugų 
bei pažįstamų. Kaina už 1 egz. 75c. 
Agentams bei šiaip draugams, iman- 
tŠMns daugiau negu vieną egz., duo
dam už labai nupigintą kainą: už 4 
egz.. $2.90, už 10 egz. $4.00, už 20 egz. 
S7.U0. už 30 egz. $10.00, už 40 egz. 
$13.00, už 50 egz. $15.00, už 100 egz. 
$25.00.

pinigus siųskite sekamu antrašu: 
"KARDAS”

1443 N. Paulina St., Chicago, I1L

Vartojamas 
Kur tik 
žmones
Turi 
Dantis

4 9
švarus dantis pri- 
v:liojančio gražu- 

šalies

Ispanijoj
■’senoritai” 

taip lygiai, kaip ir šios

Saulėtoj
duoda
nio, 
gražuolėms.

Ir tenai, kaip ir čia, kiltesnės šeimynos pasi
renka COLCATE’S dėl jo gerumo. Jis išvalo 
jūsų dantis puikiai. Didelė triub., kai u. 25c.

Geri Dantis Gera Sveikata
"Colgate” vardas ant toileibiių daiktų, grarantuoja 
Teisingumą, Tyrumą, ir Gerumą. įsteigta 1S0G ;n.

“Vaikai uustokita 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAUBINO 
jum abiem!”

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

NEW YOtfK

I

DR. AL FIBERKOIC2,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptą ligų. 
VALANDOS:

Nuo 1 iki S, nuo 5 iki 7:30 
šventadieniais nuo lo iki 1.

SI CANAL SL BOSTON. 
Room 215 ir 216.

LIETUVIS BEMISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broad'.vay, priešais paštą
SO. BOSTON TeL So. Boston 82?

Ofiso vąlandos: 
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki č Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:30 iki 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

Taupyk LeibeHus Brangių Kuponų

Pradek Dabar Pirkti

Kūdikiai mėgsta ji! 
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

□B JMl B X KT O
V autai, nklis cžceg. S. V. Pat. Otsa #

yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti
litiosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tučiaus tikrai! Aptiekus*; parsiduoda po 35c. arba už 40e. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš labaratcrijos.

F. AD. RICHTER J- CO.
BOROUGH OF BROOKLYN

SVEIKATOS GELBĖTOJAS.
Aš, J. Karalius, dabar esu labai i 
linksmas ir dėkingas SVEIKA- ■ 
TOS GELBĖTOJUI, kuris išgd- ’ 
bėjo mano sveikatą ir gyvastį, j 
Aš buvau labai nupuolęs ant 
sveikatos visoj kūno sistemoj per 1 
:» metu.; ir visur jieškojau savo i 
sveikatai pagalbos, • bet niekur j 
neradau. Galų gale kreipiausi , 
prie Sveikatos Gelbėtojo, kur yra l * 
taip garbingi vaistai, kaip tai: j I 
Kraujo Valytojas, Nervų Stip
rintojas, Nuo Kaulų Gėlimo, 
Skilvio Piterio ir Lytiškų Organų 
Sustiprinimui Vaistų. Sunaudo
jau tuos vaistus ir į septintų die
ną pajutau, kad atitraukė nuo 
manęs didesnę dali skausmų. Aš 
dar antrą sykį pareikalavau Svei
katos Gelbėtojo Vaistų ir praėjus 
dar penkiorus dienoms aš pajutau 

esąs sveikas, be skausmų ir ligos. Tartum kas atplėšė nuo mano kru
tinės įnirtusią draskančią katę. Taigi dabar aš tariu tūkstanti sykių 
ačiū Sveikatos Gelbėtojui J. Baltrėnui.

J. Baltrėno žodis: Aš dirbau vaistus per 15 metu po Salutaras var. 
dti, bet 1920 metais aš sumaniau parduoti Salutaras Drug Ch. Co. ir 
išvažiavau į Europos didesnius miestus, kaip tai Berliną, Paryžių, 
Londoną, delei platesnio patyrimo vaistų išdirbime.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS DRUG CHEM. CO. 

2500 VVest 39th St., Chicago, Iii.

FOTOGRAFAS VAŽIUOJA 
LIETUVON. j

Buvęs Nashua, N.H. fotografas ant- | 
ru kartu važiuoja Lietuvou.Aiaerikiu- ( į 
ėiai, kas norite, kad Lietuvoj butų nu- ■ ♦ 
įrauktos fotografijos jūsų tėvų, bro-į j 
lių, seserų, triobos ir sodybos su gy-j l 
vuiiais ar šiaip bite vietos Lietuvoj, Į ♦ 
rašykite man tuojaus trumpai ir aiš-' *- 
kiai: keno ir kokį paveikslą pagei- j 
daujat nutraukt, parašant pilną adre-; 
są jūsų giminių Lietuvoj, o taipgi s»-: 
vo adresą, kad sugrįžęs ateinančią ■ 
vasarą (1922 m.) galėčiau prisiųsti j 
jums prabas nuimtų paveikslų. Gavę! 
prabas galėsite užsisakyti paveikslų, 
kiek matysite reikalą. Pinigų ant 
rankos nereikalauju, užtenka žodžie. 
Nerintiems sužinot apie savo palikta 
turtą Lietuvoj ar kitokius reikalus 
mielai patarnausiu ir visas žinias at- 
vežšiu Amerikon. Adresas: (9)

V. J. STANKUS, fotografą* 
5013 Melrose st.. Phiiadelphia, Pa.

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis 

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT- 

STOVAL
Veda provas civyliškas ir 
kri minai iškas.

<>6—67 Journal BuildTng
262 VYASHLNGTON STREET, 

BOSTON, MASS. 
TeL Main 3334

STANDARD
ir

®$ChaIlenge
Rašyk bile vienu iš adresų esančių ant 
kitos leibelių pusės dėl paveiksluoto 

dovanų katalogo.
Apsimoka Taupyt Leibelius

EXTRA! EXTRA!i
ii!
4

V
TeL S. B. 2488. į

; Dr. <1. C. Landžius Stynotr
i j LIETUVYS -K
j i Gydytojas ir Chirurgas. >
; i 506 Broa^vvay firG st. •f SO. BOSTON. MASS.

M£
♦iHŠRADEJAI!

Prisiųakita man spvo braiži
nius išradimo išegzaminavimui? 
Reikalaukite išradimų knygų., 
tėa "Patarimai Išradėjams,” 
kuri duodama dykai. ’

Rašykite lietuviškai savo ad-< 
vokalui. ,

MARTIN LABINĘ* 
Beg. Patart Arty. 

3 P ARK R0W. NEW YO*K

Jis Turi Sveikata, Tvirtumą
I ,' Ir

Lietuviškai- Lenkiška Aptieks
Jeigu norite teisingų vaiitų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių namiųių vaistų, „šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiutui, nuo uždefimo 
plaučiu, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairiu šaknų ir žolių. 
Mes juros patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefonų uidyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučoJyt pinigus, tad ateikite 4 APTIEKA po numeriu 

’ BOSTON, MASS.

I

f ’ ■ • -
f 100 SALĖM STREET,

4 r

Nuaa-Tone
NaAional Laloralory. CJiicajo.

miešta Tacituos, kad i-iitaic*' Nuęa-Too^’ą 
keri buvote p.isiuntę, aš puikki. Aš p*’i

• k^>. ina.vo svarume padidėjo 25 svarais ir aš jau
čiuoci toki tvirtas. k<*d m; galėčiau pakeiti viską. A; 
sttuMia Jma&a savo (įto^rafiją. kad Jve gaictomU pama
tyti ir įsitikinti pat\s. Turiu Jvjn» dideli ačia, nes Nu^a- 
T=.&» vutvika raan nuuyą gyvastį ir aa pateriu jį visiems 
save draugams”. Aadrcas L> York, N. Y.

P-d*s UyvRi tikrai yra puikus vyriškumo 
Fsvyzdyuf į jo standžius ;au-
menis ir tvirtą griežtą jo veido pavidalą,! Tai 
šitą Niiga-Tone j»a^aro tūkateačiaras silpnų, 
nervuotą. sunykusių vyrų ir moterų.

z&rsų aorvus.
Nu^a| 

lengvi 
mai~ 

Jis yra 
Kraujui. 
: g*ausų 
moteris.
stiprina 
... .-J 

ka<> jie 
Jis atgaivina inkstus, išvaro 

išmata*. Ga/.ų, išpūtimo.
ar apkloto liežuvio negali 

Skausmai ir dirgliai yra dinare!

zz/Z«>

standžius vyrus, sveikėsnea ir Našesne*
Žtmiau negu fabriko kaina. 6 bar. 

beriški daiktai, kaina $3.75. Tai yra 
labai pigiai, nes šie daiktai mažiausia 
yra verti $9.00. Tik palaistyk ką gau
ni. Gerą barberišką britvą, Gvaran- 
tuotą barberišką mašinukę. Barbariš
kas žirkliukes. šakas. Gerą diržą ir 
gerą šepetuką. Šie visi daiktai yra 
gero padirbimo ir kiekvienas bus jais 
užganėdintas. Vien barberišką maši
niukė yra verta tiek, kiek mes prašo
me už visus daiktus. Tokia žema kai
na mes parduosime šftios daiktus Lik 
per trumpą laiką, ir jeigu jus norit* 
pasinaudoti šiuo pasiūlymo, tai pri- 
riųskite _ 20c. dcl persiutimo ir $3.75 
užmokėsite, kai daiktus aplaikysito. 
Gvarantuojame užsiganėdinimą arba 
grąžiname pinigus. Rašykit tuojaus, 
nelaukit nei valandos. (9)

PRACTICAL SALES COMPANT
North trriag Are., Dept. 402, 

CHICAGO, ILL.

Masu Bankas yra nariu

FEDERALfcS REZERVO SISTEMOS
Didiiausioa Pasaulyje Finansinė* įstaigos

TEKIŲ SKYRIUS TAUPYMO SKYRIUS
TAUPYMO DĖŽUTĖS

I »
i 
♦ 
l« i

i »

♦

BOYLSTON NATIONAL BANK
41 BEDFORB ST-, cor. CHAUNCY ST

BOSTON, MASS.

nikai vi^ur vartoja šitą ___
krat’.ią ir sveikatą duodantį vaistą. 
Tone’ą stebuklingu sėkmingumu. Tas 
išaiškinama, ne*. Nuga-T<me yra paikus 
stas kraujui, kaulams ir nervams, 
jrausus F'osloru Nervams ir GeiežLi 
Jis daro tvirtus, patvarius nervu: 
raudoną kraują ir pajiegrius vyrus be:
*Nufira-Tone pr.akstina. maitina ir

visu* įryvybinius organu-*. Ji/ įdeda fryvybę- 
j Kcponis. sustiprina vidurius taip, I 
išeina tiksliai. Jis atgaivina inkstus, 
laukan nuodingas išmatas. Gazų, 
nebardama kvapo ar apkloto liežuvio 
būti daugiau! “, * ’___ ____
Nuįta Tone nuteikia stebuklingą r.orą valdyti, 
kc.ą virškinimą., ištvei'minrus nervus ir sveiku 
"aivinicą miestą. Nura-Tone pagausina kraują, 
ra.t<r:na kraujo tekėjimą. įdeda sveikatom žė
rėsi į veidus ir žibosj į aki-*! Jis padaro tvirtus _ _____ ___ ~ ___ _
n^&teris. Nufra-Toac’e:nėra jokių opiumo vai?tų —• jokių paprotį auklėjančių gyduolių. Jis 
yra &u4ėtus ^rankian pakeL'n. JI, yra cukrumi apvilktas. fr»ri gardų skonį ir lemtims 
imti. Tabar.dyk. Patarsi imti jį visiems savo draugams, taip kaip p. Lyvas ir aimiai kriti 
graikų kari daro.

MUSU ABSOL1UTA GARANTIJA: Nuga-Tone’e kaina yra Vianas 
$1.00) Dcicris bonkclei. Kiekvienoj bonkelėj yra Devynois deaMBlia (M) 
Plokštelių, ai ba vienam pilnam mėnesiui gydytis. Galima nusipirkti iešioa 
benkelės, arba šoiiama ntMosiams gydytis už Penkis ($5.00) doleriu*. Var* 
tek Nuga-Tone dvidešamtį (20) dieni.; jei nebūsi patenkintas pasėkėtais, 
sugrąžink likusią pakelio dali drauge su dėžute mums, o mes tuojaus su<r<« 
m n si Oi paui<ua. čia Tamsta aeprikiši nei cento. Mes rizikuojant. Nuga-Tona 
yra pardavinėjamas visų gerų aptiekiainkų tomis pačiomis išlygomis ir ta 
pačia garantija. ;

Prisiųsk Mums Šitą Kuponą Šiandien.
National Laboratory, L 603, 1018 So. Waba»h Avė.. Chic*<o, IlL 

,/t 
Gerbiamieji:—Indedu f ta ..........................  už kuriuos malonėkit prisių man...................>..
bo*:kelea Nuk*a-Tone’..
Vardu Ir pavardė.................

G.lvė i. arnaaria, Mb. lt. F. D.
Miutaa ............................. ... ............. VahtU



v | Influenza pasirodė ir
ftS Z1H10S i Influenzos epidemija pra- 

įdeda siausti jau ir Bostone 
'(kitur ji senai jau pasiro
dė). Sveikatos komisija 
praneša, kad pereitoj suba- 
toj jai raportuota iki pietų 
65 nauji ligos atsitikimai. 
O reikia žinoti, kad dau
giau serga niekur apie tai 
neraportuodami. Bet šiais 
metais šita liga jau nėra to
kia stipri ir žmonės mažai 
nuo jos miršta. Kiek sveika
tos komisijai žinoma, nuc 
naujų metų Bostone apsirgę 
influenzos liga 567 žmonės, 
o tik 12 iš jų mirę. „Kelei
vio’’ redaktorius Michelso- 
nas irgi sirgo 3 dienas.

Girtas policmanas.
Cambridge’uje prieš mies

to tarybų šį panedėli buvo 
nagrinėjama p o 1 i c m a n o 
Haeketto byla. Nuovados 
kapitonas ir keli policmanai 
liudyjo, jog 11 vasario pilie
čiai pradėjo nuovadon tele- 
fonuoti, kad ant Concord ir 
Ray Statė rd. kampo griu
vinėjo girtas policmanas. 
Jis buvo pargabentas nuo
vadon ir paisrodė taip nusi
gėręs, kad ant kojų negalė
jęs pastovėti. Jam tuo jaus 
buvo nuplėšta uniforma ir 
jis nusiųstas namo. Vadina
si, Amerikoj svaigalų nėra.

žmogžudystė restorane.
Brookline’o restorane, po 

Nr. 1360 Beacon st., ši pane- 
dėlį atsitiko žmogžudystė. 
Virtuvės užvaizdą supyko 
ant indų plovėjo, kuris bu
vo tik ką pasamdytas, ir pa
varė jį nuo darbo, šis gi 
įniršęs sučiupo peilį ir vėrė 
virtuvės užvaizdai krūti
nėn. Užvaizdą tuojaus mirė, 
palikdamas jauną žmoną ir 
tris mažus vaikus našlai
čiais. Sprendžiant iš pavar
džių, užmušėjas ir užmušta- 
sai buvo graikai.

Daktaras areštuotas.
Šiomis dienomis likos 

areštuotas Michael AI. Ste- 
vens, Woburn miestelio dak
taras. Jisai kaltinamas nu
žudymu merginos Grace 
Logue, kuri tarnavo jo ofi
se kaipo nursė. Ji buvo at
rasta jo ofise negyva ir ty
rinėjimas parodė, kad ji mi
rė nuo morphino. Iš pra
džios daktaras aiškino, kad 
ji galėjo pati paimti tų vais
tų, norėdama numalšinti 
dantų skaudėjimą, bet jos 
giminės pradėjo tvirtint, 
kad ant merginos kūno bu
vę kovos ženklų, ir kad ji 
turėjo būt tyčia nunuodyta. 
Šitais liudymais pasire
miant, daktaras buvo areš
tuotas ir pastatytas 
SI 0,000 kaucijos.

5 žmonės užsinuodijo 
kiauliena.

So. Bostone pereitą sąvai- 
te mirė Marė Levandovskie- 
nė ir jos duktė Kovalskienė, 
kurios užsinuodijo valgyda
mos kiaulieną.* Tris kr 
žmonės toje šeimynoje sun
kiai apsirgo. Tyrinėjimas 
parodė,. kad kiaulės butą 
nesveikos ir mėsa buvo už
krėsta tric-hinozio bakteri
jomis. Dėl biznio Amerikos 
kapitalistai ir dvėselieną 
žmonėms pard.uoda.

j

vi

PO

Nepavykęs užpuolimas.
Du ginkluoti banditai bu

vo užpuolę žuvies prieplau
ką ir norėjo apiplėšti kaste
riu, kuris turėjo su savim 
$6,076.10. Bet nugąsdinti 
plėšikai išnėrė tarp žmonių 
ir susėdę Į automobilių pa
bėgo.

I

Majoras reikalauja §13.50 
mokesčių ant žmogaus.

Naujas majoras _ .
pareikalavo, kad ant Bosto
no gyventojų butų uždėta buvo klaida, 
po $13.50 mokesčių, vietoj * 
buvusių $5. Mokesčius rei
kią pakelti dėlto, kad mies-

„Želigovskio” repeticijos 
bus ketvergais.

Iki šiol "Želigovskio” re
peticijos buvo daromos pėt- 
uyčiomis, bet kadangi kai 
kuriems aktoriams nepa
ranku tą vakarą pribūti, tai 
nutarta nuo šiol repeticijas 
laikyti ketvergais, tą pačią 
valandą ir toj pat vietoj. 
Taigi šią savaitę aktoriai 
turi susirinkti jau ketvergo 
vakare, ir kaip 8 visi turi 
būt jau vietoj.

25 vasario Želigovskio” 
nebus.

Pereitam "Keleivio” nu
meryje buvo šioje vietoje 
pasakyta, kad 25 vasario 
Lietuvių Salėj bus vaidina
ma "Kova po Giedraičiais’’ 
arba "Kaip Želigovskis ga-

Curlevįvo i kaili.
Šiuomi pranešam, kad tai 

. "Želigovskis” 
bus statomas ne 25 vasario, 
bet 25 kovo.

į Taigi meldžiame publikos 
tas turėsiąs šiais metais nesusiklaidinti ir 25 vasario 
$25,999,000 išlaidų, o pini- i teatrą nesirengti, nes jo 
gai iš miesto kasos esą iš- nebus. Ruoškitės ant 25 
eikvoti. " kovo. Rengėjai.

'"Gudrios bites tai: pina ntedu. Gud
rus tėvai taupius pinigus."

HOME S A VINGS 
BANK

75 TREMONT STREET 
BOSTON, MASS.

i

Inkorporuota 1869 m.
Valandos: kasdien nuo 9 iki 

Subatomis nuo 4 iki 7 tik padėjimui

North Avenue
Savings Bank

Inkorporuota 1872
i960 MASSACHUSETTS AVĖ.

CAMBRIDGE.
Atdara įdėliams ir išėmimams 
kasdien nuo 8:30 ryte iki 2 p;) 
pietų. Subatomis nuo a:3o iki 
12 dieną, ir nuo 6 iki 8 vakare.

I

ABRAHAM LINCOLN 
Žmonių žmogus.

VVILDEY 
SAVINOS 

BANK
52 BOYLSTON STREET

BOSTON, MASS.
Inkorporuota 1892 m.

SAVITARPINIS TAUPYMO 
BANKAS

Nuošimtis prasideda su 15 die
na kiekvieno mėnesio.

Nalden Savings 
Bank

MALDEN SQUARE,
MALDEN, MASS.

"Priima ir saugiai užlaiko su
taupytus žmonių pinigus.”

Tai tok’an r» ikalui toji Banka 
uždėta ir to pri.-i'aiko iki po šiai 
dienai.

tant? Gal taip, gal ne. Kas nori 
patogiausios kelionės per jurę, 
tai lai pasirenka gerą laivą. 
United Statės Shipping Board 
pasirūpino, kad ant laivų po 
Amerikos vėliava butų kuopato- 
giausia kelionė per jurę. United 
Statės Line turi tokius laivus. 
Tos Kompanijos puikiausi laivai 
yra George Washington ir Ame- 
rica. Trečioji klesa tų dviejų lai
vų baltai išmalevota ir nuolatai, 
kuo čysčiausia užlaikoma. Pasa- 
žieriai kamaraitėse yra po du, 

keturis ir po šešis, šeimynos 
neperskiriamos, kiekvienoj ka- 
maraitėj yra prausykla, veidro
dis ir vandens nuovada. Valgy
kloj stalai ilgi, staltiese aptiesti. 
Yra ir knygynas. Skirtumas 
tarp trečios ir antros klesos yra 
tik pagražinimuose.

I

Banditai peršovė krautuv- 
ninką.

Dorchestervje plėšikai už
puolė Franko Burne’o val
gomųjų daiktų krautuvę ir 
pareikalavo pinigų. Atsisa
kius jam pinigus atiduoti, 
plėšikai ji šovė ir sunkiai 
sužeidę pabėgo automobi- 
liuje, kurį jie buvo kitur pa
vogę.

t

Pirmą Syki.
Suvienytu Valstijų Linijos 
Didžia usis laivas išplauks iš 
Bostono Nedėlioję 12 dieną 

Kovo (March) 1922.
Jei manai pavasari keliauti

LIETUVĄ ir nori turėti linksmą 
telionę su didžiausiu buriu lie
tuviu, kurie išplauks 12 dieną 
’ ovo iš Bostono be persėdimų į 
Bremeną, tai užsisakyk vietą 
dabar. Iš Bremeno musų atsto
vas pasitiks visus su ”special” 
‘raukiniu ir sykiu važiuos i 
Kauną.

Yra visiems žinoma, kad laj
ai tiesiai be persėdimo iš Bos- 
.ono neina.

Todėl mes kreipėmės Į Suvie
nytų Valstijų Laivyno Valdybą:

(1) kad pavelytų mums di<i-
iausi laivą iš Bostono tiesiai Į 

Jremeną, Keturiu metu ”2
(2) kad butų galima išduoti pepriklausomvbės apvaikš- 

ciojimas jvyks ketverge, 16
.... d. Vasario-Feb, 1922 m.,

v aidžios gavome Lietuvjų Salėj, South Bos- 
. ton, Mass. Pradžia 8-tą vai.

AP VAIKŠČIOJIMAS KE
TURIŲ METŲ SUKAK
TUVIŲ LIETUVOS NE

PRIKLAUSOMYBĖS.
Keturių metų Lietuvos

norin-
atgal Į Ameriką.

oasportus dėl sugrįžimo 
tiems važiuoti

Sutikimą iš
ekantį:

(1) Sutinka atsiųsti didžiausi 
laivą vardu AMERICA musų 
paskirtoje dienoje;

(2) Visiems, kurie važiuos 
ant laivo "America,” bus duoda
mi dėl sugrįžimo pasai.

Kurie norite gauti daugiau 
informacijų apie gavimą gėrės- t 
nių kambariu, I, II ir III klesoje, 
klauskite laišku arba atsilankj- “ “įS *M. 
Rite ypatiškai į i ------
BALTIC STATĖ FINANCE CO

357 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

NAMAS SU KRAUTUVE ANT 
PARDAVIMO.

Geriausioje biznio vietoje South 
Bostone; kaina $7800; namas turi bū
ti parduotas greitu laiku, nes savinin
kas apleidžia miestą. Dėl platesniu ži
nių kreipkitės pas A. IVAŠKEVIČIŲ, 
361 West Broathvay. Telefonas So. įl 
Boston 605. (7)

PARSIDUODA FORNIČIAI dėl »
t ruimu. Pardu<xlu greitai, nes turiu jJ
'švažiuot į Lietuva. (8) y

G. TAMULIONIS &
253 Gold st, So. Boston, Mass. jį

PARSIDUODA ARKLYS IR 
VEŽIMAS. |J

Norime parduot į. ' \ 
kainą. Klauskite pas

KRANK MUNSTIS
134—6th st., So. Boston, Mas.

Auksinų Kursas PIGUS! ;
Mes persiunčiame pinigus žemiausiu dienos kursu. !;

Jeigu kursas puola, mes persiunčiam daugiau auk- ;! 
sinų už doleri; jeigu kyla — persiunčiam mažiau. ? 

1000 auksinu ž pat..... $6.f? |
Lietuvoje visokių daiktų yra užtektinai, turint J 
pinigų galima nusipirkti visko ant vietos. u

■J Kurie norite, kad nueitų pinigai iki švenčių į Lietu- a

PARSIDUODA F0RMČIA1 gerai
išvažiuot 

(9)
užlaikyti, pig'ai. Noriu 
greitu laiku į Lietuvą.

Jurgis Setnkevičius
85 B st., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA "CONFECTIONA- 
RY” KRAUTUVU.

Geriausia proga pasidaryti pinigą, 
kadangi tą biznį galima pigiai pirkti, 
nes savininkas turi kitą biznį prižiū
rėti. Visas įtaisymas pagal šios ma
dos. Dėl platesnių žinių kreipkitės 
pas B. KONTRIM. 3C1 Broadway, 
South Boston: telefonai: So. Boston 
605 arba Roxburv 4743—R. (7)

GEROS PROGOSį
Toniko išdirbystė su visomis rei

kalingomis mašinerijoms, trekais ir 
kitais reikalingais įrankiais; biznis 
senai išdirbtas ir siekia iki $5000 i 
savaite. Dėl gerų priežasčių turi būti 
parduotas į trumpą laiką. Atsišauki
te kuogrreiėiausiai. A. Ivaškevičius.

DORCHESTERY parsiduoda 3 šei
mynų namas su 15 kambarių ir viso
mis įtaisomis. Vieta labai graži. Kai
na tiktai $7000, $1800 reikalinga įneš
ti. Dėl platesnių žinių kreipkitės prie 
A. Ivaškevičiaus.

CITY POINT (South Boston). Ge
riausia proga papirkti 12 kambarių 
namą su visomis įtaisomis ir "furnar 
ce” šiluma; daug žemes ir puikus i 
sodas. Vieta.dėl garadžio. SavininkasĮ 
gyvena Kalifornijoje, todėl parduosi 
už $4500, $3000 reikia įnešti. A. Ivaš
kevičius.

ANT BR0ADWAY" So. Bostone, 
narnas su krautuve geriausioj biz
niaus vietoj, kaina $7800.

L1THUANIAN AGENCY 
Antanas Ivaškevičia,

361 West Broadvvay,
South Boston. Mass. 

telefonai: S. Boston 605, 1337 ir 31.

greitai, už pigią
t

!» vą Jūsų giminėms, siųskite tuojaus.
| Patarnavimas užtikrintas.

f BALTIC STATĖS FINANCE CO.
| 357 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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PARSIDUODA GARADŽIUS
šimto automobilių, namas ir biznis, kuris jau per kelis 

metus atsakančiai išdirbtas, vieta netoli South Boston’o. 
Savininkas turi apleisti Massachussetts valstiją prieš 
April’io mėnesi, iš kurios priežasties turi parduoti virš- 
minėtą bizni.

Kas turi kelis tūkstančius dolerių ir jieško pirkti biz
nio. mes patartume apie šį dalyką pasiteirauti, nes čia 
atrodo ir be abejo yra viena iš geriausių progų tam, kuris 
maž-daug supranta apie automobilius.

Šiame garadžiuj dabartiniu laiku yra apie 80 automo
bilių. Vienas automobilius ir visi biznio įrankiai par
siduoda už $ 6 0,0 0 0.
Įnešimo reikia apie $10,000. — Jeigu norite platesnių 
informacijų, kreipkitės laišku arba ypatiškai žemiau pa
žymėtu adresu.

>
♦į

Mano rekordai parodo, kad aš turiu ant pardavimo virš

$12,000,000
vertės Nejudinamo Turto, kuris susideda iš vienos, dvie
jų, trijų ir šešių šeimynų namų, taipgi iš viešbučių, sve
tainių, dirbtuvių, prieplaukų (Wharf), ūkių, girių ir že
mės. Todėl, jeigu jus insiteresuojat parduoti, pirkti arba 
išmainyti savo nejudinamą turtą, nežiūrint kurioj dalyje 
Amerikos, jus esate meldžiami kreiptis į mane dėl pata
rimo arba patarnavimo, ypatiškai arba per laiškus, ir aš 
užtikrinu, kad jus mano patarnavimu busite užganėdinti.

”Jei vaikščioji ant šios žemės, tad buk savininkas nors 
tokios dalies, ant kuries stovi.”

VINCENT A. JENKINS (Jankauskas)
395 BROADVAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2340.
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<■Šiame apvaikščiojime bus 
žymių kalbėtojų. Kadangi 
dabar yra svarbus momen
tas ir musų-” reikalai stovi 
'ant svarstyklių, tai šiose' 
prakalbose išgirsite. daug 
žinių, kaip iš Lietuvos, taip 
ir iš musų politinio padėji-

J. Landžius, .Dr. Paul Jaki
mavičius, A. Ivaškevičius, 
S. Michelsonas ir iš New 
York L. Piliečių Centro se
kretorius Stasys E. Vitaitis, 

i taipgi miesto majoras 
James J. Curley.

Koncertą išpildys ”Gabi- 
;jos” vyrų kvartetas, garsus 
solistai, vadovaujant gerb.
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štai ką sako Suv. Valstijų 
vyno valdyba apie savo laivus.

Tie, kurie pienuoja grįžti Lie
tuvon, tai atsiminę savo atkelia- 
vimą į Ameriką, pasipurto. Ir 
nedyvai. Kelionė per jurę būda- • M. Petrauskui, 
vo tokia varginga, kad ji padarė Kviečiame visus be skir- 
r.eužmirštamą vaizdą. , tumo atsilankyti Į ŠĮ ap-

Ar bus panaši kelionė per j u- j vaikščiojimo koncertą, 
rę tokia, kokia buvo atvyks- Rengėjai
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Ar gavoto Severo Kalendorių 
1922 metams. Galema jįjį gauti 
dykai pas savo Aptiekario, ar nuo

Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

VV r. SEVFRA CO.
CEDAR RAPIDS. IOWA

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosulį

Yra jie tikrai paveingi ženklai. Ne
doras ligas su toiin sekančiais pa
sakiniais tankiai gali būti prašalin
tas turent tam tikrus vaistus.

Severa’s 
Cough Balsam 

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu. palengvin sukepi- 
mo, pradeda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
60 centai.—Severa’s Cold andGrip 
Tablete (Severo Plyškelai nuo Per
sišaldymo ir Gripos) sulaiką persi
šaldymą nedodant jam išsivystyti. 
Kaina 10 centai. Visose Aptiekose.
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Greitas Susinėsimas su Lietuva
Kuomet norėsi siųsti savo giminėms į Lietuvą pinigų ar šifkor- 

tę, arba rengiesi pats grįšti į tėvynę, tai tamstai patartina kreip
tis į gerai žinomą, teisingą ir atsakomingą lietuvišką agentūrą,

BUCKMAN IR FINBERG 
Bankieriai ir šifkorčių agentai 

85 Leverett St., Boston, Mana.
Mes atstovaujam visas Garlaivių Linijas.

Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuvos 
Atstovybėj IVashingtone, išėmimui pasportų.
Galit siųsti Užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERC
Bankieriai

85 Leverett St., Boston, Mass.

Dvi Didžiosios Amerikos Įstaigos!
t -

”... kad ši tauta po Dievo valia privalo turėti 
naują laisvės gimimą jr kad Valdžia iš žmonių, 
per žmones ir dėl žmonių neprivalo išnykti 
nuo žemės.”
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Lincolno Kalba po Gettysburg’u.

SOMERVILLE 
Savings Bank 

UNION SQUARE, 
SOMERVILLE. MASS.

Inkorporuota 1885
Priskaitomas procentas ant depo
zitų nuo 1 d. kiekvieno mėnesio.

Nauji deposįtoriai kviečiami. 
Depozitai priimami per paštų.

36 metai reguliaria dividendas.
Valandos nuo 9-1, panedėlių 

vakarais nuo 7-9.

Lincoinas buvo plačioj žmoniškos simpatijos ir žmo
niškos išminties vyras. Tai buvo vienas didelis Ame
rikonas, kurį gali suprasti visi ateiviai ir kuris yra 
pavydžiu visa to, kas yra gera musų Amerikos Gy
venime ir Įstaigose. Jis padarė Ameriką artima ir 
malonia visiems atėjūnams šioj pusėj musų vartų. 
\ asario 12, 1809 buvo didelė diena visam žmoniš
kumui, nes toj dienoj gimė Abrahamas Lincoinas.

East Cambridge 
Savings Bank
292 CAMBRIDGE ST.,

E. CAMBRIDGE, MASS.
Taupymo Banka per aešiasde- 

šimts-šešis metus.
Valandos nuo 9 iki 2 dienų.

Utarninkais nuo 6—8 vakare tik
tai padėjimui pinigą.

’ŽMONIŲ ”

MUTUAL SAVINGS BANK 
žmonių Bankas.

SAVITARPINIO TAUPYMO BANKAS, antra Didžioji Amerikos įstaiga, yra BANKAS 

žmonės visokių gyvenimo rusių: Turtingas žmogus, Biednas žmogus, Pramoninkas, 
žmogus, kuris gali sutaupyt daug pinigų, arba žmogus, kuris atneša tiek, kiek jis gali.

’PER ŽMONES”
Depozitoriai yra tikrieji savininkai SAVITARPINIO BANKO. Ten nėra dalininkų. Kiekvienas de- 
pozitorius turi lygią tiesą prie pelno ir pašalpos SAVITARPINIO TAUPYMO BANKE.

■’DEL ŽMONIŲ”
Apsisaugoti ir saugiai sudėti žmonių Taupinius. štai delko SAVITARPINIO TAUPYMO BANKAI 

___________ uždėti. Tą jie šiandien ir daro.

FRANKU N 
S A VINGS BANK

6 PARK SQUARE
, BOSTON, MASS.

Savitarpinio Taupymo Banka 
gyvuojantį daugiau 60 metų. 
Nuošimtis už padėtus pinigus 

priskaitoma kas mėnesį.

Arlington S c. 
Savings Bank

Kamp. MASS AVĖ. ir 
PLEASANT ST.,

ARLINGTON, MASS.

"Ariingtono (staiga nuo 1860.”
Depozitai neša procentą _ nuo 

1-mos kiekvieno mėnesio.

Pinigai sudėti j SAVITARPINIUS TAUPYMO BANKUS cirkuliuoja greitai ir pa
gelbsti stimuliuot bizni.

nes jūsų pinigai skolinami ant Morgičių,
ant NAMŲ, kurie pagelbsti žmonėms įsigyti savo stubas,
ant DIRBTUVIŲ, kuriose gaunamos algos,
ant Krautuvių, kurios pagelbsti žmonėms padaryt pragyvenimą.

Jūsų pinigai taipgi vartojami pirkimui Valdžios ir Muncipalių Bondsų.
Tie pinigai vartojami budavojimui kelių ir gatvių,
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industrijos, algų gavimą ir jų praleidimą.
Tas paragina jumis taupyti daugiau pinigu ir sudėt
Vietas SAVITARPINIO TAUPYMO

vanden-traukių ir mokyklų. Tas padaro geresnes gyvenimo sąlygas, daugiau 

juos į geriausias Taupvmo 
BANKUS.

Cambridgeport 
Savings Bank 
689 Massachusetts Avė. 
Centrai Sq„ Cimbridge.

Valandos: 8.30 iki 2. Subatomis 
8:30 iki 12 iro iki8 vakare tik 
padėjimui.
Nuošimčiai skaitosi nuo 10 dienos 
kiekvieno mėnesio. $l.Oo atidaro 

taupymą.
"Bankas gero patarnavimo."

NORTH END 
Savings Bank

57 COURT ST., SCOLLAY SQ. 
BOSTON, MASS.

Greitas, prielankus patarnavimas.
Pinigai neša procentu su 1-ma 

diena kiekvieno mėnesio.
Atvira kasdien nuo 9 iki 2 po piet.




