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Sovietų valdžia įsigalėjo
beveik jau visoj Rusijoj.

UKRAINA APSISKELBĖ 
JAU TARYBŲ RES

PUBLIKA.

SOVIETAI GATAVI SU
LAIKYT KARĘ.

Bolševikai ' paėmė ir 
changelską, paskutinę 

akcininkų tvirtovę.

t 
Ar-
re-

Rusijos sovietų valdžia 
dabar kontroliuoja beveik 
aštuntą dali viso pasaulio 
žemės ir turi po savim dau
giau gyventojų, negu Suvie
nytos Valstijos. Lenino ir 
Trockio rėžimas sutriuški
no visas reakcijos spėkas, 
visas Kolčako, Denikino ir 
Judeničo armijas.

Kolčako ir Denikino ar
mijoms sąjungininkai buvo 
uždėję pareigą nuversti bo1- 
ševikų valdžią ir sugrąžinti 
Rusiją vėla trilipei santar
vei.

j

I

i
vietai sutinka, kad sąjungi
ninku kariškiai atstovai 
prisižiūrėtu rusų kariume- 

__ _____________  nės demobilizaciją. Apie 
Bet Kolčakas buvo jo diplomatinių santikių at- 

'patieš kareivių ant durtu- naujinimą bolševikai nepai-
Įvų iškeltas, o Denikino spė

kos .likos išblaškytos ir da
bar telaiko sklypeli žemės 
nedidesni, kaip Ohio valsti
ja Ameikoje.

Tai šitaip dabar dalykai 
stori buvusiojo caro Rusi
joj. kaip pasakoja atvykę 
iš kaimynių šalių keliaunin
kai. Sovietų respublika jau 
padarė taiką su Estonija. 
igydama Revelio uostą, ku
ris būna atdaras apskritus 
metus. Oficialės žinios sako, 
kad Vokietija taip pat jau 
pradėjo derybas su Maskva. 
Rengiasi prie taikos derybų 
ir Lenkija. Karė tarp Latvi
jos ir Sovietų Rusijos jau 
pertraukta. Maskva padavė 
taikos pasiūlymą ir Lietu
vos valdžiai.

Į vakarus sovietų valdžia 
dabar Įsigalėjus iki pat Fin- 
liandijos, Lenkijos ir Pabal- 
tijos kraštų: i šiaurę — iki 
Archangelsko ir Ledų oke
ano; Į pietus — iki Juodųjų 
Jūrių ir Persijos, o Į rytus 
— iki Baikalo Ežero ir Mon
golijos, nors ir likusi Sibi
ro dalis jau revoliucionierių 
kontrolėj.

Nuo pat savo pradžios so
vietų valdžia daug domos 
kreipė Į žmonių švietimą ir 
mokyklos dabar statomos 
tokiose Rusijos dalise, kur 
pirma apie jas niekas ir ne
girdėjo.

Žinioms po visą šalį pia- 
tint Rusijoj dabar naudoja
ma bevielio telegrafo sis
tema, nors miestuose ir laik
raščiai eina reguliariai. Be 
vielio telegrafo stočių pris 
tatvta po visą Sovietų Rusi
ją ir žinios sutrauktoj for
moj kas diena siuntinėjamos 
iš Maskvos po visą šalį. Vi
suose didesniuose miestuose 
vaikščioja gatvėkariai r 
žmonės apsirengę taip kaip 
ir užsienio miestuose.

Tikėjimo paguodejimas 
įvesta visoje šalyje, esan
čioj bolševikų kontrolėje.

Apie tai praneša iš Lon
dono International News 
Serriee agentūra.

Čekų armija ramybės lai
ku turės 150,000 kareivių.

True translation filed with the post- 
niaster at Boston, Mass. on February 
25, 1920 as requircd by the Act uf 
October 6, 1917.

BERLINE SUIMTA 500 
PELNAGROBIŲ.

Berlyno policija įtaisė di
delę ablavą ant pelnagrobių 
pereitą sąvaitę. Buvo areš
tuota 500 žmonių ir konfis
kuota daugybė prekių, kaip 
lygiai auksinių ir sidabriniu 
pinigų.

Pastaruoju laiku vidury 
Berlino buvo susidariusi 
taip vadinama "Šveicarija." 
Tai yra beturčių kvartalas, 
kur susispietė daugybė ru
sų ir lenkų pelnagrobių. 
Prisigabenę iš užsienio kon
trabandos keliu įvairių ta-

Bostono žinių biuras pas
kelbė iš Londono šitokią ži
nia:

Sovietų atsovas Litvino- 
vas, kuris Kopenhagoj veda 
su Anglijos atstovu dery
bas, pranešė anglų delegaci
jai, kad bolševikai apsiima 
paleisti visa savo kariumenę •• __ir nertraukt nronae-anda ki- AOr^’ ^ie PardaAmej°.1 perirauK( propagandą ei ^,lrkC Kr^norinmic k-ymomTs 
tose sause, jeigu sąjunginin
kai gvarautuos, kad jie Ru
sijos daugiau neužpuls, kad 
jie atšauks savo armijas 
nuo Sovietų Rusijos rubezių , 
ir sutiks atnaujinti preky- . tAin’vadinama 
uos santikius su Rusija. So-

juos brangiomis kainomis, 
neraportuodami to policijai, 
ir tuo budu vengdami mo
kesčių. Taigi pereitoj pėt-

są.

SOVIETU RESPUBLIKA 
UKRAINOJ.

Bus broliškoj vienybėj su 
bolševikų Rusija.

London.— Sulvg Helsing- 
forso žinių, gaunami tenai 
iš Rusijos laikraščiai prane
ša, kad toj Ukrainos dalyj, 
kurią kontroliuoja bolševi
kai, likos apskelbta Neprik
lausoma Sovietų Respubli
ka. kuri "amžinai bus bro
liškoj vienybėj su Sovietų 
Rusija." Naujos respublikos 
orezidentu apskelbtas bol
ševikų vadas Petrovskis.

tektyvų uždarė iš abiejų ga- 
l "Pelnag

robių” gatvę, užstojo visus 
skersgatvius, ir srėsdami n? 
mą po namo, krautuvę pc 
krautuvės, areštavo 500 
žmonių ir nuvarė visus be
laisvių stovyklom Suimt1' 
žmonės keikė įvairiausiomis 
kalbomis, kokių tik galim? 
išgirsti nuo Maskvos ik' 
Berlino, ir protestavo, kad 
jie niekuo nekalti. Ant ry
tojaus "Pelnagrobių" gatvė 
buvo visai tuščia.

SOVIETŲ KARIUMENĖ 
~ TURI DIRBTI.
Laikraščiai praneša, jog 

115 sausio Leninas išleidęs 
įsakymą, kad nuo šiol visi 
sovietų armijos kareiviai tu
ri dirbti visokius darbus: 
jie turi vežioti maistą, jie 
turi kirsti ir gabenti prie ge- 
ležnkelių medžius, jie tur 
taisyti kelius, jie turi dėtic 

i prie abelno darbo, o ypatin
gai pagelbėti ūkininkam?

True translation filed with the post-' 
inaster at Boston, Mass. on February 
25, 1920 as required bv the Act 
Octcber 6, 1917.

Iš Airių Revoliucijos.
Dubline, Airijos sostinėj, 

Anglijos kariumenė daryda- 
na kratas pradėjo vartoti 
šarvuotus automoblius ir 
tankas. šitie karės pabūk
lai pasirodė Dublino gatvė
je pereitoj pėthyčioj, tuo
jaus po to, kaip tarp polici
jos ir civilių žmonių Įvyko 
mušis, per kuri vienas ix>lie- 
manas buvo užmuštas, kitas 
oolicmanas ir vienas civilis 
vyras sužeistas, ir daugybė 
žmonių areštuota. Pribuvus 
paskui kariumenė su ranko
mis daryti kratą, dar kelio- 
iką žmonių areštavo.

Ta pačią dieną Tralee 
miestelyje būrys airių ap- 
upo policijos barakus ir pei 

tris valandas juos atakavo 
Policija - gynėsi is vidaus 
Šitoj kovoj buvo variuoja
mos svaidomos bombos, re 
olveriai ir karabinai. Vie

tas policmanas buvo sužeis- 
as ir manoma, kad tris už- 
molikų buvo pašauti. 

■ Prie šito užpuolimo sinr 
,'einai buvo gerai prisiren
gę. Visus kelius Į tą mies 
•eli jie buvo užvertę nukir
stais medžiais ir barikado 
mis. Pet 15 mylių aplinkų 
puvo nukapotos visos tele 
ono ir telegrafo vielos. Ka- 

riumenės trokams sulaikyt 
>uvo iškasti dideli groviai 
/ienas barakų galas liko su 
griautas bombos sprogimu 
-*0 trijų valandų kovos, re 
oliucionieriai tečiaus buv< 

įtremti.

17,000 UŽMUŠTŲ KAREI
VIŲ ATVEŠ AMERIKON.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad 40 duobkasių nuvyko į 
Brestą ir laukia tenai atei
nant 17,000 grabų užmuš
tiems Amerikos kareiviams, 
kurių lavonai tuojaus bus iš
kasti iš žemės ir atgabenti 
Amerikon. Lavonų iškasi
mas turėjo prasidėti jau pe
reitą sąvaitę. Lavonai bus 
sugrąžinti tiktai tų karei
vių, kurių giminės to reika- 
’avo. Kiti pasiliks Francu- 
rijoj, kur jie krito.

Kiekvienas grabas bus 
apsuptas žvaigždėta Ameri
kos vėliava. Francuzijoj jo
kių iškilmių nebus.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass. on February 
25, 1920 as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.
- “ “ • 1 . VLietuvos valžia slapta veda 

derybas su Sovietų Rusija.
į

ANGLIJA ATŠAUKEI 
PRIVERSTINĄ KA

REIVIAVIMĄ. .
NORI SUSITAIKYT PIR- 

MA LENKU.

PASKANDINO 1.400 DE ...
NIKINO ČINOVNINKŲ. įdirbti laukus ir gaminti duo- 

Bevielė telegrama iš Mas-| 
kvos sako:

"Kuomet bolševikams ar- 
tinanties iš Mariapolio iš
plaukė laisvanorių trans- ■ 
Portas ’Karantin’ su 1,400 i 
oficierių valdininkų ir jų 
šeimynų, pasilikusi ant 
kranto laisvanorių kariu- 
"ipnė pradėjo i laivą šaudyt 
iš kanuolių. Vienas šovinys 
pramušė katilą ir laivas nu
ėjo jūrių dugnan su visais 
savo pasažieriais."

iną.
Sulvg šito įsakymo, nuc 

šiol armijos priešakyje sto
vės revoliucinė taryba, ku
rios pirmininku busiąs vie
nas sovietų apsaugos (ka
rės) ministerijos narių. Re
voliucinė armijos tarybr 
busianti vyresnė valdžia už 
visas lokales vyriausybes.

JAUNATURKIAI PRA
DĖS ŠVENTA KARĘ 

PRIEŠ ANGLIJĄ.
Londono "Exchange Te- 

BOLšEVIKAI PERSIKE- ilegraph” sako, kad jauna-
LĖ PER AZOVO JŪRES, turkiai ruošiasi ateinanti 

i pavasarį pradėti šventą ka-Anglijos karės ministeri-ja pakibė, „kad iš Tagan-

jūres ir isitaisė '‘f0. gulioI>0J' armija 
-* — įvysianti sąjungininkus 

Konstantinopolio.

rago bolševikai persikėlė 
per Azovo- „

•"ėr»p ant pietų pakraščio, 
tarpe Dono ir Jejos upių.

INDIJONAI SAKO. KAD 
AMERIKA SKOLINGA 

JIEMS .$5,000,000.
į Washingtoną atvyko 

nądien ią Californijos indi- 
jonų viršininkas Grindstone 
ir sako, kad Dėdė Šamas 
esąs skolingas jo žmonėms 
$5,000,900, kuriuos jis dabar 
norįs iškolektuoti. Indijonų 
viršininkas sako, kad jo rei
kalavimas yra paremtas pa
darytomis seniau sutartimis 
su Suvienytu Valstijų val
džia.

Ji nusiuntė i vidaus reika
lų ministeriją

Jie esą Įsitikinę, kad neuž-
” iš- 

iš

ALGOS DANIJOJ PAKI
LO 237 NUOŠIMČIUS.

Oficialė statistika paro
do, kad nuo 1914 metų dar
bininkų algos Denijoj paki
lo 237 nuošimčius, o pragy
venimas Į tą laiką tenai 
pabranges 141 nuočimčiu.

MICHIGANE DĖBSO 
VARDAS GALĖS BŪTI 

ANT BALOTO.
Michigano valstijos socia

listai surinko pakankamai 
parašų, kad prezidento rin
kimuose Dėbso vardas butu 
padėtas ant baloto.

TUOJ PRASIDĖS DERY 
BOS SOVIETŲ RUSIJOS 

SU VOKIETIJA.
Berlino laikraščiai prane 

a, kad Vokietijos valdži; 
įutarusi pradėti su Sovieti 
Rusija derybas dėl karė 
talinių apsimainymo. Pasi
kalbėjimai tuo tikslu busit 
•ėdami per rusą vardi 
Kott, kuris iki revoliucijom 
gvveno Berline kaipo pabė 
gelis.

Dešiniųjų socialistų org? 
įas "Vorwaerts” išreiški; 
žilti, jog apsimainius kali 
liais, galėsiąs prasidėt 
mainas ir prekėmis, nor 
iabartinėse derybose, jis sa 
ko. nebus kliudoma nei pre 
kybą, nei politika.

MIRĖ ŠIAURĖS ŽEMGA
LIO ATRADĖJAS.

Pereitą sąvaitę VVashing 
one mirė vice-admirolo ti 

tūlo užsitarnavęs Rober 
idwin Peary, kuris anais 
metais atrado šiaurės žem
galį. Jau keli metai kair 
;is sirgo anemija (stok? 
kraujo). Dabar bandyta 
am Įleisti svetimo krauju 
r po tos operacijos jis mi- 
■ė. __
VOKIEČIŲ SKOLA SIE

KIA 204,000,000.000 
MARKIŲ.

Iš Berlino pranešama, kad 
’ki kovo pabaigos Vokietijos 
valstybės skola pasieksian
ti 204 bilionų markių.

60 MYLIŲ PIA)ČIO 
GAISRAS.

La Pamapa tyruose, Ar
gentinoj, uaoar siaučia gai
sras. - gnis apima 50 mylių

Tuo budu Vilnius gali būt 
paliktas Lietuvai.

« Jš Finliandijos sostinės 
Churchiif pasakė pariiamen-'' Helsingforso pranešama,

te, kad nuo 31 kovo privers- kad taVP Lietuvos ir Sovie- 
tinas kareiviavimas Angli-i^ Rusijos dabar esą veda- 
joj bus panaikintas. Jis pa-!mos slaptos taikos drybos. 
aiškino, kad valdžiai pasise-Lietuva norinti susitaikyt 
kė suorganizuoti lNiosnoriu KusiJa Pirma’ ne^u Len- 
arimija, kuri sieks 220,000 Į kl’a Prnms sovietų pasiuly- 
vvi-u/ kuomet konskripcija nes darydama taiką

- ---------, Lietuva gali

‘ "j v. priskąitytąs prie Lietuvos
___ ____ _ armija "galSianti teritorijos. Kitaip, lenkai iš- 
o telegramą iš Paryžiaus, pastatyti karės lauke 20 di- siderės tą miestą sau. 
mrioje sakoma, kad šiltinė vizijų su raiteliais ir pui-i zJI?ia Pi'iduna, kad taika 
r kitokios limpamos ligos kiais ginklais, kokių tik ?u. Lietuva atidarytų ^Rusi- 
>aigia jau naikinti Judeni- Anglija buvo kada turėjus. Jai perėjimo 
o armijos liekanas. Iš vi- Prie to da Churchill atiden- Vokietiją, 
os Judeničo armijos esą li-jgė paslaptį, kad Anglija jauk____ .T-:
:ę tiktai 2,000 oficierių ir 
8,000 kareivių, bet iš tų ne- 
ą nei vieno žmogaus, kuris 
lebutų užkrėstas tifu ar kl
iokia liga. (Judeničo armi- 
a ėjo pereitą rudenį ant 
°etrogrado, bet bolševikai 
ą sumušė ir ji išblaškyta 
>asitraukė tuomet Estoni- 
on.)

DARO ABLAVĄ ANT 
DEGTINDARIŲ.

Massachusetts valstijoj 
aidžios agentai pradėjo 
aedžioklę ant slaptų degtin- 
larių. Wesporto miestely- 
e anądien susekta 7 bravo- 
•ai ir konfiskuota 1,200 ga
lonų gatavos degtinės, 
dviejose vietose buvo Įtai- 
yti tikri bravorai, su vario 
:atilais ir kitokiom naujo- 
•iškom prietaisom. Kuomet 
aldininkai atsilankė, bra- 
•orai buvo pilnam darbe.

Užlaikys liuosnorių armiją 
iš 220,000 vyrų.

Anglijos karės ministeris.

LIGOS BAIGLA NAIKINTI 
JUDENIČO ARMIJOS 

LIEKANAS.
Rusų reakcininkų komite

tas New Yorke gavo nuo 
eakcininku vado Maklako- ta savo

\EW YORKAS DIDŽIAU- 
SIS MIESTAS PASAU

LYJE.
Nors daromas dabar Su- 

ienytose Valstijose gyven- 
ojų surašąs galutinai da 
lesutvarkytas, bet surink- 
omis žiniomis pasiremdami 
•aldininkai jau tikrina, kad 
\Tew Yorke bus nemažiau 
aip 8,500,000 gyventojų. 

naigi New Yorkas bus di- 
Ižiausis miestas visam pa
saulyje. Iki šiol didžiausi.' 
■»asaulyjc miestas buvo Lon- 

* * apielonas, kuris turi 
‘,500,000 gyventojų.

AGITUOJA Už GENERA 
LĮ STREIKĄ KANADOJ.

Winnipego darbininkų 
mijos agituoja, kad visoj 
Kanadoj butų apskelbtas 
Protesto streikas dėl nutei
simo dviem metam kalėjimo 
K. B. Russeliio už surengi- 
ną pereitą gegužės mėnesį 
generalio streiko Vinnipe- 
ge.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ISPANIJOJ.

Benamargozos apielinkėj 
Ispanijoj, pereitoj pėtnyčioi 
buvo jaučijępas lengvas že
mės drebėjimas, nuo kurio 
sugriuvo keliolika triobv.

bus atšaukta. Reikalui pasi-;Ru?Pa lenkų, 
taikius, s'iko karės ministe- išsiderėti, kad Vilnius butų 
ris, Anglija su reorganizuo- b . . . . ..

karidorių Į

padariusi naują tanką, kuri LAT^II^N LTARe PRA- 
gali eiti Į valandą 20 mylių; 
ir bandymai parodę, kad 
perbėgus 1,000 mylių ji nei 
kiek nenusidėvėjo. Tai nau
ja karės šmėkla.

Anot Churchill’io1, taikos 
konferencijoje tiktai viena 
Anglija reikalavusi privers
tino kareiviavimo panaiki
nimo. Vienatinė kita vals
tybė, kurioj Anglijos pas
tangomis likos panaikinta 
konskripcija, buvo Vokieti
ja, bet ir tas buvo paradyta 
tik per prievartą. Visos ki- 
"os valstybės paliko savo mi- 
litarizmo sistemą ir neketi
na jos išsižadėti. Prie šitų 
valstybių priguli net Suvie
nytos Valstijos, kurios pir
mutinės . sumanė "tautų ly
gą,” ir Rusija, "politiniai 
susipratusi šalis."

DĖTI DERYBAS SU 
BOLŠEVIKAIS.

Latvijos atstovybė Lon
done oficialiai paskelbė, jog 
latvių valdžia nutarusi kar
tu su kitomis pasienio vals
tybėmis atidaryti taikos de
rybas su Sovietų Rusija.

PLENUOJA ORO LINIJĄ 
TARP AMERIKOS IR ~ 

ANGLIJOS.

PAVOGĖ UŽ $45,000,000 
TA VORŲ NUO GELE

ŽINKELIŲ.
Geležinkelių administra- 

d ja paskelbė, kad per perei- 
us 1919 emtus iš Suvienytų i 

Valstijų geležinkelių buvo; 
>avogta iš viso apie už; 
^5,000,000 prekių. Tai esą; 
Ivigubai daugiau, negu j 
oirm karės būdavo pavagia-' 
na. Išsilavinę vagįs dirbai 
orie geležinkelių ir apvagią: 
vagonus tokiu budu„ kaip' 
ai daroma Anglijoj, Fran-I 
’uzijoi. Italijoj ir Argenti ■ 
->oj. Išrodo, kad geležinke 
’ių plėšikai turi tarptautinę; 
organizaciją ir vieni su ki-i 
^ais susižino. Vagis kartais; 
raukiniui bėgant išmeta iš 

vagono paką šilkų ar kito
kių brangių daiktų lvgiai 
okioj vietoj, kur jo sėbrai 

'skalno tenai jau atvykę 
’aukia.

! $200 už kelionę iš New Yor- 
ko į I^ondoną.

Laikrašiai praneša, kad 
; Londone esanti organizuo
jama bendrovė Įsteigimui 
orlaivių linijos tarp New 
Yorko ir Londono. Kelionė • 

■ oru per Atlantiką tversian
ti tarp tų dviejų miestų 60 

! valandų ir prekiuosianti 
j $200.
i 
i 
I
i

RAGINA ŽMONES ATI
DUOTI AUKSĄ.

Londono laikraštis "Daily 
Express" išspausdino atsi
šaukimą į Anglijos žmones, 
kad jie atiduotų valstybei 
savo auksinius daiktus/pa
puošalus ir laikomus aukso 
pinigus, taip kad valdžia ga
lėtų atmokėti Amerikai sko
lą. "Mes turime namuose 
pakankamai aukso visoms 
skoloms atmokėti," sako 
laikraštis, "tik žmonės turi 
pavesti jį valstybei."

LAIVAS UŽĖJO ANT 
MINOS.

Juodoj juroj ties įnėjimu 
' Bosforą francuzų garlai
vis "Danube’’ užėjo ant mi- 
įos, kuri sprogdama užmu
šė ant laivo 13 žmonių. I>ai- 
ve likos išrauta skylė ir du 
kambariai priėjo pilni van
dens, bet laivas suspėjo pri
plaukti prie Konstantinopo
lio.

ANGLIJA NEGALI LEN
KIJAI GELBĖT.

Anglijos valdžios galva 
Lloyd George pasakė par- 
liamente, kad jeigu lenkai 
įveržšis Rusijon ir ims to- 
Įkius miestus, kaip Dvins- 
; kas, tai Anglija neduos Len
kijai jokios pagalbos nei ka
reiviais, nei ginklais, nei 
amunicija, kuomet bolševi
kai pradės lenkus mušti iŠ 

Jenai laukan.
I 
I
PAKĖLĖ 275,000 PLIENO 
DARBININKAMS ALGĄ.

Plieno trusto galva teisė
jas Gary paskelbė, kad Uni- 
| ted Statės Steel korporaci
ja pakėlė 275,000 savo dar- 
' oinmkams algą 10 nuošim
čių.
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SAKO, PINIGŲ SIUNTĖ-i 

JAI PLĖŠIA ŽMONES.
Kun. Vilimas skaudžiai 

plaka „Draugo” N37 ameri
kiečių „bendroves,” kurios 
siųsdamos Lietuvon pinigus 
rašo lik po 20 auksinų už 
1 dolerį. Vilimas sako, kad 
tai yra plėšimas biednų mu
sų žmonių, ir reikalauja, 
kad taip išplėšti pinigai bu
tų nuskriaustiems žmonėms 
sugrąžinti. Jis nurodo, kad 
už 1 doleri Francuzijoj ir 
Lietuvoj dabar mokama ne 
20, bet nuo 50 iki 57 auksi
nų.

štai jo žodžiai;
"Kasdiena siunčiama i Lietu

vą iš Amerikos tūkstančiai do
leriu arba vežamas! kartu grįž
tant iš Amerikos. Prekybos, ' 
pramonės ir atstatymo bendro
vės yra įsteigtos, rodos, ki
tiems tikslams, bet jos neatsi
sako persiųsti į Lietuvą ir do
leriu. Lietuvos prekybos Ben
drovė skelbiasi beveik kiekvie
name 'Darbininko’ numeryje, 
kad siunčia į Lietuvą pinigus 
ir už vieną dolerį išmoka 20 ; 
auksinų (markių) Lietuvoje; < 
Atstatymo Bendrovė išmainė 
Mykolui Mikučiui važiuojan
čiam į Lietuvą 7<»0 dolerių už 
l.*> tūkstančių auksinų (mar
kių) vos 19 auksinų už dolerį. 
Panašiai keičia ir kitokie Ame
rikos bankai. Man čia nesvari 
bu. kad keičia dolerius j auksi
nus ir žmonėms patarnauja, 
bet svarbu tas. kad drįstama Į Įaukė vos po keliatą dol., tai 
taip žmones apiplėšti. Už vie
ną dolerį yra mokama čia Fran- 
ciioje nu-3 50 iki 57 auksinus 
arba vokiškas markes. Lietu
voje mokama nemažiaus 50 
auksinų už vieną doleri. Ar tai 
nėra apiplėšimas žmonių ?!

"Tų musų, skrandžių kruvinu 
prakaitu uždirbtą skatiką taip 
nesąžiniškai išplėšima; Teisy
bė reikalauja sugrąžinti jiems 
visiems išplėštus pinigus.”
Taip rašo klerikalas apie 

klerikalų "bendroves” kleri
kalų laikraštyje! Bet jis da 
nežino, kad 20 auksinų už 1 
doleri, tai da nedidžiausis 
plėšimas, koki jo vienmin
čiai atlieka. Jis turėtų pasis
kaityti apie jų bizni Lietu
vos pašto ženkleliais, ku
riais jie duoda žmonėms vos 
tik 4 auksinus už dolerį!

Ištiesti, laikas jau butų 
šitą plėšimo biznį sustabdy
ti.

bar turinti tarp 60,000 ir 
30.000 kareiviu, o gyventoja 
esą į 7,0^0,000.

Lazdynas paaiškino, kad 
jis atvyko čia ne skolinti ar
ba pirkti kariumenės reik
menų, nes ginklų, amunici
jos ir kitokių karinių daly
kų Lietuva gavusi kiek tik 
ji gali sunaudoti iš Bermon- 
to-Avalovo. kuris buvo įsi
veržęs Lietuvon su 19,000 
vokiečiu. Kuomet jo ekspe
dicija nepasisekė, lietuviai 
paėmę visus jo ginklus ir 
prietaisus, kurių tarpe bu
vę 300 orlaiviu. 400 didelių 
anuotų ir 2,000 kulkasvai- 
džių.

Jeigu pulk. Lazdynas sa
ke teisybę — o meluot ofi- 
cialis žmogus, rodos, netu
rėtų — tai kam Lietuvos 
valdžia atsiuntė savo misi
ją Amerikon paskolos (ieš
koti?

PINIGU LIETUVAI NE
REIKIA. SAKO LAZ

DYNAS.
„Netv York Herald” 22 

vasario numeryje praneša, 
kad New Yorkan atvykęs 
franeuzų laivu „Lafayette” 
generalio Lietuvos kariume
nės štabo pulkininkas Vla
das Lazdynas, kuris tikri
nąs, kad Lietuvai einą neb
logai ir jai nereikią jokios 
piniginės paramos iš Ame
rikos.

New Yorko dienraštis ci
tuoja pulk. lazdyno žodžius 
taip:

"Aš atvažiavau čionai j ieš
koti amatninkų ir mechaniku, 
kurie galėtu atstatyti visai su
naikintus Lietuvos miestus; 
mums reikalingi taipgi žmonės, 
kure galėtų pastatyti Kaune 
didelių prieplaukų ant Nemuno 
upės: be to da aš jieškosiu sa
nitarų ir mokytojų.

"Lietuva yra turtinga šalis. 
Pinigų ir maisto mes turime 
užtekitinai. Iš Amerikos mums 
nereikia 
rames. 
džiagoš 
tytojų,
tautiečių, kurie tokiam barbui 
tinka, aš norėčiau parsivežti 
juos su savim."
Anot pulk. Lazdyno, visa 

Lietuva dabar išrodanti 
kaip karės laukas; visi pilie
čiai esą ginkluoti ir giną 
savo šalį nuo kaimynių val
stybių. Lietuvos armija da-

jokios piniginės pa
niurus reikia tik me- 
geležinkeliams ir sta- 
ir jeigu čia yra mano

į VINIKAS PAGAUTAS. į nė bus neorganizuota, pakol J 
Mes buvom andai pers-ilį negalės nuo parazitų ap- 

pausdine iš ' Naujienų” pra- sivalyti. (
nešima, kad tautininkų-kie- aemogogų, kurie mokės pri-j 

prikalu „Egzekutyvio Komi- eitį Prie .atskirų draugijų, 
lėto” vedėjas p. Vinikas at- Prįe. Pavienių žmonių, ir, 
sisakė vienam žmogui vi
zuoti pasportą, nes tas žmo
gus neturėjo jokio paliudy
mo, parodančio, kad jis bu
tų aukavęs tautininkų ar 
klerikalų fondams pinigų.

Mums 
kad tai 
pareikalavome, 
n i kas 
Dabar 
ilgoką 
laiške 
o „Naujienas” bando „kriti
kuoti.” kam jos patarė žmo
nėms. norintiems važiuot: 
Lietuvon, nusispiauti ant vi- 
<ų tautiškai-klerikaliąkų 
„diplomatų” \Vashingtone. 
Bet apie tai, ar jis reikala
vo iš to žmogaus fondų pa
liudymo, Vinikas nei puse 
lupų neužsimena. Tas reiš
kia. kad užginčyti jis nedrį
sta.

Kaip tik dabar p. Vileišis, 
generalis Lietuvos atsto- 
as, paskelbė lietuvių visuo

menei Amerikoje, kad jokių 
ąaliadymų iš fondų nereikia 
\ažiuoiant i Lietuvą. Štai jo 
pranešimo žodžiai:

"Nuo šio laiku norintiems 
gauti vizą paso arba leidimo iš
važiuoti nėra priverstina pris
tatyti hy kokius paliudijimus 
nuo Fondu.

I
an_ i _ “r 

Visuomet atsiras j

nesinorėjo tikėti, 
butų liesa, ir mes 

kad p. Vi- 
pasiaiškintų. 

mes gavome nuo jo
laišką, tečiaus tame 

jis ne pats aiškinasi.

vi esąi

... ir» 
prisidengę tautos laisvės ar 
kitokiais gražiais obelsiais, 
visuomet jautrią jų širdį iš
naudos.

Kad padarius šitam iš
naudojimui galą syki ant vi
sados, mes turėtume suor
ganizuoti, jei ne visas, tai 
bent pažangesnes Amerikos 
lietuviu draugijas, taip kad 
jokie dykaduoniai negalėtų 
ių tarpan savo nosies Įkišti. 
Tuo tikslu, žinoma, reikėtų 
sušaukti visuotiną draugijų 
suvažiavimą.

Amerika Lietuvos vai 
džios nepripažįsta

I

I.

JAU DU SYK ATMETĖ 
M [ SU ”DIPLOMATVS.”

Bet tautininkų-klerikalų 
„tarybos” tą faktą slepia 

nuo visuomenės.
Kad Ame-

BRAVO, WATERBURIE- 
ČIAI!

Waterburio ietuviai turė
tų būt pavyzdžiu visai mu
sų išeivijai. Turėdami pa
žangiųjų draugijų Sąjungą 
ir gražiai savo tarp? sugy
vendami. jie visuomet dau
giau padaro, negu triukš
mingos Ne\v Yorko, Chica- 
gos ar Bostono kolonijos. 
Dabar, kuomet iš didžiųjų 
musų kolonijų i Lietuvos 
Socialdemokratų Fondą įp- 

ramiojo Waterburio drau
gai ant syk atsiuntė $373.31. 
Kitoj vietoj šiame "Kelei
vio” numeryje telpa atskai
ta, iš kurios matysite, kad 
šitą sumą sudėjo keturios] 
Waterburio organizacijos, 
būtent: aukavę klerikalu ar ------

Didžiojo Liet. Kumg. Ge-|.linku fondams. Tamsta esi 
demino Draugija $112.36;

Waterburio Lietuvių Pro 
ęresyviu Draugija Sarrišvs 

;<150‘.00f
Waterburio Liet. C

Kliubas $100.00;
Waterburio LSS. 34 kuo

ja $10.95.
Prie to da reikia pasakyti, 

kad nelabai senai \vaterbu- 
riečiai pasiuntė kelis šimtus 
dolerių tiesiog Lietuvon.

Kuomet kitų miestų lietu
viai kloja šimtines kunigų ir 
kitokių atžagareiviu politi
kai, tai vvaterburiečiai vis- 
?uomet atsimena, kad aukos 
yra daug reikąlingesnės 
biedniems Lietuvos darbi
ninkams.

Tegul šitas vvaterburiečių 
darbas bus pavyzdžiu visų 
miestų lietuviams. Tegul 
kiekviena draugija surenka 
ir paaukauja Lietuvos So
cialdemokratų Rėmimo Fon
dui po tiek, po kiek paauka- 
:o ar surinko minėtos Wa- 
lerburio draugijos, o Lietu
vos darbininkai tikrai bus 
savo draugams amerikie
čiams dėkingi. Nes -tik i So
cialdemokratų Rėmimo Fon
dą aukaujami pinigai yra 
-unaudojami Lietuvos dar
bininkų reikalams. Visų ki- 

; aukas 
ir ki-

kėsų

tų fondų surinktas 
suvalgo „diplomatai” 
tokie dykaduoniai.

Todėl, vardan kovojančių 
Lietuvos darbininkų, var
dan musų idėjos draugų so
cialdemokratų, "Keleivio” 
redakcija taria vcaterburie- 
ėiams už tą gausią auką šir
dingą ačiū!
Bravo, Waterburio drau
gams!

P. S. Šitas straipsnis bu
vo jau parašytas, kaip drg. 
Plečkaitis iš Waterburio 
orisiuntė dar $120.31.

I

"Jonas Vileišis.
"Generalis Lietuvos Atsto- 
s

"Suv. Am. Valstijose.”
Taigi pasirodo, kad tam- 

•,ta. ponas Vinike. reikalau- 
lamas iš žmonių tokių pa
pildymų. elgeisi sauvališ- 
kai. Lietuvos valdžia nebu
vo tamstą autorizavus ne- 

Į vizuoti pasportų tiems Lie
tuvos piliečiams, kurie nėra 

tauti-

v <i

suga utas darant politinę 
šuleristę ir. susikompromi- 
avęs žmogus, tuojaus turė

tum rezignuoti.

GANA JAU TO MULKI
NIMO.

šiame „Keleivio" nume- 
■yje yra perspausdintas iš 
’Neiv York Times” prane> 
ūmas apie Valstybės depar- 
.amento susirašinėjimus su 

: mūsiškiais '„diplomatais” 
iVashingtone. Tame prane
šime yra paduoti du buvu
siojo valstybės sekretoriaus 
Lansingo laiškai, kuriuose 
asai aiškina, kad Amerika 
legali pripažinti vadinamos 
Lietuvos valdžios, nes jos 
nepripažino taikos konfe
rencija ir nepripažįsta Ver- 
saliaus sutartis.

Vienas tų laiškų buvo ra
šytas dar pereitą rudeni, o 
kitas šių metų sausio mėne
si, tečiaus tautininkų-kleri- 
kalų „diplomatai” šitą fak- 
;ą nuo visuomenės slepia ir 
vis nesiliauja mulkinę žmo
nių savo skelbimais, 
Amerikos valdžia 
pripažįstanti, tik 
daugiau pinigų.

Jau. daugiau kaip 
tu tie dykaduoniai sėdi Wa- 
shingtone ir nieko neveik
dami eikvoja kruvinus mu
sų žmonelių centus. Jau du 
metu kaip jie verda tenai 
„diplomatijos’’ smalą ir pu
čia žmonėms į akis, pasako
dami. buk jie tuo budu iš
mausią Lietuvai laisvę. Žmo
nės skursdami, patįs neda- 
valgydami, aukauja pasku
tinius savo dolerius Lietu
vos laisvės reikalams, o tie 
smalaviriai leidžia sudėtus 

pinigus vakarienėms ir pa
sivažinėjimams.

Tai yra toks žmonių mul
kinimas, kokio iki šiol mu
sų visuomenės gyvenime ( 
niekas negirdėjo! Tai yra' 

• ’ kuri;
rei- į

- f

•1 buk
Lietuvą 

reikią

du me-

i 
i 
i

■

————— 

Tūli našliai bei našlės sa
vo apsivedimams priežastį_____  ___
paduoda štai ką: ”paliko vai į tiesiog parazitizmas, 
kų, tai reikalingas apsivedi-fbe jokio pasigailėjimo | 
mas.” Gerai, bet kam buvo(kia rauti laukan su šakni- 
reikalingas apsivedimas, ■ mis!
kada vaikų da nebuvo? ]

'mis! , |
Bet pakol musų visuome-.

KAIP DRG. GRIGAITIS 
IŠTRUKO Iš BUDELIŲ 

NAGŲ.
Juozas Kačergius spaus

dina „Sandoroje” savo atsi
minimus apie 1905 metų re
voliuciją Lietuvoj. Jo užra
šuose yra gana įdomiu daly
kų. Pavizožiui, jisai pasa
koja tenai kaip buvo suim
tas drg. Grigaitis ir kaip bu
vo organizuotas jo bėgimas 
iš Kalvarijos kalėjimo. Apie 
pati suėmimą d. Kačergiui 
turi ve ką pasakyti:

"žemsargių viršininkas... su 
raitais dragūnais priskubino ii 
pasivijo važiuojantį Grigait 
girioje ant kelio, netoli Butkos 
Tuomet... sustabdė Grigaičic 
vežimą ir pirmiausiai padare 
kratą Grigaičio kišeniuose. pa: 
kurį rado daug užrašų ir viso 
kios rūšies atskaitų apie beg 
revoliucijos Suvalkijoje, ir po 
tam paliepė dragūnams mušt 
Grigaitį. Grigaitį labai sumu 
šė. Nuo galvos sumušimo jis 
net negjfdėjo tūlą laiką.

"Ir taip sumuštą Grigait 
valdžia urnai pasirūpino išsiųs’ 
į Kalvarijos kalėjimą, iš kur u: 
poros savaičių išvežė Į Suvalki 
kalėjimą.

"Dėl rastų pas Grigaitį užra 
šų, jis lapo pripažintas kaipc 
vvriausis vadovas revoliucijos 
Suvalkijoje ir atiduotas karė: 
teismui, kuris pasiremdamas 
aukščiau minėtais dokumen
tais, butų pasmerkęs Grigait; 
miriop.

"Bet politiškiems 1 aliniams 
Kalvarijos kalėjime pakėlus 
protestą prieš taip žiaurų pa 
sielgimą su Grigaičiu, ir parei 
kalavus idant butų pirma pa
darytas tyrinėjimas, o taipg 
rūpestingas užtarimas Grinių 
vienės. žmonos daktaro Gri 
niaus, dalykus pataisė."

Griniuvienei prašant, ge- 
neral-gubematcrius paža
dėjo lauko karės teismą su
laikyti ir pirma padaryt 
apie drg. Grigaitį tardymą 
Tuo tarpu kalėjime prade 
ta organizuoti jo bėgimas 
Buvo papirktas kalėjime 
viršininkas Kuleša ir tūlas 
Valius, kuriedu turėjo pa- 
ikti atdaras duris kur rei
kia.

"Suvalkų kalėjimas 
privatiškame name, iš 
pabėgti nebuvo didelių
čių,” sako Kačergius. "Vienas 
galas kalėjimo buto buvo visai 
arti žydo daržo, nuo kurio jis 
buvo atidalintas aukšta tvora 
Kalėjimo siena nuo artimo dar
žo buvo netoliaus dviejų pėdų. 
Taigi kada jau viskas buvo su
rengta ir nuskirta graži dien? 
balandyje, 1906 metų, kalėji 
mo sargas apie dvylikktą va
landą paliko neužrakinęs Gri
gaičio kambarį; Valius gi, pri
taisęs ant aukšto nusileisti že
mėn virvę, buvo pasiųstas vy
resniojo sargo išvėdyti areš- 
tantų drapanas, kurios buvo 
sukrautos ant aukšto, ir eida
mas Valius į kambarį palike 
neužrakinęs aukšte duris. Tai
gi Grigaičiui paliko atviras 
kelias išeiti iš kambario ant 
aukšte ir per langą nuo vir
šaus nusileisti virve žemėn per 
kalėjimo tvorą į artimą žydo 
daržą. Ties daržo tvora laukė 
Grigaičio draugas su dviračiu 
kuris turėjo palydėti per ru- 
bežių.

"Nenusileidus žemėn apie

buvc 
kurie 
kliu-

I

Wasliington
rikos valdžia tvirtai laikosi 
jž suvienytą Rusiją, tai dar 
>ykį buvo pabriežta, kuomet 
valstybės sekretorius Lan- 
nng viešai paskelbė laiškus, 
kuriuose šios šalies valdžia 
visiškai atsisako pripažinti 
aip vadinamą laikiną Lie- 
uvos valdžią ir atsiųstus 
ios žmones kaipo diploma- 
iškus agentus.

Lansingas rašė tuos laiš
kus Lietuvių Tautinei Ta
rybai (Lithuanian National 
Čouncil). Vienas jų buvo 
atsakymas i tarybos laiškus, 
rašytus p. Lansingui dar 2 
ir 9 spalių mėnesyj pereitų 
metų, kuriuose buvo prašo
ka Lietuvai laikino pripa
žinimo. Spalių 15 d., kaip 
dabar pasirodo, šitą prašy- 
ną valstybės departamen- 
as atmetė.
Nežiūrint šito atmetimo, 

10 gruodžio taryba parašė 
sekretoriui Lansingui laiš
ką, pranešdama, buk taip 
’adinama laikina Lietuvos 
espublikos valdžia pasky
rusi koki ten tos tarybos ko- 
nitetą savo „diplomatišku 
\gentu” Suvienytose Valsti- 
ose. Atsakydamas į tą pra- 
įešimą, 7 sausio p. Lansin- 
tas painformavo tarybą, 
:ad Suvienytoms Valsti- 
oms taip vadinamos Lietu
os valdžios nepripažįstant, 

’jusu komitetui negalima 
uteikti jokio diplomatiško 
x)budžio.„

Faktas, kad šitie doku- 
nentai buvo paskelbti šiuo 
aiku. stipriai nurodo, jog 
\merikos valdžia imasi to 
uos Dolitikos, kad atgrasi
us kiekvieną judėjimą, vę- 
ianti prie Rusijos skaldy
mo, ir kad išskyrus Suomiją

pusantro sieksnio truko virvė 
ir Grigaitis smarkiai nupuolė 
ant žemės Į daržą. Venok apie 
i tris bertainius valandos Gri
gaitis su savo draugu-pa’ydo- 
vu jau buvo ties Račkais pėrė 
jęs rubežiaus sieną.

"Valdžia sužinojo apie pa 
bėgimą iš kalėjimo tiktai u: 
poros valandų po pietų. Jis bu
vo jau kelionėje, trūkyje. Val
džios buvo duotas įsakymas 
kariumenei apsupti visą Suval
kų miestą ir surasti pabėgėlį...

"Už pabėgimą Grigaičio iš 
valdžia ats- 

kalėjimc 
ir sargą, 
Į teismo 

Bet nesant faktų, vai- 
atsta-

Suvaiką kalėjimo 
tatė nuo tarnystes 
viršininką Kulešą 
kurį bandė atiduoti 
rankas.
džia pasitenkino tiktai 
tymu nuo tarnystes.”
Toliaus Kačergius rašo ir 

apie Kapsuko suėmimą. 
Triobiškių kaime po naujų 
(1906) metų vieną nedėldie- 
nio vakarą buvęs sušauktas 
agitacijos tikslu kaimiečių 
mitingas pas turtingą ūki
ninką Brazi. Agitatoriais 
atvykę Kapsukas ir studen
tas Garmus. Apie šitą suei
gą turėjęs kas no3*s praneš- 
i valdžiai jau iškalno, nes 

kaip tik sutemo ir žmonių 
iaug prisirinko, tuojaus at- 
ovškėjo dragūnai ir apsupo 
Brazio namus.. Nusigandę 
žmonės puolėsi lankan ir 
pradėjo ljsti Į šiaudų kūgį, 
kuris stovėjo ant kiemo. 
Kartu su kitais pasislėnę į 
Šiaudus ir Kapsukas su Gar
mum. brauningais apsigink- 
avę. Bet dragūnai tuojaus 
ouole ant kūgio ir išvilkę iš 
tenai Kapsukas su Garmum, 
įbudu areštavo. Braunin- 
zus agitatoriai palikę šiau
duose.

ir Lenkiją kaino naujas vai- Lietuvos valdžios „diploma- 
stybes, VVashingtono vai- tiškiems agentams” kokį 
džia neketina pripažinti nei nors diplomatinį. pobūdi, 
vienos taip vadinamų respu- skamba šitaip: 
blikų ar kitokių valdžių, ku
rios susidarė buvusioj Rusi
jos imperijoj.

Buvusioj Rusijos imperi
joj Europoje ir Azijoje susi
darė bene 17 vadinamų val
džių. Prie jų priguli Vadina
mos valdžios Estonijos, Li
vonijos, Lietuvos, Ukrainos, 
Gruzijos, Azerbajano ir Ry
tų Karelijos. Kai kurios tų 
naujų „respublika” jieško 
pripažinimo Suvienytose 
Valstijose. Prezidentas Wil- 
sonas ir sekretorius Lansin- 
gas yra tos nuomonės, kad 
kenkti suvienytos Rusijos 
principui, neįsikurus da 
konstitucinei valdžiai pačioj 
Rusijoj, butų ir neišmintin
ga i neteisinga, šito delei jie 
du neketina suteikti pripa
žinimą nei vienai tų ”res- 
Dublikų”— išskyrus tik 
Lenkija ir Finlandija, ku
rios yra pripažintos Versa- 
liaus sutartyje— kaip lygiai 
nemano jiedu pripažinti nei 
sovietų valdžią.

Rytoj Anglijos premjeras 
Lloyd George sakys varia-] 
mente prakalbą apie Angli
jos užsienio politiką, o ypa
tingai apie tai, kaip Anglija 
žiuri i Rusijos klausimą. 
Paskelbimas p. Lansingo ra
šytų lietuviams laiškų prieš 
pat tą prakalba gali turėti 
dar daugiau reikšmės. Pir
mutinis laiškas, kuriame p. 
Lansingas praneša, kad Su-, 
vienytos Valstijos atsisako 
pripažinti laikiną Lietuvos 
valdžią, skamba taip:

Valstybės Departamentas, 
Washington, Spalių 15, 1919.

Gerbiamieji: šis departa
mentas gavo nuo jus laišku, 
rašytų 2 ir 9 spalių, 1919 metų, 
kuriuose kalbama apie laikną 
ffripažinimą Lietuvos.

Klausimas apie Lietuvos atei
ties stovį buvo svarstomas vi
sapusiškai. Kaip jums žinoma,• 
Suvienytų Valstijų valdžia jau! 
nuo senų laikų simpatizuoja 
priklausomųjų tautų troški
mams. Iš kitos vėl pusės ji 
mano, kad kenkti suvienytos! 
Rusijos principui, neįsikurusĮ 
da konstitucinei valdžiai pačioj 
Rusijoj, butų ir neišmintinga 
ir neteisinga.

Taigi, prezidentas Wilsonas, 
kartu su kitų vyriausių sąjun
gininkų valstybių galvomis, pa
sirinkdami Kolčako pagalbą 
prirengimui Rusijoj dirvos, ve
dančios prie įsteigimo tvarkin
gos ir konstitucinės valdžios, 
ypatingai derėjosi, kad jeigu 
tai*p Lietuvos ir naujosios Ru
sijos valdžios tuojaus negalėtų 
įvykti sutartis, tai šitą klausi
mą pavesti Tautų Lygai, o Ru
sija tuo tarpu turėtų pripažinti 
Lietuvai autonomiją ir patvir
tinti santikius, kokie tuomet 
galėtų būti tari) lokalės Lietu
vos valdžios ir sąjungininkų 
valstybių. •

Savo informacijai rasite prie 
šio laiško pridėtą ir kopiją tos 
notos, kuri būva nusiųsta ad
mirolui Kolčakui, o taipgi ir ko
pija jo atsakymo.

Rodos, kad šitoks dalykų su
tvarkymas užtikrina autono
minį vystymąsi Lietuvai, kaip 
lygiai ir kitoms tautoms, gyve
nusioms buvifsioj Rusijos im
perijoj, o nustatymą santikių, 
kokie turės būt tarp tų tautų ir 
naujos Rusijos valdžios, išmin
tingai palieka ateičiai.

Aš esu uštikrintas, kad jūsų 
taryba pripažins, jog šitokia 
pozicija yra teisinga.

Pasilieku paklusnus jūsų, 
gerbiamieji tarnas,

Robert Lansing. 
laiškas, kuriame 
valdžia atsisako 
taip vadinamos

Valstybės Departamentas, 
VVashington, Sausio 7, 1920.
Gerbiamieji: Gavome nuo 

jus 30 gruodžio 1919 metų ra
šytą laišką, kuriuo jus prane- 
šat šiam departamentui, jog 
taip vadinama Lietuvos res
publikos laikinoji valdžia pa
skyrusi jūsų komitetą diploma
tišku savo agentu. Suvienytose 
Valstijose, ir kad tas jūsų ko
mitetas esąs pasirengęs eiti vi
sas pareigas, kokias paprastai 
eina svetimų valstybių amba
sados ar atstovybės, žiūrint 
kiek tai bus galima akyvaizdoj 
to fakto, kad taip vadinamoji 
laikinoji Lietuvos valdžia da 
nėra Suvienytų Valstijų pripa
žinta.

šiuomi jums pranešama, kad 
Suvienytų Valstijų valdžiai 
taip vadinamos laikinosios Lie
tuvos valdžios nepripažįstant, 
jysų komitetui negalima duoti 
jokio diplomatiško pobūdžio.

Suvienytų Valstijų valdžia 
supranta sunkumą situacijos, 
kurioje daugelis lietuvių atsi
dūrė Rusijos valstybei pairus, 
ir yra pasiryžus daryti viską, 
kad jiems pagelbėjus. Paspor- 
tų klausime yra nutarta, kad 
žmonės lietuvių kilmės gali iš
važiuoti iš Suvienytų Valstijų 
su tapatybės ir tautos paliudy
mais (affidavits oi’ identity 
and natienality), kurie turi būt 
Valstybės Departamento užgir- 
ti vietoje pasportų. ir prie ku
rių turi būt pridedami papra
sti išvažiavimo leidimai (per- 
mits of departure).

šis departamentas mielu no
ru apsiima veikti neformaliai 
su pavieniais asmenimis, arba 
asmenų grupėmis, kurios beša
liškai (disinterestediy) dirba 
lietuvių liaudies ar bent kokios 
jos dalies labui. Todėl jūsų ko- 
mitetaas, kaip ir kiti lietuvius 
atstovaujantis kūnai, gali tikė
tis, kad šis departamentas at
kreips damą i visus reikalus, 
kokių jiems gali prisieiti su juo 
turėti, prisilakant augščiau nu
rodytu ribų.

Pasilieku jūsų, gerbiamieji, 
ištikimas tarnas,

Robert Lansing.
Tokiu nat taisyklių Ame

rikos valdžia laikosi atsisa
kydama pripažinti Ukrai
nos. Estonijos ir kitas taip 
vadinamas nepriklausomas 
respublikas, sudarytas ant 
Rusijos žemės.

”New York Times,’’ 
Feb. 10, 1920.

J

Skaitytoj? pastabos.
Pavadinau komunistus 

komunistais, žiuriu, jie pyk
sta. Vadinu anarchistais — 
protestuoja. Vadinu repub- 
likonais— protestuoja. Va- 

raukosi. Va

Antras 
Amerikos 
pripažinti

dinu vyčiais
dinų socialistais — purtosi. 
Taigi pasakykit, po galų,kas 
jus tokie? ”Mes esame 
’mes,’ ” atsako man tie be
vardžiai.

Tūluose matrimomaliuose 
pajieškojimuose da ir dabar 
skaitau; „esu blaivas ir ne
vartoju svaigalų.” Blaivas 
žmogus šitaip nesigiria, bet 
man stebėtina, kaip dabar 
gali būti ne blaivas, kada 
svaigalų nėra.

Tūlas /. G. per hrookly- 
niškės tetos lupas „durniuo- 
ja” drg. A. Liutkų. Dabar 
girdėjau, kad drg. Liutkus 
ketina išnarodyt tų „dur- 
nytoiu” „durnumą.” Bet aš 
sakyčiau, kad tai butų ne
reikalingas darbas, nes ge
riau to niekas nepadarys, 
kaip jie natis.

Lukšių Juozas.
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o jų visas aukas šuo ant vuo-AKRON, OHIO.

Iš darbininkiškos padangės, degos nusineša.

Kaip visur, taip ir čionai 
pažvelgus i atskirų žmonių 
gyvenimą, galima rasti 
daug įvairumo; vieniems 
gvvenimas gražiai klojasi, 
kitiems jis eina akmenuotu 
ir erškėčiuotu keliu. Bet 
abelnai imant, darbininkų 
ekonominis padėjimas, ro- 

- dos, šiuo laiku čionai nep
ėsčia tįsis. Mat, darbai ei- 

• na gerai. Paprastam dar
bininkui mokama po 85c. va
landai, 
kių ir po 
pasidaro, 
uždarbio 
bininkui 
vargingo 
pridurti, kad dirbama po 8 
valandas trimis atmainomis 
Už nedėidienių darbą dvigu
bai mokama.

Lietuvių čionai yra gero
kai ir nemaža jų tarpe yra 
pasiturinčių; daugelis turi 
nuosavus namus. Mat. nu
sisamdyti čionai stubą be
galo sunku, randa beveik 
neprieinama. Pragyvenimas 
taipgi čia gal brangesnis 
negu kur kitur. Vadinasi, 
nors darbininkai ir uždirba, 
bet tą savo uždarbį turi pra
leisti pragyvenimui ir tokiu 
budu materialis padėjimas 
nedaugeliui ,tėra patenki
nantis.

Musų kataliku vargas ir 
bėdos.

Be ekonominių savo bėdų 
ir rūpesčių musų katalikai 
turi ua nemažai vargo ir bė
dų su savo parapijos reika
lais. J>e jau senai „statosi 
sau bažnytėlę,” bet kada 
vieni stato, tai’kiti „griau
na” ir darbas deL tų eina vė
žio žingsniu. Pereitais me
lais iie jau iškasė bažnyčiai 
ir skiepą, bet negerovė da
vė tūlai bobairi tą skiepą įsi
velti. Kadangi parapijo-' 
uis neturėjo valdžios leidi-Į 500 &rl. kaucijos ir paliepė 
mo skiepą kasti ir prie iš-iUlozui į penkias dienas pri
kasto skiepu nepastatė ži-į statyti S—kaus šliubiniur 
buriu naktimis, tai valdžia i metrikus, kitaip, mat netek- 
įsakė iškastą duobę užvers-Įsiąs savo penkių šimtų dūlė
ti. Skiepą užkasė miesto irių. Ulczas į dvi dienas pris- 
darbininkai, o musų parapi-itatė metrikus ir šliubinius 
Jonis turėjo už darbą užmo- į paveikslus. Vadinasi, agen- 
kėti. i ta s S—kus pakliuvo į val-

Pereitą rudenį miestas i džio? rankas, o jo ketinamo-
pasiuiė musų parapijai už j ii žmonelė dabar gėdijasi 
$3,000.00 murinę (plytų) 
mokyklos triebą. Kontrak- 
torius apsiėmė tą triebą per
kelti j vietą, kur musų para
pija nori bažnyčią statyti. 
Musų gudresni parapijoms 
ir kunigas iš tų nupirktų 
plytų prisivežė sau tiek, kad 
kunigas pasistatė sau sta
bą, o tie "gudrieji” parapi
joms išsimūrijo savo stu- 
boms pamatus ir pasistatė 
vištininkus. Detlo bažnyčiai 
liko visai mažai materiolo 
ir su tuo, kas liko, negalima 
bažnyčios statyti nei pradė
ti. Parapija už tą materio- 
Ią. kaip minėjau užmokėjo 
3,000 dolerių, šitaip daly
kams stovint, parapijoms 
sušaukė savo susirinkimą ir 
nutarė paduoti miesto val
džiai skundą ant kunigo ir 
tų parapijonų, kurie mate- 
riolą pasisavino. Miesto val
džia paskyrė žmogų šitam 
dalykui ištirti. Ištyrus, pa
sirodė, kad parapijonų 
skundas teisingas, dėlto ku
nigas ir kornitetas, kaipo jo 
štabas, likos areštuoti, tarp 
tų ir musų lietuviškas ban- 
kierius. Areštuoti iki teis
mui po kaucija tapo paleisti, 
bet įširdę parapijonįs tvir
tina dėsią visas savo pastan
gas, kad kaltininkai butų 
tinkamai nubausti.

Tai mat, kiek vargo ir bė
dų turi musų parapijonįs su 
ta bažnvčia, be kurios galė
tų apsieiti ii* tų bėdų ir var
gų neturėtų. Dabar jie de
da savo sunkiai uždirbtus 
skatikus dievui ant garbės,

Dirbantis nuo štu-
10 doleriu dienai 
Rodos, prie tokio 

jau negalima dar- 
skųstis ant savo 
padėjimo. Reikia

Porą metų atgal 
vienas „tėvelis” 
iš parapijonų 
pasiėmė bažnytinius rubus, 
kielikus ir kitus šventus 
daiktus ir iškeliavo sau į 
platų svietą, šitoks atsiti
kimas tečiaus neatidarė mu
sų parapijonams akių ir jie 
susijieško^o sau kitą, ge
resnį dūšių ganytoją. Ta
sai irgi parodė jau, kad pir
miausiai rūpinasi savo ma
terialiais reikalais, o ne pa
rapijonų dūšiomis. Jie išlei
dę tiek daug pinigų bažny
čios pastatymui, neturi nei 
bažnyčios, nei pinigų. Dabar 
vėl dėk pinigus, kad provo- 
iis, advokatams ir teismams 
mokėti. Žmonės, žmonės, 
laikas jau pradėti protauti 
ir nedaryti iš savęs tokius 
žioplius.

čionai 
susirinkęs 

700 doleriu

Jokimas.

NEW PHILADELPHIA, 
PA.

Mainierys pagadino agentui 
biznį.

Pastaruoju laiku į čionai 
atsilankė „Aliejaus Kompa
nijos” agentas, tūlas Jonas 
S—kus. Jisai čionai bepar- 
davinėdamas tarpe mainie- 
rių ir musų biznierių savo 
kompanijos Šerus, susime
džiojo ir gražią mainierkai- 
tę, su kuria sutarė apsivesti. 
Ir tas jam gal butų gerai nu
sisekę, jeigu nebūtų atsira
dęs tūlas užvyduolis, kuris 
vietos škvajerui (taikos tei
sėjui) apskundė S—kų kai
no poligamistą, kuris būda
mas vedusiu nori apsivesti. 
Taikos teisėjas Narijauskas 
28 d. sausio š. m. pasišaukė 
savo ofisan S—kų ir skundi
ką ir nusprendė dalyką iš
tirti. S—kus prisiekė, kad 
jis yra nevedęs, o Ulozas 
prisiekė, kad vedęs. Taikos 
teisėjas iš abiejų pasiėmė po

IS

miesto Irių. Ulczas i dvi dienas pris-

!žmonėms akis parodyti. Tai 
j yra gera pamoka mergi
noms ir motinoms, kurios 
kimba prie nepažįstamų, by 
tik koks perėjūnas pasistato 
turčium.

I

Angliakasis.

mas.

PITTSBURGH, PA.
Lietuvos Laisvės Paskolos 

užgy rimas.
Vasario 1b ir 11 dienose 

čionai įvyko Katalikų Fede
racijos atstovų susirinki- 

Vasario 11 dieną po
pietų Į posėdi buvo atsilan
kęs Lietuvos atstovas J. Vi
leišis, kuris Lietuvos Vals
tybės vardu ilgesnėj prakal
boj išreiškė katalikų orga
nizacijoms padėką už visą 
ių- atliktą ir atliekamą dar
bą Lietuvos Valstybės sta
tyme ir jų visokią pagalbą 
nukentėjusiems nuo karės. 
Savo prakalboje J. Vileišis 
nurodinėjo, jog prie dabar
tinių aplinkybių reikalingas 
yra sutartinas darbas visų 
srovių, kurios stovi už Lie
tuvos ^nepriklausomybę, ir 
iog nei viena atskira parti
ja Lietuvoje šiuo momentu 
negali drįsti imti vadovavi
mo išimtinai ant savęs Lie
tuvos valstybės kuriamaja
me darbe. Nei viena partija 
nėra dabar dar taip stipri ir 
stojus darban viena partija 
sumažintų aktyvumą visų 
kitų, kurios stovi lygiu bu- 
du už Lietuvos nepriklauso
mybe.
'Neatsižvelgiant į partiji-

nius skirtumus reikia suras
ti bendrą elgimosi liniją, ku
ri butų priimtina visoms 
grupėms, kurios kovoja už 
Lietuvos valstybės neprik
lausomybę.

Tuo keliu tuo tarpu ban
do eiti Lietuvos valdžia, 
toksai takas lygiu budu ve
damas ir Lietuvos atstovy
bės Amerikoje. (Ne visai 
taip. Zec.) Eiti tuo taku nė
ra lengva tarp smagiai įsis
vyravusių čionai partijinių 
ginčų, bet kito tako nėra. 
Lietuvos atstovo kaiba buvo 
priimta gausiu delnų ploji
mu. Katalikų Federacija to- 
ivmesniai savo posėdyje už
gynė Lietuvos Laisvės Pas
kolą, pasižadėdama ją rem
ti. Buvo paskui padartya 
keletą pastabii delei to, kas 
reikia padaryti, kad pasko
la eitų sparčiai, bet pamati
niai visi buvo už paskolos 
''ėmimą.

Lietuvos Misijos.. 
Informacijos Skyrius.

LOM ELL, MASS. j'---__ « r___ ..................—
Lietuves Misijos priėmimas, j v<> po $2.75, tai,suprantam 

— r >--- 1 __ ___1_
Vasario 9 d. čionai atsi-Į - ' - ------- —

lankė Lietuvos .Misijos 
rys, Karininkas Žadeikis.

Musų tautininkai su kleri- 
•<alais is kailio nėrėsi, neži
nodami, kaip geriausiai ji Į 
pasitikti. Kadangi cirko pa- 
rodos jie surengti negalėjo, 
tai nors geriausi automobi
lių nusamdė ir nuvažiavo 
geležinkelio slotin, kad ten 
svečią pasitikus. Susirinkę ' 
stotyj musų biznieriai vėl 
svarstė, galvojo, kur svečią 
vežti — ar į kinų restoranų 
„ant čap-sui,” ar į viešbuti? ' 
Katalikai ir davatkos smar- ’ 
kiai agitavo, 
sio.g į kleboniją pas kleboną, 
bet tautininkai tam prieši
nosi. Galų-gale sulaukė ir 
svečio. Katalikai pagriebė ji. I r;.... , -p--™*

— • < kneko Culadai nedaro.
Čulada čionai visiems yni 

gerai žinomas, kaipo uolus 
apšvietus platintojas. Jo 
ardavinėjimas darbininkiš

ko turinio knygų ir užraši- 
.įėjimas darbo žmonių laik
raščių, leidžia musų juoda- 
šimčiams spėlioti, kad apie 
ų darbus parašė jis. Čv.la- 
la tečiaus nei jokių skundų 
įei grasinimu nenusigąsta, 
sakymadas, kad tuomi juo
dašimčiai darbininkiško ju
dėjimo nesulaikys, jei vie
nas ar kitas žmogus pateks 
kalėjiman ar kapuosna. nes 
‘o vieton stos kiti. Kiauru ir 
dėkinga iš musų atžagarei
vių pusės persekioti žmogų, 
kuris pasišventęs dirba pa
vergtosios žmonijos labui, o 
retas kuris • iš tų atžagarei
vių nėra pavergtosios klesos 
nariu. Gėda tiems mum re
akcininkams.

Laisvamanis.

kad vežti tie-

j Kadangi įžangos tikietai bu
tas 

i dalykas, kad tįkietus vaka- 
• irienei pirko tik musų ponai.

Rašinėja gilinančius 
laiškus.

Mano paskelbimas „Ke
leivio” skaitytojams, kad tū
li musų atžagareiviai ir 
tautininkai pasižymėjo juo
dašimčių darbu, išardvdami 
parengtas kun. Mockui pra
kalbas, tiems gaivalams pa
darė daug gėdos. Jie dabar 
įieško žmogaus, kuris tuos 
jų darbus paskelbė. Vyčiai 
vieni kitiems rašinėja gra
sinančius laiškus ir tuo bu
du įieško, kas apie juos į pa
rašė. Tūli įtaria korespon
dentu 
kundė 

j kaipo 
I vienok

V. J. čuladą. Jau įs- 
jį vietinei valdžiai, 

anarchistą. Valdžia 
nelabai tam tiki ir

me susirinkime plačiai aj)- 
kaibėta komunistų lyderio 
Bekampio darbai, kokius jis 
yra padaręs vietos unijoje, 
būdamas jos delegatu. Tūla 
moteris (jos vardą neminė
siu) pridavė laišką, aprašy
dama plačiai B. darbus. Ka
da likosi perskaitytas laiš
kas, visi pamatė, kas per vie
ni tie save a prišaukę darbi
ninkų „gynėjai” yra. Be
kampio pasekėjai pradėjo 
šaukti, kad* jis pinigų iš lie
tuviškų bosą neėmęs ir tie, 

kad B. tokiu® 
tai tik komu- 
Tulas Briedis

DODSON, LA.
Gudresnieji visada laimi.
Louisiana valstijoj, ypač 

Dodson apielinkėje randasi 
jau keletas lietuvių ūkinin
kų. kurie vieni jau priprato, 
kiti mokinasi kaip išnaudo
ti žemę, kad darius sau tur
to. Mat čionai apskritus 
metuš žemę galima dirbti ir 
vienokius ar kitokius jos 
vaisius auginti. Mokantiems 
tokį tiki vesti labai gerai gy
venimas klojasi, kitiems gi 
vargo užtenka. Kaikurie 
ūkininkai gali ir daug lai
mėti, nes čia atrasta aliejaus 
šaltiniai. tai spekuliantų 
kompanijos dabar galvat
rūkčiais ]>erka žemę, kasa 
•ulinius ir įieško aliejaus. 
Žemė dėlto labai pabrango. 
Kompanijos čia dabar nuo 
įkininkų žemę išnuomoja, 
mokėdamos nuo 50c. iki $5 
nuo akro, kad leistų joms 
tą žemę kasinėti ir jieškoti 
aliejaus. Jeigu rastu aliejų, 
tai tokiems ūkininkams, ant 
turiu žemės aliejų rastų, 
irižada duoti 8 dalį aliejaus. 
Ūkininkai aliejaus atradimu 
taipgi užinteresuoti ir savo 
žemes 'kompanijoms Išduo
da. kad jos su tam tikrais 
Įrankiais ir ekspertais alie
jų jieškotų. Visi tikisi dide
lių lobių. Žinoma, gudresnie
ji išnaudoja puikesnius. Že
mės savininkams tiek iš to 
apsireiškimo naudos, kad 
kur būdavo žemės akrui mo
kėdavo 5 dolerius, dabar ga
li parduoti ir po 40 dolerių. 
Mat, perkantis moka dide
lius pinigus, tikėdamėsi ra
sią aliejų. Ūkininkai, kurie 
oirmiau siūlydavo žemę, da
bar jau nenori jos parduoti, 
nors ji ir visai jokių vaisių 
jiems neduoda. Mat, gadu- 
mas liepia ir vargą vargti ir 
bada kentėti.

Pastaruoju laiku čionai 
nastatė lentų piovykla. 
Piauna lentas ąžuolinių bač
kų šulams. Darbininkams 
mokama nuo $3 iki $5 die
nai. Dirbantiems su savo ve
žimu ir arkliais mokama 
nuo štukių: galima uždirbt’ 
nuo 7 iki 15 dolerių dienai.

Dodsonietis.
NIAGARA FALLS, N. Y. 

Darbininkų žiniai.
Šitas miestelis, gulintis 

Kanados pasienyje, turi gy
ventojų apie 9,000, bet dar
bų čionai galima rasti, kokių 
tik kas nori.

Apie tris mylias į šiaurry
čius nuo šio miestelio dabar 
kasamas didelis kanalas, ku
ris turės 9 mylias ilgumo, o 
150 pėdų gilumo. Darbo prie 
jo kasimo bus užtektinai 
per penkis metus. Darbinin
kams mokama po 40c. va- 
andai. Dirbama po 10 va- 
andų. bet mokama už II 
■ai. Bėda tik su valgiu. Val
gykloj labai ‘ prastą valgį 
duoda ir tai rokuoja $1.00 
dienai. Daugumas darbinin
kų patys sau kempėse valgį 
gaminasi. •

Kempės švarios. Iz>vos su 
matrosais, bet už lovas ir

skurie sako, 
darbus darė, 
nistą įtarią, 
net provokatorium pradėjo 
vadinti tą žmogų, kuris bu
vo laišką pi ldavęs apie B. 
darbus. Bet šitas Bekampio 
klastas komunistai negalėjo 
nutrinti, nors jie ir vartojo 
Įvairius budus. Daugiau 
protaujantis darbininkai 
nutildė ' tuos „diktatūros' 
skelbėjus. Bekampio pa
sekėjai nutilo, nes pamatė, 
kad jau visi žino, kaip ir ko
kiu budu R. vykdė „proleta
riato diktatūrą.” Bekampis 
buvo pareiškęs, kad kuris 
rik darbininkas nebus jam 
ištikimas ir be jo daleitfimo 
reikalaus nuo darbdavio 
daugiau algos už savo 
bą, tai jis padarysiąs 
kad tas darbininkas 
lenks prieš jo ir bosų

įstūmė į automobilių ir nusi
vežė į kleboniją. Mat. visur 
tuos musų tautininkus kleri
kalai užpakalyje palieka, 

j Vakare buvo viešas 
I 

i

susi
rinkimas. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Apie 8 valan
dą ant estrados staiga pasi
rodė tūlas musų biznierius 
ir "paaiškino, kad svečias jau 
atvažiavo. Paskui pakvietė 
tūlą agentėlį, kad tasai pa
aiškintų vakaro programą. 
Agentėlis aiškino, kad kaip 
tik svečias ateis, visi susto
tų ir šauktų tris kartus „va
lio.” Tai vadinasi, visas pro
gramas.

Bet štai ateina ir laukia
mas svečias, lydimas buriu 

_ davatkų. Publikoje pasigir- 
^e~ista juokai. Agentėlis šr/ikia: 

jus jiems ant septintų lubų,'"štai ateina musu gerbia- 
Snarskis padavė Danilevi-jmj ponai... stokit ir šaukit.“ 
ciųi skardinę su kava. Da-'Dauguma susirinkusiųjų, su- 
lilevičiui paėmus ir prade- stojo ir šaukia: „Alio!“ ‘ 
jus jos vidun žiūrėt, Snarkis Agentas pakviečia poną 
dga mėsa! spektuoti yla du-!žadeiki kalbėti ir pats ima 
; ė Danilevičiui į krutinę. D- jų " 
griebėsi už ylos; ištraukė .ją'^osTonų. Žadeikių.!’]: 

py/dės1 gmtis nuo galva- į rodžius ant estrados taut 
zudzio. Šnarskis pribėgęs:mnkai su vvčiais šaukia 
one durų, užstojo jas, kad ų0 ” Kajba -Sandaros” 
io auka is kambario neišei-l aktorius p. Norkus, 
•.ų: išsitraukė revolveri ii'itrumpm apipasakojo

Į W i • * « * » e •
7 - 7”7. ’.--------- = 7”“_ ;ijuuiįu isLvnją, taeiuvus .

csvt. A iena kulipka pasiekė;gimimą ir jos laisvės troš 
net plaučius, antra perėjoįma Savo prakalbą jis bs 
pd potlw O kllUVO i 0(j3
ranką. "

Nežiūrint šitokio sužeidi-fkti bonu nemažiau 
mo, Danilevičius visgi neg-;šimts tūkstančių 
riuvo. Nepaisydamas šūvių,! Pasirodė, 
jis padūkime parmušė savo užteko išpirkti 
žudytoją ir. išbėgęs iš kam-’iių. 
bario, leidosi bėgti laiptais \ / . . 
žemyn, kad pasakius kas jį šių darbininkų 
nušovė. Trečiais laiptais be- remti Lietuvos valdži 
bėgdamas jis vienok parpuo- ma išaiškint tuomi. I 
lė, netekęs jiegu ir sąmonės, perdaug žinių turi apie Lie- 
Snarskis gi tuo tarpu pabė- tuvos valdžios reakcingumą. 
go iš fabrikos ir tris mylias Ta ponų ir atžagareiviu vai- 
nubėgęs įsiprašė pas tūlą džia tik ponams ir atžaga- 
farmeri į namus. oreiviams ir remtina. Darbi-

Laikraščiams paskelbus nu? ,l° .
tragedija ir pajieškojima Is karnmko Žadeikio kal- 
Juozo Snarskio kaipo žiw-tbos žmonės nedaug ką naujo 
žudžio, farmervs telefonu ir Momaus patyrė. Jis pa- 
oranešė policijai, kad pas K€>j°-T ‘ "
jį randasi tūlas nežinomas 
atvykėlis. Snarskiui gi far 
mervs paliepė lįsti šėpon, . 
nes. .girdi, policija ko tai Vilnių, aiigavę 
įieško ir į jo namus atva- taip toliaus- .

SIOUX CITY, IOWA. 
Kaip tikrai buvo.

„Keleivyje” radau žinutę 
apie tą tragediją, kur Juo
zas Šnarskis pasikėsino 
ant Miko Danilevičiaus, ži
nioje sakoma, kad tai buvo 
lietuviai, bet ištikrujų, tai: 
gudai, arba „šlėktos,” kaip, 
mes juos vadiname.

Abu jie dirbo skerdyklo
je. Šnarskis pavadino Dani-i 
ievičių į dirbtuvės valgyklą 
kavos garti, šis nieko blogo 
nemanydamas nuėjo. N'= ‘

dar- 
taip, 
nusi- 
norą 

arba turėsiąs apleisti darbo
vietą. Ta viską vietos siuvė
jai atvdžiai dabojo, nes tai 
kiekvienam buvo žindeidu 
matyti kaip komunistai vyk
do "darbininku diktatūrą" 
ir griauna kapitalizmą.

Dabar brooklieniečiai aiš
kiai pamatė veidus tų žmo
nių, kurie darbininkų reika
lų gynimo skraiste prisiden
gę padeda samdytojams juos 
-kriausti.

Mikališkčs Petras.BROOKLYN, N. Y.
Komunistai bijosi gocia- 

ciaiistų kalbėtojų.
LSS. 19 kuopa smarkiai 

reikia ir visas komunistų 
darbas iš „Laisvės” pasto
gės. kad palaidoti vietinę L. 
S. S. kuopą ir apšaukti so
cialistus buržujais, paliko be 
ia sėkmių. Nors jie ir sus
kaidė kuopą, bet socialistai 
nei kiek nenukentėjo, bet 
dar labiau gavo drąsos veik
ti. Komunistai patįs sau 
pakenkė, nes vietos darbi
ninkai pamatė social-anar- 
i-histų darbus ir ant toliaus 
žinos kaip orijetuotis.

Nesenai pas mus kalbėjo 
J.rg. P. Grigaitis. Jis savo 
atsilankymu, paliko gerą Įs
pūdi brookliniečių tarpe. 
Kurie negirdėjo jo prakal
bos. dabar teiraujasi, ar 
greit jis vėl pas mus atsilan
kys. LSS. 19 kuopa 1 dieną 
vasario laikytame susirinki
me nutarė surengti prakal
bas drg. St. Michelsonui. 
Prakalbos įvyks 7 d. kovo š. 
m. po num. 101-3 Grand st. 
Kadangi drg. Michelsonas 
pas mus senai lankėsi, tai 
vietos darbininkai vėl gaus 
progą išgirsti geras ir pa
mokinančias prakalbas. Vie
tos komunistai jau tariasi 
pastoti kelią ir nedaleisti 
prkalboms įvykti. Mat, jie 
nesirūpina nurodyt darbi
ninkams tikrąjį išsiliuosavi- 
mo iš alginės vargijos kelią, 
bet tą vergiją palaikyti, nes 
pagal jų protavimą juo di
desnis yra darbininkų skur
das, tuo greičiau įvyksta re
voliucija. Čionai kiekvienam 
darbininkui aišku prie ko 
komunistai veda darbininkų 
minias. Anarcho-kornunis- * 
tų lapas tuomi didžiuojasi, 
kad jo mokiniai stengiasi iš
ardyt prakalbas. Bet vietos ■ 
socialistai mokės tikniamai 
apsisaugoti.

Iš riirėjų tarpo. j- 
Vasario 5 d. vietos siuvėjų!j 

unijos 54 ir 58 skyriai laikėp 
kaiį> ji nusisekė, mėnesinį susirinkimą, šita-

i agituoti, kad visi pirkių Lie
tu. Žadeikiui pasi-

1- 

cl- 
re- 
Jis

ų: įssitrauke »evvi¥ClĮ i trumpai apipasakojo rev<>- 
pradėjo į Danilevičių sau-;]jucįjp istoriją, Lietuvos at- 

iki- 
laigia 

s už bonus, pa
kardamas loweliečiams iš ui r 

už de- 
dolerių. 

kad loveliečiam- 
už 300 dole- I

Šitoks amerikiečių lietu- 
atšalimas 
'“ią gaii- 

kad jie

------kaip organizavo 
•Lietuvos kariumenę, kaip iš
varė iš Lietuvos bolševikus, 

į kaip lenkai paskui paėmė 
lietuvius ir

žiupja. _ Šnarskis pasislepi! ?monės pradėjo eiti iš sve-
farmervs ji užrakino ir at-' t?111®8- supratę, kad čia n_ 
vykusiai policijai atidavė Jlarbo zmoni,J reikalų gym- 

Danilevičius guli ligonbu-! ™as’ 1)61 Ponų dvarininkų, 
tyje ir manoma, kad jis pas- 
veiks. Šnarskis sėdi kralėii-!10Qr I?etuvos žemę

Pasirodo, kad Šnarskis- 
norėjo užmušti Danilevičių’

Pats kar. Žadeikis pasakė, 
.j . , ~ ’ _? pradėjo

. dalyti, bet jos duoda tik ka- 
j rininkagis, kas reiškia, kad 
i dvarus atiduoda visokiems

UZ.UIUM1 juanneviciu 1 -
apiplėšimo delei. Mat, paty-i?e?et° S1?5 ir ’k'j6’ re, kad D. turi prie ’ >ąiP kaH >r būdavo da-1
300 dolerių, tai dėl tų pinfojfe " 
jis ir pasikėsino ant c——' 
draugo gyvasties.
_______ Juozas Chepenas.

šiuomi pranešu visiems 
nariams Dr. Vinco Kudirkos 
Draugijos, kad visokiuose 
draugijos reikaluose kreinki 'Paiffe 
tės pas sekretorių: b>’mas- Berods, po prakalbu

jrė, o darbo žmonėms liekai 
vargas, priespauda, iš- 

savo j naudojimas ir valdžios kum- 
i štiš.
| Ant galo da kelis žodžius 
į pasakė miesto majoras.iš- 
i reikšdamas kelis tuščius 
i komplimentus. Taip ir užsi- 
ibaigė tasai Misijos atslan-

T. CK-.- .buvo vakarienė, bet kadangi į
John Skilimas aš joje nedalyvavau, tai ir

B«x 259. Steger. m. nežįnįu, [ •

LAWRENCE, MASS.
‘ Lietuvių tautiškoji parapija 

puikiai gyvuoja.
čianykščių lietuvių

■ prigulminga tautiškoji
■ nyčia puikiai gyvuoja, 

mėnesio pabaigoj bažnyčioj
: bus įtaisyti puikus vargonai 

už 3 tūkstančius dolerių.. 
Taipgi sudedamos gražios 
lempos už 1,000 dolerių, žo
džiu sakant, tautiškos baž
nyčios parapija labai gra
žiai prosperuoja, nes žmo
nės čia mato, kad jie dirba 
savo naudai, o ne kokių ai
rių vyskupų bei Romos po
piežių, kaip kad tie nelai
mingi musų broliai Romos 
katalikai, kurie nepaliauja 
savo skatikų krovę ir nieko 
iš to neturi, neš tuos jų pi
nigus iš jų paima Romos 
agentas ir pasidalina su ai
rių vyskupu arba makaronų 
popu. Visai kas kita yra 
tautiškos bažnyčios parapi
ja, kur patįs parapijonįs yra 
savinankais savo turto. Čia 
rūpinamasi, kad kiekvienas 
parapijos reikalams atiduo
tas skatikas atneštu naudos. 
Nors parapija palyginamai 
jauna, bet jau turi nuosavą, 
nuikią bažnyčią, „ 
pines ir puikų parką vasari- 
niems susirinkimams ir liuo- 
so laiko praleidimui.

Negana to, parapijos cho
ras, kaip ir pati parapija, 
darbuojasi žmonių kultūros 
srityje. Vasario 15 choras 
vaidino dviejų veikmių dra
mą "’Nastutė.” Atvaidinta 
gana gerai. Kaikurie artis
tai net ir labai gilaus įspū
džio publikoj padarė. Dide
lė lietuvių svetainė buvo ku
pinai žmonių pripildyta ir 
vakaras rengėjams puikiai 
pavyko.

Taigi jau iš to matyt, kad 
romiokams toli gražu susi
lyginti su nenrigulmingais 
lietuviais katalikais.

Katalikas.

ne- 
baž-
šio

e

gražias*kaJma*rasas kompanija atit-
; raukia po 80c.. į dvi sąvaiti 
išmokėjimas algų būna irgi 
kas dvi sąvaiti.

Neturintiems geresnio 
darbo darbininkams patariu 
atvažiuoti čionai. Darbas 
gana lengvas ir vasaros lai- 
<u net smagus.

Dirbantiems gi prie šito 
kanalo lietuviams, norin- 
Jems gauti lietuviškų laik
ančiu, pranešu, kad atsi- 
ankvtų į 67 Camp. kur ma

no visados galima rasti ir aš 
kiekvienam užprenumeruo
siu kokį tik kas nori lietu
viška laikraštį, arba patar
siu kaip užsiprenumeruoti. 
Mano patarnavimas kiek
vienam dykai.

Juozas žigaitis.
Camp 67.



Laisvojoj Šalyje
inelėsit apleisti šią šalį.

Jus norit ką tai sakyt, bet 
i valdininkas sušunka: "Nu
tilk!” Ir sako, jeigu tau ši 
'šalis nebuvo gana gera, kad

KELEIVIS • ■*.
2

Elektros šviesos reikalas , giau nupirkti. I r
Iš tos skaitlinės matoma,; Įsenai jau pribrendęs. Nėracinai jau pt įurcituęs. r* era is los uiauvuia, į į

' Lietuvos miestelio ar kaimo, kad kiekvienam lempos sa-; 
kur nenorėtų jos turėti. vininkui prieina mokėti ar- ‘

TF . 1 , • .T • . • « i Iii a *• . •
.. .. .

Daleiskime, kad jus esą- visų teisių. Jeigu jus turė- išsiimt palietiskas popieras,!
jot išsiėmę pilietiškas po-tai musų priedermė prižiu- 
pieras, tai jums grasina, rėti, kad tu neišneštum 
kad jas atims; jeigu jus kri- są savo uždarbį iš jos. Tu- 
tikavot valdžią, drįsot rėk gėdą, sako! Kodėl tu ne
streikuoti arba nepirkti bo- praleidi pinigų ten, kur tu 
nu, o turėjot išsiėmę tik pir- juos uždirbai?

te svetimoj šalyje gimęs 
darbininkas.

Jus atvažiavote Į šią šalį, 
sakysime, dešimts metų at
gal. Jus girdėjote visokių 
viliojančių pasakų, kad šioj 
šalyje yra < 
didelė užmokestis, 
tarnaut kariumenėj ir lais
vė visiems.

Po penkių metų sunkaus 
darbo — nes dėlto, kad jus 
esate paprastas ----- .. (--------- - ..

kas, nemokat amato, nesu p- suomet atsistot, jeigu kas' rokuoja jis jums įmetus 
rantat kalbės, turėjot dirbti užtraukė kur patriotišką $1,200 ineigų, taip kad už du 
sunkiai kasyklose, krauti meliodiją. O jeigu jus drį-' - • - -
uostuose laivus, pilti į kru- sot nesistot. tai gavot ap- 
vas anglis, sunkiai dirbti ’ mušt ir į kalėjimą įmest. 0 
miškuose ir ant ūkių, taipgi!jeigu drįsot valdžią pakriti- 
geležies dirbtuvėse po 12 ir kuot arba šią šalį papeikt, 
16 valandų į dieną — ant tai gavot kalėjimo dvide- 
galo jus pasijutote, kad jau šimts metu prie sunkaus 
esate nustoję sveikatos, iri 
su tuo trupučiu turto, kuri I 
jus turėjote susidėję pu
siau badaudami, jus nutarėt 
grįžti namo, į gimtąją šalį. 
Jus pamatėte, kad pasakos! 
apie augšta užmokestį yra,! 
niekas daugiau, kaip tik 
iliuzijos. Pasirodė, kad jus 
e'ate prigautas ir priblokš
tas prie sienos. Neradot jus 
r-o Pei tu auk=o kalnų, nei) 
■-"‘'vės. Amerikiečiai darbi-i
’i-mjc: visain pravar-į 

■' darbdaviai jus ver-'
<6V’aužiauti, o jeigu 

n-’^riešinate, tai įmeta 
’ė’irą visai be teis-

daugvbė darbo, mas popieras, tai jus nega-i 
ikestis, nereikia lit gaut’ »”r ieigu jus

at imšalis, J
* • I

Darbininkų ineigų 
mokesčiai.

Skersomis i jus

vi-

dar tik t
tai jie laiko jų ___ ___ r____  _____
ką ir elgiasi kaip su išmata. nėja ir saviškai svarsto,

Jus negalit sugrįžti vėl Į kiek jums galėjo atsieiti 
darbiniu- savo tėvynę. Jus turėjot vi-maistas ir kambarys, ir pa-

( _______ _ c žiūrėda
mi už nie- mas, toks ponas jus klausi

Karei prasidėjus.
"ano Įvesta ir kariumenės 
nvstė. Tūkstančiai jau- 

■ ” buvo priversti ka- 
enėi tarnauti, nežiu- 

' ar kas norėjo, ar ne, ar 
ro turėjo pilietiškas popie- 

-a«. ar ne.
Bet, mes sakysime, jus 

buvot vienas iš tų laimingų
jų, kurie dirbo reikalingus 
kerei daiktus fabrikose. Bet 
kokiomis išlygomis! -Jeigu

šimts metų prie 
darbo.

"Dabar mes galėsim grįž
ti tėvynėn.” ne vienas jūsų 
mąstė, kada išgirdo, jog ka
rė jau pasibaigė. Jus par
duodat laisvės bonus ir su- 
sikraunat viską į valvzą. 
Bet jeigu jus esat pavaldi
nys tos valdžios, kuri pešėsi 
su šios šalies valdžia, tai jus 
sužinot kad jus nebeleidžia 
grist namo. Rusijos, Lietu
vos, Estonijos, Latvijos, Fi- 
niios ir Lenkijos gyvento
jai taipgi nėra leidžiami na
mo. Biznieriai, .bankieriai, 
turčiai, dirbtuvių savinin
kai ir kariškiai gali važiuo
ti. bet mums, darbininkams, 
neva'ia. nors mes esam tų 
saliu piliečiai.
• Bet, deleiskime. jus esat 
graikas, italas arba anglas, 
kuriems leidžiama grįžti. 
Jus išsiimat prasportą iš 
savo šalies konsulio, einat 
New Yorke į "Custome 
House.” kaip jums buvo 

į išakyta, gauti leidimą iš 
šios šalies valdžios, kad ga
lėtumėt apleisti šią šalį.

Jus įneinat į kambarį, kurAkUAllVAUiU r-----------------” ” r --------------------- --------C'-------- ------

jus išdrįsote streikuoti, jus valdininkai apsėdę ilgą sta- 
buvot verčiami stot kariu- ią ir keikia pasistatę prieš 

buvot ver- save buri jūsų draugų — 
Z ■ turėjot darbininkų.

kiek jus spėkų! Jie reikalauja, kad jus at
sakytumėt daug visokių 

buvo Karės Komi- klausimų apie jūsų gimimą, 
‘ i "darbininkų ‘ apie jūsų gyvenimą, kur ir 

Šita K. D. K. atėjo j koki darbą dirbot,. kiek už- 
paliepė pakelti dirbot, ar jus esat Ameri- 

darbininkams,! kos pilietis, ar ne. Jus turit 
geresnių sąly-* išpasakot jiems kiek uždir- 
' organizuotis. !bot per praėjusiu du metu 

Bet fabriko savininkas visai!Pinigų, ir daugybę kitokių 
neatkreipė domos į K. D.!dalykų.
Komisiją. Jis jojo ant jūsų j Jeigu jus esat Amerikos 
sprando dėl savo jielno da; nilietis, tai grubijonas val- 
daugiau, negu pirma. dininkas sušunka, kokiems

“ ■ - - - - velniams tu apleidi šią šalį?
Jeigu jus nesat piliečiu, tai 
lis rėks, kodėl tu, po vel
niais. neišsiėmei popierų?

Ar ši šalis tau negana ge
ra? Ar tu nepadarei čia 
pragyvenimo? Jeigu tau čia 

vu.vv nepatinka, tai kokių velnių 
verčiami remti pinigais Y. j tu čionai atvykai? ši šalis 
M. C. A., nežiūrint ar jus yra geriausia ant visos' Die- 
norėjote aukauti, ar ne. Tu- vo žemės. Tu atvažiavai čio- 
i ėjote duoti ir Belgijos pa
bėgėliams, pirkti vėliavas ir 
tt. Jie ištyrė, kiek jus turi
te bankoj pinigų pasidėję, 
ir kuomet sužinojo, kad da 
kiek turite pasidėję ant juo
dos dienos, tai pasišaukė 
jus ir pasakė, kad išmes iš 
darbo ir įtrauks Į "juodą su- 
’ J’šą." jeigu nesudėsite visus
'vn nįnigus i "liberty bon-

^et gyvenimo reikmenis 
brango, kad jus ne- 

■olite jau pragyventi už al-
ir e'at priversti parduot nyčioj, rėkia, keikia ant ju- 

"6’bertv bondsus.” kad atsi- su darydamas surašą jūsų 
—nną nuo bado. Bet jus jau uždarbio per praėjusius du 
^eeralit gauti tų pinigų, ku- metu. Jus sakot, kad dei 
riuos iųs mokėjote. Jums silpnos sveikatos dirbot ant 
b’su biznieriai temoka tik ūkės tik už maistą. Bet val- 
*60.00. už ka jus mokėjote dininkas visai neklauso; jis 

k *100.000. Ir. žinoma, jus pri- jums paskaito po tris dole- 
ver«ti parduoti tik už šešias i ius į dieną ir tuojaus su- 
dešimtis dolerių, nes pinigai sunka, kad jus turite užmo- 
reikalingi. keti devynes dešimts šešis

Dabar jus jau nustojote ir dolerius mokesčių, kitaip

metu jus turit užmokėti jam 
$600 mokesčių.

”Jųs turite užmokėt po 8 
centus nuo kiekvieno dole
rio. ką jus uždirbot per pra
ėjusius du metu,” jis jums 
paaiškina.

•Jus priešinatės ir sakot, 
j kad negalėjot sučėdyt $600 
Į i metus ir todėl negalit tak
sų mokėt.

■ Bet valdonas jums sušun- 
jka: "Nurilk! Užsidaryk 
snukį! Mes nenorim kalbė- 
itis su tokiais kaip tu. Už
mokėk $96, o jeigu ne, tai 
negalėsi apleisti šią šalį!”

Jusli konsulis negali nie
ko jums pagelbėt. Suvieny
tos Valstijos kontroliuoja 
maistą veik visam pasauly
je, todėl jūsų konsulis ne
drįsta protestuot. Ir jus tu
rit mokėti, ar pasilikti čia.

Gal jus turite tik kelis 
dolerius susitaupę, gal jūsų 
moteris čėdijo per 10 metų 
nutraukdama maistą nuo 
kūdikių burnos ir pati ba
daudama, gal jus neturėsit 
užtektinai ant keiio, kuomet 
užmokėsit $96, bet jus turit 
mokėt ir gana.

Ką Amerikietis darbinin
kas pasakytų, jeigu ji kokioj 
nors svetimoj šalyje taip 
apkraustytų? Gal daugelis 
praleido daugiau pinigų, ne
gu kad gavo užmokėt.

Iš anglu kalbos veętė
P. Mozūras.

■» •

menėn. Jus 
čiami prie darbo ir 
tiek dirbti, i 
turėjot.

Tiesa, 
sija, pusiau 
draugė.” f*, 
i dirbtuvę.
užmokestį 

pareikalavo 
gu ir leido organizuotis. t bot per

X C I nir ’ rrii

į K. D.! dalykų.

Laisvės Paskola.
Jus turėjote pirkti "lais

vės” bonų, o jeigu nepirko
te. tai jus išmetė iš darbo. 
Darbdavis išskaitė iš jūsų 
užmokesčio pinigus už bųną 
pirma, negu padavė jums į 
rankas. Taip-pat jus buvot

nai dėlto, kad tavo šalyje 
buvo daug blogiau. Ir jeigu 
tu nei kiek nedėkingas, kad 
taoti piliečiu, tai gėdykis. 
Mes tokiems nematom rei
kalo ką nors gerą daryti. 
Jus. nelemti foreineriai, atei 
nat i šią šąli, pagyvena t ir 
naskui norit pinigus išvežti 
iš šios šalies!

Tas pats grubi jonas k’au-' 
sinės jus, ką ir kur dirbai; 
laike karės. Jei nekariavai, 
tai kiek laisvės bonų pirkai ?

Žmogus, kuris sėdi rašti-

ELEKTROS ŠVIE
SA LIETUVOJ.
Elektros šviesa Lietuvoj 

dabar jau nebenaujiena. Di
desni miestai turėjo elekt
ros šviesos jau ir prieš kare, 
bet tuomet sunkiau buvo 
gaut iš rusų valdžios leidi
mą elektros stočiai‘ statyti. 
Dabar Lietuvos valdžia ne 
tik nedaro kliūčių norjn- 
tierns gamint arba vartot 
elektros energiją (pajiegą), 
bet stengiasi visur jiems pa
dėti. Daug nedidelių elek- 
ros stočių pastatę buvo vo
kiečiai karės metu, kad pa
tiektų Šviesos savo kariume- 
nei arba valdžios Įstaigoms.

Išisinėšindami iš Lietu
vos, daug jų sunaikino, išsi- 
veždami arba dalimis par
duodami mašinas. Kai kur 
tokias vokiečių statytas 
elektros stotis nupikro pa
tys gyventojai. Iš viso Lie
tuvoj turime per kelias de
šimts elektros stočių. -

Užėjus ilgiems rudens va
karams miestu ir sodžių gy
ventojai pradeda rūpintis 
kaip čia žibinusis, kur žiba
lo gavus. O žibalas (kerosi

mas), gazas laibai brangus 
Į ir vargiai gaunamas. Prieš 
kare Lietuvoj šviesos reika- 

|lui buvo suvartojama kas
met daugiau kaip dviem mi- 

’ jlionam rubliu žibalo. Dabar 
j jo reikėtų jau nebe 2 milio- 
nu. bet mažiausia 150-čiai 
milionu auksinų, nes dabar 
žibalo kaina beveik 100 kar
tu didesnė, kaip anuomet, 
šiandien svarui žibalo moka 
4 arba 5 auksinus. Jei nerei
kėtų pirkti žibalo iš užsie
nių. kokia daugvbė pinigų 
pasiliktu musu krašte!

Eelektros šviesa atsieina 
nuo 6 iki 10 kartų pigiau už 
žibalą.

Kas daryti?
Vienas gali būti atsaky- pastatyti ir gatvių vielų tift- 

mas:
Statyti elektros stotį.
Imsime pavizdžiui mieste

lį, turinti 2,000 gyventojų. 
Jokiame miegelyje yra mo
kykla. valsčiaus valdyba su 
raštine, vaistinė, paštas, ko- 
peratyvas, kelios dešimtys 
didesnių ir mažesnių krau
tuvių, dvejetas užeigos na
mų. bažnyčia su špitole ir 
klebonija, kartais ir ligoni
nė. Namų tokiame mieste
lyje gali būti lig 300. Viduti
nis gatvių ilgumas 1 arba 
IV» kilometro (varsto).

Per sueigą miesto ar vals
čiaus valdyboj gyventojai 
padaro nutarimą pasistaty
ti sau elektros stotį.

Čia išrenka 3 asmenis 
Elektros Statymo Komite-, 
tan, kuriam paskiria rūpin
tis statymo darbų reika
lais, rinkti šėrus,. daryti su
tartis su firmomis ir tt. Čia 
pat surašo kiek reikės visam 
miesteliui lempų.

Surašinėjimas pabaigtas. 
Pasirodo, kad reikės visam 
miesteliui tuo tarpu GOOIem- 
pų )m> 25 žvakes; yra ir dau
giau norinčiu, bet tie sušilai 
ko nuo pareiškimo, sakyda
mi pažiūrėsią, kaip čia kas 
bur...

Kad iš kartu uždegtum 
600 lempų, reikės pastatyti 
elektros vadinamoji dinamų 
mašina nemažesnė, kaip 
16.5 kilovatų arba 22.5 ark
lių pajiegų. Bet elektros ma
šina duos šviesą, kai mes ją 
pasuksim iki reikalingo jai 
apsisukimų skaiičus. Elekt
ros mašinos prie 220 voltų 
reikalaują nuo .500 lig 1500 
ir daugiau apsisukimų per 
minutę. Geriau bus nusipir
kus mašina mažesnio apsisu 
kimų skaičius. Kad iškarto 
uždegtum 600 lempų, dina- 
mo mašinai pasukti reikės 
pastatyti garo lokomobilį. 
arba vandens turbiną, nema 
žesnę, kaip 28 arklių pajie- 
gos galingumo.

Lokomobiliui pradėjus 
suktis, ima eiti ir elektros 
dinamo-mašina; o kai įsi
suks iki reikalingo jai grei
tumo. ima gaminti elektros 
srovę. Elektros srovė, išėju
si iš mašinos, vielomis (drū
tais) nueina Į lempelę. Lem
peles siūlelis nuo elektros 
srovės taip įkaista, jog pra
deda žibėti, leisdamas lygią 
ir skaisčią šviesą.

Dabar žinom jau, kokios 
mums reikia elektros masi
no" ir kokio lokomobilio. 
Trūksta dar elektros valdy
mo prietaisų, vadoklių (ar
ba vielų), skvreklių (izoliuc 
tojų, baltų purcelėno puo
delių i ir’medinių rastų stie
bams, prie kurių pakabina 
vadoklius su tais skyrekliais 
puodeliais. Mėginsim ir są
matą padaryti, kiek gali 
maž-daug atsieit elektros 
šviesos Įtaisymas musų mie
steliui.

1) Lokomobilis 30 arklių
pajiegų .........  25,000 auks.

2) Dinamo mašina 220 
voltų, 75 amparai su reosta
tu ir šliužiukais 9,000 auks.

3) Murmuio skaidomoji 
tentą ir kiti ei. valdymo ir 
atsargumo priet. 1,000 auks.

4) 150 skyreklių su gem
bėmis ................. 750 auks.

5) 5,000 metrų geležinės 
cinkuotos vielos 4,000 auks.

6) 150 stiebų iš valdžios
miško ................. 750 auks.

7) Mašinų atvežimas ir 
pastatymas .... 3,000 auks.

8) Stiebu atvežimas, pa
darymas, pastatymas ir vie
lų nutiesimas .. 6,000 auks.

9) Namai ir šulinys
3,000 auks.

t i 10(i auks. elektros stočiai . i
kFui nutiesti. Elektros atve-' 
dimas nuo artimiausio stie
bo lig namų ir Įtaisymą švie
sos namuose a. 
sąskaitos pats elektros švie
sos ėmėjas po 75 auks. nuo 
kiekvienas lempelės (maž
daug). Vadinasi; vienos 
lempelės itaisvmas kiekvie- n?

VIRIMAS
Daba.” jau galima duoti ir(Iš fizikos mokslo srities).

Virimo veikmė pi'ikaluso I V]aFe.s.n^ virinio laipsniui de-I
nuo susidarymo skystime 

apmoka** sulig Ra™ bui-bulėlių, kurie kįla
paviršių, sprogsta ir pa- 

siskleidžia erdvėn. Tempe
ratūra, prie kurios apsireiš
kia tokia veikmė, yra vadi
nama skysčių virimo laips- 

nam elektros vartotojų ben-|niį.

arti l75 mu* apsklembimą,drovės nariui gali atsieit su 
darbu ir medžiaga ;----------
auksinų.

Inž. Narutavičius.

Priežastis ir | 
Pasekmė

Štai jums klausimas:
• Ar pragyvenimas brang- 
, sta dėlto, kad kįla darbiniu-j 
. kų algos, ar darbininkų al- 
. gos 4<ila dėlto, kad pragyve- 
. nimas brangsta? Kur čia 

priežastis, o kur pasekmė?
Kartais paprastas pavyz- 

dis parodo teisybę aiškiau, 
negu ilgi moksliški išvadžio
jimai. Yra, daleiskime, se
na pasakaitė apie vežėją, 
kuris Įkinkęs mulą i vežimą 
pakabino prieš jo uosi šieno. 
Mulas, norėdamas pasiekti 
šieną, žengia pirmyn, o šie
nas nuo jo — tolyn. Ir kuo 
greičiau mulas prie šieno 
artinasi, tuo greičiau šienas 
nuo jo bėga.

Taigi, dabar klausimas: 
ar čia mulas bėga pirmyn 
įeito, kad šienas tolinasi, ar 
čia šienas tolinasi dėlto, kad 
mulas bėga? Kur čia prie
žastis. o kur pasekmė?

Aiškus dalykas, žinoma, 
kad šieno judėjimas ‘yra 
podraug ir priežastis ir pa
sekmė mulo bėgimo. Mat, 
nevisu omet galima tokius 
dalykus aiškiai vieną nuo 
kito atskirti. Darydami a- 
ralyzą, mes galime išskirs
tyti mulo judėiimą smulkio
mis dalimis. Visų pirma, jis 
turi tą šieną pamatyt; pas
kui, jis turi nuspręsti žengti 
prie jo artyn. Jis Įtempia 
oakinklą ir tuojaus jo judė
jimas pereina Į vežimą ir i 
šieną. Čia, žinoma, mulo 
judėjimas bus priežastis šie
no judėjimui. Bet imant da- 
’yką iš kitos pusės — mulas 
ura priverstas eiti pirmyn, 
nes šienas nuo jo tolinasi. Ir 
taip tas eina vis toliaus: tai 
priežastis varo pasekmę, tai 
•lasekmė priežastį. Nors thi 
keista, bet visas šitas judėji
mas yra podraug ir priežas
tis ir pasekmė.

Tai buvo tik pavyzd is. 
Taip yra ir su pragyvenimo 
brangumu. Pirma, truputi 
pabrangsta pragyvenimas 
tuomet pakila algos, kad su
silyginus su pragyvenimo 
brangumu. Tuomet proce
sas parsideda iš naujo ir vėl 
eina užburtu ratu. Tai yra 
taip, kaip katė gaudanti sa
vo vuodegą. Kada tam bus 
galas? Ir prie ko tas veda? 
Tegul Į tai atsako koks iš
minčius, jeigu jis gali. Mes 
neapsiimam.

"Scientific American.”

SINDIK AUSTŲ AREŠTAI 
ISPANIJOJ.

Valencijoš mieste, Ispani
joj, pereitą savaitę valdžia 
areštavo visus Darbininkų 

ir už- 
bųklę. 
suim- 
Sindi-

Sindikato viršininkus 
darė organizacijos 
Sevillės mieste taipgi 
ta jienki Darbininkų 
kato viršininkai.

finiciją. Juk aišku, kad ga
ro burbulėlis gali pasilaiky
ti vandenyje čielas tik pa- 
toliai- pakoliai garo spaudi
mas burbulelyj lyginasi at
mosferos spaudimui i van- • 
dens paviršių. Jeigu tik 
spaudimas burbulelyj butų 
silpnesnis, negu spaudimas 
iš lauko, tada burbulėlis tuo- 
iaus sutriuškintas taptų. 
Todėl, virimo laipsnis yra 
temperatūra, prie kurios 
garo spaudimas lyginasi iš- 
iaukiniui spaudimui arba 
garo spaudimas virime ly
ginasi išlaukiniui atmosfe
ros spaudimui.

Tai rodos labai aiškiai at
vaizdinome: jeigu spaudi
mas iš viršaus yra padidina
mas. tai reikalinga ir karšti 
padidinti, norint pasiekti 
virimo laipsnio; jeigu spau
dimas sumažinama, tai van
duo verda ir prie žemesnės 
temperatūros. Kaip žinome, 
atmosferos spaudimas i 
vandens paviršių yra apie 
15 svarų ant kiekvieno' ke
turkampio colio; taigi, jei
gu mes sumažiname šitą 
spaudimą, tai lengviau bus 
saro burbulėliams susidary
ti. o jeigu padidiname spau
dimą. garo burbulėliams 
sunkiau susidaryti. Ir bur- 
bulėliai gali pasidaryti tik
tai tada, kada temperatūra 
vra ant tiek augšta. kad 
burbule" iu ose spaudimas bū
na tain jau tvirtas, kaip ir 
išlaukinių spaudimas. Taigi, 
dabojant temperatūras, prie 
kurių skysčius verda po 
įvairiais spaudimais, galima 
nuspręsti, ‘kaip garo spau
dimas keičiasi su tempera
tūra. Eksperimentais yra 
oriparodyta, kad arti 100 
laipsnių C., vandens garo 
snardimas pasididina apie 
27 gyvojo sidabro milimet
rais su kiekvienu tempera
tūros pakilimo laipsniu.

. Kadangi virimo laipsnis 
įvairuoja su išlaukinio spau
dimo į vai ravimu, tai prie 
ivairių aplinkybių mes turi
me ir įvairius virimo laips
nius. Štai, mieste Quito, 
Ecuadoroj. vanduo verda 
orie 90 laipsnių C., o ant 
viršaus kalno Blanc — prie 
84 laipsnių C. Bet antraip 
imant, garinio inžino katile, 
kuriame spaudimas yra 100 
svarų ant kiekvieno ketur
kampio colio, vandens viri
mo laipsnis yra net 155 laip
sniai C.

Peikia dar kartą pastebė
ti, kad ant viršūnių labai 
augštų kalnų, verdančio 
vandens temperatūra yra 
taip žema, kad net kiaušinių 
negalima išvirti. Cripple 
Creek’e Col.. apie 10,000 pe
rlų augščiau jūrių paviršio, 
reikia apie dvi valar.di il
giau virinti bulves, negu 
kad Bostone.

Kaikada yra labai paran
ku virinti skysčių prie že
miausios tenųieraturos. kaip 
galima. Paveikslan, vanduo 
nuvirinama iš sirapo ir iš 
pieno vadinamose Tuštu
mos skauradose,” kurios 
yra niekas ' daugiau, kaip 
tik tam tikri uždaryti kati
lėliai, iš kuriu bent dalis oro 
išpumpota. Prie atmosfe
rų-: spaudimo, suprantama, 
vanduo verda prie 70 laips
niu C. ir palieka kruopėtą 
cukrų ir sutirštintą pieną 
nuo virimo liuosais, reiškia 
jų neišvirina.

Algirdas Margeris.

| Pirma duosime kitą viri- 
, atpasa

kosime čia šiokį bandymą:
Paimkime apvaliu dugnu 

bonką ir pripildykime ją pu
siau vandeniu. Uždarykime 
ją kamščiu, kuris turi tris 
skyles. I vieną skylę įstatyki 
rne termometrą, į kitą — 
manometrą (U-pavidalo 
stiklo dūdelę, dalinai pripil
dyta gyvuoju sidabru), o į 
itrečią — atvirą stiklo dude- 
ilę. kuria galėtų išeiti garas. 
Iš pat pradžios. kaip tik 
vanduo pradės kaisti, oras, 
kuris yra tarpinamas van
denyje, pradės kilti Į pavir
šių mažais burbuliukais. 
Prie dugno stiklinės taipgi 
rasidaro garo burbuliukai, 
bet jie sprogsta, žinoma, su- 
simušdami su augštesniais 
ir vėsesniais vandens sluog
čiais; ten jie pranyksta, 
padarydami lyg užimą. Jei
gu tik vanduo nepaliauja
mai yra kaitinamas, tai bur
buliukai vis darosi didesni 
ir, pagaliaus, jie prasimuša 
l?er paviršių. Tada visas 
vanduo smarkiai burbuliuo
ja, mes sakome "verda." Ga
ras. kuris pasidaro bonkoj, 
yra taip jau grynas, per
matomas. kaip ir orasų bet 
kai u tik jįs išsiveržia iš dū
delės ir, pasiekęs šaltesnės 
temperatūros, sutirštėja, jis 
igauna kaip ir miglų išvaiz
da.

Jeigu mes gerai tėmysim 
termometrą, tai patirsime, 
kad kaiu tik vauduo prade- 

. da virti, staiga temometras 

. pasiekia 100 laipsniu C. kar
učio: o paskui pasilieka te
nai ir stovės labai pastoviai.

Suprantama, visą laiką 
. kiauroji triubelė buvo atvi

ra. Pabandykime bent dali- 
, nai tą triubelę uždaryti; 
. čia tuoj pamatysime, kad 

manometras parodys spau
dimo padidėjimą, o termo
metras parodys, kad van
dens temperatūra kįla.

Pagaliaus, galime paimti 
bonką nuo ugnies, ir leisti 
vandeniui atvėsti biskuti. 
Sujungtame kiaurąją dūde
le su aspiratorium, kuris 
-umažins garo spaudimų 
bonkoje- ir pamatysime, kad 
vanduo vėl pradės virti.

Taigi ve, jeigu yra ma
žesnis Į vandens paviršių 
-paudimas, tai vanduo leng
viau verda, .jeigu yra didės- i 
nis, tai vanduo sunkiau ver- < 
ca. Bet kad dar aiškiau ši
tą dalyką atvaizdinus, atpa
sakokime šitokį' mėginimą:

Leiskime, kad apvaliu 
dugnu plėčka pusiau pripil
doma vandeniu ir 
vanduo užvirinama. Paviri
nama iki atsiranda gerokai 
garų ir jie išstumia visą orą 
laukan. Tada bonką užkimš
tam guminiu kamščiu, atit
raukime nuo ugnies ir aj>- 
\erskim. Temperatūra luo- 
iaus nupuls žemiau virimo 
laipsnio. Bet jeigu tik už
pilsime šalto vandens ant 
l»onkos, tai vanduo vėl pra
dės smagiai virti. Nustojus 
šalta vandeni pilti, virimas 
apsistoja. Tai galima pakar
poti net kelis kartus ir vis su 
tokiomis išvadomis.

Ką tai reiškia? Šalto van
dens ant bonkos pilant, be- 
abejo, esantis bonkoje garas 
sutirštėja; gi sutirštėjus ga- politikos: iš vienos pusės jie 
rui, susimažina ir spaudi- siundo tas šalis su Rusija 
mas Į vandens paviršių; to- kariauti, iš kitos vėl pusės 
dėl vanduo verda kad ir prie nuima nuo Rusijos blokadą 
žemesnės temperatūros, ne- ir pradeda tenai daryti biz
nu 100 laipsnių C. ni.

paskui

Baltijos šalis negali sup
rasti sąjungininkų suktos

i

Italija grūmoja jugo-sla-

KARĖS STOVIS ISPA
NIJOJ.

Ispanijoj, Santandero 
apieilnkėj, kur darbininkai 
apskelbė streiką ir prasidė
jo susirėmimai, valdžia ive-

Iš viso 52,500 auks. dė karės stovi.
Paduoti čia skaitmens turi 

tik pavyzdžio reikšmės. Ga
lima viską pigiau arba bran- vams karės apskelbimu.

i
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LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje:
Mėtoms ........................... $2.00
Pusei metų ............i.... $1.25..

Kanadoj ir Užrubežiuose: 
Mėtoms .........................
Pusei metų .................
Su visokiais reikalais 

piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

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

$3.00
$1.50 

atsikrri •

True translation fiieu with the post- 
master at Boston. Mass. on Februavy 
25, 1920 as reųuired by the Act o f 
October 6, 1917.

BALTUOS VALSTYBES 
NESUPRANTA ALIANTU
BLOKADOS NUĖMIMAS 

—TIKRAS GALVOSŪKIS.
Gali būt politiškai ”triksas” 
ir pasibaigti kaip Prinkipo 

”konfcrencija.”
Bostoniškio ”Heraldo” 

korespondentas, Walter Du- 
ranty, telegrafuoja iš Ry
gos, kad sąjungininkų poli
tika pridariusi Pabaltijos 
valstybėms didžiausio gal- 
vasukio.

Pavvdžiui, ką gali reikšti 
Anglijos pasiūlymas nuimti 
Rusijos blokadą ir pradėti 
bent apribotą prekybą su 
sovietų Rusija?

Baltijos valstybėms tas 
dabar yra dienos klausimu, 
sako korespondentas. Dau
gelis žmonių, ypatingai tir
pė tų, kurie norėtų kuogrei- 
čiausia atnaujinti Rygos, 
IJepojaus’ Revelio ir Hei- 
sinforso prekybą, mano, jog 
šitas sąjungininkų žingsni' 
veda' prie pilno atnaujinimo 
nrekvbos santikių ir taikos 
su sovietų Rusija. Išroao, 
kad toks pat Įspūdis yra ir 
pas Rusijos bolševikus, ku
riems ta prekyba reišika gy
vybę. Gali bpti ir taip, te-; 
čiaus tam, kam yra žinomas 
nevien Rusijos padėjimas, 
l>et ir sąjungininkų politikos 
suktumas, turi kilti neišven
giamų abejonių.

Gali būt tris pienai.
Paskelbtam sumanyme 

nuimti Rusijos blokadą gali 
būt paslėpti tris pienai: Vie
nas, čia gali būt L’oyd Geor- 
ge’o politiškas manievras 
sustiprinti savo poziciją, 
nes jo koalicija subirėjo ir 
turbut prisieis tverti naują 
partiją, kuriai bus reikalin
gas žmonių nutarimas. Jei
gu šitas spėjimas vra teisin
gas, tai tas ”nuėmimas” blo
kados ir projektuojama pre
kyba, su sovietų Rusija nu
mirs, taip kaip numirė negi
musi Prinkipo "konferenci
ja,” bet Anglijos premjeras 
tuomet galės pasakyti dar
bininkams ir liberalams, ku
rie reikalauja taikos su so
vietu Rusija, jog jis bandęs 
susitaikyt ramiu budu, bet 
kad tas bandymas nepavy
kęs dėl bolševikų pozicijos 

kitokios

už bolševikus, o antroji jei 
ne stipresnė, tai ir nemen
kesnė už juos.

Pereito rugpjūčio ar rug
sėjo mėnesi korespondentas 
patyręs iš franeuzų finansi
nių šaltinių, kurie esą labai 
gerai informuojami Rusijos 
dalykuose, jog tas netikėtai 
smarkus pakilimas Rusijos, 
akcijų ant franeuzų biržos
buvo iššauktas viltimi, kadį 
greitu ’aiku šitos dvi parti-į 
jos bolševikus nuvers ir j 
draugiški pasaulio santikiai! 
su Rusija vėl bos atnaujinti. 
Ir žmogus, kuris tai sakė, 
pridūrė, jog didžiausis šitai 
vilčiai pavojus 

i Denikino 
sekimai, 
būt. kad 
rinti tas 
ja ir 
prekybą su Rusijos 
Iteracijomis, kurias ji manė 
esant tų partijų kontrolėje.

Žmonės, kurie pažįsta Ru
sijos gyvenimą, arba kurie 
nesenai iš tenai atvyko, sa
ko, jog ūkininkų kooperaci- 
ios. kuriose darbuojasi dau- 
igausia socialrevoliucionie- 
riai, nuolatos yra bolševikų 
persekiojamos ir sudaro 
stipriausią palitinę opozici
ją (priešingą esančiai val
džiai. spėką). Todėl' mano
ma, kad šitas Anglijos su
manymas nuimti Rusijos 
blokadą ir pradėti su koope
racijomis prekybą buvo nie
kas daugiau, kaip tik gudrus 
pienas sustiprinti opoziciją 
ir tuo budu nuversti bolševi
ku va džią iš vidaus.

šita teorija labai panaši i 
teisvbą, nes iki šiol sąjungi

ni inkų politika ištiesų buvo 
labai negudri, tečiaus ir ši
tas pienas vargiai nusiseks, 
nes kaip dabar pasirodo, be
veik visos Rusijos koopera
cijos yra necionalizuotos, 

kon’.’sani 
Sajungi-

esą nauji 
ir. Judeničo pasi- 
Todel labai gali 
norėdama sustip- 
partijas Angli- 

sumanė pradėti 
koc-

Pajieškau pažįstamą giminaičių Keik: I nga mergina ar našlė
2 i ’ . i šeimynišką gy-

............. . _ . _ ^(venimą. Atsišaukite tuojaus. (9)
A<1. Kamiskas

607 Mantogan st., Rockford. II).

PAJIEŠKAU UEUVEJE J ievos Į ---------------- ------------ „--------- . ....... ......
Berenienės ir jos vaikų Adomo ir*Kew Yorke bei Brooklvne; iš Užuguo- ; iki 35 metų* vesti 
Jievos. \ isi Kauno eub.. Telšių mies-; .. .... . , —' . : venima. Atsišaukite(o. Jų tėvas Francišsus Berenis, tapo V1,n'aus «ub- Twk'* GjAC' 
ožmuštos. Todėl kas apie juos žinotų; liautieji virš minėtuose miestuose at-! 
malonėkit pranešti arba pats lai 
sišaukia ant sekančio <adreso:

Adolfus Cingis
1536 E. 34th st., Cleveland, Oiiio.

at- ’.‘•išaukite.
(8) Į P. M. šalomskas

455 Grand st., Brooklyn, N. Y.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

arba našlės tarp 17—22 m., be skir
tumo tikėjimo. Aš esu 24 metų vai
kinas. Meldžiu atsišaukti. (!

Edward F. Peterson,
Bos 81 Sta B. Toledo, Ohio.

Pajieškau brolio Antano Gaivanaus- 
kio, Čedasų parapijos, 1‘avižionių 
kaimo. Atsišaukite, nes yra 
reikalas.

J. Galvanauskas
Bos 541 sta. 12, Latvrence,

Pajieškau švogerio Vincento Jura 
mino, Kauno gub., Šiaulių apskr., 
i.ulės parap., Kirkliukų sodž. Taipgi 
luozo Getą b is ir Juozo Leistrimo, vi
si gyveno Chicagoj. Meldžiu jų pačių
ar kas žino pranešti. (5)

Antanas Kibartas
117 Granite st., So. Boston. Mass.

svarbus 
(») Pajieškau apsivedimui merginos, 

: nuo 20 iki 25 metų, b» skirtumo ti
kėjimo. Aš ešu 27 metų. Platesnes 
žinias suteiksiu per laiškų. Prisiųski
te paveikslėlį. (8)

’ A. J. Jackson
. 308 Halscy st., Portland, Ore.

Pervežims vino Tono kainuoja 
mažiau negu centą už mylią 

Tavorinių traukinių pabrangimas labai 
mažai reiškia prie pabrangimo gyvenimo. 
Kitos priežastis, kaip tai karė, privertė iš
mesti dolerius pragyvenimui, kuomet tavo
rinių traukiniu kaštai padengiami centais.

Aktuališki kaštai pervežimo vieno 
tono kainuoja žsimau vieno cento. 
Eilė vyriškų drapanų, kurie paisi- 
Kiuodavo už $30;00 prieš karę ba
davo pervežama 2,265 mylias ge
ležinkeliu iš Chicagos i L03 Ange
les už 16’ b centų.
Dabar pervežimas apsieina 22 cen 
tus, ta pati drapana parsiduoda 
už $50.

Ei’ė drapanų pakilo 
Pervižtanas g: pakilo 
Kiti trąnsportacijos 
tiems, Ii 
vilnonai 
drapanos rubsiuviams, o kitu 
iškaščių siekia suvis mažą nuošimtį.

Batai už $10 parsiduoda, ’io 
pervežimas iš Naujos Anglijos iš
dirbėtų i Floridą f t eitu apsieina 
5 ir du trečdalių cento, tik vienu 
centu brangiau, negu buvo prieš 
karę.
Už mėsą rokuojama tik dvi trečios 
dalis cento už svarą iš Chicagos i 
New York’ą.
Amerikos tavorinių traukinių per
vežimui tavorų kainos žemiausios 
visame pasaulyje.

Šitas apskelbimas yra išleistas per Asscciation 
of Railivap Executives.

Tie kurie reikalauja platesnių informacijų kas link gelž- 
kclių padėjimo, gali gauti literatūros, sū tam-tikra:s paaiš
kinimais. Rašykite pas The Association of Kaiiway Ex ■- 
eutives, 61 Broadway. New York.

Pajieškau Kazipiieio Žebelio, Ra
seinių apskričio, Tauragės parapijos. 
Meldž;u atsisaukt: ar kas z:nantb 

reikalas iš 
(8)

pranešti. 
Lietuvos.

Tauraj 
ar 

Yra svarbus

Pajieškau draugo Severo-; Lipatto, 
• imliau gyveno Painsdale, Mivh. Gir

dėjau, kad buvo išsiųstas į Franciją 
-u Suv. Valst. kariutnene. Malonėkit 
atsišaukti, ar kas žino praneškit, >iž 
ką busiu dėkingas. • (8)

Petras Maskevich
Index Galena, Index, Wash.

Pajieškau brolio Stanislovo Shibor- 
:o. paeina iš Kauno gub., Panevč- 
io apskričio, PušaJotis parapijos, 

•iičiunų sodžiaus. Meld.iu atsisaukt: 
ir kas ž'note praneškite. (S)

J. S:bor
15 N. Broad st., IVnns Grove, N. J.

Mass.

Pajieškau Antano Šidlausko, Gilvy- 
ėių kaimo, Kurtavėnų parapijos, Šiau
lių apskričio. 12 metų atgal gyveno 
Bostone. Bukite malonus atsišaukti 
arba kas žinote pranešti. Yra svaraus 
reikalas iš Lietuvos.

Povilas Y'ocas
P. O. Box 124, Waltham, Mass.

Pajieškau pusbrolio Jono Doveikos, 
gyveno Seatlle, \Vash. Seredžiaus 
iiiiest.. Kauno rėti. Turiu svarbų 
reikalą iš Lietuvos. Meldžiu atsišauk
ti ar kas žinote praneškite.

Adolf Bagdonas
144 Flushing avė., Brooklyn, N. Y.

i

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarp 25—30 metų. Aš esu 33 metų. 
Platesnių žinių meldžiu kreiptis lai
šku. (8

Bos 84,
P. S.

Glen Jejin. W. Va.

I

i

Pajieškau apsivedimui
arba našlės, nuo 19 iki 3 
esu 29 metų. Su pirmu laišku prisiųs
kite paveikslėlį.

J. Kilnu
806 E. Washington st., 

Springfield, 111.

ant 2:> dolerių. 
vos 5’^ centu, 
kaštai, nueina

urie išdirbiniais užsiima - 
neša pe'r.ą fabrikantams, 

o kitu dalis 
mažą

vi.nzo vra 
arb? bolševikų 
kontroliuojamos, 
ninkai jau ir sako, kad Le
ninas juos "apgavęs.” kad 
^u kooueracijomis jie jau 
negalėsią prekybos vesti.

Trečia hvpotėza yra to
kia. kad ”Viliugingas Albio
nas” (taip yra vadinama 
Ansdija) užbėgo savo talki
ninkams už. akiu, kad pag
robus sau liūto dali iš Rusi- 
io'' pramonės*

šitokiais motyvais Balti
jos diplomatai aiškina Ang
inos sumanymą nuimti Ru
sijos blokadą — Anglijos 
tas sumanymas dėlto, kad, - 
nors jis buvo paskelbtas su įp° yis? pasauli platinas bol- 
vvriausios sąjungininkų ta- ’ ... - . . -

POPIEŽIAUS ŽANDARAI 
NORI STREIKUOT.

r

GALICIJOJ SIAUČIA 
ŠILTINĖ.

----------- į Sulvg Maskvos žinių, Ga-
Popiežiaus užlaikomi žan- iicijoj siaučia šiltinė. Liga 

darai, prie Vatikano rūmų i esanti taip įsigalėjus, kad 
pareikalavo daugiau algos; kaikuriuose * kaimuose iš- 
ir nuėmimo uždėto ant jų naikinusi visus gyventojus, 
senbernystes pažado. Mat,1 
iki šiol Įstodami popiežiaus 
tarnyštėn žandarai buvo 
verčiami pasižadėti nevesti 
pačių. Bet dabar, kuomet

Pajieškojimai

I

ševizmas, šventojo tėvo sar-
rvbos antsnauda, originaliai gybiniai pradėjo kelti 
iisai išėjo iš Anglijos. Tai ’ T’"
Llovd George’o ”sk.vmas,” ir 
kokiais tikslais jis buvo pa
darytas. kol kas sunku tik
rai pasakyti.

revoliuciją.’' Jie tiesiog pa
sakė, kad jeigu jų reikalavi
mai nebus išpildyti, jie tuo- 
iaus apskelbs popiežiau^ 
dvare streiką.

Pajieškau Antano Siundžio, Dau- 
;orių sodžiaus, Tauragnių parappijos 
čauno gub. Jūsų tėvai ir brolis mirė, 
taipgi daug svarbių dalykų turiu 
ums pranešti. Atsišaukta arba kas 
i žinote praneškite.

J. U Libby
»ox 117

(11)
Westbrcok, Me.

Pajieškau Povilo Žiedelio, Kirklių 
ainio. Biržų para gyveno Buenos Ai- 
es. Argentina. Meldžiu atsišaukti, 
io tėvai ir brolis vra mirę. Lietuvoj. 

P. Shukvs IR)
:220 Colloivhill st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau’ pusseserių (Mėses ir Vik- 
' rijos Naviskaičių, Šiaulių apskričio, 
ialtinčnų 
a ūkti.

112 Ar:

parapijos. Meldžiu atsi 
(«)

J. Arbučauskas
nory st., Cincinati, Ohįo.

Pajieškau brolio Jono Yakonio, ku
ris mane da nežino, jog aš Amerikoj, 
jau 15 metų kaip šioje šalyje gyvena, 
apie Pittston, Pa. ir myli lošti kozyro- 
mis. Kas apie jį žino malonėkit pra
nešti, ar jis pats lai atsišaukia. (10) 

Aleks. Y'akoms
412 W. 3-rd st., * Chester, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 22 metų. Aš esu 23 metų. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku. At- 
-išaukdamos prisiųskite paveikslą.

P. B. (8
205 Cardoni avė., Deiroit, Mich.

Pajieškau brolio Baltramiejaus Paš- 
konio, 30 metų kaip Amerikoje, gyve
no New Yorke; Vilniaus rėdybos, Tra- 

■ ų apskričio. .Miguicionių kaimo. Jis 
pats lai atsišaukia 
praneškite.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
.arp 19—22 m. Turi būti laisvų pa
žiūrų ir maž-daug prasilavinusi, pa- 
iori. mokanti angliškai ir mylinti 

.šeimynišką gyvenimą. Atsišaukite, 
orisiųsdamos paveikslą.

P. J. U
414 Franklin St..

Philadelphia, Pa.

ir kas ii žinote,
(9)

Joe
ĮSOChurch st.,

Paškonis
Loveli, Mass.

Pajieškau Miko Galansio, Šiaulių 
apskr., Laižuvos miestelio. Taipgi ir 
giminių. Atsišaukite.

Antanina Galonsaite
1103 12 avė., So. Seatlle, Wash.

Pajieškau pažįstamų: Prano Ki- 
įanto, Juozo Valevičiaus ir Veroni- 

•os Bvtkiutės. Vis: Lukšių miesteli'!, 
iuvalkų rėdybos. (10) j

Ant. Gaižauckas
518 Grand st.. Brooklyn. N. 5 .

Pajieškau brolio I’rano Rumbilo,, 
Meškuičių miest., Šiaulių apskričio., 
Meldžiu atsišaukti.

J. Ruinbila
I 104 Grove st., Ansonia, Conn. jI

Pajieškau Antano ir Jono, Suva'kąĮ 
:t:b.. ir pavieto. Gyveno \V. Croydon,' 
Anglijoje. Meldžiu atsišaukti ar pa- 
įstamis pranešti. (9)

Kazimieras Gumauskas
15 Zinov/ st., Hamtramck, Mich.

mir- 
maži 
(uy

Pajieškau Vinco Samulio, pirmiau 
gyveno YVaterburv, Conn. Aš sugrįžęs 
jo neradau: jo moteris guli ant 
iies patalo. Lieka fomvčiai ir 
vaikai. Parašykit ką daryti ?

! Mat. Mališauskas
Pajieškau Benedikto Baledinskin. 797 Bank st., Bos 77 

ą veno Canadoj, Vinco Šulinskio iš Waterbury, Conn.
Suvalkų rėdybos, gyveno Jlostreai,
’anada, ir Petronėlės Variliavičiutės.

'•įsu meldžiu atsišaukti, ar žinančių 
pranešti. (10)

Pr. Balsevičia
Bos 171. \Vi!lant Ont.. Canada.

Pajiešl au s.’sers Onos Varatinskiu- 
tės, ji iš Lietuvos atvažiavo pas Ma- 
ijona Valunčiutę į Baitimore ir ten 
ryveno. Kur ji randasi dabar, neži
nau. Malonėkite atsišaukti ar t as ją 
žinote nraneškite. Y'ra svarbus reika- 
as. ' * (9)

Ant. Varatir.skiute
Dunham Park, So Boston, Ma: •S.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arp 18—19 metų amžiaus.-As esu 21 

motų vaikinas. Su pirmu laišku mel- 
iziu paveikslėlio. (8

C. A. G.
1529 10-th st., Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
įuo 20 iki 30 metų, be skirtumo tikė
jimo. Aš esu ”0 metų. Platesnes ži- 
aias suteiksiu laišku. Prisiųskite pa- 
eikslčlį. (I

P. C. Jackson
308 Halscy st., Portland,'Ore.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ir našlės, nuo 25 iki 30 metų, mokan
čios rašyti. Aš esu 36 m. batų dirbė
jas. Meldžiu atsišaukti, prisiunčiant 
>aveikslėlį. Atsakymą duosiu kiek- 
veinai. (10)

Mr. Adams A. Grigaliūnas
61 North Plcasant St., 

Kenoslia, Wis.

Pajieškau Kazimiero Bardauskio, 
Kauno rėd., Ilgužių valsčiaus. Palėpio 
kaimo. Aš manau važiuot Lietuvon, 
lodei norėčiau susirašyti. Atsišaukta.

, Juozas Baldauskas
604 Harrison St., (9)

Springfield, Ohio.

PARSIDUODA FARMA. 16<> ake
lių. Dirbamos žemės yra 36 akerių. 
Stuba. barnė ir . steibelis nauji. Taip
gi vra srvvulin. 
lių '$5,000. De! 
luodame remia.

PETFR
R. 1,

Už $(>.iH,0. be gyvu- 
išbandymo 1 metus

SAMOULIS 
Irons, Mich.

I

PARSIDUODA DUONOS KEP
TUVĖ su visais įrengimais dėl duo
nos ir keikt: kepimo, išdirbta per 17 
metų. Biznis -eina gerai. Nusipirkę 
nesigailėsite. Kreipkitės pas: 

JOSEPH BUZAK (KU
ISI Chesnut st., Lawrcn.cc, Mass.

Paj:eškau moters Magde'enos Dru- .1 
tienės, 20 metų kaip ji nue 
prasišalino. Meldžiu atsišaukti 
tinentis pranešti.

Andrius Drūtas
157 North st., Mincrsviile,

manęs
ar ji

(8)

Pajieškau brolio Stasio Radaucko, 
Rudūnu kairio. Mariampolės apskr.. 
gyveno Pennsilvanijos valstijoj, pas
kui pasidavę S. V. armijon ir, turbut, 
buvo Francuzijoj. Jis pats ar kas apie 

žino malonėkit pranešt.
Juozas Radauckas

844 Bank St.. VVaterbury, Conn.

atkaklumo — ar 
priežasties, kokia jam ge
riau tiks — todėl dabar jau 
nieko daugiau nelieką dary
ti. kaip tik imtis spėkos prie
monių. kokių reikalauja jo 
talkininkė Prancūzija.

Kita teorija gali būt to
kia, kad Anglija toliaus nu
mato dalykus per bolševikų 
siena, negu kokia kita val
stybė. Kad pilnai išaiškinus, 
ką tai reiškia, reikėtų’ ilga 
strai|>sni parašyti, bet trum
pai pasakius, mintis yra to
kia, kad Anglija turi pama
to manyti, jog Mševikai 
Rusijoj nebus tokie stiprus 
ramybės metu, kaip jie yra 
karės metu. Nėra abejonės, 
kad reakcinių armijų spau
dimas buvo vyriausis bolše
vikų kozvras, kurio pagal
ba jie galėjo gauti pilną pa
ramą kitų dviejų dabar di
delių partijų Rusijoj — so- 
cialrevoliucionierių, kuriuos 
sudaro ūkininkai, ir menše
vikų. kurių spėkos susideda 
daugiausia iš miestų prole
tariato. Pirmoji partija da
bar yra daug skaitlingesnė proto.

AVATERBURY, CONN. 
Pranešimas.

Kovo 7 d., 9:30 vai. ryto 
bus LDLD. 28tos kuopds su
sirinkimas po No. 103 Green 
st.

Visi nariai prašomi būti
nai pribūti paskirtu laiku, 
nes turime svarbių reikalų 
aptarti.

Šitame surisinkirųe ir nau- 
iĮ nariai bus priimami, todėl 
kas nori prisirašyti prie 
Lietuvių Darbininkų «Lite- 
i aturos Draugijos ir gauti 
geru knygų, taip-pat gali 
ateiti.

Org. P. Plečkaitis.

Pajieškau Petro Milio, Kauno gub., 
Vilkmergės pav, Užpuolių miestelio. 
Turiu svarbų reikalą, jis pa; lai at
sišaukia arba žinantieji malonėkit 
pranešti. (8)

M. Gaputis
138 Silver st.. So. Boston, Mass. 

į--------------------------------------------------——
Pajieškau pusbrolio Jono Bankauc- 

o, Luknėnų kaimo. Alytau.- parap., 
Suvalkų gub. Si kiu su juo gyvenova 
Plymonth, Pa. Meldžiu atsišaukti, ar 
:i žlnaatos pranešti. (8)

Ant Bankaurkas
357 Salsburg St.. Plymonth. Pa.

Pa. i
------- i

Pajieškau brolio Ignaco Aukčiuno. 
ryvėno Pittsburge. ..Malonėkite atsi
sukti ar kas žinote praneškite.

Ona Maziliauskienė •
1817 S. Lee st., Philadelphia, Pa.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo 29 iki "7 metą, be skirtumo ti
kėjimo. Norinti apsivesti atsišauki
te. (9)

W. Z.
2210 Sarab st.. Pittsburgh. Pa.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, 
Panevėžio apski*.. Naujamiesčio mies
telio. Meldžiu atsišaukti.

A. Račkauskas
179 E. Main st., Amsterdam, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
.-‘i-ba našlės. Aš esu 10 metų. Norė
čiau laimingai senatvę užbaigti. (9) 

Juozas Pilipaitis
1295 E. 20-th st., Cleveland, Ohio.

MALONĖKITE SUTEIK INFOR
MACIJŲ.

"Keleivio” skaitytojai, kurie žino
te kaip valo drabužius, tain vadinant 
Drv Cleaning. malonėkite paaišiknti, 
k’.kie įrankiai būtinai reikalingi ir 
kokia vieta tam darbui reikalinga.

M. ARMINAS
2720 So. tVashinrtan avė.. 

Saginaw, Mich.

REIKALINGI AGENTAI
Rinkimui apgarsinimų ir antrašų. 

Atsišaukite tik tokie, kurie galėtų 
duoti paliudijimą kur dirbo už agen
tą. Kitokiems nėr atsakymo. ( 

STRUPAS AND CO.
92 Warvick st., Newark. N. J.

PAŠALPOS SIUNTINIAI NU
EIS I LIETUVĄ BE JOKIŲ 

.. KLIŪČIŲ.
Pašalpos siutimai siunčiami 

per musu Bendrovę nueis i Lie
tuvą, nes mes pilnai apdraudžia- 
me (inšiuriname). Mes apdrau- 
draudžiame visus siuntinius nuo 
musų sklado iki arčiausiai gele
žinkelio stočiai Lietuvoje, kur at 
siėmėjas gyvena. Apdraudžia- 
me nuo ugnies, sugedimo tavoro, 
pavogimo, paskandinimo laivo ir' 
kariškų periškadų. Mes aplaikc 
baksusK persiuntimo ir apdrau- 
dos lėšas, išduodame pakvitavo- 
nę su pilniausia apdraudos gva 
rancija. Taigi, jūsų siuntiniai 
būtinai taps persiųsti arba gau
site pinigus atgal jeigu kas atsi
tiktų. Taigi, siųskite paęellrą 
savo broliams ir gentims Lietu
voje, nes jie reikalauja drabu
žių, avalo, maisto ir kitokių gy
venimui reikmenių. Dabar jau 
įtaigiame pildyti laivą, kuris iš
plauks Į Lietuvą trumpame lai
ke. Dėl platesnių informacijų 
rašykite į Lietuviškai-Tarptau- 
tišką Prekybos ir Pramonės Ben
drovę, įdėdami už du centu mar-

(9)

Pajieškau brolio Alfonso SoStono. 
Teisių apskričio. Pada’oinių kaimo. 
Paskut'ni nuo jo laiškų gavau 9 me- 
ai atgal iš Buenos Aires Argentina, 
lis pats, ar kas apie ji žino, praneš
kite. (8)

Pajieškau pusbrolio Br. Meilūno, 
Dainių sodžiaus, Bogoslaviškių parap. 
Kas apie jį žino amomalonėkite pra
nešti, arba jis pats lai atsišaukia. (9) 

Jonas Zagrackas
390 At’nens st., So. Boston, Mass.

'Pajieškau. apsivedimui našlės arba 
suaugusios merginos, tarp 15- -5t< 
metu, kur: butai be vaikų, arba, kad 

su vienu vaiku. Sutinkančios gy
venti ant ūkės. Atsišaukite. <9) 

P. Jovaišas
l?ox 73, McNaughton, Wis.

Antanas SaKon
36 4 Kensinprton avė., Chica^o, III.

Paj ieškau brolion Antano Matulio. 
Kauno gub., Vilkmergės apskr.. Del
tuvos parap.. Kalvelių kaime. Seiliau 
-yveno Philadelphia. Pa. Kas apie 
•i žino malonėkite pranešti arba pats 
ai atsišaukia. (8)

Julius Matuli '
363 Portland st., Cambridgc, Mass.

Pajieškau draugo Aleksandro Pct- 
aiėio. gyveno Chicagoj. dabar neži 
:au. Malonėkite 
-va: bus reikalas.

Vincas
236 Front st..

atsišaukti, nes yra
(8)

Pajieškau švogerio Antano Skučio, 
Pakeklio kaimo, Veiverių parapijos. 
Meldžiu atsišaukti.

Antanas Martinaitis
33 Wasbington avė.,

Torrington, Conn.

Pajieškau Antano Latožo, garsėjau 
j;s gyveno Detroite. Kas apie jį žino, 
teiksis man pranešti.

I’. M. Buslaviči.i
ngs st., Cambridgc, Mass.36 Ha?

Pajieškau apsivedimui 
nuo 18 iki 2J metų. Aš esu 
vaikinas. Mcldižu atsišaukti 
:an'; nuveiksią.

T. R.
797 Bank st., Box 108.

Waterbury, Conr

merginos,
21 metu 
prisiun- 

(9:

Naujos Knygos
Kas tai yra religija? Knyga, nu

rodanti religijos atsiradimą ir jos 
veikimą nuo pat pirmpradinio žmo
gaus iki musų dienų. I.abai svarbi 
knyga. Kaina 81.50 audimo kietais 
apdarais .*2.00.

Inkvizicija su paveikslais 81.00. 
Audimo kietais apdarais £1.25.
Lietuvos ašaros. Kariškų dainų 

rinkinys 35e.
Išmintingas 

drama 35c.
Pardavikams 

ant visų mano 
knygų kataliogo.

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

Natanas, 5 veismų

duodu dideli uždarbį 
knygų. Reikalaukite

(7

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 28 metų. Aš esu 24 metų, 
turiu gerą darbą. Atsišaukite, atsri 
kym:« duosiu kiekvienai. (0,

A. G.
1011 So. Main st, Rockford, Ilf.

PARĖJĖS Iš BAŽNYČIOS
UŽMUŠĖ MOTERJ.

l’rovidcnce pereitą nedėl- 
ideni buvo šitoks atsitiki
mas. Tūlas Tresher, 47 me
tu vyras, nušovė moterį 
Harrietą Holand, su kuria 
jisai gyveno per 14 mėnesių, 
uaskui peršovė 11 metų am
žiaus savo dukterį, o ant ga
lo ir pats nusižudė. Visi tris 
iie buvo bažnyčioje ir kaip u 
tik parėio namo jau priėmė-'^ ’

mas bažnyčioj jis išėjo iš' CORPORATION, Ine.
j 13—21 Park Row. .New York.

Pajieškau broliu Bronio. S. ir Bra
so Kazlauskų, apie du metai gyveno 
Superior. Wyo. Jie palįs ar kas žiuo- 
c praneškite. Turiu su jais reikalu

Mrs M. Kazlow (8)
76 Margjn SL. Haverhill, Mass.

Pajieškau pusbrolio Stan. Pušcnio, 
Krinčėnų parapijos. Komelių kaimo. 
Meldžįi atsišaukti.

Elzbieta Bacevičiūtė
26 N. Bridge st.. Patcrson, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
::l‘ba našles nuo 21 iki 28 motų, my
linčios taikų gyvenimą ir kuri sutik
iu civiliškai apsivesti. Aš esu 28 m. 
Atsišaukite. (9>

A. Valar.gelis
12 < n.ly sL, Amsterdam, N. Y.

Pajieškau Jurgio Scmukaičio ir Vi- 
imo Bukšnaičio. Abu Suvalkų rčciy- 
’ios. Turiu svarb’i reikalą, atsišaukit.

Juozas Scmukaitis (8)
27 Pine st., Bangor, Me.

Pajieškau Juozapo Tomkaus, Kauno 
gub., Papilės parapijos. Gyveno Fhila- 
delphia. Pa. 
Balkauskienės 
kaus ir Julės 
k it atsišaukti.

Julė Balkauskaitė
36 Ficld st., Roxbury, Mass.

Insurar.ee Pranciškos 
yra ant Juozo Tom 
Balkauskaitės. Malonė- 

(9)

Pajieškau Stepono Dorėlos iš Ka
varsko miestelio. Jis pats lai atsišau
kia ar kas ii žinote praneškite. Taipgi 
ir kitų pažįstamų. (9)

Jonas Galvonas
726 E. 6th st.. Chester. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kuri mylėtų ratui gyvenimą; nuo 18 
iki 25 metu. Aš esu 25 metų. Meldžiu 
atsišaukti prisiunčiant paveikslėlį. 
Atsakymą duosiu kiekvienai ir reika
laujant paveikslus grąžinsiu. (10) 

J. Silvanovich
R. D. 2, Box 29, I’alloppie, Pa.

PATARMĖS MERGINOMS APIE 
LYTIES DALYKI S JAU 

SPAUDIME.
Minėtą knyga parašė M. II. San- 

ger, verte J. Stropu* iš anglų'kalinis. 
Antroj laidoj bus prirengta naudin
gų. naujų patarimų, kokių nebuvo 
pirmoj laidoj. Šiuose patarimuose bus 
parodyta, ką daryti, kad būti sveika 
ir laiminga. Taigiuiotcrįs. kurios dar 
neuzsisakčt laukiamos knygos, tai 
užsisakykite tuoj. Rašykit aiškiai 
įuodyla (ne paišiuku). Išpirkit inoney 
orderį, ar popierinį dolerį įdėkit i 
laišką, užrašę kam ir nuo ko siun
čiama.

F. J. STROPUS
8 Loring St., So. Boston. Mass.

Pajieškau brolio Marcelino :r pusb
rolio Pranciško Masrackių. Abu Š'au- 
lių apskričio. Pašervio parapijos. Ma
lonėkite atsišaukti, ar juos žinantis 
pranešt’. _ *8»

Kotrinn Makrackintė
Calto General Domingo 943 Pineirs 

Buenos Aires. Argentina.

Pajieškau pusbrolio Vincento Bėls- 
kio, 3 metai atgal gyveno Hartforde, 
dabar nežinai’. Malonėkite atsišaukti, 
ar kas ji žinoto parnešk ite.

18 Morris st., liartfcrd. Conn.

i
i

- • — I28 metų. Ats’šaukua-1 
paveikslėlį. (9) 
Berželis

VVindbar, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 m., mylinčios ramų gy
venimą. Aš esu 
mos prisiųskite

John
Bos 532,'

IMSAULIO VAIZDEI.IAI PAVE1K- 
SLĖI.IAI.

Kiekvienas "Keleivio” skaitytojas, 
i kuris prisius savo adresą ir 30e.. tam 
pasiųsime 12 puikių l'asculio Vaizde
lių. kurie yra parinkti iš Anglijos, 
Italijos. Šveicarijos. Suv. Valstijų, 
etc. Reikalaukite pas: (10)

CHAS. URBONAS
912 West 34-th St., Chicago. III.

i Pajieškau apsivedimui merginos 
' ' TTT ——— _ !nuo 20 iki 35 rn., be skirtumo tikėji

Paųeskau Jono Urbono, I.ipbunų A5 cs„ metų vaikinas. Nore 
kaimo, Suvalkų rėdybos. Malonėkite čiav sisipažinti su dora mergina. At 
atsišaukti, arkas žinote parneškite.

J. Urbonas (10)
214 High st.. I-nnivnce. Mass.

toms, kurios prisiu

Montrimas 
lunvrence, Mass. Ii

LAISK \MS POPIEROS.
Popieros dėl laiškų rašymo 

gražiais pasveikinimais ir eilutėmis 
tinkačiomis dabar vartoti ir su dai
liais paveikslėliais ir kvietkimis. Par- 
siduoda 4 tuzinai su konventais už 
i.00. Agentams nuošimtis. Adresuo
kite. (10)

Agent For Keiigiens Goods
P<>x 73. Chieago, 111.

Insurar.ee


Ar
Turit
Hazą
Broli 
ar Seserį?
jeigu turite, tai peržiurėkit jy 
ir persitikrinki!, ar jie švarus.
Sutedę dantįs užnuodija maistą, kurį 
jie valgo, užgauna virškinimą.ir nuo td 
paeina visokios ligos, delei ko motinai 
prisieina daug bėdos panešti. e

Varsas 
“COLGATE” ar.t 

toiletinių dalykų yra kaip 
‘STERLING” ant sidabro.

AŠARA
(Sonetas).

Ar y r’ kas gamtoje tyresnio, 
Už krintantį baltąjį sniegą?

y r" kas ant žemės gražesnio, 
ryte rasotąjį žiedą?

Tai ašaros skurdžių vargdienių. 
Per vystnčius veidus kad bėga. 
Iš alkio ir skausmo šabinių.— 
Tyresnės už baltąjį sniegą.
O akis benamės našlaitės, 
Kad’ ilgesio ašaros rėdą,— 
Y r’ tūkstantį sykių gražesnės 
Už ryte rasotąjį žiedą

Nes rkausmui palietus krutinę, 
širdyje užgimsta kankynė 
Ir siela nelaisvėj vaitoja;
Bet ašaros — alkstančių n 
Ir dvasioj nupujlasių yąisi 
lipiausias žaizdas numazgo

Kainas .j r.

įai kreipiasi 
niau paduotu antrašu.

F. J. Senulis.
Bon 136. E. Pittsburgn, Pa.

True translation filed with the post- ujy žilliU 
master at Boston, Mass. on February .- 
25, 1920 as reųuired by the Act of D1
October 6. 1917.

Delei mokesčių.
(Valdžios paaiškinimas.) j NEGALI IŠGAUTI KAI-

ZERIO.
Sąjungininkai Įteikė 

dien vokiečių atstovui 
sneriui Paryžiuje surašą bu
vusių Vokietijos karvedžių, 
kiniuos jie traukia atsako
mybėn, ir liepė jam tą sura
šą nusiųsti Berlino valdžiai, 
kad ji tuos savo karvedžius 
išduotų. Bet vokiečių atsto
vas I.ersner atsisakė ta su- 

’Mokesčiu vaidininkai Da$-iras4 Berlinan siųsti ir, sug- 
tebėjo, kad" nekurios klaidos; sąžines jį sąjungininkams 
labai tankiai ant tų blankų k’-tgal, atsistatydino nuo sa- 

todel mokesčių vo 2 ^tosu 
išleido šitą pa-
1 • T • Ikas u... 
kad tos

Grąžindami blankas ir pi
nigus už Įplaukų taksas, 
daugelis žmonių padaro to
kių mažų klaidų, kad blan
ką prisieina siųsti jiems at
gal pataisymui, tuo tarpu 
laikas užsivelka ir blanka* 
nespėja iki 15 kovo ateiti, o; 
iki to laiko įlankai nesug-i 
rįžus, valdžia uždeda baus-; 
me. ■

Mokesčių vaidininkai imis-j

4anti.s Vengkit dantų ligų. Eikit aptieken ir 
reikalaukit Cdgate’s. Pasidėkite tai 
kur prausiatės ir mokinkit vaikus kas 
rytas ir vakaras šveisti jų dantis su 
atgaivinančiai skaniu

CpLGftTE’S’RtBBON DE^LCREBM
■GERI DANTIS” COLGATE & CO. “GERA SVEIKATA”

REIKALAUKIT COLGATE’S ŠIANDIEN

aria
te r-

atsikartoja, 
kolektorius 
aiškinimą, 
n ai atlikti, 
nesikartotų.

jje:_
čekiu reikia

ų blankų!

reikia buti-
klaidos

pasira
syti.

Ant 
švti.

Ant 
siekti.

Mokesčių kartais būna 
Įdėta mažiau, negu reikia.

Parašyta suma kartais 
nesutinka su kitomis skait
linėmis.

Mokestis turi būt prisiųs
ta kartu su mokesčių blan
ką.

Čekius ar money orderius 
reikia rašyti vardu ”Collec- 
tor of Internal Revenue.”

Pašto ženkleliai nepri
imami. Mokesti reikia siųs
ti pinigais, čekiais arba mo
ney orderiais.

Šitie mokesčiai renkami 
už įplaukas.

No. 285A.

blankų reikia

MIRE V. LAPINSKAS.
Vasario 9 dieną East Pitt- 

sburghe pasimirė veiklus ir 
visų mylimas, kaipo kovoto
jas už geresnę žmonijos 
ateiti, V. Lapinskas, palik
damas broli K. Lapinską 
Amerikoje, brolius, seseris 
ir seną tėveli Lietuvoj.

Velionis priklausė kelioms 
progresyvėms vietos orga
nizacijoms, pasistačiusioms 

i-au tiksią šviesti darbinin
kus ir organizuoti juos ko
von už socializmo idealus.

Nelaboji mirtis ištraukė 
ji iš musų tarpo pačioj gra
žiausioj ja un.vstėj. Mirė 
pergyvenęs vos 25 metus 
amžiaus.

Jis tapo palaidotas gra
žiai be jokių bažnytinių ce
remonijų. lydimas i amžiną 
pasilsi daugelio draugu. 
Draugijos taipgi atidavė ve
lioniui paskutini savo patar
navimą. Tos nupirko du pui
kiu gėlių vainiku.

Velionis paėjo iš Vilniaus 
rėdytos, Trakų apskričio. 
Kruonio valsčiaus, Kleboniš
kių kaimo.

Giminės ir pažįstami, no
rėdami apie velionį plates-

Farmos! Farmos!
............................... . . iNėra visoj Amerikoj tokios dideles 

lietuvių kolonijos, kaip čia. Fountain j 
miestas yra centras lietuvių koloni-j 
jos. Čia jau yra nusipirkę suvirsi 
400 lietuvių i'artnas. Aš da turiu "2 
Jarmas pardavimai su puikiausiais, 
uudinkais ir dideliais sodais. Taipgi 
turiu 12.*>oo akerių nevalytos žemės 
nuo ŠIO iki $25 už akerj. Reikalauk 
laimų kataliogu. (į>)

J. A. ŽEM AITIS. 
Fountain. Mich.

Kentėjo per 10 arti

R. 1.

VIENATINIS LAWRENCE

Kriaučius
kuris pabaigęs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai gražiai siuva visokius RUBUS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerą 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sitikrinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis: (?)nėdinti. Adresas sekantis: <

P. Valiulis
42 '/į HAVERHILL ST. 

LAte’RENCE. MASS.

Nuo skilvio suirimo. Dabar 
sveikas. Turi gerą apetitą 

ir valgo viską su noru.
Aš sirgau per ilgą laiką. Aš turč

iau prietvarą, nevirškinimą, katarą 
ir skirtingus skaudėjimus ir neramu
mus. Aš bandžiau skirtingus vaistus 
T aš buvau pa* geriausius daktarus, 
te?t niekas ma-: negelbėjo. Pagalinus 
aš taip nusilpau, kad negalėjau dirb
ti ir taip susinervavau, kad negalė
jau užn-igii. Aš nežinojau ką dary- 
>i. Ant laimės aš sužinojau Šv. Ber- 
•iard"> gydančių šaknų arbatą ir aš 
.•■radėjau ją vartoti. Į trumpą laiką aš 
■auciaus geriau ir dabar aš esu svei
kas. Toji arbata išgydė mane.

Todėl, jeigu kuris nejaučia gerai 
arba turi kokį nors pilvo nesmagumą, 
inkstų arba vidurių, tad vartokite tą 
vaistą Šv. Bernardo Arbatą. Ji turi 
gera skoni ir veikia stebėtinai. Pri
siųsk si. 12 už pakelį arba $5.(M) už 
G pakelius, ant šio adreso: (9)

St. Bernaru Gardens, N-13, Ncw 
Orleans l.a., o jie prisius jums su 
nurodymais kaip vartoti. Pinigai bus 
v rązii.ami, jeigu ta arbata jums nepa- 
gelbėtų. Tikrai vertinga pabandyti.

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu. 
Toji mostis išima plėtmus raudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
ir štamponais.

Sąjungininkai reikalavo 
išviso 896 vokiečių. Iš to 
skaičiaus Anglija traukia 
Lteisman 97 vokiečius, Fran- 
euzijo ir Belgija po 3:>4. Ita
lija 29. Lenkija -57, Rumu
nija 41. o Serbija 4.

Kaitinamųjų tarpe yra 
pats kaizeris, jo sunūs kron- 
princas, Hindenburgas, Lu
dendorfas, von K'uck. kuris 
1914 metais ėjo ant Pary
žiaus, vienu žodžiu, beveik 
visi buvusios vokiečių armi
jos generolai, laivyno admi
rolai ir submarinų oficie- 
riai.

Vokietija tečiaus atsisakė 
savo karvedžius išduoti. Są
jungininkai tuomet pareika
lavo, kad Olandija išduotų 
jiems kaizeri. Bet ir Olan
dija jų reikalavimą atmetė. 
Dabar sąjungininkai nu
siuntė Olandijai naują no
rą, kurioj išdavimo kaizerio 
jau nebereikalauia, tik pa
taria. kad Olandija ištrem
tų jį ant katros nors savo 
salų Vakarų Tndijose.

VALDININKĄ I M UŠAS1
DĖL VYNO.

Michigano valstijoj, neto
li Wiscor.sino rubežiaus, yra 
nedidelis kasyklų kaimelis 

Iron River, kur gyvena ita
lai, kurie moka daryti gera 
vyną. Tūlas ‘Scaleacci turė
jo pridaręs tokio vyno net 
11 bačkučių. Sužinojo apie 
tai federalės valdžios urėd- 
ninkas G rovė ir pasiėmęs 
keiiata sargybinių visą šitą 
vyną konfiskavo, ir susikro
vęs i roges norėjo vežtis na
mo. Bet federalės valdžios 
urėdninkams pastojo kelią 
miestelio policija su šerifu 
Ir prokuroru priešakyje. Vi
si federaliai vaidininkai, ku
rie vežėsi konfiskuotą vyną, 
likos areštuoti, o vynas su
gražintas jo savininkui ir 
prie to da prokuroras McDo 
nough pasakęs italams pas
tatyti prie vyno ginkluotą 
saro'vbą ir. jeigu federalės 
valdžios agentai bandytų jį 
išnaujo paimti, šaudyt juos. 
Federalės valdžios agentai 
dabar reikalauja varanti) 
miestelio valdžiai areštuo-

NEKALTINK PARDA
VINĖTOJŲ- -

Influenza vėl pridarė tų 
pačių bėdų, kaip ir pereitais 
metais. Daugybė Trinerio 
Amerikoniško Kartaus Vy
no Eli.verio ir Trinerio Aii- 
gelika Kartaus Tonika likos 
išparduota ir daugelis vaitų 

rdavinėtoju pasijuto ne- 
jų daugiau. Musų 

užsisakė tiesiog iš 
‘t mes užversti tais 

s dienomis ir nak 
bedirbdami, kad juos 
žilis, irgi negalėjome 

statyti, nuo 
[ visi vaistų 
jau galės 

reikalingų Tri- 
, nes jų jau turi.
Amerikoniškas 

E!ixeris yra 
jis išvalo

i’ui mciai 
ėmėjai ' 
musų, be 
užsakyme, 
timis 

! išuildžius, irgi 
'visiems greit pri- 
j šiol manome, kad 
’praaarinėtojai 
j jums duoti 
nerio vaistų 
Trinerio 

i Kartaus Vyno 
į nepalyginamas; 
vidurius, nepalikdamas jo
kių blogų pasekmių, pataiso 
apetitą ir sustiprina visą 
kūną. Trinerio Angelika 
Kartusis Tonikas vra atgai- 

jvintojas energijos, todėl po 
j ligai sveikstantiems yra g-e- ~
riaušių vaistu. Atsitikime H ft| n l£|!Tiy|P?a- 
peršalimo ir kosulio panau- sĮr | jr«
dokite Trinerio Sedatyvą, gi >LWUIiiiiUsm 
gerklės skausmas prašalinti :L

Ii 
Si

geriausias vaistas Trinerio 
Antiputrinas. Pas visus ap- 
tiekorius juos galima gauti, 
tik reikalaukite Trinerio 
vaistu, ne kitokiu. -Joseph 
Triner Co., 1333-43 So. Asli- 
land st., Chicago, Iii.

Rup turą užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos), 

tai pri parodo laidotuvių paliudymai. Kode! ? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atvdos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai? 
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba 
kaip jus ją nepavadintumėt? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patįs 
palaiko — paremdami ją kaipo'griūvančią sieną — paduodami jai ne
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios 
priežiūros.

Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia 
nuo tos naštos gali pasiliucsuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą, 
kurią turi PLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokią 
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.

PLAPAO PADUŠKAITĖS laba: tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnai’oyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Išmok; 
dos sveiku. 
COMPANY 
nurodymus

J. RIMKUS.
P. O. BOX 36. Holbrook Mass

i t
Į

LIETUVIŠKA 
BANKA

279 HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

LIETUVIŲ ATYDAI!
I visas Lietuvos vietas, kur tik gali 

pasiekti paštas, MES NUSIUNČIA
ME PINIGUS, gvarantuojam už ją 
pristatymą.

Kadangi Lietuvoje dabar cirkulia
cija Markės ir Rubliai, todėl parduo
dam kursą vienų ir kitų.

Rubliai 100 — $5.00
Lenkiškas Mark. — 100 — $2.00 
Vokškos Mark. 100 — $2.80
Kainos mainosi, bet priduodam 

artymiausią kursą.
įsteigiamas ir veikiamas kapitalas 

$500,000.
VAL. BACHEVIČIA

279 Hanover Strtet,
Boston, Mass.

I

uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o 
Prisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien j 

Block 305S, St. Louis, Mo^ o jie Jums prisius 
DYKAI ant išbandymo.

busi visa- 
PLAPAO 
Plapao ir

DAKTARAS NAMUOSE, j
Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny

ga: Daktaras Nąniuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja- 
i-:a. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip kad kiekvienas gali juos gauti 
’c-ie aptiekoje. Be to yra daugybė 
gerų pamokinimų slaptybių ir re cep-} 
tų. Tokia .knygutė yra 
kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKA1T1S
451 Hudson Ave„ Rochester, N. Y.

LABAI PRAKTIŠKA 
YLA. t

pas Lietuvius 
taip y vairus ir 

_______ ________ smagus skai
tyti Mėnesinis Žurnalas—

MEILE ir ŠEIMYNA”
■ Pajieškojimų Žurnalas)

-mą vietą Žurnale užima Meile, 
Š.-imyna ir Mokslas;

trą Pajieškojimai ir Juokai.
Kiiaa. meu.ms $ š .00. Kopija 10c

Su ta yla jus galit sutaisvt. čebatus, 
dekius, maiąus, etc. Ji siuva drūtai ir 

,gerai, greitai kaip mašina: prekiuoja 
reikalinga ' visa su 20 vardų šiaučių di atos ir a- 

(12) > datoms su nurodymais, tik §1.00. 7
i ylos už $5.00. Užsiganediniznas gva- 
I rantuotas. Pridėk $1.00 prie to apgar
sinimo, šiandien, ir pasiusk .pas: (S)

NOVELTY SALES CO. Dept A 120 
įSta 01. Bos 124 . NEW YORK. N. Y. I
i MOTERIMS PLAUTIS

ČIRKŠLĖ $1.75. ,

Extra Dovanai!

Kiekvienam 
nių pinigų, iš

ADRESAS:
iiMeile ir Šeimyna
! • 0943 So. Rncine Avė. Chicaco. HL

išsiųsime pakelį teatri 
kurių gali turėti daug 

smagumo ir nuduoti didžturtį, taipgi 
iliustruotą kataliogą geriausių laik
rodžių ir Įvairių naujų išradimų, kas 
prisius mums 15c. apmokėjimui siun
timo lėšas. Rašykite tuojaus: (8)

PR VCTICAL SALES CO.
1219 North Irving Avė.. Dept 15, 

CHICAGO. ILL.

Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus. (?)

FISHLEIGH & CO, Dept. 924, 
CHICAGO, ILL.

Už Suv. Vai s t. rubežiu kaina $2., pi
nigai turi būt nrisiųst >r,.aino.

102 milionai
vartojo pereitais metais
Prašalint šalti.

0IĮI7S

CASCARA

Kas nori išmok-
ti gražiai 

grajinti
Mes išdirbame pianavas ar

monikas, pagal Italijoniškos 
sistemos ir daugybę kitokių, vi
sokia kaina. Taipgi sutaisome 
senas armonikas ir tt. Užsaky- 

priimame ir iš kitų mies- 
darbų. atliekame kuogeriau- 
Rcikn’e kreipėtės

ANDREJUS MEDŽIŪNAS 
640 Columbia avė., 

BALTIMORE, M D.

Pavyzdingos šalčiui gyduoles 
per 20 metų — pilių formo

je — saugios, tikros — 
prašalina šaltį į 24 va

landas — gripą į 3 
dienas. Geras bak- 

I vsukas turi raudo-
įną viršų su Mr. Hill’s peveikslu.
• Visuose Aptiekose.

SEKRETŲ KNYGA.
Labai yra naudinga ir reikalinga 

kiekvienam skaitytojui, ypatingai ve
dusioms, vaikinams ir merginoms. 
Knyga laimės ir sveikatos. Prisiųs
kite dvi po 2 centus pašto štampas, 
męs prisiusime. Rasvk pas:

S. M. GALVIN, P. O. BoX 95, 
Bedford, Ohio.

Ši knyga tik ką tapo išleista per 
patyrusius specialistus dėl labo vi
siems. Siuskite greit, nes kas' pirme
snis prisius, tas greičiau ir gaus. J3U 
turime daug užsakymų. (11)

y V£RY

L—..
INFLUENZOS BAKTERIJOS VRA 

VISUR. ,
Jeigu jus nesijaučiat visai gerai, 

tad turite saugotis, kad nepaagutu- < 
met Infuenzos. Toji liga pagauna sil-; 
pnesnius žmones pirmiausiai. Užlai-j 
Ryk savo vidurius gerai, kad nepa- į 
gauti) uždegimą ir jus jausitės ge- GALIT PADARYT jDIDELIAS 
riiiusisi. 4 Q 'GARFILAK siutas.

Y'ra malonus paiiusuotojas pavida-į 
ie peppermint saldainių. Jis apsau- i 
gos uždegimo ir palaikys ju»ų vidu
rius švariais. Gardus vartoti ir veikia 
greitai be skausmo. Geras jauniems; ,
ir seniems. Pabandykite GARF1LAN) 
šį vakarą ir jauskis smagiu ryte.: Iš keturių boliij padarysi gerą štu- 
Gauk Garfila.v pabandymui dykai, ką. Tarpe pirštų pasirodo bolė, pas- 
NES1ŲSK1T PINIGŲ, tik išpildyk I kai bolės vėl pradeda pranykti; lie- 
kuponą. kuris yra apačioje, priduo- ka trys, dvi, viena ir paskui praplo
damas vardą ir adresą:

Išbandymui kuponas dykai
Frank Garfinkei
Mfg. Chemist. Dept. L.-11

141 Avė. A.. New York. N.
Please senti me a FREE sample 

of ’’Garfilaz”
N’eme .............................................

Streeet ...... ...................................
City..................................................

i
tik išpildyk i ku:

Y.

j la paskutinė. Šitą štuką daro geriau- 
' si štuko.riai ir jus galėsit ją padaryti, 
: jei turėsit sekretą ir tas boles. Kai- 
' na $1.75 ir $2.00.

NUM. 2. Galit padaryt kad viskas 
; nuo stalo bėgtų žemyn; paskui stalas 
;pats pašoka augštyn. Yra stebėtina 
! štuka, visi pradeda bijotis. Kaina 
į $1.00 ir $1.50.

MAGIJOS (?)
P. O. Boy 772, Waterbury, Coųn.

* 7*^*. V VVV (««««, 
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Stebuklinga Formula
PASINAUDOKITE TUOJAUS.

Pagalios pasisekė mums surasti gydymo būdą įvairiau
sių SKILVIO LIGŲ. Toji formula susideda iš sekančių 
trijų ypatybių:

1) Ji gydo skilvio neveiklumą;
2) Ji priverčia pilvą dirbti;

3) Ji sutrumpina pilvo tvirškinimą.
T C VINUM CINCHONAE T C

■ V. KARTUSIS VYNAS J • V
Jis suteikia palengvinimą ir nuraminimą, padaro -veik

lesniais ir sutvirtina vidurius. Toji formula užtvirtinta 
chemijos departamento Washingtone, D. C.

Reikalauk Karčiojo Vyno jūsų aptiekoje. Jeigu jus jo 
negautumėte pas jus aptiekorių. rašykite pas

TEKRACE CITY P8ARMACEUTICAL CO.
2 HUDSON ST. YONKERS, N. Y.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus
-DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinant, kad Ją« auėėdyait pinigą 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmą ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl muaą 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVKR- 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI IŠ VALO M IR IŠPROS1NAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrinta*. Kalas 

prieinama.
Tikra* J esą brolis Beturte

Ant Januška
222 W. J5ROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

ToletoBss: So. Sosto*—Altlt
•r
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Ką žmonės rašo iš Lietuvos.
terorizuodami gyventojus. ; Senas Vincas, ilgai miego- 

imą Lenkai atidarė karšią'miego nrikeltas, pašoko taip 
{šaudymą išilgai vL0 fron-
to».

Iš neoficialių šaltinių pra
nešama, kad Kap. Lazdynas• w w ir v

Ameri-
|x> sau-
Bielskis

VVATEBURY, CONN.
Aukos Lietuvos sociaMemo- 

kratams remti.
I Vasario 15 d. LSS. 34 kuo-

kuriose kalbėjo advokatas
1 . u. -r---jisvazduus is» liaunu
24 aukų Lietuvos socialde-i|<on už kelių dienų

’ J----- Aukavo
J. Ji gailis &>, už po ros savaičių. 
)0, P. Modemus • , x.. * ,

Nusiskundžia ant Lietuvių rublių. Vyriški batai 209 pos surengtose Pr2į^_ajį^ 
rublių, ir taip viskas negir- Į---_r-z.- - . . er-n •
dėtai brangu. Vežimukas -J-^sgccius, surinkta J* į išvažiuos iš Kaunu 
malkų 25 rubliai, o šaltis 
prasidėjo jau nuo Sį/fių mė
nesio. Daug bulvių liko ant 
lauko nenukąstų; daug bu
roku sušalo. Beturčiai mirš
ta nuo bado ir šalčio. Apie 
tas aukas, kur šneka, čia 
nekas jų negauna. Kad ko
kių pigesnių prekių iš kur 
.teina, tai žydai tuoj sugro

bia. Bene tik žydai užgy
vens visą Lietuvą. Girdėtis, 
■og Kaune didieji viršinin
kai esą žydai. Ir kitur pa
mažu i viršininkus susiburs 
žydai, mat lietuviai neap
kenčia savo tautos krikščio- 
lių. Jei tik katras mokytes
nis, o dar lenkiškai moka: 
tai jau ir "’trefnas.” jiems 
geriau su žydais sėbrauti.

Pas mus buvo surengtas 
kokis- ten vaidinimas su šo
kiais, tai žydai pirmininka
vo ir mergaitės žemaitės su 
tydais šoko. Tėvai džiaugia- 
i iš to. Apie bedievystę nė- 
-a jau nei kas šnekėti, nes 
a jau ligi piemeniui daėjo. 

Pražuvo musų Lietuva ir da 
Jaugiau pražus, o pirmutinė 
am priežastis — tai degti
nė, badas, šaltis ir bedievy- 
')ė.

Išpeikiau Lietuvą, tai ga 
lebenorėsit nei parvažiuot- 

■) aš sakau: parvažiuokit 
madėsit apaštalauti, išpeik 
ir degtinę, jūsų geriau pak- 
ausys. Lietuviai labai brau 
?ina amerikiečių pamokini
mus. Antaną (Žymontą. — 
Red.) tuojaus gubernato
rium padarytų.

Naktyje prieš pasitrauki- jęs ir bimbiniu karžvgiu išd
-ima T 1 - i ~ T . *■ . |j

1! smarkiai, kad net i dilgeles d 
atsidūrė. i f

valdžios.
Žinomosios Žemaitės (Žy- 

montienės) sesuo iš Varnių 
miestelio, Telšių apskričio 
rašo tarp’kita ko ve ką:

Ačiū Dievui bado nei šal
čio nemačiau per visus ka
lės metus. Prieš ateinant 
vokiečiams visi bėgo, nei ne
žinodami kur ir ko. Išbėgu
sieji daug nuostolių 
bet tie, kurie nebėgo 
žiau. Aš tada buvau 
Laičiuose prie

turėjo, 
mu
ša r- 

paiėiuose prie Skirmontų. 
jie išbėgo, aš pasilikau be 
jokios baimės. Atėjo vo
kiečiai Į Varnius 15 balan
džio, 15-tais metais. Į Šai
pyčius iš Varnių subėgo vi
si žydai, kaip tik vokiečiai 
pradėjo iš kanuolių šaudyt 
per Palukšti eidami; ant 
Kaltinienų kelio uždegė ke
lias triobas netoli magazino, 
bet ant laimės vėjas putė 
nuo miesto, tai nedaug te
sudegė. Kitos kulkos be ug
nies sproginėjo, apie medinę 
bažnyčią medžius apdaužė, 
liet bažnyčios neuždegė. Vo
kiečiai Įsiveržę i miesteli, 
kur tik rado krautuves už
darinėtas, tų duris išlaužė, 
o pašaliniai, pasinaudoda
mi proga, nuo viens kito vo
gė ir plėšikavo per visą nak
tį. Tai buvo tikras jomar- 
kas. Per visą naktį akių ne- 
sumerkėm. Ant rytojaus vo
kiečių oficieras su 50 raito- 
rių atjojo apžiūrėti vietos. 
Atsilankė Skirmontų na- 
mosna, rado pilną žydų, tai 
žydus tuojaus išvarė į mies
tą. o man, kuri su jais vo
kiškai susišnekėjau; pasakė, 
kad nebijočiau, galiu sau 
būti rami savo kambarelvj. 
Didžiuosius kambarius jie 
užėmė, prisinešė šiaudų ir 
pasidarė sau stovyklą, tuo
jaus atvyko ju virtuvė ir ar- 
motų pristatė. Teisybė, jie 
nieko blogo nedarė. Ant ry
tojaus musų virtuvėj visi iš- 

. sivirėm kavos ir visi gėrėm. 
Toks balius tęsėsi kokią sa
vaite laiko, nes vieni išėjo, 
tai kiti atėjo. Pagalinus iš
sikraustė. Po poros savaičių 
sugrįžo ir Skirmontai, gai- 
Iėdarniesi savo bėgimo. Mat. 
visi, kurie tik. bėgo, gailėjo
si, nes vokiečiai, kur tik ra
do išbėguisus, ten šiokių ar 
kitokių blogybių pridarė 
Prie to, patys mūsiškiai žu- 
likai, pasinaudodami proga, 
vogė ir vokiečių vardu viso
kių ”zbitkų” darė. Ypač 
daug nukentėjo tie, kurie 
arčiau dideliu kelių gyveno.

Karė galų gale pasibaigė, 
bet žmonių būvis nei kiek 
nepagerėjo. Vokiečiai išėjo, 
bet ir vėl sugrįžo, buk tai 
mus apginti nuo bolševiku, 
tikrenybėj jiems dabar tik 
plėšimas rūpėjo; Plėšė kur 
tik^ galėjo. Ant galo šią žie
mą jie turėjo išsikraustyt. 
bet išeidami vietomis labai 
duag piktybių pridarė. Var
niai ir artimesnės parapijos 
buvo laimingesnės už kitas 
vietas, nes čia nebuvo dide
lio parėjimo, tai ir mažiau 
skriaudų turėjo.

Dabar prasidėjo musų pa
čių vargai. Daugybę jauni
mo į kariumenę . išvarė, ne 
nuo vieno senučio tėvo ir 
motinos atėmė paskutini 
vaiką, žadėdami kiek ten 
mokėt! pinigais, o tuo tarpu 
nieko neduoda, nei tos savo[gvvas, 
kariumenės neturi kuo mai-!Lietuvos

Imokratams. Aukavo sie^o 20, 1920, o Kap. 
(draugai: J 1 *•' —
į P. Slius 82.00, ____ _____
31.50; po 1S.00 aukavo: A. 
Strazdas, J. Derešis, J. Bc- 
aionis, St. Knapkevičius, AL 
•Juškevičius, Z Česna, P. Bis 
kis, V. Jankauskas, A. Base- 
lis, M. G., F. S., J. Makaiis-

> U0, _ - -------------------------

P. Bankauskas, 
7. Motuzą, F. 
Aeštokauskas, P. 
L Arnauskas, J. 
Jus, S. Šinkūnas, 
.’ičius, M. Zeleckas,

a“A. VJ• y A a v*v

• as, J. Margiukas, M. Bauba 
J. Kasputis, 
Kerulis, A. 
Miknaitis, 
Aleknavi- 
P. Juške- 

A. Ma
jauskas ir J. Grigas; po 
iOc. davė: K. Steponaitis, A. 
<aralius, J. Jonaitis, J. S. P. 
vazas, Bružas, L. Jenkeliu- 
las, J. Povilaitis, V. Pautie- 

K. Čiliaus- 
J. Beržinskas, J. Šve- 
A. Mažeika, P. Gabrė- 
A. Barauskas, V. Kiau- 
A. Buliavičia, J. Lasky, 

L Jurgaitis, M. K., J. Karve- 
is, Šeperis, A. Černauskas, 
lieva Kreveniutė ir F. Ki- 
luša. Viso—$79.24.

Visiems aukautojams 
iame nuoširdžiai ačiū.

P. Plečkaitis.

liūs, J. Kuraitis
<as, 
las, 
įas, 
ias,

FIRST STATĖ 
BANK

Valstijos departamentas 
(Statė ’ Departament) ofi
cialiai pranešė atstovybei 
vasario 16, 1920, kad jis 
kablegramu Įsakė Amerikos 
Centraliam Konsulini Lon
done užvizuoti p. M. \a»- 
jausko pasportą ir pagelbė
ti jam Įvažiuoti i Suvieny
tas Valstijas.

Liet. Atst. Amerikoje.

107 SALĖM ST.
BOSTON, MASS.

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

.. ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
rį šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo u žsise nėjusio reu- 

. 2 mutizmų nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- 
*R čiu, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
to gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- 
V terų. llielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- 
1} sime kuogeriaūgiai, pašaukiame geriausius da Klaru s per telefoną už- 
, ’ dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ! 
d ateikite į AFHEKĄ po numeriu (1)1

100 SALĖM ST, BOSTON, MASS. |

-b.

•1

Lietuvoje
Lenkijoje

GERAUSIA PROGA. NAUDOKITĖS!
No. 1 VARGONAS yra 18 

colių il^io, 14Vs colią platus, 
ir 12% colių aukšta.-.; yra 
gražiai pagražintas ir išduo
da skatiiuu ir priimi į bulsįt, 
taip kad yru aiškus dideit je 
svetainėje. Jis yra apsaugo
tas nuo dulkią ir d'.:n:u, stik
lo durimis. Prekė $18.75.

AUKOS SOČIA L1) EMOK 
RATŲ FONDUI.

Didžiojo Lietuvos 
ni.sraikščio Gedimino 
gija iš Waterbury, 
paaukavo ...............

Waterburio Liet. 
Politinis Kliubas . . .

Waterburio Liet, 
syvų Draugijų Sąr.

Waterburio LSS. 
pa..........................

Drg. P. Plečkaitis 
siuntė surinktu LSS. 
prakalbose Waterbu: 
Naugatucke ..

St. Žukauską 
sville, Pa.........

Sykiu..........
Sulyg ”K.” N6 buvo 1 
Dabar ižde'vra . .

No. 2 VARGONAS yra 14 
colių ilgio, 12 colių plataus, 
7% augštas; yra gražiausio 
padirbimo. žodžiu sakant, 
yra puikus namo linksminto
jas. Prekė tik $11.50.

MES TURIME
30 ATSTOVAUJAMŲ

MUS BANKŲKu-į 
Drau-I 
Conn.: 

8112.361 
U kės u: 

. lOO.odį 
Progre- • 

150.001 
34 kuo-j 

. . 19.95 <
pri- i 

-34 kpj 
yvje iri -į o 1Jv.O L |

iš Ed\vard-i
2 

. ’ . $375
7.

» ty.
S. Michelsonas.

LSRP. iždininkas.

Į LIETUVĄ IR
LENKIJĄ

Mylėtojai geros muzikos turi turėti vieną savo namuose. Šis namo 
vargonas yra labai gražiai padarytas ir jo mašinerija niekados negali su
gesti.

jeigu mylit . muziką, tai būtinai nusipirkit vieną iš šių musų puikių 
vargonų. Su juo palinksminsi save ir savo draugu-. Galėsi grajinti vi
sokius šmotus ir ne taip, kaip zirzina kas nors šiek-tiek pramokęs, bet 
grajinsi gražiausiai ir atsakančiai. Jsidėsi rolę kokia norėsi ir tik suk
si, o vargonas grajins. Gali būtį tikras atsakančiai.

. . Pa^.ai’ kolei dar garsiname, parduodame juos labai pigiai. Taigi nu
sipirk vieną nelauk kaliai pabrangs. Jums reikia šio namolinksmintojaus.

Tuojaus prisiųsk pinigus, visus arba pusę, o męs tuojaus jums išsiųsi
me namų linksmintoją. Jeigu siųsi tik pusę sumos, tai likusius užmokė
si pastoriui, kuris pristatys jums vargonus.

5 rolius muzikos duodame dykai su Vargonais. Su vargonų No. 2 duo
dame 3 rolius.

Dioelį surašą muzikos rolių siunčiame drauge su vargonais. (8) 
MASHKEN SPE21ALTY CO.

4456 SO. HERM1TAGE AVEL, CHICAGO. ILL.

Nusiunčiame pinigus ir 
pasiūlome geriausj užtik
rinimą, sekančioms musų 
kainoms:

»

NAUGATUCK, CONN.

sun-

i

į
i

Račius 
tebekariauja 

ateiti.

Gydo slaptas Vyriškas ir moteriškas ligas. Krau
jo ligas ir nusilpnėjimą. Taipgi odos ligas.

Pirmą egzaminaciją ir Kraujo išbandymą, jeigu yra reika
linga, padarome DYKAIkas atsineš ši kuponą.

VALANDOS nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.
Kalbame lenkiškai ir rusiškai.

.00 
31;
95 
•j 7

“ Draugą Reikale n
Šeimynos, kurios kart* dažinojo jo veikiančią jiegą, daugians be jo neapsieina. 

Yra tik vienas Paiu-Expcileris ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

ANOHOR Ifceura.8)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklie ikaro, tai jis nėra tikras ir j is tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35c ir 70c- Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadvray, New Ysrk

ta-

G-JEL3E2IT.A.
Silpnybės, paeinančios nuo persiditbimo. pailsimo, sąnariu ir raumenų 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

„Jonas

ta- Lenkiškos Markės
1,000—už $21.50.

laiškas.t
I. Smeto-

Smetonos sesers
Smetonos sesuo.

raitė, rašo iš Debeikių:
•

"Mes pragyvenome pen 
ceris metus labai sunkiai ii 
dabar juo toliau, tuo __
ciau. Labiausia pabrang< 
jas mus audeklai: gero au. 
lėkio jau negalima nei gau 
i. Sunku, žinoma, ir su 
iuona — ir jos kas dieno 
reikia. Duonos klausima 
dabar taip inėjo madom kad 
kur tik žmogų susitiksi —ar 
:er atlaidus, ar kitur, ar di 
deli, ar m.TŽą — nieko neiš
girsi, kaip tik apie duoną. 
Taigi nepaskaitvk blogu 
man, kad ir aš pradedu r 
duonos. Mat, jau iš papra
timo taip eina.

"Dvasios gyvenimas pas 
mus dabar visai pagedęs 
Jaunimas suniuręs, pilnas 
kritikos, neapykantos, ego- 
jizmu pramirkęs, tiesiog 
serga pinigo liga.

"Rusų karė Debeikių jau
nimo mažai teprarvjo, bei 
Lietuvos karė, geriau sa
kant.— lenkų, jau ne vieną 
sučiulpė. A. Sabaliauską De 
neikiu kapinėse palaidojom 
Jis išėjo liuosnoriai ginti sa
vo tėvynės nuo bolševikų, • 
krito nuo lenkų. Ii- tas d? 
nebūtų taip skaudu, ka;’ 
nors tarp savųjų turėtų už 
jautimą! Dabar-gi tik ii 
girdi turtuolius juokianties- 
et, sako, ir apgynė savo tė 
vyne, ir gavo žemės! Ir tair 
toliaus. Taigi, neramu da
rosi ir, rodos, * savo darbu 
vaisiais nematome.

dar 
už 

v ,_______ ___ e. Dabar
tinti, nei aprėdyt. Is žmonių jjs Kaune žymią vietą už- 
plėšia už žemę brangiausius jma. Alfonsas Banis da 
mokesčius, biedmems badas negrrįž0 belaisvės. Mvko- 
kasdieniniu svečiu būna, !as ,Balaišis apsivedė, o jo 
nes viskas brangu. Kūgių broli užmušė rusu fronte, 
pūras arti šimtas rublių, o, J 
degtinę varo. Silkės buvo Mano gyvenimas, nors 
kiek atpigusios, bet dabar ir pamažu, vis eina arčiau prie 

•’ mirties. Tuo tarpu mokyto
jauju Debeikių mokykloje, 
o per vasarą gyvenau pas 
tamstos tėvelius.

”1. Smetona itė.

vėl po 70 kapeikų mažiausia 
Cukraus svaras 5 rubliai 
Sviesto svaras tiek pat. žą
sis 20 rublių, medines klum- 

T.pės 4 rubliai, skurinės

LIETUVOS ATSTOVY
BĖS PRANEŠIMAS.

Vasario 10 dieną š. m. 
ingiu laikraščiuose tilpo ga- 
ia ilgas, matomai oficialis, 
panešimas dėlei nepripaži- 
įimo Lietuvos valstybės ir 
dtų mažųjų valstybių, ku- 
dos faktinai vra nuo Rusi- 
’os atsiskyrusios. Tame pra
nešime liko paskelbti du lai
šku Amerikos Vyriausybės 
Statė Departamento) prie 

^gzekutyvio Amerikos Lie
ti vių Komiteto. Pabaigoj 
no pranešimo sakoma, jog 
Amerikos valdžia tokios pat 
politikos laikysis ir sulyg 
kitų valstybių.

Šiame pranešime viena 
geroji pusė yra tame, jog 
Lietuvos valstybės pripaži- 
įimo klausimas ” likos iš
dumtas pirmoų eilėn. Mato- 
nai jis yra pribrendęs. Pas
kelbtieji laiškai primena tai, 
taip i musų valstybę buvo 
jirmiau žiūrėta, bet gyveni- 
nas bė^a, ir tai kaip bus to- 
iau, nieko aiškiaus nepasa
koma. Męs tvirtai tikime, 
’og susilauksime laiškų vi- 
ai kito turinio. Kad tai vei

kiau galėtų atsitikti, reikia 
asai nenustojus vilties, dar 
virčiau drbti. Visas pripa- 
'inimo dalykas pridera nuo 
'•ačiū lietuvių ir jeigu tasai 
Lietuvos žmonių balsas yra 
r bus tvirtu, jis bus, be abe- 
‘onės, išklausytas. Vieną 
yki iškėlė savo vėliavą, tri
ume ją ginti, ginti amžinai. 
Pode! nei ant valandėlės te- 
'•ekilsta abejbnė lietuvių 
irdyse. Mes esame tvirti— 

visa teisė su mumis.
J. Vileišis.

Generalis Liet. Atstovas.

LIETUVOS ATSTOBY- 
BĖS AMERIKOJE 

PRANEŠIMAS.
Lenkai terorizuoja lietuvius

Šiomis dienomis gauta 
sekanti privati kablegrama 
’š Kauno per Berliną nuo 
\an. Bielskio:

”Lenkai pasitraukė iš 
Aluntos ir Maletų į Širvin-
tus. sunaikindami viską ir

Vokiškos Markes
1,000—už $28.00.

Rubliai
1.000—už $48.00.

Aukos Lietuvos socialde
mokratams remti.

Vasario 15 d. LSS 34 kuo
pa buvo surengus čia pra
kalbas, kuriose kalbėjo adv. 
F. J. Bagočius, ir kuriose 
buvo renkamos Lietuvos so
cialdemokratams aukas. 
Aukavo: T. Zalasevičia $2; 
po $1 dėjo: J. Plekis, J. Po
cius, A. Yn smailis, S. But
kus, A. Gedraitis, P. Jencius 
A. Andrukaičiutė, A. Mar- 
tinkaičiutė, A. Stačkunas, J. 
Gribinas, A. Benaitis, P. I)e- 

59c
Ą21.
T 

•J . 
J

T

kius ir J. čiečkus: p j 
įdavė: J. Dalimauckas.
Sandra, J. Balkevičius, 
Šukvietis, J. Marcelicnis, . 
Januškas. V. Paplauskas, < 
Kleiva, F. Vilkas, M. Vilka 
O. Petroneikiutė, A.- Poške 
vičienė, V. Zdanis, K. Pudi 
mas, A. Vaičius, J. Karosas, 
J. Zvenis, J. Zinkus, Ch. Bar, 
tūlis,P. Jankauskas ir S. Da- 
neliunienė. Viso labo —S5G. 
07. Iš tos sumos išmokėta 
kalbėtojui ir už augarsini- 
mus $15.00: i S. D. R. Fondą 
pasiųsta $41.07.

Visiems aukautojams 
riame nuoširdžiai ačiū.

P. Plečkaitis.

U Akas Icstovska, pasini- 
dau visai publikai akyse

Mokinkis Angliškai Namie
LENGVA IŠMOKTI

28 Lekcijos buvo $10 D; bar $3.00
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS. GRĄžJSiME JUMS PiNIGUS

Nėra geresnio budo už ši kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą 
anglų kalbą namie. Kek viena lekcija šio kurso kaiba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys' netik gali, bet turi 
viską atminti. Jos perstato dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- 
singumas kiekvienos eilutės, kiekveno žodžio spaudžiasi i mokinio mintį su 
tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kolei visko neišmoksta. Išta
rimas angliškų žodžiu ir vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra praktiškas.

Šis kursas susideda iš 28 gražiai atspausdintą ant geros popieros lek
cijų Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių — visos kitos iš -i didelių 
puslapių.

Štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:
"Gerbiamieji:— Meldžiu priimti i.uo manęs širdingiausią jums padėką 

už jūsų atsakanti mokinimą ir populiariškas kkeijas jūsų 
rakinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi ariu 
riją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra p:g 
pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS, Norristovvn, Pa.. .July 11.

Turime šimtus panašiu laiškų nuo savo mokinių. Jeigu
$10.00 už kursą yra taip užganėdinti — I 
kėdamas^dabar tik $3.00 už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuojaus 
Vėliaus gali būt pervėlu. 
kiekvienas.
mas. 
kurso, 
atgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo, 
kurisas yra vertas $30.00. 
progą gauti jį už $3.15 su markėmis, 
gus šiandien. Už". ' , ’
iiu” šiuo adresu:

K. BEN. WAITCHES
4456 SO. HERMITAGE AVĖ.

metodus. Jūsų 
ir už konsulia- 

,us. Su augšta 
1917.
jie, mokėję po 

busi užganėdintas ir tamista, mo- 
dabar. 

Atminkit, mes turime tik 100 šių kursų po .S3.00 
Po to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas, faigi. buk pir- 

Siųsk §3.00 šiandien. įdėk markių už 15c. dėl iškaščių prisiuntimo 
Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 

mes sugrąžinsime pinigus. Šis 
Musų kaina tik 810.00, bet tamista dabar turi 

Naudokis šia 'bisiųsk pini-
Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigu: doney Orite-

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių iigų? Salutaras Bitteris. Aš per 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva, 

į .\š kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
'lispensijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 

/daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
: skiivyj skausmai, rėžimas, gargimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po kratine, 

Į šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pridėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis- 
:as. Per f> mėnesius aš savo paveikslą 

nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
•'1.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
-e. o kt:r negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
Žolės nuo visokit) blogumų. 

J. BALTRĖNAS, Prof.
1707 Halsted St.. CHICAGO. ILL

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.I

/- nifiti gal-
'■ 'vis

■s - i’r hix
> !■ hjarriu ■?/<;.«- tr.' tlarf.’sii !" C 
Ic'it.i tdK krxl l/r. maru p'an- 
i- O tai
ni'FFLES!’-

rai yr:* Rl FFLES? Ar 
ry*l::* lč? Ne!! Ar kve- 
tjs vanduo? Ne!! RL'i- 
.S y: a tai paprasčiausis 

plauką ir odos snstiprintojis, 
i priklausanti grožį. O kas gal 
švelnius plaukus? Kas gal bnt

i <•

suteikt zmog
ilgus, blizgančius _
-ta ncniežinčia galvos odą?

K U r JU EJ «s
>::•»! S-' jomis nereflc:'. kelių mėnesių galvos
;r trijų dieną bėgyje RL'FIT.ES pradės mažinti 

pleiskanas, o savaitės I; ikc jų jau nei žyuięs neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galva ims už •.■klintį, ka.l pleiskanos neatsinaujintų. • 
« Nusipirktc šiąnakt RUPULES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 

65c., bet jų- sakysite, kad i - vert*'- <iang daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonku»ės.*Jci negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite a ims 75c. poeto markėmis, ar r.ioney nrder šiokiu adresu:

f. AO. RICHTER 6 CO-. 336-339 Broadway, New York—•—>>

LAKĮ.-EI

TELEPHONE: Haymarket 4881

DAKTARU OFISAI
MEDICAL offices

22 TREMONT R0W, SCOLLAY SQUARE 
BOSTON, MASS.

------------  IR -------------

Straight Adams
RANKŲ DARBO UNIJOS 

CIGARAI.

Siunčiu po visą Ameriką ir Į ki
tas šalis iš kur tik gaunu užsa

kymus per C.O.D.

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

Jeigu norite gerą Cigarų, tad 
užsisakykite nas mus.

. IšlHRBČJIS

ADAM SABULIS

233 Broadway.

SO. BOSTON, MASS.



8 KEEEIVfl.

[taktingumas; pas visus ats- 
II* draugiškumas ir g\-
VlCtMICS /jnins va^ entuziazmas mokintis jr 
■ apšvietus dirvoje. Vi

si moksleiviai yra kviečiami 
prisidėti pre kliubo.

N. Rasteinis, sekr.
769 Broadvvav,

So. Boston, Mass.

v 
—)•

Bostono darbininkų 
reikalauja Kongrese 

Bergeriui.
Pereitą nedėldienį

unijos ‘ 
vietos

Pereitą nedėldienį Bosto
no Centralinės Darbo Uni
jos posėdyje buvo paduota 
Milvcaukees Darbininkiškų 
Unijų Sąjungos pagaminta' 
ir i visas Amerikos darbi-' 
ninku organizacijas išsiur.- Samuel T.. Povvers jvereitą 
tinėta rezoliucija, kame pro- savaitę Massachusetts ’iegis- 
testuojama prieš Jungtinių laturoj, sakydamas savo 

prakalbą karštai raginu 
Įnešti ir užgirti projektą Įs
tatymui, sulyg kurio kiek
vienas pilietis butu privel
tas balsuoti kiekvienom, 
rinkimuose. Povver

Reikalauja įstatymo priver
stinam balsavimui.

Buvusis
išsiur.- Samuel L.

kame pro-

kjngresmana

Valstijų Kongreso elgimąsi 
su antru kart i Kongresą iš
rinktu Soc. Part. atsto
vu drg. Viktoru Bergeriu. 
Kaip jau žinoma, Bergeris 
pereitais metais buvo nu
teistas 20-čiai metų kalėji- na. kad vos 9 nuošimči 
man už priešinimąsi Ameri- suatuojų valdo visą 
kos dėjimuisi prie europinės o 
karės, tečiaus " i . 
darbininkai didele balsu di- vyst ė j.

ninkai 
balsuotojų, gi organizu 
kapitalas — 5 nuošimti. Li
kusieji pąlikti likimo malo
nei.

džiuma ji išrinko Į kangres- 
monus. Kongresas, vienok, 
ji atmetė. Wisconsino pilie
čiai tuojaus BergerĮ antru 
kartu nominavo ir pastatė Į 
kandidatus prieš buržuaziš- 
ką kandidatą. Nežiūrint to. 
kad už Bergerio oponentą 
balsavo visi atžagareiviai — 
republikonai ir demokratai, 
drg. Bergeris 48<X> balsų di
džiuma likos antru kartu i 
kongresmonus išrinktas. 
Tečiaus ir dabar dar Kong
resas Bergerio nepriima, 
tuomi mindžiodamas šalies 
konstituciją, kuri pripažįs
ta piliečiams teisę rinkti i 
savo atstovus ką jie nori. 
Taigi visoj šalyj dabar dar
bininkai sujudę prieš šitokį 
buržuaziškų atstovų sauva
liavimą ir, protestuodami, 
reikalauja, kad žmonių iš
rinkti atstovai butų prilei
džiami gihti savo rinkikų 
teises šalies Įstatymdavys- 
tės Įstaigose.

Dėl šitos rezoliucijos Bos
tono C. D. U. susirinkimo 
buvo gana smarkių diskusi
jų. Atžagareiviai ir čionai 
mėgino teisinti buržuaziš- 
kus atstovus, atimančius 
darbininkų atstovams tei
ses. tečiaus 62 balsais prieš 
35 rezoliucija likos užgirta.

Įnešimas, kad šitą klausi
mą pavesti Amerikos Darbo 
Federacijai ir elgties kaip 
A. D. F. nuspręs, likos at
mestas 58 balsais prieš 47.

u.11 u.: 
va’stii-

i 700.000 piliečių paliekam 
VVisconsino be savo atstovu Ltatymd.s 

Organizuoti darbi 
sudaro 4 nuošim i

. vZ C *■ O

Lietuviu studentų kliubas
sparčiai bujoja.

Nedėlioję, vasario 15, nuo 
2 valandos po pietų. Lietu- 
viit Studentu Kliubas turėjo 
savo antrą susirinkimą. Is 
kliubo valdybos d specialių 
komisijų raportų pasirodė, 
kad didžiuma vietinių mok
sleivių jau priguli prie kliu
bo : apart to, Į šitą susirin
kimą atsilankė ir Montello’s 
moksleiviai ir paliko kliubo 
nariais.

'Kliubas yra pasiryžęs pla
čiai veikti, ir netolimoje 
ateityje pradės aktyvi dar
bą. Šiame susirinkime liko 
nutarta surengti pradžioj 
kovo mėnesio viešas vaka
ras So. Bostone su prakal- 
bomis ir ko.ncertu. Tam tik
slui liko išrinkta komisija iš 

Šis vakaras 
Įvairus.; 
kad bus

I

Žinios iš Lietu
vos laikraščiu.

Kaip šeimininkovo Šiau
liuose kolčakininkai.

Šiauliuose kolčakininkai 
ei bermontininkai su vo-

GRAŽUS TEATRAS
A. L. T. Sąndarus 7 kuopą statys "Susiprato'’ ir "Cebatai Išėjo" Subatoje

! 28 Vasario-February, 1920 m.
LIETUVIU SVETAINĖJE

KAMPAS E IR SILVER STS. SO. BOSTON, MASS.
Pradžia nuo 7:31) vakare

Kviečiame visus iš -Bostono ir apielinkės Į šitą teatrą, o 
atsilankę nesigriaudinsite. Kviečia 7 kp. KOMITETAS. |

f

Dr. A. J. Karalius

ligas

i

Gydytojas ir 
Chirurgas.

Gydo užsenėjusias 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAN ST. 
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVAKD 2160.

1 i 
kiečiais ėmė spiestis nuo lie
pos mėnesio, plėsdami mies
tą ir apylinkę.

Gruodžio 4 d. jie nugink* 
rivo miesto miliciją ir Šiau- 
' : i likosi be savo apsaugos.

išimai palaukėjo. 7 gruo- 
> visai netikėtai kolčakai 

ė kriaustitis išveždami, 
r kliuvo. 8 gruodžio 6v. 

ą manyta padaryti ne- 
; piešimų, nors tai ko- 
:mtū buvo uždrausta, 

daug sutrukdė gais- 
inkai: jie, kad ir plikomis 

per žvalgus sušl
ami. kame plėšiama, vi-

>1

(■z:
, T

i

'•9
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iLcfuc: 
anST:;

RFIRIIINGAC Patyrusics Siuvėjos ir Taisjtojes nuiuunuvd taipgi rankoms i žbaigėjos 
DIRBTI FAKTORĖJE ARBA NAMUOSE 

Darbas gali būt pristatytas Į namus.
Mokestis gera.

NEW SIVEATER & BATHING SU1T FACT. 
119-127 North St., 8-24 New Street,

BOSTON. E. BOSTON.
syayauauayay

■r TriTrriTrzė!—i~S;—iriT'i-bTi-T.’ė.'—I-ri'Ti'š’tt—
Tel. Brighton 781-R.

DR. I. R. JANKELSON i
--

l’>Gydo ligonius nuo visokių ligų, gI

£

Valandos:
Nuo 2—3 po pietų 
Nuo 7—8 vakare.

FRANEl 1L CH AM BERS 
BRlGH’i'ON, MASS.

■Hr:—IrrSr

rankomis.
1 

; "0C
. u buriu puldavo ten, triu- 
’’'įlodami, šaukdami, lyg kac

: m dektų. Plėšikai, susigėdę 
?įsitraukdavo. 8 vai. rytą 
'plėšikai jau apleido miestą, 
tik nuo Augštelkių dvaro 
i keli varstai nuo Šiaulių 
Kelmės linkui) paleido iš ar- 
motos 10 šūvių, matomai tai 
kindami i gelžkelio depo 
• sadėli). bet nieko jų tikrai 
vokiškas atsisveikinimas 
nebepadarė. Pasirodė, kac 
"gerai atminčiai" vokiečiai 
paliko pečiuose granatas; 
neapsižiurėjuo jiečiu užku
rus. granata sudegino neto
li stoties gražius, didelius 
medinius namus. Nuostolių 
sudaužytam karo pradžioje 
miestui pridarė kolčakinin- 
kai itin daug: gimnazijos 
bute visi langai išdaužyti, 
antrame aukšte stovėjo ark
liai! Visi valdiški namai 

i skaudžiaus ar menkiaus nu
kentėjo, nelenkta nei priva
tinių namų: Tam tikra ko
misija apkainavo nuostolius 
32 milijonais markių. O ka
ure dar plėšimai mieste ir 
sodžiuose, kame prievarta Į- 

; brukti Permonto popierga
liai?! Vištai išneštų toli 
gražu daugiau. Francuzų 

(misijos pirmininkas gen.
Xiželis tikina, kad visi nuo.- 
stoliai busią apmokėti, są- 

: skaitos Įteiktos. . Netolima 
'ateitis parodys. Bet ar gali
ūnų atlyginti už žmonių tą
symus. draskymus, nužudy

mus?

1

Laisvamaniai pašalpos 
liaus nenori.

Užpereitos pėtnyčio.s va
kare Lietuvių Salėj atsibu
vo I.LF. 30 kp. nepaprastas 
susirinkimas. Jis buvo su
šauktas tam. kad nubalsuo- 

s refe- 
Rasti- 
pirmą 

apie 
skyriaus 
iš karto

sK v

ti iš Centro prisiųsta 
rendu mo blankas, 
ninkui perskaičius 
Įnešimą, kuris kalba 
Įvedimą pašalpos 
L. L. Federacijom 
ėmusieji laisvamaniai balsą, 
karštai tam Įnešimui prita
rė. Bet vėliaus kalbėjusieji 
nariai tą Įnešimą aštriai 
kritikavo. Jie nurodinėjo, 
kad įvedimas pašalpos sky 
riaus sutrukdys laisvama 
nių apšvietos ii kovos su or 
ganizuotu klerikalizmu dar
bą. Nekurie išreiškė tie- 
-io? pasiDiktinimą. kad Lie
tuviu Laisvamanių Federa
ciją norima paversti biznio 
Įstaigą vien tik dėlto, kad 
suteikus Centro viršinin
kams ir apmokamiems 
agentams darbą. Balsuojant 
tą 
veik 
prieš

Antras referendumui Įne
šimas buvo, kad laisvama
niu organas "Kardas" nesi
kištų i ginčus tarp socialis
tu ir komunistų. Su tuo Įne
šimu susirinkimas sutiko ir 
vienbalsiai balsavo už

Kuopos nutarimų 
m.ėtina yra tas, kad 21 
kovo laisvamaniai 
draugišką vakarienę. V 
rienės

Įnešimą susirinkimas 
vienbalsiai balsavo 

ji-

pazy- 
! dieną 
rengia 

ei K 
palinksminimui i 

rinktoji komisija pasižač 
;io gaut smuikininkų, toli 
tų. deklamatorių ir t. p. Va
karienė Įvyks Lietuvių apa
tinėj salėj nuo 7 vakare. 
Norintiems vakarienėj da
lyvauti užsakymus reikia 
paduoti ^Keleivio” ofise a>-- 
ba pas laisA’amanių kuopos 
narius. Reporteris.

M-

Scott Nearing kalbės.
Kovo 1, 8. 15 ir 20 Bosto

ne kalbės prof. Scott Nca- 
ring. pagarsėjęs visoj Ame
rikoj socialistų kalbėtojas ir 
rašytojas. Kiekvienas dar-

Margalis.

DIDELES PRAKALBOS
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Sako, pragyvenime, bran- žiaurus oras išnaikino daug ’ 
gumas pradės pulti. ; bičių.

. Ilgai laukiamas gyvenimo Bostono ir Worcesteriot 
reikmenų kainų puolimas apielinkių bitininkai skun-į 
iau prasidėjo, sprendžiant 
iš to, kad pereitą savaitę kai 
kurie reikmenis, kaip ve: 
medvilnė, kviečiai, komai, 
sviestas, kiaušiniai, cukrus 
ir mėsa marketuose atpigo.

Marketa kainų žinovai sa
ko, kad pragyvenimo reik
menų kainos pasiekė savo 
p.ugštunio čiukurą ir toles- 
niai kilti negali, dėlto nuo 
šiol, sako, jos pradės pulti 
žemyn. Kad tik šitokį skel
bimai nepasiliktų vien pasa
komis.
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\111I7A1AC ta’P£‘ rankom ulUVvJUd siūti moteris

' MERGINOS UŽDIRBA 
$30 SAVAITĖJE.

Darbas lengvas, švarus ir
Subatomis visai nedirba.

Reikalingos
IKI

po gera priežiūra.

Malden Knitting Mills
Kamp- Easton Avė., & FraMin St 

MALDEN, MASS.

džiasi, kad dideli šalčiai ir 
da negirdėtas sniego gilu
mas šią žiemą išnaikino 
jiems labai daug, bičių. Pas
taromis dienomis sniego 

'vietomis tiek privertė, kad 
Į netik avilius, bet ir triobas 
i palaidojo.

—------ —
Namas parsiduoda.

Trijų gyvenimu namas parsi
duoda už $3300. Kreipkitės 
pas J. Masionienę. 2-52 Fourtn 
st., So. Boston, Mass. (8)

I

Elihu D. Stone
VDVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Commmiss.
66—67 Journal Buiiding

262 WASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.
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489 BKOADVVAY !
SO. BOSTON. MASS. i

TELEFONAS

Or.l. C. Landžius-Seymour
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

Valandos:..
9—10 ryte.
1—3 diena.

6—9 vakare.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

--------------------------

|Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO ŠLAITAS VARŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

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

iki 9 vai. vakare.

£

iI 
- 1V Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2)3!' 
* %g 69 CHAMBER ST., BOSTON. | 
X Teiephone: Haymarket 3390

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IK 

FTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.

32 1 HANOVER S T. 
BOSTON, MASS.
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Chirurgas ir Gydytojas 
Ofisas: 495 K. BROAD3VAY, 

So. Boston, Mass. 
Valndos: nuo 9 iki 11-tos iš ryto 

nuo 7 iki 9-tos vakare.

LIETUVYS DENT1STAS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 1 iki • vale

i
Tel. So. Boston 506-W •

DAKTARAS į 
t « » 
t
i 
> 
i•

’kl 1 V. >o piatų- ♦
t 
l 
i
♦ 
44

• ________________
i 251 Broadway, tarpe C ir D Sta. 
; SO. BOSTON, MASS.
t,,,,,,

jį
LIETUVIS DENTISTA3

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

425 BR0ADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Boston 27 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
” 6:30 ”9 

Nedaliomis nuo 1 iki 3

PININGOS 
LIETOM!

T - - _ . * '

Jūsų giminės ir draugai rei
kalauja pagalbos. Jums nerei- į 
kia išbandyti. MUSŲ’ 40.METŲ 
PRAKTIKA, užtikrina Jums, 
kad Jūsų pinigai pasiųsti per 
mus pasieks siuntėjus greitai 
ir be jokių kliūčių.

Pinigų siuntimo musų spe- 
ciališkumas.

M. H. Bernstein Co.
Bankieriai

101-105 Salėm St, 
BOSTON, MASS.

j Tel. So. Boston 1771

I Dr. J. Jonikaitis
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Didžiausia Lietuviška

APTIEKA
Naujiena Visiems.

Pirmą siuntinį vaistų iš Euro- 
Pos. . Sa'ome ir dabar turime 
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje variuojami.
. - Jeigu negauni kitur, ateik pas 
mus, męs turime. Receptus iš
pildo m e visokius, Amerikos ir 
Europos daktarų.
.TaiPS« užlaikom visokių iš- 

dirbjsčių ir patentuotų prepą- 
ralų. Kadangi visokių vaistų 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurių čia pa
duodant.
Kraujo Valytojas ............ $1.50
Nervų Ramintojas ............ $1.50
Auo slinkimo plauku ir 

pleiskanų ................... $1.25
ra Lietuviška Trajanka 50c,

Nuo niežų ir parkų.......... $1^5
Nuo saulės nudegimo .... 75c. 
Nuo Reumatizmo .......... $2.00
Bobro Lašai ....................... $L00
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 
Perfūmas visokių

gėlių 50c., $1, $2, $3, H $5. 
Muilai................25c. 5Oc. ir 75c.

. Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslaptingų ligų ir t.t.

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženklelį atsakymui.

Adresuokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,

So. Boston, Mass.

»
i

Į A. L. KAPOČIUS 
į 
t
4

DIRBTUVĖ
Parsiduoda didelis medinis 

budinkas ant trijų lubų. Dabar 
vra užimtas. Apačioje kalvė, o 
viršuj mašinšapė. Savininkas 
mirė, todėl turi labai greitai 
parduoti.

PEKARNĖ
Namas ir biznis parsiduoda 

sykiu. Turi buri greitai par
duotas, nes savininkas mirė. Už 
narna ir už biznį $6,000, $1,500 
įmokėti.

NAMAS
3 šeimynų, 20 kambarių su 

maudynėmis ir garine šibimi' 
(steam heat), taipgi pijaza-. 
Atneša $90 į mėnesi arba 
$1,080 per metus. Prekė $5,9o0 
su labai lengvomis išlygomis 
Savininkas turi išvažiuoti į kitą 
m estą, tai privalo greitai par
duoti.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name

nedaliomis
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Rengia Lietuvių Mechani
ku Sąryšis žymias prakal
ba nedėlioję, 29 VASARIO, 
U'.'C. sekančiose vietose:
■'O. BOSTONE, nuo 2:30 po 

i ie< u. Lietuvių Salėj, kam-
■ -as E ir Silver sts.

CAMBRIDGE, MASS. nuo 
7 vakare, svetainėj 7 Bur- 
leigh st.
K aibės J. Sagevičius iš 

Xew Yorko.
Gerbiamieji darbininkai! 

-Jusu pareiga yra žinoti ką 
veikia T-iet. Mechanikų Są
ryšis su J. Sagevičium prie
šakyje dėl musų ir Lietuvos 
labo. Ar męs visados turė
sim vergauti svetimiems? 
Minėtose prakalbuose tie 
klausimai daugiausia bus 
gvildenami ir bus nurodoma, 
kaip męs Lietuvoje galime 
išvengti visokių išnaudoto-, 
ių ir būti savininkais ir dar- 
itininkais savose dirbtuvėse. 
Todėl minėtų vietų lietuviai 
atsilankykite visi Į prakal
bas ir išgirskit tuos faktus, 
prie ko Mechanikų Sąryšis 
eina. Kviečia Komitetas.

i
i

trijų ypatų, 
bus žingeidus ir 
Žingeidus todėl, 
kalbama apie mokslo syar- bininkas turėtų nueiti jo pa

siklausyti. kas tik supranta 
anglų kalbą.

Prakalbos bus Conyention 
Kiek vėliaus bus pareng- Bailėj, ant St. Batolph st., 

tas šokių vakaras, kame bus, prie kampo Garrison st., 
atsakanti orchestra ir jkliu-| Bostone, 
bas dės visas pastangas, kad , 
kiekvienas atsilankęs butų;du sykiu augščiau nurody- 
užgar.ėdintas. tomis dienomis: viena pra-

Montello’s moksleiviai ir-! kalba prasidės 5 vai. po pie- 
gi rengs tokius pat vakarus,.tų. o antra 8 vai. vakare, 
tik kitomis dienomis. Bosto-Į įžanga 25c. Ant visų ke- 
niečiai jiems sulyg reikalo turiu vakarų — 75c. 
visame pagelbės, o vietinė ---------------
publika, kuri yra gana pro- 
gresvviška. be abejo, prie- taminko nakti policmanas 
lankiai parems. peršovė airiši Breena, kuris

Antras gražus dalykas y- užkabinėjo juodveidžius. o 
ra vertas naminėjimo—tai paskui užpuolė patj polic- 
abelnas moksleivių ūpas ir maną.

bą: o Įvairus todėl, kad bus 
pakviesta gabus dailininkai, 
dainiai ir muzikininkai.

Drg. Nearing kalbės po

Ant Arlington skvero u-

EXTRA! PRAKALBOS!
Rengia Lietuvos Laisvės 

Sargu 29 skyrius, panedėiyj, 
1 Kovo, 1920, Lietuvių Salėj, 
So. Bostone. Prasidės nuo 
7:30 vakare. Kalbėtojai bus 
iš New Yorko ir vietiniai, 
jie kalbės Lietuvos kariu
menės reikalais. Visuomenę 
kviečiame atsilankyti.

Rcngėjai.
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SUTVERTA IR INKOR- 
PORUOTA ANT $50.000 
KAPITALO RUBSIUVIŲ 

BENDROVĖ.

Visi kriaučiai ir dirbtuvių 
vedėjai malonėkite atsišauk
ti, kad 
spėkomis 
protiškas 
dirbtuvių 
Rašykite:

Arcerican Eagle Raincoat 
Maafg. Co, Ine. e

454 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

PINIGUS Į 
LIETUVĄ IR

LENKIJĄ

išvien bendromis 
sukėlus Kapitalą ir 
jiegas uždėjimus 

čionai ir Lietuvoje.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Burnos švarumas,
kaip ir norieji, vra būtinas norint apM- 
saugnti Trun toldu ligų, kaip gripas ar
ba kurios gali būti pavojingiau-
gfos »š visu žiemos nesmagumu, bei Ji-*' 
C«>. Taigi, prtsirengkite iŠ kalno ir 
laikykite po ranka arba parankioje 
vietoje

Severa’s
Antisepsol
'Severo* Anfi*en*oli<0. Vartokite ji 
kasdiena gargaliavimui ir i nosi i$- 
mirkitii&ni. Ji* taipgi vartojama*, 
kaipo *nti<epfiKkiM plovimas Vaiz
dams. 'pu'įdrėskimams ir odos išbėri
mams. Jisai pagydo užgautas vietas, 
palengvina užkimimą ir palieka malo
nu skoni burnoje. Kaina 35 ct. ir 2c 
taksu. Pursidthj^a visose aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO
CEDAR RAPIDS, IOWA
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FARMA
120 akerių žemės. 25 
arkliai, budinkai. 

žemdirbystės įrankiai, 
kiaulių, vištų, šieno ir 
farmos daiktų. Apie 80 akerių 
dirbamos ir 40 akerių ganyklos 
ir miško. Dvi didelės upės teka 
per pat vidurį farmos su dau
gybę žuvių. Parsiduoda visai 
nebrangiai arba galima išmai
nyti ant namų, arba 
farmos.

BIZNIS
Čeverykų, drabužių 

rak andų 1 fum i ture) 
Visas tavoras turi būt 
duetas ; viena mėnesį. T-- : 1 • ’ • • " • ■ 
užsiimti išdirbiniu avalų.

NAMUKAS
iš 3 kambarių ir 30 lotų žemes, 
lietuvių apgyyentoj vietoj, ne
toli nuo dtrbtuvių. Turi būti 
būtinai parduotas, nes savinin
kas negyvena jame ir jisai jam 
yra visai nereikalingas. Upė 
teka paloj namu; Joje yra daug 
žuvių ir vasaros laike yra vie
na is geriausių vietų maudytis. 
Prekė $1,9(H) su $300 įmokėji- 
mu arba išmainyti ant’ bilc ko
kio namo So. Bostone.

DAUGYBĘ 
ir kitų vietų turim ant pardavi
mo arba išmainymo. Jeigu esi 
savininkas namo arba farmos 
ir norėtum parduoti, arba iš
mainyti, tai pranešk musų ofi- 
sui kuogreičiausiai. o mes ap
žiūrėję duosime pasiūlymą ant 
pirmo atsiliepimo. (10)

LITHUMIM AfiENCY
A. Ivaškevičia

315 Broadway.
So. Boston, Mass.

Tel. So. Bo>ton 605.

2 karvės, 
visokie 

daug 
visokių

mažesnės

ir namų 
. _______krautuvė.

Visas tavoras turi būt išpar
duotas j viena mėnesį, nes sa
vininkas išvaziuo į kitų miestą

NUSIUNČIAME
PIGIAUSIAI, 

SAUGIAUSIAI 
GREIČIAUSIAI

People’s Exchange
INCORPORATED

BANKIERIAI

78 SALĖM STREET 
BOSTON, MASS.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro- 
- ^’s sriubelių už-
h > w sukamas, vyriš

ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeitavais _ vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

11 gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad- 

i reso už$9.-75 C. O. I>. ir persiuntimo 
‘kaštus, su teise jums viską peržiūrėt, 
f Jei busi neužganėdintas, nemokėk nū 
(cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
1 met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
I jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo- 
I tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
(kiekvienu laikrodėliu.

EYCELSIOR WATCH CO. 
‘906 Allicnacum IMg. (TIK AGO. ILL.


