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' Lietuva padarė slaptą sutartį 
etijos

!-

GALI PRIVERSTI TAIKY
TIS SU RUSIJA.

Žinia iš Paryžiaus perei- 
. toj pėtnyčioj sakė, kad 
Trancuzija da neužgyrusi ir
■ nepasirašiusi po vyriausios 
' sąjungininkų tarybos dek-
■ leracija linkui Europos pa
dėjimo.

Šitoj deklaracijoj sąjun
gininkų taryba *buvo nasa- 

jkiusi, kad Rusijos pakraš
čių šalis, kaip Lietuva ir ki
tos, turi būt verste privers- 

ir Rusijos priklauso nuo len- tos daryti su Sovietų Rusi- 
kų reikalavimo, kad Rusija 
atlygintų Lenkijai už visas 
skriaudas, padarytas nuo 
1772 metų, , kuomet buvo pa
dalyta Lenkų Karalija. Iš 
Maskvos tuo tarpu praneša
ma, kad bolševikai nemano 
eiti j taikos derybas su len
kais, jeigu lenkai reikalaus 
sau tokių rybežių, kokie bu
vo 148 metai atgal. eBt len
kų Seimas nutarė už tokius 
rubežius stovėti.

Jeigu lenkai laikysis to 
reikalavimo, o bolševikai at
sisakys nusileisti, tai diplo
matai sako, kad toks daly
kų storis ir toliaus tęsis, 
koks dabar yra.

Savo taikos pragramą 
lenkai padavė šį panedėlį są
jungininkų tarybai užgirti.

Lietuva ir kitos Rusijos 
pasienio valstybės tuo tar
pu nerimauja ir nori kuo- 
greičiausia prieiti prie ko
kio nors galo, o juo labiau, 
kad artinasi jau pavasaris, 
kuomet žada prasidėti prieš 
jas plačiai išgarsintas bol
ševikų ofensyvas.

Latvių užsienio ministe- 
ris Meirmič Rygoje pasa
kęs, kad jeigu Varsa  vos 
konferencija neprieis prie 
jokio nutarimo, tai latviai 
ir finai, o gal ir lietuviai, 
darysią su Rusija atskirą 
taiką.

Ypač esanti susiru pinus 
Lietuvos valdžia, prieš ku
rią žmonės pradėjo kelti jau 
revoliuciją. Rusų kalba lei
džiamas Varšavoj laikraštis 
"SIovo” sako, kad Prūsuose 
esą sutraukta jau 36,000 vo
kiečių kareivių, kurių tiks
las esąs užimti Lietuvą. Tas 
esą reikalinga dėlto, kad 
Kaune anądien sukilo Lie
tuvos kariumenė ir kad su
kilimas gali atsikartoti.

Kitos žinios priduria, kad 
Lietuvos valdžia padariusi 
su Vokietija slaptą sutartį. 
Olandų pirkliai Kaune ir ki
tuose miestuose, sakoma, 
jau uždarinėja savo biznius 
ir važiuoja namo, nes jie esą 
įsitikinę, kad greitu laiku 
Lietuva busianti užimta ar
ba vokiečių, arba bolševikų.
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SALIUNE.

PRUSUOSE ESĄ SUT
RAUKTA JAU 36,000 

VOKIEČIŲ KAREIVIŲ.
šitos spėkos gins Smetono: 

valdžią nuo revoliucijos.
Lietuvos reikalai dabar 

daugiausia priguli nuo san- 
tikių su kaimynėmis valsty
bėmis. Dabar Lietuva žiu
ri, kaip vystosi taikos klau
simas tarpe Lenkijos ir Ru- 
sijps.

Diplomatai sako, kad tai
kos derybos tarpe Lenkijos

ja taiką, idant galėtų atgyti 
pramonė. Toliaus deklara
cija sako, kad Vokietijai 
reikia duoti paskolos ir ki
tokiais budais pagelbėti jai 
sutvarkyti industriją, pir
ma negu reikalauti iš jos 
karės mokesčių.

Taigi, jei kaip, sąjungL 
ninkai gali priversti pasie
nio šalis susitaikyt su Rusi
ja. O iki šiol jie tas šalis 
kurstė prieš Rusiją.

KODĖL ARCHANGELS
KO "VALDŽIA" PABĖ

GO.
Buvęs šiaurės Rusijos 

"valdžios" kariumenės ge
nerolas Miller. papasakojo 
norvegų laikraščio "Tidens 
Tegn" korespondentui, ko
dėl jo "valdžia” turėjo iš 
Archangelsko nešti savo 
kailį. Archangelską bolše
vikai paėmė dėlto, jis sako, 
kad nuolatiniai Kolčako, 
Judeničo ir Denikino nepa
sisekimai ir energinga bol
ševikų propaganda visiškai 
nupuldė šiaurės "valdžios” 
kariumenės dvasią. Ir, pa
galios, kada šita kariumenė 
sukilo, tai Archangelsko i 
"valdžiai" nieko daugiau 
neliko, kaip tik bėgti. Taigi 
visi generolai ir oficieriai { 
susėdo ant anglų laivo iri 
leidosi ant jūrių, nes kitur i 
jau nebuvo kur dėtis. Bet ■ 
bolševikai pradėjo šaudyt į: 
laivą. -Jų šoviniais buvo su
žeistas admirolas Ivanovas 
ir keliatas kitų.

DIDELĮ ANTPUOLĮ ANT 
LENKŲ.

Centrai New Agentūra iš 
Berlino 7 kovo pranešė Lon
donan, kad lidelė bolševikų 
kariumenė abiem Priepečio 
ut>ės krantais pradėjo didelį 
ofensyvą prieš lenkus.

Telegrama priduria, jog 
lenkai paskelbė, kad jų prie
šininkas likos atmūštas su 
dideliais nuostoliais.

Suomių generalis štabas 
Helsingforse 6 kovo gave 
žinią, kad Murmansko apy
gardoj baltgvardiečiai per
silaužė per bolševikų bara 
ir apsupo miestelį Repolą

Kta žinia iš Suomijos 
praneša, kad bolševikai pra
dėjo naują anapuolį Suomi
joj ir po smarkaus bombar
davimo iš sunkiųjų kanuo- 
lių padarė‘ataką ant suomių 
pozicijos Sutjervi.

JAPONAI APLEIS SIBI
RĄ BALANDŽIO MĖ

NESĮ.
Iš Tokio pranešarpa, kač 

. Japonijos ministerių kabi- 
; netas. užgyrė .atšaukimų 

Japonų kariumenės iš Sibi 
ro. Kaip tik cechų kontin 
gentb išsiuntimo ruoša bus 
užbaigta, japonai tuojau ba
landžio mėnesyje išsikraus
tys iš Sibiro. Paskutinia’ 
Čecho-slovakų būriai iš
plauks iš Sibiro 20 kovo.

Telegrama iš Honolulu 
datuota 4 kovo, skelbė 
kad Japonijos valdžia nuta
rė aašaukti savo ekspedicijų 
iš Sibiro.ir pirmas japonų 
kariumenės skyrius išplauk- 

: siąs iš Vladivostoko 
vo, kada paskutinis 

. slovakų transportas 
į bus išplaukęs.
■
■

t

20 ko- 
čecho- 
iš ten

ja sunaikinta.
Anglijos imperializmas ma

to sau pavojų.
Anglijos karės žinyba 

Londone paskelbė, kad ge
nerolo Denikino armija pie
tų Rusijoj likos jau visiškai 
sunaikinta. Užėmus bolševi
kams Tiehorieckos- Petrov- 
sko geležinkeli. Denikino 
kariumenės susisiekimas li
kos suparalizuotas ir kon
taktas su Kaspijos jūrių lai
vynu beveik jau nebegali
mas. Bolševikai dabar kon
centruoja kavaleriją ir šar
vuotus traukinius ant gele
žinkelių centro Ekaurino- 
lare, kas padaro sunkų pa
dėjimą dar sunkesniu, ir to
dėl galutinas Denikino fron
to sugriuvimas esąs neiš- ■ 
vengiamas, šitoks dalykų i 
tovis, sako karės žinyba. 

Tręšia dideliu pavojum An
glijos reikalams vidurinėj 
Įvijoj.
i Beto dar Anglija bijosi, 
kad bolševikai nepradėtų 
kenkti jai Persijoj. Šita bal
inė darosi juo didesnė, kad 
Merve, Užkaspijoj, likos įs- 
• eigta raudona* valdžia su 
generolu Kuropatkinu prie- 
akyje.
Kitas buvusio caro karve- 

lys, kuris dabar pasirodęs 
’audonos armijos priešaky- 
e, esąs ganerolas Brusilo- 
’as, buvęs vyriausiu Rusi
os armijų vadu. Karės pra- 
Ižioję jisai vedė rusų 
puolimą ant Galicijos.

už-

Vienas lietuvys nušautas, 
du sunkiai sužeisti.

Girardvillėj, Pa., 1 kovo 
viename saliune atsitiko 
kruvina tragedija. Pranas 
Mačys, jaunas lietuvys, bu
vo ant vietos nušautas, o jo 
sėbrai Mikas Brundza ir 
Kazys Kamarauskas sun
kiai sužeisti. Be to dar sun- 

; kiai sužeistas saliuno patar
nautojas italas Borelli.

Kaip rašo 2 kovo "Potts- 
ville Republican,” visa šita 
skerdvnė atsitiko taip: Ke
turi lietuviai— Brundza,
'vlačys, Kamarauskas, ir 
Krikutis —nuėjo italo saliu- 
nan ant Second streeto išsi
gerti. Bartenderis Borelli 
pareikalavęs iš jų pinigų, dikalus. Susirinkimas, sako- 

i sakydamas, kad jie esą sa- mas, buvęs IWW., Komunis- 
! liūno savininkui skolingi, tų Partijos, 
Prasidėjo ginčai ir tuojaus Darbininkų 
vieni kitiems griebėsi už 2.
krutu ir ėmė tąsytis. Laike vikų atstovų, 

■tų peštynių vienas jų iš-. _ -----
■ traukęs revolveri ir prade- SUĖMĖ 204 RADIKALUS 
jęs šaudyt. Mačys tuojaus 
'krito mirtinai peršautas
{per širdį, o kiti buvo r “ ___ _ _ ___„ ...____
kiai_ sužeisti. Mačys tuojaus policija padarė Waterbury 
iniTrA r i i- -• naują ablavą ant radikalų. 

; Kuomet atvyko policija, Užpuolimą policija padarė
■ Macys gulėjo ant grindų ant Komunistų partijos buk 
| įau negyva^ o salia jo rai-jės, Rusų Darbininkų Sa-

jungos ir Rusų Piliečių uni
jos cfisų. Paėmė daugybę 
literatūros ir areštavo 20-1 
žmones.

Amerika pradės pre 
kybą su Rusija

------------------------------------------------ 1 I 
kauja "Dievui ant garbės,” 
kad gali užsilaikyt* 8 kar-į 
čiamos ir 9-ta bažnyčia su 
kunigu.

Ar galima tad stebėtis,]^, 
kad prieina prie šitokių lau- ~ 
kinių orgijų?

Bet bolševikų valdžios 
nepripažins.

Iš Washingtono skelbia- 
kad Amerikos valdžia 

{nutarusi jau duoti leidimą 
Amerikos firmoms pradėti 
prekybą su Rusijos žmonė
mis, kuomet sąjungininkų 
{valdžios galutinai šituo 

.. r,j. i klausimu savo poziciją nus-
- Akron, O1?,0,’.? ^ien3 tatvs. Tečiaus sakoma, kad 
.ęderales raidžios agentai ir,;itį prekvba busianti apri- 
vietine policija užpuolė su-L,taFAra-erikos f;rmns‘ga. 
sirmkim| ir areštavo 66 ra-lėsjandios pirkliauti tiktai 

jsu atskirais Rusijos zmonė- 
D .. imis, bet ne su bolševikų val-
Rusų unijos, L|žia. Bolševikų valdžios

- i j , . TT •-P. 4tl1r!es; Amerika nepripažinsiąnti.
uz industrines Unijos ir bolse-| Tulas ]aikas atgaI -*nios 

įsakė, kad Anglija ir Italija 
buvo jau gatavos prekybą 
su Rusija pradėti, bet Fran- 
euzija su tuo nesutikusi.

VĖL GAUDO 
KOMUNISTUS.

AVATERBURY.
Kovo 7 dieną federalės 

sun- valdžios atstovai ir vietinė

■tesi kraujuose paplūdęs 
sunkiai sužeistas italas Be- 
relli.

Mikas Brundza turbutir- 
gi mirsiąs, nes jis peršautas 
i?er plaučius. Ji peršovęs ki
tas italas, Russari Micuso, 
kuomet jis jau sužeistas gu
lėjęs ant žemės. Italas suim
tas. Sužeistieji taipgi laiko-

4

RIAUŠĖS AFRIKOS 
KASYKLOSE.

žmonės užmušti, 41 su
žeista.

Pietų Afrikoj, kurią val
do anglai, Johannesburgo 
kasyklose pereitoj seredoj 
buvo kruvinu riaušių. Sus
treikavusieji vietos gyven
tojai užpuolė buri baltvei- 
(ižių, kurie leidosi į kasyk
las dirbti, ir prasidėjo kova. 
Pribuvo anglų kariumenė ir 
pradėjo malšinti riaušes 
ginklu. Šitoj kruvinoj kovoj 
4 streikieriai buvo užmušti 
ir 35 sužeisti. Iš europiečių 
sužeista 6.

GEDDES GAUS $100,000 
ALGOS.

Iš Londono pranešama, 
[ kad nuo šiol Anglijos amba- 
jsadorius Geddes Washing- 
itone gausiąs 20,000 svarų 
algos metams. Prie norma
lės pinigų kainos, Į anglų 
svarą eina apie 5 doleriai. 

I Žinia priduria, kad jo alga 
busianti 17,500 svarų, bet 
2,500 svarų (apie $12,500) 
pridedama prie jo algos pa- 

__ 2__2._____. Šitą pra
nešimą padarė Anglijos 
parliamente ministerių pir
mininkas Llovd George.

NORĖJO IŠVOGTI BELĄ 
KŪNĄ.

Pereitos subatos naktį 
vėl kesintasi išvogti buvusi 
Vengrijos komunistų val
džios galvą Belą Kūną, ku
ris dabar yra Austrijoj in
ternuotas ir randasi ligon- 
butvje netoli Vienos. Veng
rai būtinai nori Belą Kūną 
ir kitus internuotus Austri
joj komunistus išgauti ir 
nubausti. Jau kelis kartus 
jie kėsinosi juos išvogti.

Pereitos subatos naktį at
važiavo prie ligonbučio 10 
ginkluotų vengrų ir papirko 
sargą, kad jis juos Įleistų i 
vidų. Bet sargas davė žinią 
policijai- Vengrai apie tai 
pajuto ir susėdę į dideli au
tomobilių pabėgo.

Vienos laikraštis ”Neue 
Freie Presse" tikrina, kad 
šitie žmonės buvo vengrų 
kariumenės oficieriai, pri
gulintis prie neatsakomos 
militaristų šaikos, kuri su
terorizavo visą Vengriją ir 
pridarė daug piktadarysčių 
Austrijos pasienyje. Laik
raštis reikalauja, kad nau- 
jasis Vengrijos valdonas ad
mirolas Horthv padarytų 
šitai kamarilei galą.

Kamarauskas sužeistas 
šuviu i veidą. Nors jo žaiz
da sunki, bet jis pagysiąs.

Krikutis ir Seliokas, du 
kiti lietuviai, kurie prasidė
jus šaudymui tuojaus pabė
go, išliko sveiki.p i j I pnueuama prie jj Venas musų koresponden- ■ įilinksminiJlanlsJ. 
tas, kuris prisiuntė mun^ 

! su šituo aprašymu anglų j 
.laikrašti, priduria, jog ta:p 
.■užmuštas Mačys, taip kiti 
į buvę tenai lietuviai visi esą 
katalikai, visi priguli prie 

i parapijos ir labai neapken
čia socialistų. Mačys buvęs 

[tikras mušeika; jis dar vai- 
i ku būdamas 1909 metais jau 
įplėšęs nuo stulpų soc’alistų 
{skelbimus. Ir dabar Mačys 
niekur neidavęs be revolve 
rio, kuri buvo parsivežęs iš 
karės nuo vokiečių. Tėvai 
Ižiaugdavosi, kad jų sūnūs 
"smarkus” vyras. Bet ve, 
kuo tas "smarkumas” bai
giasi: reik’a mirti saliune 
ant grindų nuo italo kulip- 
kos!

Peršautas Mačys šaukėsi 
į dar kunigo. Brundza taipgi 

; parapijonas ir 
Kamarauskas. Trįs pabėgu
sieji lietuviai taip-pat buvo 
katalikai.

Second streetas Girard
villėj, kur Įvyko šita kruvi
na puota, beveik visas apgL 
ventas lietuvia's. Lietuviai 
užlaiko ant tos gatvės šešis 
lietuviškus saliunus ir baž
nyčią; be to dar iš tikinčių
jų musų žmonelių užsilaiko 
vienas 'talo saliunas ir vie
nas anglo. O gatvė neilga, 
turi vos tik 250 numerių. Iš 
to jau galima suprasti, kiek 
tie žmonės geria ir kiek au-

REVOLIUCIONIERIAI
ATSIĖMĖ ROSTOVĄ.
Neilgai telaikė Rostovą 

•eakcininkų spėkos, kurios 
ižpereitoj subatoj buvo tą 
niestą iš bolševikų atėmu- 
;ios. Iš Maskvos prnešama, 
tad ant rytojaus sovietų 
tariumenė Rostovą vėl atsi
ėmė.

VYRIAUSIS TEISMAS 
UŽGYRĖ PLIENO 

TRUSTĄ.
Vyriausi s šalies teismas 

keturiais balsais prieš tris 
atsisakė iškrikdyt plieno 
trustą, kuris gyvuoja po 
vardu United Statės Steel 
Corporation. V aidžia ilgai 
vedė bylą prieš tą plėšikų 
organizaciją, bet vyriausis 

teismas dabar davė jiems 
■’griekų atleidimą” ir byla 
prieš juos likos panaikinta.

ŠVEDIJOS MINISTERIŲ 
KABINETAS ATSIS

TATYDINO.
Iš Stokholmo pranešama, 

kad Švedijos ministerių ka
binetas rezignavo. Karalių 
paliepė ministerių pirminin
kui Edenui suorganizuoti 
naują.

Manoma, kad naujas mi
nisterių kabinetas susidė 
iš sociailstų, o kabineto pir 
mininku liks socialistų va 
dovas Hjalmar Branting 
Taip manyti leidžia tai, kac 
seno kobineto premjere 
Edeno pastangos suorgani- 

{zuoti kabinetą iš liberalų 
nedavė jokių geistinų pa- 

' ?ekmių.
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BOLŠEVIKAI SIŪLO 
AMERIKAI TAIKĄ.

Sovietų užsienio ministe- 
*is čičerinas pasiūlė taiką 
’aponijai, Amerikai ir Ru-

yVATERBURIEčIAi IŠ
VIJO "LAISVĘ."

Mes gavome iš Waterbu- 
rio žinių, kad vaikai, kurie 
pardavinėjo tenai "Laisvę; 
pranešė jos administricijai. 
kad ji šito anarchistiško la- 
]K> į VVaterbury daugiau ne- 
liesiųstų, nes jie daugiau josi 
nepardavinėsią.

Vietoj anrchistiškos "Lai
svės,” kuri nieko daugiau 
nerašo, kaip šmeižia socia
listus ir piudo darbininkus, 
Waterburio agentai užsisa
kė kelis šimtus egzempliorių 
daugiau "Keleivio” ir "Nau
jienų.”

"Keleivį” žmonės labai 
myli, nes iis aišikausia nuš
viečia Lietuvos padėjimą ir 
daugiausia paduoda žinių iš 
viso pasaulio.

Džamalpuro mieste, Ben
galo provincijoj, Indijoje, 

dorfu važiuojąs didelis šta-. sustreikavo 30,000 gr ues 
bas generolų. ir plieno jarbininkr.

GEN. LUDENDORFAS 
VAŽIUOJA RUSIJON.
Londone gauta iš Helsin- 

gforso žinių, kad vokiečių 
militarizmo galva gen. Lu- 
dendorfas pervažiavęs per 
Finliandiją ir nuvažiavęs 
Rusijon. Kartu su Lunaen-

FILIPINAI TURI
10,350,640 GYVENTOJŲ.
Vėliausia valdžios statis

tika parodė, kad ant Filipi
nų salų yra 10,350,640 gy
ventojų; amerikonu ir tx 
skaičiaus esą 6,405? Dau 

įgiau kaip 1,000,000 filipinie 
leių esą dar stabmeldžiai. Ki 
tus krikščionių misijonie 
riai padarė jau' krikščioni 
mis.

BOLŠEVIKAI SUSTOJO 
PUOLĘ FILIANDI.JĄ.
ŠĮ panedėlį iš Helsingfor 

so pranešama, kad bolševi
J an' 

™!an<Jjj°s ta’išlyga, jog. 
r įnliandija pradės taikos 
derybas su So’ it t u

i ___
kai sulaikė užpuolimą

■ NSnlionrli ino 4X1,.___

nunijai. Amerikos valdžia 
ako, kad tas pasiūlymas, 
ai paprasta bolševiku pro
paganda, ir nieko į tą pasiu- 
ymą neatsakysianti.

KANADOS VALDŽIA 
DRAUDŽIA ŠOVA DAR

BININKAMS ORGA
NIZUOTIS.

Kanados valdžia paskel- 
)ė raštą, kuriuo draudžia- 
na valdžios darbininkams. 
Ietis prie unijos. Privatinių l\Teprasįesnis 
šdirbvsčių darbininkai gali 
organizuotis.

BULVĖS PO $6 BAČKAI.
Maine’o valstijos. farme- 

riai, kurie nepasiskubino 
oarduoti savo bulvių radeni, 
labar darosi didelių pinigų. 
Vroostooko paviete, kur 
laugiausia bulvių augina- 
na. pereitoj sąvaitėj _ ^1V0 
nokama pn bačkai bul- 
’ių. Tai da negirdėta Mai- 
te’o valstiioj kaina. Mies- 
uose gi bulvės parsiduoda 
m $1.25 už neką.

I

f

SNIEGAS SUPARALIŽIA- 
VO MAINE’O VALSTIJĄ.

Dar nekuomet Suvienytų 
Valstijų istorijoj nebuvo to
kios baisios žiemos, kaip šį
met. Nuolatinis sniegas, 
neišpasakytas šaltis ir pū
gos suparaližiavo geležinke
lius, izoliavo miestus ir dau
gelyje vietų žmonės negali 
gauti nei maisto, nei kuro. 
Maine’o valstija beveik visa 
’ikos atskirta nuo pasaulio. 
Į Portlando miestą per dvi 
dienas negalėjo prieiti nei 
vienas traukinys, ir nei vie
nas negalėjo išeiti. Praėjusi 
nedėldieni visoj Maine’o val- 
tijoj nebuvo nei vieno trau

kinio, nei pasažierinio, nei 
tavorinio, ir geležinkelio 
viršininkai sako, kad padė
tis negreit da pagerėsianti. 
Visa valstija palaidota po 
sniegu ir ledu, ir daug ims 
laiko, pakai geležinkeliai 
bus atkasti. Vietomis snie
gas siekia iki 20 pėdų gilu
mo.
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APŽVALGA D
True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass. on Marce 
h), 1920, as require<i by the Act >f
October 6. 1917.
AMERIKOS DOLERIS IR 
RUSIJOS BOLŠEVIKAI.
Amerikos doleris ir Ru

sijos bolševiki ’ tai dvi nau
jos galybės, . .ių šiandien 
bijosi visa Europa, sako 
"Boston Evening Transc- 
ript’o” korespondentas Carl 
W. Ackerman.

Nuo Petrogrado iki Ry
mo, nuo Konstantinopolio 
iki Londono, šiandien viskas 
esą tų dviejų galybių Įtek
mėj — ir valdžios, ir finan
sai, ir politika, ir pramonė, 
ir prekyba — viskas dreba 
iš baimės prieš Amerikos 
pinigų ir Rusijos propagan
dos galybę. Europoje nesą 
nei vieno valdininko, • kuris 
tos galybės nebijotų. Nesą 
nei vienos valdžios, kuri 
savo politikos pne tos ga
lybės netaikytų.

Ir abidvi tos galybės ly
giai esą nekenčiamos. Ame
rikos neapkenčia minios, o 
Rusijos neapkenčia viešpa
taujančios klesos. Kas tik 
po Europą šiandien pasiva- 
žinėja, kiekvienas tokį Įs
pūdį išsineša, sako kores
pondentas. Buvę laikai, kuo
met AVilsonas reikšdavo 
pasaulio troškimus, kuomet 
Europa gėrėjosi jo idealais. 
Bet tie laikai jau praėję. 
Buvę laikai, kuomet bolše
vikai buvo niekinami bjau
riausiu budu. Bei tie lai
kai irgi jau praėję. Ir nebū
tų nieko nuostabaus; sako 
korespondentas, jeigu išsi- 

pidytų tas, ką jam pasakęs 
Ryme vienas Italijos valdi
ninkas. "Į metus laiko," pa
sakęs jam tas italas, "Leni
nas bus sveikinamas kiek
vienoj Europos sostinėj.”

Korespondentas sako, kad 
tiktai Amerikos doleriu ir 
bolševiku propaganda spau
džiama Europa pradėjo kal
bėti apie taiką su Sovietų 
Rusija. Štai kaip jis aiški
na:

''Daugelis iš mus Suvienyto
se Valstijose neturi suprati
mo apie dolerio galybę Euro
poje, pakol nenuvažiuoja te
nai. Mes žinome, kad dabar 
doleris nuperka lt franeuziš- 
ku frankų arba 18 itališkų lirų, 
kuomet prie normalės pinigų 
kainos į dolerį eina vos tik apie 
6 frankai arba liros. Ameriko
nams tas reiškia, kad šiandien 
mes galim Europoj nusipirkti 
už 1 doleri daug daugiau, negu 
pirma; bet italų arba 
zų pirkliams, arba jų 
agentams, kurie turi 
Suvienytose Valstijose

vmais skaitytis.
"Bet kadangi Europos val

džios negali Amerikos dolerio 
vertės numušti, tai jos priver
stos kreiptis linkui Rusijos, 
manydamos, kad greitu laiku 
jos galės giluti tenai maisto ir 
žalios medžiagos daug piges
nėmis kainomis, negu brangio
se Amerikos rinkose.

"Darydami su Rusija taiką 
ir atnaujindami su ja preky
bos santikius. sąjungininkai 
tikisi galėsią susilpninti Ame
rikos ekonominį slėgimą ant 
savo šalių. Bet visu pirma 
jiems rupi nupiginti pragyve
nimą, o tą jie tikisi padarysią 
ateinančiais metais, kuomet 
gaus iš Rusijos reikmenų. Jie 

Rusijos pagalba is 
centralę Europą ir 
žmones prie darbo. 
Eoropos šalįse, kur

gaus 
tikisi su 
maitinti 
pristatyti 

"Visose
tik teko man lankytis, kiekvie
nas sako, kad tik per darbą 
Europa gali išsigelbėti; bet 
jie taipgi žino, kad prie da
bai! in i ų sąkgų nėra galimas 
joks darbas. Iš vienos pusės 
didelis Amerikos dolerio kur
sas neduoda nupilti kainoms, 
o iš kitos pusės vedama prieš 
Rusiją kare duoda sovietų val
džiai progos vesti revoliucinę 
propagandą visose šalįse. 0 
kuomet pragyvenimas bran
gus ir kuomet agitatoriai nuo
latos kursto žmones prie su
kilimų. darbas negali sektis.

"Taigi šitas drąsus sąjungi
ninkų žingsnis, padarytas 
Anglijai ir Italijai vadovau
jant. jeigu tik nebus Suvieny
tu Valstijų sulaikytas, reiškia 
ne ką kitą, kaip tik bandymą 
paliuosuoti Europos žmones 
nuo Amerikos kapitalo ir su
silpninti revoliucinę Rusijos 
agitaciją.”
Šitais motivais vaduoda- 

miesi' Europos kapitalistai 
ir pradėjo kalbėli apie tai
ką su Rusija. Pirma jie ti
kėjosi įneiti Rusijon su Kol- 
čako ir Denikino pagalba. 
Bet kada pamatė, jog iš to| 
lieko neišeis, tai pradeda 
au su bolševikais taikytis, i 
Ar neteisingas gi tas so

cializmo mokslas, kuris sa
ko, kad viskas priklauso nuo 
ekonominiu sąlygų!

užtri limfa vo. Jos priešai, I 
lie atstovavo senąjį rėžimą, ii-’ 
ko nuversti ir nugalabyti.

"Prazidentas VVilsonas jau at- 
; šaukia Amerikos kariumenę, 
įes io talkininkai kazokai visur 
sumušti ir demoralizuoti.

"Lloyd George jau • pataria 
pripažinti Sovietų Valdžią, ir 
Kariauti prieš Rusijos demokra
tiją jau nebėra kam, išskyrus 
tik saujalę finansistų, kurie no
rėtų iškolektuoti savo pinigus, 
paskolintus senam despotizmui, 
ir keliatą paklusnių politikierių 
A’ashingtone ir Albanyje, 
•lems įsakymus duoda 
streetas.

"Luskas vis dar skečia 
teisminių dragūnų eiles, o 
neris paruduoja su savo propa

gandininkų falangomis stengda
miesi neįsileisti Amerikon Ru 
sijos prekybos, kurią Anglija 
taip trokšta pasiimti i savo ran- 
keis.

"Bet ant Dauguvos 
jau visur ramu.

"Reakcija Rusijoj sumušta 
Despotizmas parblokštas. Per
galė parodė, kad tiesa stovi de
mokratijos pusėje.

"Ir kaip farmerys iškelia pas
upusią varną ant aukšto stiebo 
perspėdamas kitus jv.odaspal- 
vius škadadirbius. kad nelįstų 
prie jo laukų, taip ir tie Kolčako 
Kareiviai iškėlė ant savo durtu-' 
ų suterštą io lavoną, perspėda- 

ni kitus Rusijos autokratus, 
<ad ir jiems taip-pat bus. jiegu 
:ie bandys eiti Kolčako pėdomis, 

Rusijos

-Lrue-fa&tslaiion filed with the post-10, 11)20, as reųuir.-d by the Act rf
inasler at Boston, Mass. on AiarciaOctober 0, 1017.

ka- dabar tiktai gavome ir ku- 
rU kitoj vietoj šiame "Ke
leivio’’ numeryje ištisai tal
piname.

"Lietuvos valdžia mus uo
gavo!” sako Lietuvos karei
viai savo proklamacijoj.

Ji sakiusi jiems reikia tik
tai sumušti bolševikus, o tuo 
met visi Lietuvoj laimingai 
gyvensią. Ji-tuojaus pada
linsianti tarp biednųių ponų 
dvarus, duosianti visiems 
pašalpos, ir puikus prasidė
siąs kareiviams gyvenimas!

Kad daugiau savo kariu
mene padrąsinus, Lietuvos 
valdžia melavo jai, buk finai 
•oaėmę jau Petrogradą. Koi- 
žakas Samarą, ukrainiečiai 
Kijevą ir tt.

Dabar gi Lietuvos kariu
menė patyrė, kad tikrenybė
je yra kaip tik priešingai: 
bolševikai sunaikino Kciča- 
ką, užėmė visą Ukrainą ir 
Petrogradą finai 
tebandė imti. Tai 
melas.

Paskui kareiviai 
r kitą apgavystę, 
’iems žadėjo padalyti ponų 
Įvarus, kuomet bolševikai 
bus iš Lietuvos išvyti. Bet 
kuomet bolševikai likos iš 
Lietuvos išvaryti, Smetonos 
žaidžia pradėjo grąžinti dva 
•us dvarponiams atgal. Taip 
ze šiomis dienomis pono 
Valdemaro Įsakymu buvo 
sugrąžinti dvarai kunigaik
ščiui Vasilčikovui. Kiti dva- 
•ininkai skiriami Lietuvos 
atstovais užsienyje.

Kareiviai pamatė, 
■aidžia juos 7. 
kad jie lieja savo krauja už 
dvarponių reikalus, ir pra
dėjo šaukti, kad reikia tokią 
.■aidžią vyti laukan.

Tai ve, kame buvo sukili
mo priežastis! Reakcinė val
džia ir jos pataikavimas 
dvarininkams!

Nors sukilimas laikinai 
tumalšintas, bet jo priežas- 
:is neprašalinta. Kunigų ii 
jonų valdžia pasilieka. Ir 
gali būt, kad po šito sukili
mo ji pasidalys da biaures- 
įė. Taigi revoliucija darosi 
teis vengiama. Ir juo labiau 
Smetonos valdžia 
spaus, tuo greičiau 
ai galas!

Pirmas sukikams 
sekė. Gal būt, kad bus nuslo
pintas antras ir trečias, bet 
risgi ateis valanda, kada juo 
da klerikalizmo šmėkla Lie
tuvoje susilauks Kolčako li
tinio.

ku-
Waii

savo
Pai

f rontc niekad 
vienas

pamatė
Valdžia

vanausko politiką —

'žmonės ir šiandien da verda 
"diplomatijos” smalą susis
pietę į "Egzekutyvi Komite
tą” kartu su klerikalais!

Tai apie kokią gi vienybę 
su socialistais "Vienybė Lie
tuvninkų’’ čia kalba, ir kam 
jai socialistų pagalbos rei
kia? Juk tautininkų ir kleri
kalų politikoje skirtumo jo
kio nėra. Ir vieni ir kiti jų 
garbina Smetoną, ir vieni ir 
kiti priešingi Lietuvos vie
nybei su revoliucine Rusija, 
ir vieni ir kiti remia karę 
orieš Rusijos darbininkus, 
ir vieni ir kiti užgiriu Gul

tai
koks gi čia skirtumas, kurie 
ių vadovauja? Jeigu jų pa
žiūros kame skiriasi, tai lik 
religijos klausime. Vieni ti
ki, kad žmogus turi dūšią, 
kiti sakosi netikį tam. Bet 
ai juk ne gyvenimo klau

simas. Bet šitam klausime 
antininkai irgi moka su 
klerikalais susitaikyt. Štai, 
’\ew Yorko seime viena da
vatka sumanė poterius su
kalbėti. kunigai ją parėmė— 
‘r tautininkai nusileido.

Kaipgi socialistai gali su 
okiais žmonėmis dėtis į vie- 
wbe? Jie tik trukdytų so- 
•ialistams kovą su atžaga- 
•eiviais.

Kas sudaro ”Tautų Lygą?”
kartas nuo karto laikysią, 

žmonės, kurie šaipyaa- 
miesi ir dantis kitiems rody
dami sugalvojo šitą -"Tautų 
Lygą,” ir kurie ketina val
dyti ją pagalba savo agen- - 
tų ir spaudos vanagų, yra 
tie patįs žmonės, kurie pri
pildė Airiją provokatoriais 
n valdo ją Karės Įstatymais, 
i'ai yra tie patįs žmonės, 
kurie skerdynėmis neduoda 
pasijudinti Indijos gyvento
jams.

Tai yra tie patįs žmonės, 
ant kurių puola atsakomybė 
už teroro viešpatavimą J 
Egipte. Tai yra tie patįs 
žmonės, kurie nei žodžio gy
ventojų nesiklausę dalijasi 

tarp savęs Syriją, Mezopo- 
tamiją ir Arabiją, taip kaip 
plėšikai paprastai dalijasi 
grobį.

Tai yra tie patįs žmonės, 
kurie ciniškai aneksavo 
Persiją, idant užtikrinus 
sau Įplaukas iš jos aliejaus 
šaltinių. Tai yra tie patįs 
žmonės, kurie iki mirties 
marina badu Austriją, dėl 
politiškų savo išrokavimų 
neleisdami net jos gimi
nėms ir pažįstamiems' siųsti 
jai maisto per Dunojų.

Tai yra tie patįs žmonės, 
kurie neleido Alzacijos ir 
Lotaringi j os gyventojams 
patiems nuspręsti savo likk 
mą. Tai yra tie palis žmo
nės, kurie Saaro Klonio gy
ventojus atidavė jų prigim
tų priešų valdžiai.

Tai yra tie patįs žmonės, 
kurie vien tik dėlto, kad jie 
yra šiandien galingesni, plė
šia savo prekybos konku
rentus, atimdami iš jų ir 
žaliąją medžiagą, ir trans- 
portacijos mašineriją, tikė
damiesi tuo badu sunaikin
sią savo biznio priešininkus 
ant visados.

Tai yra tie patįs Žmonės, 
kurie buvo užblokavę Rusi
ją ir kurstė joje naminę ka
rę, tikėdamiesi tuo budu ne
leisti Rusijos darbininkams 
ipastatvti tokią valdžia, ko-

*

Rašo Jerome K. Jcrome.
Tautų Lyga gimė negyva. 

Ir juo greičiau jos menkas 
ir dvokiantis lavonas bus 
palaidotas ir užmirštas, tuo 
geriau bus Europos sveika
tai.

Jos krikštatėviai, užsiė
mę savo nosis, kviečia mus 
į krikštynas. Vienas-kitas 
ių gali būt ir gerų norų žmo
gus. Jie tikėjosi susilaukti 
naujo Alesijaus. Jie, matyt, 
vra Įsitikinę, kad garsiai 
-ūkaujant ir alpstant gali
ma ją prikelti iš numirusių; 
arba, kad dailiais žodžiais 
padabinta ir kvepalais pa
barstyta ji, kaip tas negy
vas (ridas ant savo karės 
arklio pasodintas, gali dar 
vesti tautas į pergalę.

Bet visiems i akis čia me
nasi aiškiausia apgavystė,

i Tos autoriai stovi prisipaži- 
j ne savo ioenemis burnomis, 
j Nuo jų motyvų likos nuplėš

tas jau paskutinis priedan
gos skuduras.

Kuomet ponas Clemen- 
.eau džiaugiasi ja kaipo 
aąudingu savo rankoms 
įrankiu, tai jau ir bukapro- 

j tis gali suprasti jos pavojų 
i žmonijai. ' ' i

Tautų Lyga buvo pastaty
ta ant prievartos. Ji buvo 
sudėta iš melų ir sucemen
tuota veidmainybės klijais. 

1 Pamatinis jos akmuo yra 
beteisė.

Atsimenant Lloyd Geor- 
ge’o karštas prakalbas (pro
testuojančias prieš teisybę 
ir švarumą, kuomet jo frako 
vuodegoj maskatavo slaptos 

.sutartis -pasidalinimui Eu
ropos ir Azijos), kurios ir 
šiandien dar skamba musų 
ausise: atsimenant dievo- 

Sakoma, baimingą Wilsono lėkštu-
> da ir šiandien 

oasaulis karčiai juokiasi; 
pagalios, atsimenant sulau
žytas Ketverto Didžiųjų " 
nrisiekas ir dantų rodymą. ’ 
nūs vargiai gali kas antru 
kartu apgauti. i

Pirmutinis , Tautų Lygos Įįja jiems patiems patinka.
. , . i Tai yra tie patįs žmonės,

— tinkamiau- jęUrie varu verčia Tyrolio 
. . . . x.. . ’ kalniečius priimti kitus fau

ne jungiasi tikslu apsaugo- ros jungą, kurios jie neap- 
ti savo grobi. kenčia. Tai yra tie patįs

žmonės, kurie Įkinkė begin
klę Korėjos liaudį Japonijos 
vergijon — vergijon daug 
žiauresnėn, negu izraelitai 
kentėjo po Faraonu.

Tai yra tie patįs žmonės, 
kurie remia ir nalaiko des
potizmą Vengrijoj. Tai yra 
žmonės, kurie ginčvjasi 
tarp savęs, kaip pasidali
nus Sibiro ir Kynų turtus. 
Tai yra tie patįs žmonės, 
kurie žiuri į mažasias vals
tybėlės, kurių jie patįs pri
tvėrė, kaipo Į paprastą ka
nuolių pašarą: jeigu jie no
rės, jie leis joms gyventi, o 
jeigu jiems reikės, jie varys 
jas Į savo kares ir skers.

Tai yra žmonės, kurie kal
ba apie savo penkis šimtus 
tūkstančių lenkų, apie savo 
vergus rumunus, apie savo 
estų, finų ir latvių pulkus, 
k’aio hunas Atilla kitąsyk 
kalbėdavo apie pavergiąs 
rases, kurios buvo verčia
mos kariauti po jo vėliavo
mis.

Visa tai daro tie žmonės 
prieš musų akis.

Vienu žodžiu, šita Tautų 
Lyga nebūtų -išėjus, jeigu 
nats sumaningiausis velnias 
butų planavęs ją ramybės 
kapui, žmonijos kankinimo 
rumui ir pasaulio vilčių gra
bui: • -

Kad pasaulis nebūtų už
nuodytas kelioms gentkar- 
tems, šita lyga reikėtų kuo- 
greičiausia palaidoti, ir pa
laidoti giliai.
(Boston Sudav Advertiser, 

Feb. 22, 1920.)
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Daugiau kaip 50 nuošim-
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JO 
l>e-

nei vieno 
mokesčius

Europos žmonė 
ir bada kentėk

susirinkimas buvo sušauk-, 
:as Paryžiuje 
šioj vietoj militaniams,

pasakė
Ameri- 

laikraščio

au- 
musu t

-. kad 
apgaudinėja.

i

francu- 
valdžiu 

pirkti 
mais

tą ir kitokius daiktus ir mokė
ti čia doleriais, tas reiškia to

kią kainą, kad parvežti tie daik
tai Europon pasidaro tiesiog 
neįperkami. Vienas Paryžiaus 
bankierių sakė man, kad vie
na franeuzų firma nupirkusi 
New Yorke ryžių už $800,000. 
Tuomet doleris buvo 7 frankai, 
kas reiškė, jog franeuzams at
sieis 5,600.000. Bet šiandien 
franeuzų firma turi užmokėti 
už tuos ryžius jau ii,200,00< 
frankų, kad padarius $800.000

”A.š paduodu šitą kaipo pa
vyzdi, nes tas parodo, kaip 
sunku Europos žmonėms pir
kti Amerikoj daiktus, kuomet 
keičiamoji dolerio vertė taip 
augšta.

"Kuomet francuzai parveža 
tuos ryžius namo, jie turi par
davinėti juos tokiomis kaino
mis. kuras liaudis vadina plė 
Šimu. Liaudis nekenčia Ameri 
kos. nes ji mano, kad Amerik? 
nori išsunkti iš jos paskutin' 
laša kraujo, 
nešė vargą
kalės metu, bet dabar jie rel 
kalauja, kad jų kentėjumui bu 
tų padarytas jau galas. Ji< 
stato reikalavimų valdžioms, 
ir vldžios turi su tais reikala-

plėsdami ir žudydami 
įmones.”

Šitokią pamoką 
■avo reakcininkams 
kos buržuazinio 
•edakcija.

Mes norėtume, kad šitų 
io m j iii me n tų pa si s ka it y t u 
jonas Martinas Yčas ir ki
li I ietuvos "diplomatai,” 
turie mušė Kolčakui pas
veikinimo telegramas.

KODĖL SUKILO LIETU
VOS KARIUMENĖ?

Pereitam’ "Keleivio” nu
meryje mes padavėme kele
tą telegramų iš Varšavos ir 
' ondono apie sukilimą lietu 
,'ių kariumenės Kaune.

Tuose pranešimuose buvo 
•albama tiktai apie pati at
itikimą. Ten buvo tiktai pa
sakyta. kad kariumenė suki- 
o, kad ji apsupo Tarybos 
■ūmą ir kitas valdžios tirio- 
oas ir kad per ištisas 24 va- 
andas ėjo šaudymas.

Apie sukilimo priežastį 
liškių žinių telegramose ne
buvo. Vienos jų sakė, kad 
•evoliucija kilusi dėl abelno 
žmonių nepasitenkinimo da- 
?art‘ne valdžia: kitos gi sa
kė. kad kareiviai pradėję 
šaudyt į valdžios namus del- 
lo, kad algų jiems nemoka; 
• dar kitos aiškino, kad su
kilimą iššaukusi bolševikų 
propaganda.

Ir dėlto, kad sukilimo prie 
žast’s telegramose nevie- 
taip buvo paduota, tūli 
Amerikos lietuvių laikraš
čiai pradėjo abejoti tų tele
gramų teisingumu. Musų 
lešinėji, kurie visomis ketu
riomis stovi už Smetonos 
valdžią, nenori sutikti su ta 
mintimi, kad žmonės tos 
valdžios nekenčia. Todėl jie 
aiškina, kad visas šitas ži- 

"pias apie Kauno sukilimą
i busią lenkai Varšavoj pra- 
Įsimanę.
j Bet šitaip dalykus aiškin
ai, tai reiškia save prigaudi- 
Įi'ėti. Kad Kaune buvo sumi
šimų. tai liudija ir tas fak
tas, jog Kaune buvo užmuš
tas Amerikos oficieriu.s 

iHarris. Jo motina Pennsyl- 
'vanijoj gavo apie tai žinių 
i ne nuo lenkų iš Varšavos, 
ibet nuo komendanto Gade iš 
i Rygos. Gade sako.kad Har- 
p-is buvo sunkiai sužeistas ir 
Į mirė padėdamas Lietuvos 
valdžiai sukilimą malšinti 
Kaune. Ar reikia da aiškes- 

pi'ni nių faktų?

PASKERDĖ KAIP 
KIAULĘ.

Kitoj 'Keleivio” vietoj 
-kaitytojas ras perspaus
dintą Bostono "Sunday Ad- 
evrtiser’io" korespondento 
straipsnį apie Kolčako nu
žudymą. Pati to laikraščio 
•edakcija padarė da ir savų 
komentaru prie to straips- 
lio. Tie komentarai da 
įdomesni, negu pats kores
pondento pranešimas. Taigi 
nes norime supažindinti 
avo skaitytojus ir su jais.

Bostono dienraščio re
dakcija sako:

"Kolėakas buvo senojo, jau 
nuversto Rusijos despotizmo 
spėkų vadas. Jo tikslas buvo at
gaivinti caru viešpatavimą, 
celiai buvo kruvini, žiaurus 
sąžinės tyronijos keliai.

”Ir su tuo žiauriu atstovu 
»kratiškos priespaudos, 
aip vadinamoji demokratiškoji j 
idministraci.ia VVashingtone bu-Į 
,-o susivienyjus savo privatinėj j 
carėj prieš Rusijos liaudį.

”Musų amerikiečiai kareiviai, 
>uvo siunčiami karėn prieš Ru-|^ 
sijos demokratiją, kad ant pa- jį. 
iuosuotos Rusijos liaudies ii-; 
įaujo užkrovus niauriausią au-' 
okratiią. kokią tik pasaulis! 
-ra kada matęs.

”Bet Kolčakas, kuris kariavo 
įž sugrąžinimą carų tyroni.ios, 
r kuris pats buvo kruvinas ty- 
•onas, galų gale susilaukė tv- 
•onų likimo.

”Jis buvo nužudytas biauriu 
budu. Jo paties kareiviai, ] ” 
juodos neapykantos de! jo bes- ; q delko Lietuvos kariu- 
iališkų žiaurumų, paskerdė iį menė sukilo, tai labai aiškiai 
;avo durtuvais kaip kiaulę. pakako išleista tos kariume- 

’’Ir taip Rusijos demokratija nės proklamacija, kurią mes

TAUTININKAI NUSI
GANDO KLERIKALŲ-
Tautininkai jau pradeda 

'susiprasti." Iki šiol ėję iš
vien su klerikalais, kartu 
;u jais gėrę ir valgę, dabar 
misų tautininkai pamatė. 
<ad jų "broliai katalikai” 
iau ima juos už gerklės. 
Nusigando tautininkai ir jų 
aikraštis "A ienybė Lietuv- 
linkų” jau pataria daryti su 
socialistais bloką prieš kle
rikalus. Nurodžius, kaip Įsi
galėjusi juodoji armija pra
deda musų visuomenės gy
venime sauvaliauti, "Vieny
bė" sako:

”Taip dalykams esant, da
bar. rodos, reikėtų visiems 
tautininkų ir socialistų veikė
jams sušaukti konferenciją, 
kad pasitarti, kad nustatyti 
taktą. Jei to nebus padaryta, 
jei bus palikta taip, kaip da
bar yra, tai bus Lietuvoje ir 
gal būt čionai Amerikoje pil
nas dešiniųjų užviešpatavi- 
mas. Ypač mes atkreipiame so
cialistų atydą į šį klausimą, 
kurie savo negativiškumu Lie
tuvos klausime rodos it nu
samdyti. remia dešiniuosius ir 
nuo jų gauna pagirimą.”
Bet mes paklausime "Vie

nybės Lietuvninkų,’’ kas gi 
padėjo čia klerikalams Įsi
galėti, jeigu ne ji pati? Ar 
ne jos štabas darė su kuni
gais konferencijas Nev 
Yorko hoteliuose? Ar ne ji 
skelbdavo ir užgirdavo kon
ferencijų nutarimus ir viso
kius "memorialus?” Juk jos Bernotas.

TRIUKŠMAS KOMUNIS
ČIŲ ABAZE.

Tarpe LMPS. komunisčių 
įasidarė sujudimas. Komu- 
įistės bėgioja viena prie kl
os ir šnabždasi, kad Centro 
rinigai dingę.

Kaip ten ištiesų su tais pl
ūgais yra. kol kas da ne
aišku. bet kad skandalas pa-
idarė. tai jau ne paslaptis, i

Sakoma, kad viskas butų 
)uvę gerai, jeigu ne Šukie- 
įė. Kasininkė buvo rami ir 
>adori mergina, bet Sukte
lė ir kitos panašios ”po- 
itikierkos” susiuostė ir nu
ėmė. kad ji — nekomunistė. 
^radėjo jai nebesiųsti mė- 
įesiniu duoklių.
-jj/

;ininkė negavusi 
■ento, o kuopos 
nokėjo. Kur tie pinigai už- 
diuvo. tai tik Šukienė ir 
os "komunistės” gali žinot..

Negana to, Šukienė nusi- 
>aladojo anądien į Roches- 
erį, kur gyveno kasininkė 
'iilinskiutė, ir pradėjo rei- 
calauti LMPS. pinigus iš 
lankos išimti. Žilinskiutė 
:u.c 'tarpu išvažiavo savais 
■e‘kaisis į kitą miestą. Mes 
girdėjom, kad ant LMPS. 
linigų uždėtas jau areštas. 
<uo tas pasibaigs, nežinia.

SIUSIME SOCIALDE- | 
MOKRATAMS PINIGŲ, i 
Lietuvos socialdemokratų 

eikėjas drg. Požėla atvyko 
3erlinan ir iš tenai mušei 
'Naujienų” redaktoriui d. į 
Grigaičiui telegramą, šaky-; 
lamas: "Tuojaus siųskite! 
rinkimams pinigų.”

Lietuvos Socialdemokra- j 
ų Rėmimo Fonde, kurio 
casierium yra "Keleivio”! 
•edaktorius. randasi dabar i 
’.uviršum S600. Fondo na-i 
riai tarėsi jau tuos pinigus
Lietuvą šiomis dienomis’ 

dusti, ir dabar, gavus iš 
Lietuvos dar atsišaukimą, 
rinigai tuojaus bus išsiųsti.

Draugai, kuriems rupi 
Lietuvos darbininkų reika- 
ai, turėtų daugiau šitą fon- 
lą remti.

avo grobi.
Curzonai ir Grayai, kaip 

vgiai jų sėbrai italai ir 
francuzai — seni diploma
tai, kurie slaptais savo ke
tais privedė mus prie pa
saulio karės—moka pasakyt 
dailių prakalbų, kuomet jie 
kalba prie atdarų durų. Bet 
'domu butų pasiklausyti jų 
žodžių, kuomet jie šnabžda
si "privatinėse diskusijose” 
orie uždarytų duru ir užleis
tų langų. O tokių "diskusi
ni,” kaip mums sakoma, tie 
tautų atstovai” ir dabar da

>1.000. JEI KONSTITUCI
JA DEMOKRATIŠKA.
Ponas Attvood, "Back to 

the Republic” knygos auto
rius, buvo pakviestas aną
dien j Rockfordą, III., pasa- 

jkyt Ėlks kliubui prakalbą. 
Kaip rašo "Rockford Re- 

! gister—Gazette,” kalbėda- 
i mas apie konstituciją ir de
mokratiją jis pasakęs:

”Jei kas gali rasti konstitu
cijoj ka nors demokratiško, 
aš duosiu .tam $1,000.

”Tikra demokratija yra bol
ševizmas. Bolševizmas reiškia 
žmonių balsą. O žmonių val
džia reiškia demokratiją.”
Šitam ponui vertėtų pas

tudijuoti socializmo mokslą, 
tuomet jis žinotų, kad tokią 
demokratiją socialistai skel
bia jau apie 70 metų.

SUŠAUDĖ SIRVYDO 
BROLI.

Brooklvniškė "Laisvė” sa
kosi gavusi žinių, kad Lietu
vos valdžia sušaudžiusi Šir
vy do brolį Bernotą.

Savo laiku Bernotas buvo 
Amerikoje ir dirbo prie 
'Kovos." Paskui jis išvažia
vo Lietuvon. Kilus revoliu
cijai ir užėjus bolševikams, 
is prisidėjo prie jų. Kada 

klerikališka Smetonos val
džia bolševikus apgalėjo, ji čių pasaulyje esančių dei 
oradėio juos gaudyti ir žu
dyt. Taip buvs nužudytas ir

ru antų dabartiniu laiku ran
dasi Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.



Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

AMSTERDAM, N. Y. 
z Prakalbos.

Vasario 15 dieną vietos 
• Lietuvių Kliubo svetainėje 

buvo Sandaros vietinės kuo
pos surengtos prakalbos. 
Kalbėtojum buvo "Sanda
ros” redaktorius p. K. Nor
kus iš Bostono.

Nors apie tas prakalbas 
nebutų kas nei sakyti, te
čiaus visgi-noriu 'Keleivio’* 
skaitytojus bent kiek supa-

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
vės bonų, pakelkit rankas” 
—nei vienas žmogus rankos 
nepakėlė. Ir karia antru kar
tų pareikalavo pakelti ran
kas, atsirado vienui viena 
vpąta, kuri baimingai ran
ką pakėlė ir vėl greit nulei
do. Tas jau turėtų pertikrin
ti musų tautininkus, kad iie 
su savo kromeliais privalo 

s pas Judeničus, 
Denikmus, Yčus ir kitus lai
svės peprietelius, o ne žo
džiu mulkinti darbo žmones 
kurie žino, kas už laisvę ko
voja.

Žuriui pradėjus susirin- 
sią publiką kolioti už ne- 

critarimą tautininkų dar
bams ir nerėmimą lietuviš
kos valdžios, vienas žmogus 
atsistojęs pareiškė: "Al
mės galime remti caro ber
nus? Ar mes neatmename 
ju darbų? Ar Tiškevičius ir 
jiems panašus yra lietuviai 
ir Lietuvos laisvės gynė
jai?”

Žuris i tuos klausimus! 
užreikė, kad Tiškevičius tu
ri dešimts nuošimčiu lietu
viško kraujo, tai esąs lietu
vis. Nežinau ar čeverykų 
inžinieriai taipgi ir žmonių 
kraują moka išanalyzuoti ir 
atrasti, katra kraujo dalis 
vra lietuviška, katra lenkiš
ka, franeuziška ar kitokia, 
bet ir aš galiu taip pat uz- 
•eikšti. kad pas tuos musu 
oonus nemažas nuošimtis 
vra ir cariško kraujo.

Buvo ir daugiau klausi
mų, bet ne visiems atsakė

Ant galo pašoka agentė
les, kuris sykiu via ir val
džios agentėliu, nes pat- 22 
^ausio pasakė: "Buvau pri
verstas verst priešvaldiš- 
kus lapelius..." — ir paskel
bia, kad turėsiąs su socia- 
dstais debatus, žinoma, tai 
pasigyrimas, nes socialistai 
niekad tiek nenusižemins, 
kad stojus i debatus su to
kiu agentėliu.

. Kunigas grasina teismu 
tautininkams.

Vasario 29 d. pa mišių 
vietinis klebonas 
savo parapijonams, kad s 
ririnktų bažnytinėn 
jisai turis svarbų 
pranešt’. Susirinko, 
gas išsitraukęs tautininkų 
irganą "Sandarą" ir sako: 
"Paklausykite, kaip mane 
bedieviai-laisvamaniai vadi
na, išgama ir išdaviku. Aš 
juos areštuosiu.’’ Perskaitė 
visą korespondenciją, ku
rioj tūlas K. Kinder aprašo 
buvusias 22 sausio Bago
čiaus prakalbas, kurias buk 
kunigas norėjęs suardyti ir 
skundęs valdžiai. Kunigas 
sako: "Tai netiesa, aš nema- 
'įiau ir nenorėjau skųsti, tik 
pasakiau miesto valdžiai, 
kad bus trijų partijų kalbė
tojai: kun. Urbanavičius už 
katalikus, Bagočius už tau
tininkus, o Šliupas (? Red.) 
už socialistus (! Red.), tai 
miesto valdžia atsakė, kad 
ten kur kalba socialistai, 
katalikai negali eiti ir leidi
mo neduos.” Na ir guodėsi 
savo parapijonams, kad ko
respondentas išvadino ji 
tamsuoliu ir išgama. Gal
būt, kad korespondentas 
kaip ką ir perdėjo, bet pa
ties kunigo žodžiais pasiro
do, kad jis pusėtinas tam- 

(vno, nes jei tokiu nebutų. 
i valdžios neinformuotų 

taip, kad Bagočius tautinin
kas, o Šliupas socialistas. 
Antra, jeigu kunigas nebū
tų informavęs, tai ir kliūčių 
prakalbom nebutų. Taigi 

. ,—------.vienas parapijonas-sanda-
buvo biciuoliais to žuvusio I rietis paisprašė balso, kad 
tvrono. * ... . . -

Jau ir iš šitų faktų mato
mi. ka Lietuvos liaudžiai 
reiškia tautininkų "besidar- 
bavimas."

Visai nenuostabu, kad 
žuriui u žkamanda vo jus:
"Kas pirksite Lietuvos lais-

"Eik šią mano mielas, nesi-j LOWELL, MASS. 
bijok...” Paskui pasigavęs i Tautininkų darbavimasis, 
glėbį davai bučiuoti. Pasi-| v io di čionai 

pa%mylaL^ kome-;‘buvo vietos tautininkų pa- 
dųantai nasitrauke nuo pa-Į rengtog prakajbos. Garsin. 
gnndų n nukeliavo ęarsus kalbėtojas, tai žin-
niJork .kur vaisęs tęsėsi iki j £ j nuėjau
panedelio vakaro ir aš pasiklausyti. Po ilgo

(Mums nesinori um Dke- pagalias tūlas
ti. ».eą.) i agentėlis paskelbia i

Vakare buvo vėl prakal-. kai. kad kalbės Sandaros 
bos. Pirmiausiai klbėjo kun. Į "prezidentas.” ponas J. Žu- 
Žydnavičius, paskui p. Nor-!ris, "gabiausias inžinie- 
i„._ * kokios tech-

w « • V* • • _žintinti su p. Norkaus pra- ^us‘, žinoma, dabar jau p. rius." 
kalbos turiniu, kad galima N?r,kJus ^yrė kunigėli, neuž-(nikos
butų pręsti, jeg nevisus pra- 

r kalbos turi musų visuome- 
'■ nei svarbos — kaikurios jų 

ne pagilina klausytojų žino
jimą, ne apibudina esantį 
dalykų stovi ir ne išaiškina 
painius visuomenės gyveni
mo klausimus bei uždavi
nius, bet kaip tik atbulai — 
palieka žmonių sąmonėje 
nei ši, nei tą.

Minėtas kalbėtojas pir- 
mausiai išgyrė senovės Lie
tuvos didvyrius: Gedeminą, 
Vytautą ir Jogailą. Žinoma, 
jeigu kalbėtojas butų isto
riku, rasi jis galėtų kieki 
teisingiau bent apibudinti 
darbus tų didvyrių ir išpa- 
rodyti tų darbų reikšmę 
Lietuvos istorijoje. Pas d. 
Norkų be patriotiško gyri-l 
mo nieko kito klausytojas 
nei nemato. Ypač Jogailą 
p. Norkus didžiausiu pasau
lio didvyriu piešė už tai, 
kad jisai buvo "užvaldęs 
Saksoniją ir Bavariją, ir 
buvo garsiu valdonu Euro
poj.” Žinoma, p. Norkus ne
pasakė, kad tasai didvyris 
buvo sykiu ir galvažudžiu 
daug tikresnio Lietuvos tė
vynainė) Keistučio ir žemu 
vvliugu Lietuvai. P-nas. K. 
Norkus apgailestavo tik, 
kad Jogaila savo imperia-Į

5uW1- kraustvtis

. ... ----- šakos inžinierium
miršdamas padėkavoti jam! vra tasai "gabiausias inži- 
už "gerus laikus’’ klebonijų- nierius,” perstatvtojas pa- 
je. Dabar jau kalbėtojas galvoja ir užreiškia, kad 
smarkiai pasmerkė boiševi-! "čevervku inžinierius." 
kus, socialistus ir komunis-j Ištikrųjų juokinga, kaip 
tus, kurių čionai Amsterda-, tie musų dvasios ubagai 
me visai nėra. Ponas Nor-*tautininkai mėgsta tituluo- 
kus dabar jau nebarė žmo-(tis. Besitituluodami dažnai 

save ant juoko pastato, taip 
ve, ir čia tasai agentėlis, no-— « • • • 

dentą" išgarbinti, ėmė ir pa- 
į žemino. paskelbdamas ji 
i ’ceverykų inžinierium." 

... ger- Man rodos, kad kiekvienas 
Zydanavi- paprasčiausis šiaučius turi 

"čeverykų

tus, kurių čionai Amsterda-, tie musų dvasios 
me visai nėra. Ponas Nor-j tautininkai mėgsti 

niu, kad namie prie bačkos: 
ir "džinės" sėdi. 1

Baigdamas savo 
bą p. Norkus atsisuka Į sė
dinčius kunigus ir sako:

AŠ prašau kunigų: 
kunigo T 
ir gerbiamo kunigo teisę vadintis

• j -j 3.,.v^yki-inžinierium."
nei neduotumet išrišimo nei | išėjęs kalbėti inž. Žu- 
vienam ^msterdamo lietu- j visų pirmiausiai išgyrė 
yiui, kuris nepirks Lietuvos grafą Tiškevičių ir kitus to 
laisves bonų. 'paties plauko ponelius, pri-

Kumgas ž. pašokęs pri-įpasakodamas visokių bania- 
_ la 

___ s ir laiko. .Vienas 
žurio argumentas betgi rei
kia paminėti, būtent, kad 

į "dabar bolševikai surimtė
jo ir iš jų pusės jokio pavo
jaus (tebar nėra, tik reikia 
lenkus sumušti." O ar senai 
ponui Žuriui tie bolševikai 
surimtėjo? Kuomet jun

prakal- dėdamas Sandaros ’prezi

CHICAGO, ILL. 
"Naujienų” vakaras.

sais, tai rodosi, kad klau-i TACOMA, WASH. 
sytojams ir širdis krūtinėse^ bei tas iš niusų padangės

Nedėlioj, vasario 22 die- fjreba. Keikia pasakyti, kadi ... . ,
___ Mažiuki] kvarteras’ hui R uioai leidi įer.Kd pate

biamo
jčiaus

* Šukio, idant atėjus

puola prie p. Norkaus ir ap- liuku, kuriems minėti gail- 
s įkabinęs 1 ” _** ’ J ‘
Tais pasibučiavimais ir už
baigta visa komedija.

Ten buvęs.

vėla ji bučiuoja.1 popieros
A"? A V A. ‘

MONTELLO, MASS. 
Užginčijimas.

"Keleivio” num. 7 š.
tūlas Montelietis, savo ko-; dašimčiai carininkai Kolča- 
respondencijoj ir Montello,. kas, Judeničas ir Denikinas 
melagingai Įtaria Teatrališ- ir jų talkininkai pasaulio 
ką Rateli Viesulą," šaky- imperialistų remiami ir mu-

m.,

listiniais de ubais iškėlė Len-Kl?mas’ buk komunistai stei- su tautininkų, nors per Yčą 
kiją, o ne Lietuvą. Iš vfeų! ^vo skvr’ų prie minėto sveikinami gyveno.- - ... .--------------- -- ------- tai ir

., kaip iate“O. paasai p. Žuris šaukė, kad
Mes griežtai užginčijame reikia mušt bolševikus, kai

Mažiuku kvartetas" (po 8, 
pėdas vyrui, kuo daugiau, 
dainuoja, tuo geriau. To
liaus Chicagos Vyrų Cho
ras kai pradėjo ant pagrin
dų eiti. tai. rodos, nei galo 
nebus.

Aleks. Maslova daugu
mui buvo žinoma nuo pir
ma; ji dainavo "Naujienų" 
pirmesniuose vakaruose, tai 
jos pasirodymas publikoje 
sukėlė "triukšmą." Ji švel
niu ir meliodingu savo bal
su stebėtinai užžavėjo pub
liką, kuomet padainavo pa
žymėtas ant programo tris 
dainas. Ji buvo triukšmin
gai iššaukiama ir nepalei
džiama, lyg kad publika ne
galėtu atsiskirti su jos dai
navimu.

Paskui dainavo taipgi žy
mios daininkės: p-nia
Stranden. p-lė U. Babickai- 
ė, ką tik iš Lietuvos atva

žiavusi ir darbuojasi Chi- 
jagoje teatro sritvj, taipgi 
p-nia N. Gugienė, iš kuriu 
Ivi gavo ix) bukietą. Da to
liau dainavo kiti dainin- 
kai. Bet štai, ant pat galo 
nasirodė žydų socialistų 
•horas. Šis tai jau tikrai ar- 
istiškai atliko savo uždo- 

ti. Jų balsai ir sutaikymas 
daro nuikų efektą ir publi
ka jais neatsidžiaugė.

Išeinant iš svetainės žiu
riu, eina ir pirmieji, 
oasiiiko paklausyti 
čio prakalbų. Girdi, 
jus Grigaitis gerą 
šdrožė, šiur gerą! 
Įrangas užreiškė:

"iVsgi aš jį biskį laikinu, 
kad jis labai daug žino. Nuo 
*o nė pats velnias negali pa
bėgti. O ką-gi tau pasako 
naujo, ar ką sukrit'kuoja 
Šarkunas, Kukutis. Janusas 
r kiti?

—Matai...
Publikoj nutruko jo bal

sas ir taip išsiskyrėme sve
tainės laiptuose.

Kelmų Sargas.

ną, West Side Auditoriume 
Įvyko -6 metų sukaktuvių 
"Naujienų” gyvavimo kon
certas.

Kaip paprastai, taip ir 
dabar, "Naujienos" iš anks
to pasirūpino nusamdyti di
džiausią svetainę, kokią tik 
galėjo rastis artiimesnėj lie
tuvių apielinkėj. Bet kur 
tau. Pasirodė, kad ne West 
Side Auditoriūmas reikėjo 
imti, o mieste didžiausią Ci- 
ty Auditorium, kur gali 
lengvai sutilpti penki tūks
tančiai žmonių.

Apie penki šimtai žmonių 
nuo svetainės durų turėjo 
grįžti namo. Tikietai buvo 
beveik visi iš anksto išpar
duoti. Ir daugiau tikietų bu
vo išparduota negu buvo 
vietos salėje. Kitam ir su 
tikietu prisiėjo grįžti atgal 
arba už durų stovėti. Vienas 
šalę manęs sako:

—Jeigu da sykį "Naujie
nos" surengs pramogų va
karą, o dažinojęs, kad ne
didesnėj svetainėj kaip ši 
tai nė neisiu. Juk gali ii 
šonkaulius sulaužyti!

Čia pat kitas jam sako:
—Draugai komunistai si 

vakarą netoli nuo čia suren
gė koncertą. Einam ir mes 
Tegul smalaviriai žinosi, — 
gieda kai višta prieš savi 
galą. — Eime!

—Palauk!— perkirto ant 
ras. — Juk kalbės buržujų 
bosas Grigaitis. •

—Gerai tu. sakai. Palau
kime! — karštai sušuko jis

Mat, (težinoję komunistą 
ir birutiečiai, kad "Naujie
nos*’ rengia vakarą, suren
gė tą pati vakarą ir jie save 
koncertą su. tikslu "Naujie
noms" užkenkti. Bet tas 
nieko negelbėjo. Kaip buv( 
girdėt, tai pas juos visai 
mažai kas teatsilankė. Kas
iau netilpo "Naujienų" sve
tainėn. tai gal vienas-kitas 
ir nuėjo pas juos.

Prasideda programas 
Pirmininkas drg. A. Zy 
montas atidarė susirinki 
mą. atsiprašydamas, kac 
"netikėtai pasitaikė taiy 
maža svetainė paimti, nes 
pereitais metais nei ta df 
nebuvo pilna. Tai matyt 
kad "Naujienos" gyvena si 
iumis. gerbiamoji, o jus su 
"Naujienomis." Kitą /me
tą jau paimsime didžiausią 
svetainę Chicagoje apvaik- 
ščiojimui 7 metų "Naujie
nų" gyvavimo sukaktuvių."

Publika griausmingai su
plojo ir prasidėjo ilgas ii 
gražus programas.

Drg. P. Grigaitis kalbėjt 
apie "Naujienų” gyvavimą, 
jų kovą už darbininkų būvi, 
jų sieki prie geresnio gyve
nimo ir kad jos šiandien yra 
ne be darbininkų, bet kuodi- 
džiausiame jų skaisčiuje. Ii 
kaip eiti prie darbininkų ga
lutino pasiliuosavimo. Nu
rodė Lietuvos priešų žygius 
ir čia, Amerikoje, jų drau
gų, kurie bendrai smaugia 
darbininkų spaudą.

Kalbėjo geroką valandą 
ir publika ramiai klausėsi, 
išskiriant prie durų vyčius 
ir komunistus, kurie vis 
niurnėjo sau po nosia.

Programe dalyvavusių vi
sus vardus ir kokią užduoti 
kas atliko, neminėsiu, nes 
perdaug vietos užims laik
raštyje. Tik reikia paminė
ti tai. kas buvo svarbiausia.

Išėjo ant pagrindų taip 
vadinamas "Mažiukų kvar
tetas” ir kai uždainavm savo 
dideliais ir muzikaliais bal-

'rayti laikraščiuose kokių 
nors pranešimų iš Tacomos 
lietuvių gyvenimo. Mato
mai,, kad nėra kam šitą dar
bą atlikti, nes negalima sa
kyti, kad nebutų kas laiks 
nuo laiko pranešti ir infor
muoti musų visuomenę apie 
čianykąčių lietuvių judėji
mą.

Tiesa, pastaruoju laiku 
reakicijai siaučiant, veiki
mas apmirė, tečiaus visgi 
galima rasti medžiagos ko
respondencijai.

Yra čionai pašalpinė 
draugija po vardu D. L. K. 
Vytauto, ši draugija yra 
pasižymėjus darbininkų rei- 
kalų rėmime; jinai daug pa
sidarbavusi darbininkų ap- 
švietai ir pinigiškai ne syki 
narėm ė tokius reikalus, 
kaip streikai, moksleiviai 
bei politiniai kaliniai. Šitaip 
draugijai veikiant, ji išsi
dirbo sau gerą vardą, dėlto 
ir gerai gyvuoja.

Darbininkų švietimo dar- 
lią LDLD. kuopa pastaruo
ju laiku visai apleido. Ji nie
ko neveikia tam svarbiam 
savo tikslui — švietimui.

SLA. kuopa taipgi jokio 
gyvybės ženklo neparodo, 
nežinia ar ji da gyvuoja, ar 
jau mirus.

Komunistų kuopa šiuo 
laiku daugiausiai atsižymi - 
rėmimu "munšainierių" ir 
subat vaka rių sueigom is,
kur armoninkos ir kiti galai 
būna darbe. Nemalonu yra 
tai minėti, bet graudu žiū
rint, kaip tie darbininkų 
’nuosuotojai” liuosuoja sa
vo galvas nuo proto ir kiše- 
nius. 
netik iau kitiems darbinin
kams būvi 
bet ir savo pačių gyvenimą 
labai pasunkiname. Darbi
ninkams laikas rimčiau Į 
gyvenimą žiūrėti ir imties 
rimto darbo, kurio tokia 
daugybė prieš mus stovi.

Senas "Kel." skaitytojas.

I

tu p. Norkaus pagyrų 
tik ta prasmę galima gauti, Mes griežtai užginčijame reikia mušt bolševikus, kai 
kad jisai gėrisi imperializ- ■ toki monteliečio niekuomi po didžiausius neprietelius, 
mu ir už tą imperializmą! nepamatuotą Įtarimą ir pas- bet kada Rusijos sovietų ka- 
agituoja. Tatai aiškiai paro-įmerkiame korespondentą riumene reakcin’nkus sū
do ir tolesnė jo prakalbos kaipo prasimanėli neesamų triuškino, kada reakiininkų 
tąsa. dalykų. Juk pats Montelie- kinkos pradėjo drebėti, tai

Tolesniai jisai piešė (taip- tis pripažįsta, kad T. R. Vie- jau ir bolševikai dabar "all 
gi ne’visai teisingai) Lietu- sula yra __ ______ _____* L
vos dabartini turtingumą ir į draugija, neužsiimanti pana pavojaus iš jų pusės Lietu 
kulturingumą. Girdi, Lietu-į šiais dalykais. Jis vienok vai negresia. Jis negręsė ii 
vos molis daug geresnis už I neiškenčia nepadaręs užme-. pirma, tik musų reakcinin- 
Kvnu moli (pagarsėjusi poįtimo. (Jis ne kaltina rateli, kams bolševikai buvo ir pe- 
vardu porceliano). Taipgi i bet gina ji. — Red.). silieka pavojingais. Kad jie
aiškino .kokią didelę naudą > „„ . kitokią giesmę dabar gieda
Lietuvai teikia jos varlės! _ | tai jau aišku delko. .

Žinome, kaip musų tauti- 
> parašus ir 

Paryžiun Lietuvos 
delegacijai, kurioje buvo ii 

Yčas, siuntęs pasveikini- 
juodžiausiam juoda

šimčiui Kolčakui. Kas žino, 
i ar tais parašais nebuvo iš- 
į'reikšta Kolčakui ištikimybė 
ir visų tų Amerikos lietuvių 
kurie dėjo savo parašus? 
Bet štai Kolčako jau nebė
ra. Musų tautininkams da
bar jau ir bolševikai geri.

Tautininkai rėmė ir tebe
remia Smetonos valdžią 
viliodami iš ameriikečių lie
tuvių pinigus tam tikslui, o 
gal netrukus pasirodys, kad 
ir ta valdžia lyginai kaip ir 
Yčas tarnavo Kolčakui. 
kaip ji tarnauja pasauli 
plėšiantiems imperialis
tams, ir kad ta dabartinė 
lietuviška valdžia nėra Lie
tuvos žmonių laisvės ir ne
priklausomybės gynėja, tai |guolis, nes jei tokiu nebutų. 
iau aišku, kada žinome, jog 
Kolčakas buvo monarchis- 
tas ir apie pripažinimą Lie
tuvai kokios ^iors laisvės jis 
nei žinoti nenorėjo, o bet 
sykiu su imperialistais- ir 
musų poneliai tautininkai

dalvku. Juk pats Montelie- kinkos pradėjo drebėti, tai . - — — --- • - ,
jau surimtėjo irkultūriška dailės right”

pasakė 
i su- 

saiėn, 
reikalai 
Kuni-

"Keleivio" redakcija žino, 
dabar komunistai yra 

tai pakilus, kad net arklių'
Kultūra, girdi, taip augš-rdUX- • yra. _

tai pakilus, kad net arkliųI Parsekiojami ir areštuoja- nįnkai rinko 
tartuose elektra žibės. i siuntė
peikė amsterdamiečius, kad 
i prakalbas nesilanko, tik j 
geria "džine," išgyrė Lietu-! 
vos Atstatymo bendrovę, iš
peikė "lašinių” bendrovę, 
pasakė, kad jeigu talkinin-Į 
kai ši mėnesį nepripažins 
Lietuvos nepriklausomybės, 
tai Lietuvos kariumenė 
siųs savo atstovus i Maskvą, 
susilies su bolševikų kariu
mene ir eis tiesiog ant Var
šavos!

Kiekvienas rimtas žmo
gus gali suprasti, kad ne ši
tokiais keliais galima Lietu
vos laisvę ir nepriklausomy
bę apginti, ir kad ne impe
rialistiniais budais Lietuvai 
kovą galima laimėti.

Bučiuojasi.
Tą pačią dieną vakare 

bažnytinėj svetainėj buvo 
vaidinimas. Atsilankė taip
gi ir p. K. Norkus. Pertrau
koj ant pagrindų, pasirodo 
vietos klebonas kun. žyda- 
navičius, paskui save trauk
damas p. Norkų. Tai buvo 
publikai geresnis spektak
lis, negu pats teatras. Ponas 
Norkus nori pabėgti, o kun. 
Ž. tempia ji kaip ožį ant 
aukos, pasigavęs už ranko
vės. Betempdamas arčiau 
pagrindų krašto, ką-tik pats 
r.uo tų pagrindų nenukrito, 
žmones juokiasi, o kun. per
statų p. Norkų kalbėdamas:

. korespondentui, pasislėpu- * 
šiam po slapyvardžiu Įtarti 
grynai kultūrinę organiza-Į įC,.... 
ei ją. Tai yra diskreditavi- - - 
mas draugijos visuomenės- 
ir valdžios akyse.

Teatrališkas Ratelis "Vie
sulą” reikalauja, kaip iš ko
respondento, taip ir iš "K." 

. redakcijos, kad komunistų 
vardas rateliui nebutų pri
metamas, nes kitaip priver
sti busime jieškoti teisybės 
Įstatymų keliais.

Teatrališko Ratelio "Vie- 
sulos” Veikiantis Komite
tas:

A. Lakštutis, 
P. Kripaitienė, 

A. Baronas, 
A. Cereika.

Grąsinimai Įstatymais vi
sai bereikalingi. Ūžginčyji- 
mą talpiname, nes jokios ne
teisybės nemėgstame, tik 
pastebim, kad Ratelio val
dyba netiesą sako, skelbda
ma, buk korespondentas 
"šmeižia” ir Įtaria Rateli, 
kadangi ištikrųjų jis ta Ra
teli tik gina, protestuoda
mas prieš maišymą jo kul
tūrinių veikimų su politi
niais veikimais, kuriems sa
ko yra LSS. 17 kuopa. Red.

Seniausia įstatvmdavy- 
stės ištaiga pasaulyje yra 
Anglijos parliamentas. Šve
dijos riksdagas seka.

ku rie 
Grigai
tei ržu- 
spvčių

O jo

Tokiu besidarbavimu.

nepagerinsime,

ką tokio kunigui pastebė
jus, tečiaus kunigas tuoj 
pavedė ji savo davatkoms, o 
tos kunigėliui patarnavo. 
Reikalauja kitas balso, bet 
ir tam kalbėt neleidžia. Ku
nigas pareiškė: "Apsidir- 
bom su cicilikais, tai apsi-

dirbsim* ir su sandariečiais.” 
Jei taip, tai kam čia skųstis 
ir teismu grasinti, jei kas 
apie apsidirbančio kunigo 
darbus parašo?

Laisvamanis.

PITTSBURG, PA.
Pirmutinis Pittsburgo lietu

vis palaidotas ugnyje.
Vasario 19 d. 1920 m. Pitt

sburgo krematorijoje tapo 
palaidotas Stanislovas M.i- 
rauskis, paeinąs iš Raseinių 
pavieto, gyvenęs Amerikoj 
ruvirš dešimti metų. Nors 
velionis nepriklausė prie 
socialistų, bet rėmė kiek ga- 
ėjo darbininkiškus laikraš
čius ir kitus Srbininkų rei
kalus. Dirbdamas Homeo- 
oatiškame ligonbutyje sten
gdavosi kitus darbininkus 
fanatikus pertikrinti, nes 
matė, kad tikėjimiškas fa
natizmas kenkia darbininkų 
’aimei. Jam sergant viso
kie išganytojai siūlė tikėji-j 
miškas apeigas, bet jis juos 
visus pavarė nuo savęs. Už 
dviejų dienų prieš smerti 
’sakė broliui Petrui Murau
skui, kad jis jj palaidotų 
krematorijoje. Jis pavedė 
broliui Petrui savo pinigus, 
liepdamas nusiųsti dali jų. 
kaipo auką, šiems reika
lams: Mockaus bylai $25.00. 
Politinių kalinių ir denor- 
tuojamujų fondui Brookly- 
ne $25.00 ir dienraščiui 
"Laisvei" $50.00.

Laidotuvėse dalyvavo gra
žus būrelis vietos lietuviu. 
Baltrušaitis ir Baltrušai

tienė pasakė po gražią pra
kalbę. Tik katalikė mote
ris krūptelėjo, kuomet lavo
ną ileido i incineratoriu: k i- vuoma 350,000 tonų sprog- 
:i jautė, kad tai gražiau ir kančios medegos, . bet nei 
įvairiau, negu laidojimas ipiena nelaimė neatsitiko ir 
žeme. S—-is. J nei vienas žmogus dėl to gy-
-------  : “ vastiės neprarado.

Griaustini galinta girdėti 
už 18 angliškų mylių, bet pa-

1 -

ELIZABETH. N. J. 
Pranešimas.

Lietuvos Laisvės Išgavi
mo Komiteto susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 21 dieną ko
vo 1920 7:30 vai. vakare, p. 
A Lutvino svetainėj, 69 So. 
Park st., Elizabeth, N. J.

Todėl draugijų delegatai 
malonėkit šin susirinkiman 
pribūti. Gi draugijos, kurios 
dar neišrinko naujų delega
tų 1920 metams į Lietuvos 
Laisvės Išgavimo Komitetą, 
malonėkite naujus išrinkti, 
arba senus užgirti. Prie to. 
turi būti išrinktiems arba 
užkirtiems delegatams Įtei
kti ir mandatai. Tas yra bū
tinai reikalinga.

j Draugijos delegatus ren
ka nuo kiekvienų penkiųde- 
šimaų narių vieną delegatą. 
Draugijos, kurios neturi 50 
nariu gali rinkti vieną dele
gatą nuo draugijos vardo.

Draugijos turi reikalauti 
nuo savo delegati] mėnesi
ni] pranešimų iš L L Išga- 

i rimo Komiteto veikimo, 
tuomi paskatinsite savo de
legatus lankvties ILKI. 
Komiteto susirinkimus, o 

Į iš to bus nauda musų tėvy
nei Lietuvai.

1 Lietuvos Laisvės Išgavi- 
Imo ;ekretorius, v

A. P. Zalskas.

Karės metais New Yorko 
nešto buvo sukrauta lai

už 18 angliškų mylių, bet pa- Penki radiumo gramai, 
skutinės karės * artilerijos vertės 500,000 dolerių, atra- 
šaudymo balsas buvo gir-'sta sename šautuve, varto- 
džiamas už 150 mylių. tame paskutinėj karėj.



i

-pilie-

S

iiniu, kad anglams ir fran- įjie renkasi Į vieną
turim tikrų

kilimas numalšintas, kad 
kariumene jau

Mus Apgavo.
(Lietuvos kareiviu įh-oklamacija.)

kurios jis pilnai sau užsi
pelnė, kaipo prispaudėjas, 
vagis, žmogžudys ir pasi- 

apžvalgai, ir lik biaurėtinas despotas.

darbininkai ir mažaže- 
kad Kolčakas jau miai. Fronte jie kareiviai, 
kad Grigorievo šiokiame gyvenime 

čiai. Jie turi teisę rinkti at
stovus į tarybas, ir renka.

d®' j žudžiusiam i

lldl Ctolivtl* • • i • • • 1 ? * T i-*. vluu

istatvmda-į• kurie prl.l!} en5aa”?^Lle~ vandens virimas, o paskui 
lošė’nema-!UY°.S neĮ>rJklausomytes o-j0 garų sutirštinimas.
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KELEIVIS
____ _______r______ Visų šalių proletarai, vie-’ 

viską kaip begėdiškai jiems buvo nykitės!

skaitlingai tokiom parodom 
suvarytų uniformuotų kol- 
čakininkų gaujoms, kad‘tos 
galėtų tyčiotis ir gėrėtis ne
laimingo kalinio kančiomis. 

VVilsonas rėmė nuožmybę.
Nereikia užmiršti, kad 

tiems geležinkeliams, ku
riais nuožmuoliai naudoja
si, daboti ir tvarkyti, neįga
lioto AVilsono liepimu buvo 

j pasiųsta tūkstančiai Ameri
kos vyrų.

' Kolčako armija susidėjo 
.daugiausia iš Sibiro "sava
norių," o tuos "savanorius" 
i Kolčakas mobilizavo pap- 
• rastai šitokiu budu: pasiųs
davo buri ginkluotų kazokų 
iper kaimus, o .tie visus ten 
[atrastus vyrus suimdavo ir 
,nuvarydavo kariumenėn.

Kad atgrąsinus kaimie
čius nuo slėpimo jaunų vy
rų, jeigu kokio kaimo gy
ventojai negalėjo duoti rei
kalaujamo "savanorių 
skaithaus, tai kaimiečiai 

i buvo skaudžiai nagaikomis 
■ plakami; plakdavo jaunus i 
ir senus, moteris, vaikus iri 

į mergaites.
Kur tik kaimiečiai buvo į 

i įskųsti bei įtarti noruose 
I suorganizuoti sau tarybą 
[savo kaimo bendriems rei
kalams vesti, tokių kaimų 
(gyventojai beširdiškai buvo 

rijos teritorijų valstybėms. I baudžiami; vienus jų sušau- 
Kolčakas šitą i 
kė priimti.

Caras jam vis da buvo 
teisėtu ir autokratišku val
donu Lenkijos, Suomijos, 
Estoniios. Latvijos. Lietu
vos, Besarabijos, Ukrainos, 
Gruzijos ir Kaukazo — ir 
jis savo ištikimybės autok
ratijai nei nemanė mažinti.

"Rusijos žmonių liudsavi- 
mas.” kurio Kolčakas ir jo 
talkininkai Denikinas ir 
Judeničas pasiėmė, buvo’ jų 
"liuosavimas" nuo valdžios 
kuria patys žmonės sau įs
teigė. ir noras pavergti juos 
senosios autokratijos, biu
rokratijos ir hierarchij*03 
tyranijai.
Statė demokratybę pavojum

Kolčakas kovojo, kad su
naikinus demokratybę toj 
didelėj pasaulio dalvj, ant 
kurios per keturis šimtme
čius tysojo Romanovų skep
tras.

Iš visų nuostabiausių dar
bu, nuostabiausiu yra 
Woodrow Wilsono, kuris 
pašauktus tamystėn <' 
mokratybei ginti jaunuolius 
pasiuntė kovot ir žūti delei 
didžiausio demokratybės 
priešo ir didžiausio autok
ratijos rėmėjo.

Išaiškinti tatai galima 
nebent tuo, kad Wilsonas 
linkui tikro dalykų stovio 
Rusijoj ir linkui Kolčako 
ir jo monarchistiškų šali

ninkų veikimo ir pieno bu
vo tokiu jau nežinėiiu. ko
kiu jis pasirodė ir linkui 
europinė' politikos ir diplo
matijos, kuomet nuvažiavęs 
Paryžiun, kad * L_.l-. _- 
sau protu,” buvo mitrių ir 
gudriu Europos diplomatų 
apgautas ir žiopliu pasta
tytas.
Nuožmiausias žiaurumas.
Kolčaka < Sibire

True translation filed vūth the post- 
master at Boston. Mass. on Jlarca 
10. 1920, as retjuired by the Aft of
October 6, 1917.

JO MIRTIS YRA TEISIN
GAS ATLYGINIMAS JAM 

Už JO ŽVĖRIŠKUS
• DARBUS.

Kolčakas buvo ištikimas 
carizmui.

"Boston Sundav Advertiser” 
korespondentas Philip Francis 
22 vasario paskelbė savo straip
sni, nušviesdamas kuo buvo ta
sai Kolčakas ir kaip jis žuvo. 
Jis sako, kad —

Cechai Įdavė Kolčaka Irkut
sko kareiviams ir piliečiams, 
kurie ji sušaudė.

Cechu išdavystė buvo vien 
atsiteisimas už išdavystes daro
mas jiems.

Irkutsko Sovietų kariumenės 
ir piliečių nuosprendis Kolčakui 
buvo tik bausmė už žvėrišku
mus ir priespaudą. kokių jie 
nuo Kolčako kentėjo.

Kolčakas buvo ištikimas 
senajai Rusijos valdžiai ir 
senosios imperijos tradici
joms. Aliantų valdžioms 
pasiūtos pripažinti jį tik
ruoju Rusijos valdonu, jei
gu jisai oficialiai pripa
žins nepriklausomybe San
tarvės sudarytoms iš atsis
kyrusių nuo Rusijos impe-

"išlvgą atsisa-1 dydavo, kitus varydavo ka
riumenėn, o moteris ir mer- 

, (gaites atiduodavo žiaurių 
. kareivių valiai.

Dėl geresnės informaci
jos tiems nežinėliams, kurie 
dabar darbuojasi Nevv Yor
ko legislaturoj kaino teisda- 
riai (ir teisia socialistus.— 
Red.), manau pravartu bus 
pabriežti, kad "sovietas" 
reiškia paprastą vietos or
ganizaciją vietos administ
racijos reikalams vesti, ir 
kad kaip tik tokie pat daly
kai, žinomi po vardu "Nau
josios Anglijos valsčių su
eigos” ir kitokiais vardais 
visuomet pas mus buvo ger
biami.

Todėl protingam ir su da
lykais apsipažinusiam žmo
gui tiesiog sunku ir suprast’ 
delko gi tie ilgaausiai i? 
Albany savo patriotiškoj 
agitacijoj turėtu taip pur
tytis prieš žodį "sovietas,' 
arba dėl ko kitų ilgų ausi 
savininkai VVashingtone tu
rėtų siųsti Amerikos vai
kinus pagalbon Kolčakui 

ir teriojusiair 
į žmones vien už tai, kad jie 
norėjo savo kaimo bendrus 
reikalus tvarkyti savo suei
gų nutarimais?

Kolčakas ^apsiskelbė dik
tatorium ir vyriausiu visos 
Rusijos valdonu 1918 meti 
rudeny. Jisai kariavo u; 
sugrąžinimą cariškos au 
tokratijos ir biurokratijų 
gana pasekmingai iki 191f 
metų rudens.

Jo pasisekimai priklausė 
nuo to, kad Anglijos, Fran- 

> ir Japonijos val
džios, o taipgi ir Jungtiniu 
Valstijų prezidentas, jei ne 
valdžia, jį rėmė. 

į Visos šitos valdžios siun
tė jam maisto, ginklų ir dra
panų, o Japonija ir ponas 

parodė Wilsenas net ir kareiviu 
savo ypatybių žiaurumą vi- jam siuntė, 
šame jų juodume. Jo prak- Kolčakui gelbėjo taipgi 
Ūkuojamos ir jo įsakymu ir čekų — kaip į madą įnėje 
pildomos žiaurybės buvo juos vadinti 
taip pasibjaurėtinos, kad 
amerikiečio ausiai jos neįti
kėtinos, 
dorumo kraštutinvbės,

"darinkus r“^os

pilnai užpelnytą mirtį.
Mes turime žinoti 1 ‘ ‘ 

i apie Rusiją ir tuos pasibai
sėtinus darbus, kurie buvo 
varomi prieš to užpečėtyto 
krašto žmones, kovojančius 
už savo laisvę — darbus mo
narchijos ir nuožmybės or- jiems akis, 
du. kurias ginklavo, maiti
no ir siundė civilizuotom! 
vadinamos krikščioniškos 
valdžios.

Sovietų kariumene laimė
jo Rusijai laisvę, ir jos per- 
iralės. siekiančios jau Persi

mas ir Indijos rubežių, dau
giau daro baimės Anglijos 

j valdonams, negu Vokietija 
(kad darė.

Anglija bijosi netekti 
Indijos.

Kad išgelbėjus Indija ir 
(Persiją saviems plėšimams 
! i nors aš netikiu, kad tai bu
tų galima), Anglija slapto
mis veda su Lenino taikos 
derybas, ir formalis Angli
jos. Francuzijos ir Italijos 
Sovietų Respublikos pripa- ir juodą dėmę; 
žinimas. tai jau tik savaičių kad Kolčakas žuvo mirč‘a, 
klausimas.

Tuomet Rusija atsidarys 
amerikiečių keleiviams, a- 
meri kiečiu

tuomet amerikiečiai patirs.

cenzūros meluojama apie
Rusijos dalykii stovį, 1 
ištisa upe iš Londono, New 
Yorko ir kitų propagandos 
šaltinių plaukęs melas dūmė

j i Tai musų obalsiai! Tik , 
kaip1 šiuos obalsius keldami mes 

laimėsim. Tik pasukus gink
lus prieš musų ponų ir ba-‘ 
gočių v 
sim geresnio gy venimo. Tik

žaidžia, mes susilauk-' (^fizikos mokslo srities.) kitokios formos kūną, bu-
• ** • _ n,M_ 1 »> i . tont ič uondanc i rro»-o in„ ... Nekurtose vietose ,tyro vandens 1 garą ir at-

tuomet karai pasibaigs, ka- vandens galima gauti tiktai bu ai ~ 1S garo } Viūldenl- 
da darbininkų ir mažaže- per distiliaciją. Yra miestų,1 Bet vanduo gali garuoti 
mių viršus bus visame pa- kur vanduo pirma yra disti-J1* nevirinamas. Juk kiekvie- 

|iluojamas, o tik paskui var- nam žinoma, kad vanduo,

Amerikiečiai supras, kaip 
jie buvo aukomis to milži
niško lošto, propagandos 
jiems sulošto, ii’ priro
dymai bus taip pertikrinan
tis, kad manau, jog pagalios < *'«h«o»huu pjuvena via
net ir tie netikėliai asilai, rn,s J)rO1Ul niekas daugiau, kaip tik I ^gaJ“2ja: 
kurie Albanvo istatvmda-p3-kūne prisidengaann e-vandens virimas, o paskui"'" 
vystės rūmą , papuošė nema-BuY°.s I? .gan* -utirštinimas.tytai vaizdžia asiliškumo! lįa^lu’ !’1ukint>a <a b arub '^ra to tam tikros prietaisas 
paroda, bus įtikinti iu. '(IYS sav’. žiam darbui. Komercijtoia-

Tuo tarpu amerikiečiai(! .Vun^ Jelb,aJa,b!’me darbe dažniausiai var
guli pasitenkinti bent tuovadinami "šal- 

bu- au-°T' e nU° ,X)na ir ba iti kondenseriai.” Jie yra 
kad g ■ .„-^Jtuo Parankus, kad mažai
' i. I).rauga.1,.'?:il-!iai-bVi eai’ i vietos užima. Vandens dū

linkime ginklo, ir ginklo pa-jvra suvyniok spiriališ- 
ge ba ginkime savo teises.^ ar jvjjaj paskandinta i 
Jei mes rinksim savo tary- —• - - --
bas. o iii penai ir bagočiai • jžiarni virinamo vandens sra 
ir jei oficieriai ir policija 
kliudys mums rinkti, pasu-1 
kus tuomet ginklus prieš

šauly j. ’ . . I . ----- ----------
J Draugai, pasukim gink- tojamas gėrimui., 
s lūs prieš tuos, kurie verciaį Distiliavimo procesas yra

T, , - M į: MuN reikia ^rbi>,am.d?rbui-. Koraercijinia-

žinojimu, kad Kolčakas bu- !ai?“)"be'' ni'° P0'”1 *F kondenseriai. 
'yo carininkų agentas, H'1‘‘........................ ”
jis buvo žiaurus ir nedo
riausias tyronas: kad Jun
gtinės Valstijos , teikdamos 
jam pagalbos, užtraukė ant 
Amerikos gero vardo gėdą 

, " \ ir, pagalios,

. ouvviuvM čpiildllJ'-

t^jkai ar įvijai, paskandinta į 
-- ~ šaltą vandenį, ir per ją lei

džiami virinamo vandens ga 
pai. Garai tokioj dūdoj at

sivesta, sutirštėja, , ir per ant- 
irą galą sunkiasi vandens pa- 

luos.isvkim pon s . go“|vidale. Taip pasidaro disti- ;I1IS is Lietuvos. nug;nkluo- iiuotas vandu£
kim ponaičius-oficierius ir 
policiją, ir susidėję su dar
bininkais ir mažažemiais 
tvarkykimės patys! Tuomet 
nieks mus neapgaus.

Mobilizuotų kareivių 
būrelis.

Mus apgavo! Mums daug
-:ą žadėjo ir nieko neišpildė.

Mums sakė, tik reikia iš
eiti į frontą, ir bolševikai 

■ tuojaus bus sumušti, ir męs 
tuomet laimingai gyven

sim. Dvarus padalins tarp! 
Į biednuome'r.ės, visiems duos vergai. M 
į pašalpos, ir puikus prasidės 
minis gyvenimas.

Mums sakė, kad suomai 
( finai ) jau paėmė Petrapi- 

į, bet mes gaunam žinių, 
i <ad raudonieji netik apgy
nė Petrapili nuo savo ne-i 
nrietelių, bet dar sumušė; 
maltuosius..

Mums sakė, kad Kolčakas j ir Mažažemių Tarybų res- 
laėmė Samarą, o sukilę uk- r publikoje raudonarmiečiai 
ainiečiai atėmė nuo bolše- (tokie pat žmonės. k£ip ir ki- 

rikų Kijevą. Bet atėjo tik- ti 
ros žinios.

Į numuštas,
su

i bolševiku
asiekė Galicija, veja rumu-jO ką mes darom įmes netil

tus. kad Kijevą nieks ir ne
ikė josi at’mti ruo bolše- 

j riku. _
Toliaus mes

Ne,iaip toliau negali būt! 
Mes negalim toliau būti ak
lu įrankiu musų prieštį ran
kose. Mes .-patys turim .pa
imti savo likimą i savo ran
kas! I ‘ v

Dabar mes beteisiai, męs 
Nes turim būti lais

vais piliečiais. Mes dabar bi- 
ijjmės oficierių, mes drebam 
'prieš juos. Jei mes tik tru
puti nusikalstam, jie plaka 
mus. šalin tokius oficierius! 
šalin tokius ponaičius, ku
rto veda mus už nosies!

Rusijoj, o taipgi Lietuvoj 
ir Baltarusijoj Darbininkų 

i ir Mažažemių Tarybų

mzams nesiseka šiauriuose, 
kad juos bolševikai veja ir 
š nietų.

Nuo mus oficieriai ir-mu- 
>ų valdžia viską slepia, tei
sybės nesako, apgaudinėja 
mus. kvailina.

Bolševikai netik 
mušti.
savo priešininkus. Tiesa, 
mūras pasisekė bolševikus 
•umušt vakaruos — bet ke-

nesu- 
bet dar visur muša 

priešininkus.
pasisekė

rim jokių teisių, mes ponų 
ir hagočių vergai.

Ne. taip toliau negali būt. 
Rinkim savo atstovus, tegu 

. . J vietą, 
sudaro musų tarybas, taria
si. Piižadėkim su ginklu 
rankoje ginti musų atsto
vus, ir nieks tuomet ned- 
rys prieš juos rankos kelti.

Kvieskim darbininkus ir 
mažažemius rinkti tokios 

pat atstovus. Sueis tuomet į 
vieną vietą darbininkų, ma
žažemių ir kareivių atsto
vai, musų daugumos atsto
vai. ir jie nustatys Lietuvos

ne naudai musų laimėjimai įvvenjmą. Palieps jie mums
11 ■» <* 1.1 ...____ •___eina?

Mums žadėjo dvarus, žc- 
r.ės. gerą gyvenimą. Bet 
ir čia mus apgavo. Iš Kau
no ir kitu vietų grįžta dva
rininkai į savo dvarus ir 
’žima juos. Ir pasirodo, kad 

mes liejam savo kraują, kad 
grąžinti dvarus dvarinin
kams. Dvarininkai, kurie ( 
per visą laiką uliavo Kaune: 
ir kituose miestuose, daby' 
vien tyčiojasi iš musų. Jie 
išviio darbininkus iš dvarų: 
ir tie alkani vaikščioja. Po-P 
nai įsirėmę i šonus žtori.-^.^, ______
kaip išvaryti darbininkai, šahn dvarininkus ir stipš 
nYašo-maldauja jų susimv-į rius mUsų dietos.
Įėjimo ir nevarau is dvaro. sįurbėjus!

šalin ponų ir bagočių val
džią! šalia prezidentą Sme- 
»oną!

Salin pasridavėlę Kauno

įklausyti ponų, klausysim. 
Palieps vergauti jiems, veY- 
gausim. Bet jeigu jie pasa
kys, kad reikia nuversti po
nu ir bagočių valdžią, kad 
reikia išvyti parsidavėlę 

[kauniškę valdžią, išvysim 
ią-

Rinkim geriausius žmo- 
ines savo atstovais, ir tuo
met nesibijosim, kad musų 
taryba lieptų mums klausy
ti musų neprieteliu, tuomet 

j ii saugos musų reikalus., 
šalin oficicrtos-ponaičius. 

mvsi’ išnaudotojų tarnus!

spėkų.
Šitie kareiviai nenoroms 

likosi Kolčako talkininkais, 
Nebuvo tokios ne- nes jie buvo sulaikyti Sibire 

ku- prieš jų norą ir įtraukti ne
rtos jo nuožmoliai pasidro- iemton tarnvstėn žadėji- 
vėtu ir kurion jis jų nenad- mais pargabenti juos jų to- 
rąsintų. šio viliugo nuožmo- limon tėvynėn. Jie daugiau 
h'arns paprasčiausiu smagu- kaip per du metu buvo ap- 
mu būdavo Sovietu šalinto- gaudinėjąmi. 
ka suėmus uždaryti trauki- šita apgavystė galų gale bet ne tam, kad patys ką 
nio vagone be maisto i va n- nrivedė Kolčaka prie galo, laimėtume, tik tam, kad po- mažažemiu valdžia! 
dens, ir vežioti nuo vienos įerzinti ir įpykinti čekai iš- nai, musų išnaudotojai, ge-

Bet kietos ponų siruįs netu
ri susimylėjimo.

Tai mes kalti, kad nonai 
tyčiojasi iš darbininkų!

Tai mes kalti, kad dvari- Tarybą i/ jos maustė. ’us! 
ninkai grįžta Į savo dvarus! Tegyvuoja darbininkų na- 
Mes einam mušti •bolševi- žaž'emių ir Kareivių ta 
kus, mes liejam savo krauią, bos!

, kad patys ką '

.7-

ir

Tai taip daroma, jeigu 
N distiliuojama tik vienas 

skysčius. Bet daleiskime, 
kad norima išdistiliuoti 
skysčių mišinys, — ką tada 
reikia daryti? Čia, žinoma, 
įeikia laikytis to principo, 
kad skysčiai turi ne vinokį 
virimo laipsnį. O norint iš
distiliuoti mišinį, kurio su- 

Viėtiniai Kauno miesto dėtiniai turi ne venokį viri- 
valdžios organai kartais ne-|mo laipsnį, reikia jį virinti 
atkreipia domės į didžiai prie tokios temperatūros, 
svarbius dalykus. Iki šiolei'prie kokios pirmiausiai ver- 
lar neišleistas įsakymas su-įda tas jo narys, kuris turi 
valdyti šunis, 
paskelbtas maždaug toksai 
(sakymas:

"Šunų savininkai privalo 
uždėti savo mopsams ants
nukius. L

"Šio parėdymo nepildy-i 
ma? bus baudžiamas ir tt.”

Pilna sūnų gatvėse, o bė
gioja be antsnukių. Pavojin
ga išeiti gatvėn. Milicija 
eina sargybos apsikabinėjus 
nagaikomis. Kartais dargi 
sutinkame valdininką į dar
bą einant, kuriam iš portfe
lio kyšo nagaikos galas. Vi- 
-iškai jau nepaprastas daik
tas: kalėjime, kur nei vie
nas šuo kojos neįkelia, dar
gi tenai matome sargus su 
nagaikomis vaikščiojant, 
staršojo kambaryj dargi 
šiandieną nagaika ant sie
nos kabo.

Tarytum, lyg kad Lietu
vos piliečiai butų kokie na
gaikos garbintojai. Nagai
ka. tai kazokų rėžimo em:i- 
'ema. Kas primena istori- 
ios, tas žino, kad tai buvo 
‘nagis pavaldiniams paklus
nume laikyti. Mes patys ži
nome. kam žmonės su na- 
gaikomis vaikščioja, — tai 
nuo piktųjų Kauno šunų ap
siginti; bet ka kartais gali 
oamislyt svetimšaliai, kurių 
•ia juk nemaža yra — jų mi
sijos, komisijos, agentai ir 
t. L!

Suvaldvkit šunis!
"Darb. Gyv.”

AR ŽINOTE KAD—
Estonijos tautinė vėliava 

susideda iš mėlynos, juodos 
ir baltos spalvos horizonta
lių. juostų.

Aukso pinigai Mažojoj A- 
zijoj jau buvo vartojami 
Meilituso laikais, 8V> metų 
pirm Kristaus.

Vasario mėnesyje "Vaka
rinė žvaigždė" (Venus) bū
na aušrine.

"Fiskaliai” metai 
fina..sūrius metus.

paliktas' atvirame inde, laip
sniškai mažėja iki visiškai 

. Tečiaus tarp vi
rimo ir šitokio garavimo 
yra šiokis tokis skirtumas. 
Liuesai vandeniui garuo
jant, molekulai pereina i 
garo formą vien tik nuo 
vandens liusuojo paviršiaus. .J 
Gi laike virimo, vandens 
molekulai pereina garo for- 
mon ne tik nuo vandens 
liuosojo paviršiaus, bet ir iš 
burbulėlių, kurie tuomet 

randasi visam vandenyj. 
Jeigu vandeniui verdant bū
na daug veikesnis garavi
mas, tai tik todėl, kad, kaio 
tik susidaro burbulėliai, tai 
jie labai padidina garavimo 
paviršių. Ir delei šitos prie
žasties verdančių vandens 
temperatūros negalima pa
kelti augščiau jo virimo 
laipsnio (100 laipsnių C). 
Mat, iš priežasties didelio 
burbulėlių pasidauginimo, 
pasididina ir garavimo pa
viršius, ir smarkiai eidami 
garai spėia tiek šilumos iš 
vandens išnešti, kiek tik ug
nis spėja vandeniui duoti, 
vadinas, pasidaro lygsvara. 
Prie tokios ve lygsvaros mes 
mes galime kurstyti ugnį 
kiek tik norime, o vandens 
temperatūra, jeigu tik puo
do antvožą bus pakelta, ne
pakils augščiau, kaip 100 
Celsiaus arba 212 laipsnių 

Fahrenheito.
Išgaruojant šiluma išeina. 

Tai lengva persitikrinti kad 
ir šitokiu budu. IJžsivarvin
kime ant rankos kelis lašus 
alkoholio ar etero, kuris la
bai veikiai garuoja, o jausi
me, kad tai musų rankos 
vietai vra tarytum vėsu. 
Bet dar geriau visiems yra 
žinomas kamparas. Kampa
ras turi didelę garavimo 
ypatybę. Štai, išsitrinkime 
rankas ar burną taip vadi
namu ”camphor ice,” o pa
jusime, kad tartum kas šal
tu vandeniu mus apipylė. O 
tai būna todėl, kad skysčiui 
garuojant, būtinai reikalin
ga šiluma, ir jis turi gauti 
tam tikrą šilumos dalį iš 
kur-nors. Ir todėl ve skys
čiaus ir by ko arti to skys
čiaus temperatūra turi pult, 
žinoma, jeigu tik tęsiasi ga
ravimas. Trumpai sakant, 
garavimo veikmė paima ši
lumą. Imant daugiau pavyz
džių, mes žinome, kad šiltoje 
dienoje yra daug vėsiau bė
gančiam gatvė kary j. negu 
stovinčiam. O tai yra todėl, 
kad karui bėgant darosi 
daug smarkesnė oro cirku
liacija. tokiu budu, musų 
odos drėgnumo garavimas 
pasididina, na, ir mes jau
čiame vėsumą musų odoj. 
Kartais pakėlus šlapią pir
štą, galima pasakyti, iš ku
rio? pusės vėjas pučia, nes 
>una žymesnis garavimas r 

iš tos piršto pusės, iš kurios 
labiaus veikia oro cirkulia
cija ; kad ir mažiausias vė- 
alis. o ta piršto pusė jau ir 

pasako, kad iš to kampo 
"pučia.”

Tai . tiek šiame straipsny
je apie garavimą. Perskai
tykite straipsnį "Rasa, ūka
na, lietus ir sniegas,” kuris 
tilps vėliaus, o tenai dar bis- 
kj rasite apie garavimą. O 
iau ypač nepraleiskite nes
kaitę straipsnių: "Molekulų 
judėjimas skysčiuose” ir 
"Hygrometrija.” šiuose 
straipsniuose dažnai bus 
caibama apie garavimo 
klausimus.

Algirdas Margeris.

Turėtų būt žemiausią virimo laipsni. 
L Tokiu budu, vienas mišinio 

narys išgaruos, o kitas pasi-
• liks. Paskui galima ir ant-
• rą užvirinti, suprantama, 
vartojant augštesnę tempe
ratūrą, ir išleisti garais, 
kuriuos su kondenseriaus 
pagalba galima vėl paversti 
skysčium. Taip yrą atski
riamas alkoholis nuo like
rių. Ir tokiu jau budu ga
zolinas ir kerosinas išskiria
ma iš žalios naftos (akmeni
nio aliejaus).

Tai tiek apie distiliaciją. 
Dabar apie garavimą.

Kodėl vanduo (ar kitokis 
skysčius) pavirsta į garus?

Uždėkime puodą vanden 
ant ugnies, vanduo darysis 
karštesnis ir karštesnis, iki 
nepradės virti. Paskui, ne
paisant, kaip daug mes tą 
puodą kaitinsime, jeigu tik 
jo antvožą bus kiek pakelta, 
kad garai galės išeiti, van
dens temperatūra nepakils 
augščiau, kaip 100 laipsnių 
Celsiaus arba 212 Fahren- 
heito. Šiluminė energija, ku
ri, rodos, pranyksta vande
niui verdant, yra vadinama 
slaptine garo šiluma. Potei- 
svbės, betgi, jokia šiluma 
nepranyksta. Ir tai nieku 
budu negalimas daiktas, jei
gu tik mes žinom energijos 
konservacijos taisyklę. Pa
vyzdžiui, jeigu garas plau
kia garine dūda i musų 
kambarį šildantį radiato
rių, dalis jo tuoj sutirštėja 
ir atiduoda musų kambariui 
tą šiluminę energiją, kuri 
buvo sukrauta garan, van
denį beyerdant. - Šitoji taip 
nešaukiama slaptinė energi
ja, suprantama šiandien 
kaipo energija, reikalinga 
atitraukti (atplėšt) vandens 
molekulas nuo viena kitos 
ir paliuosuoti jas garo for
moje. Ir kiekvienas gramas 
gar? sutirštėdamas išduoda 
lygiai tiek kalorijų šilumos, 
kiek buvo reikalinga jo pa
gaminimui. Pavyzdžiui, no
rint į garą paversti vieną 
gramą vandens, reikia 536 
kalorijų šilumos. Dabar, no
rint tą garą paversti vėl Į 
vandeni, gaunama ta pati 
suma šilumos, tai yra 536 
kalorijos. Šiluminės energi
jos. vadinas, nei kiek nep
radingsta: jinai tik pereina 
iš vienokios fohnos kūno Į

reiškia

Florentinai ivedė auksi
nius pinigus Europoj 1252
* rtais.Tegyvuoja darbininkų

_________ _ ______  » •

Tegyvuoja visų šalių ^ir 
oeležinkelio stoties kiton, o davė Kolčaka Irkutsko so riau užsirioglintu ant musų tautu darbininkų ir mažaže- zicijas
iš ten vėl atgal ir rodyti vietoms, kurie paskyrė jam

musu išnaudotojai, ge-

nrr.ndo! .miv vienybe!

Mv artas pradėjo kompo
> rašyti, būdamas 5 

metu aniz.. tus.
Daugiausiai deimantu, 

apdirbama Olandijoj.



L. S. S. REIKALAI.I

LSS. V I rajono draugams. 
Draugai ’

Jus atsimenate, kad pra
eitais 1919 m., 16 dieną lap
kričio VI rajono konferenci
ja, So. Bostone tarp kitko 
nutarė išleisti lapelius, nu
rodančius skirtumą tarp so
cialistą ir komunistų.

Parankumo delei- lapelių 
komisija sumanė, kad ge
riau butų vieton lapelių iš
leisti tam tikras brošiurai- 
tes.

i Komisija, nenorėdama
STREIKAS ČEVERYKŲ laužyti nutarimo —keisti

DIRBTUVĖSE. iapelius ant brošiuraičių,
Beverlv miestelyje, neto- ? kuopoms.

Ii Bostono, sustreikavo če- kuopa ^.o. Bostone,
vervkų siuvėjai. Streikas aiP Paneša 60 kp. sekre- 
prasidėjo pereitoj pėtnvčioj. torlUb. J- LaPaltis> sa- 
Iš 6,500 darbininkų, yo subrinkime 8 vasario nu
metė darba iš pirmos die- 6 oa^-vką paduoti LSS. 
nos. Kiti dar pasiliko, be: P ajono ^erendumu!.
manoma, kad ir jie prisidės . yHpgi 60 kuopa įneša, 
nria streiko • <ad pasiūlyt tą brošiūra is-prie streiko. Lietuvių’ Darbini-nkl,

literatūros Draugijai.
Taigi tuodu 60 kp. Įneši

au visos VI rajono kuopos, 
kurios yra persiorganizavu- 
ios, privalo šaukti susirin

kimus ir ar vienaip, ar ki- 
.aip nubalsuoti.Nubalsuotas 
įlankas malonėkite prisiųsti 
man. •

Minėtus Įnešimus aš pa
siunčiau nekurioms kuo
joms nubalsuoti, bet kitų 
įdresų neturiu. Kurios kuo
sos negavote iš manęs minė- 
ų Įnešimu, priduodami savo 

'■uodu sekretorių antrašus, 
kreipkitės šiuo antrašu: 
■118 Washington st., Nor- 
vood, Mass.

Antras svarbus dalykas— 
ai kg. tik aplaikiau nuo 
Statė sekretoriaus drg. H. 
v. Kendall pranešimą, kad 
iabar prasidėjo nominacija 

Statė EkzekutyvĮ Ko- 
niteta ir delegatų Į naciona- 
ę Socialistų Partijos kon
venciją, kuri Įvyks New 

....... .....Yorke gegužės 1, 1920 m. 
kiu "agentėliu?*“pardavinė-1 turi but išrinkti de-

............ - | egatai i steito konferenciją, 
kuri bus gegužės 29, 30 ir 31 

■ So. Bostone randasi tinka-
■ nu draugų). Tas nominaci
jas steito sekretorius turi 
rauti ne vėliau kaip iki 16 
iienai kovo.

Taigi, draugai, paskubė
kite! Kurie negavote blan
kų, kreipkitės pas sekreto
rių žemiau nurodytu antra
šu arba pas mane.

A. Liutkus. 
1118 VVashington st, 

Norwood, Mass.
Valstijos S. P. sekreto

riaus antrašas dabar yra 
sekantis: H. F. Kendall, -530 
Tremont št.. Boston, Mass.

Draugiškai,
A. Liutkus.

LSS. VI rajono organiza
torius.

$2.00 
$1.25..

“KELEIVIS’
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams .......................
Pusei metų ................

Aaaadoį ir Užrubežiuose
Metams ........................... $3.00
Pusei metų ........ >...........  $1.50
Su visokiais reikalais alsikrei 

piant j Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

“KELEIVIS”
255 Broadway. So. Boston, Mass.

Visokios žinios

šakiai.— Gruodžio 20 die
ną Įvyko darbininkų prof. 
sąjungų steigiamasis susi
rinkimas. Susirinkime buve 
kalbėta profesinių sąjungų 
reikalingumu ir pranešta 
apie užsienio darbininkų ju
dėjimą. Į susirinkimą atėjo! 
ir kunigėlis, pradėjo pa
mokslėli sakyti, bet darbi
ninkai patarė kunigėliui sa
vo pamokslą rytojaus die
nai atidėti, mat. rytojaus 
dienai sekmadienis išpuolė.

Susirinkime dalyvavo virs 
200 žmonių. Parinkta komi
sija, kuri jau tolimesniais 
sąjungos reikalais rūpinsis

Talat.

Persergėjimas 
Lietuviams.

Po lietuvių griteles, Bos
tone ir apielinkėje, pradėjo 
vis daugiau valkiotis viso-

jančiu visokius šėrus ir pri
žadančių po 8, 10, 12 ir net 
45 procentus., arba ^benl- 
nai, prižadėdami aukso kal
nus. Agentėliai, matomai da 
ir savo rūšies politikieriai, 
ries jie atkalbinėja žmones, 
kad nepirktų . Lietuvos Bo
nų, bet Įdėtu pinigus Į jų 
atstovaujamas kompanijas. 

Tai yra gauja laidokų, ku
rie tingi dirbti ir tarnauja 
vagiliams. Vienos kompani
jos Šerai, kuriuos tie agentė
liai pardavinėja po $5.00 ii 
$6.00 nesuprantantiems 
žmonėms, paklausus man 
stock exchange, pasirodė, 
kad jų vertė yra tik 35 cen
tai. Ir viena lietuvė moteris 
nusipirko tokių šėru net už 
S600.00.
Kiti pardavinėja šėrus mi- 

lioninių kompanijų, kurios 
turi nusipirkusios čarteri 
už porą desėtkų dolerių to- 
kitose vietose kur gyvena 
tik tuzinas baltveidžių, o ki
ti gyventojai yra negrai, in
dijonai ir laukinės žiurkės. 
Skaudžiausis smūgis yra, 
kad vargdieniai, net našlės, 
sukiša visus savo sutaupy
tus skatikus i tokių laidokų 
kompanijas, o paskui atėjus 
verkia ir prašo pagalbos, 
kurios suteikti negalima,' 
nes Įstatymai dar nėra už
tektinai sutvarkyti, kad bi- 
le nuskuręs vaikėzas galėtu 
angaudinėti žmones viso
kioms milioninėms kompa
nijoms, bak-ų siuntinėji
mais ir tam panašei. Jei ku
rie nori Įdėti pinigus i ver- 
telgvstę, tegul neklauso vi
sokių agentėlių, -» bet 
pirma lai pasitardinėja 
kie žmones korporaciją at
stovauja ir ko verta 
korporacija, arba tegul 
siklausia protingi! žmonių, 
kurie turi patyrimus, kuri? 
patars ?.r yra užtektinai 
saugu Įdėt pinigus ar ne.

Adv. F. J. Bagočius.

Barzdai. — Jau trys mė
nesiai kai guvuoja žemės 
ūkio darbininkų pr. sąjun
ga. Sąjungoj dalyvauja 
tambesnių ūkininkų darbi

ninkai ir mažažemiai. Są
junga turi 50 narių. Visa ne
laimė, kad darbuotis sunku, 
daug kliūčių daroma.

šnibžda.

Gruodžio 17

visi] 
ko-

pati 
pa-

Leipalingis. — Žemės ūkio 
darbininkų prof. sąjunga 
turi 89 narius. Sąjungos vei
kimas apima 6 dvarų darbi
ninkus.

Pilviškiai.
ivvko kuriamasis žemės 'vi
kio darbininkų pr. sąjungos 
susirinkimas. Susirinkime 
buvo paaiškinta profesinių 
saiungų tikslai ir uždavi
niai. Kadangi susirinki
mams leidimai sunkiai gau
nami, tai susirinkimas nu
tarė griežtai reikalauti, kad 
kliūčių nebūtų 
jei ir toliau tas 
tai darbininkai 
jokių leidimų.

Į sąjungą jau 
nariai. Į sąjungos komitetą 
parinkta 5 nariai. V.

daroma, o 
atsikartos, 
rinksis be

Įsirašė 92

ni?f VI (SnriAI ISTIJ BY- ’ .pusbrolio Dunaco Kisė-SUOALdalV ho, Panevėžio apskričio, KrekenavosLOS SU KOMUNISTAIS, -parapijos, Butremonio kaimo, laipgi 
_________  (ir pažįstamų. xra svarbus reikalas, 

■ atsišaukite. (u)
Alb. Kisčlius

Box 317,
Pranešimas.

Pasirodžius musų komu
nistų organuose Įvairiems 
pasigirimams delei LSS.

’ "pralaimėjimo'’ bylos su* 
' komunistais reikale L. S. 

Namo Bendrovės, prisieina 
padaryti sekantis praneši
mas:

Byla su komunistais ne
pralaimėta, nes ji da visai 
nebuvo užvesta. Tik musų 
prašvmą delei injuction ant 
L. S* N. B-vės direktorių ir 
bankų, kur tos Bendrovės, 
pinigai randasi, teisėjas iš
syk nepriėmė ir prisiėjo tuo 
reikalu eiti Į kitą teismą. 
Byla delei pinigų ir viso tur
to bus užvesta tik tada, ku(> 
met bus atlikta reikalingi 
prirengiamieji legaliai žing
sniai.

Komunistų oficialė spau
da giriasi, buk socialistai 
”parlošę,” kuomet ištikrųjų 
jų advokatas (pasamdytas) 
prieš teisėją užreiškė musų 
advokatui, jog norįs taikin
tis. Tai kur čia pralošimas, 
ieigu pačių komunistų advo
katas prie pirmos teisminės 
transakcijos nori taikintis? 
Suprantama, mums 
smagu girdėti, kad ir

yra 
ko

munistai pradeda jau sup- 
„ Z— sus*'

taikyti, negu tąsytis po teis
mus. Mes tą visada sakėm 
ir viską darėm, kad tik ne
reikėtų eiti teisman, bet ko
munistai vis stovėjo už pro- 
voiimąsi vieton susitaikyme 
ir tik dabar jie (bent jų ad
vokatas) pamatė savo klai
dą.

rasti, jog geriau yra

C. A. Herman,
LSS. Laik. Iždininkas.

Rumunų kalba susideda 
iš lotynų, francuzų, italų ir 
ispanų kalbų, nors patys 
žmonės yra mišinys turko- 
slavų, tečiaus vis da save 
skaito ainiais senovės Ro
mėnų.

Pajieškojimai
Pajieškau Jono Urbono, Lipliunų 

kaimo, Suvalkų rėdybos. Malonėkite 
atsišaukti, ar kas žinote parneškite.

J. Urbonas (10)
214 High st., Lavvrence, Mass.

Pajieškau pusseserės Zofijos Kir- 
šaitės, Šiaulių apskričio, Raudėnų 
parapijos, Užpelkių kaimo, gyveno 
JVaterbury, Conn. Atsišaukite, ar 
kas jį žinote praneškite.

Ant. Kiršis j
Box 55, Rovalton, Iii.

Pajieškau brolio Zigmo Tveroua- 
vičiaus. Baliumi kaimo. Baisogalos 
parapijos.

K. Staras
2040 Geyer avė.. St. Louis, Mo.

Pajieškau draugo Augusto Juzapa- 
ričio, Kauno rėd., Sedos parapijos, 
Spurgenų sodžiaus, gyvenu Ragine. 
Wis. Taipgi ir draugu. Atsišaukite 
Yra svarbių žinių iš Lietuvos.

Fel. Jučinskas
63 S. Sheridan Rd„ Kenosha, Wis.
Pajieškau brolio Tedeušo Vitkaus, 

brolėnės Mortos ir sunaus Felikso. 5 
'betai atgal gyveno Rumford, Me. 
Yra labai svarbus reikalas. Atsišau
kite. (12)

Antanas Vaitkus
25 St. Johns avė.. Norwood, Mass.

Pajieškau Antano Zubo, Kauni ra
dybos, Panevėžio“ apskričio, Zubiškių 
kaimo. Meldžiu jo paties atsišaukti, 
arba kas žinot praneškite.

John Zubas
3465 So. Morgan st, Chicago, Iii.
Aš Zigmontas Dailidčnas pajieškau 

giminių ir pažįstamų, kurie maūonė- 
ų atsišaukti. (12)

Jim Dalev
Box 8Š7, Eutte, Mont

Pajieškau brolio Pijušo Pečcnkio, 
gyveno AVaterbury. Conn. 15 metu 
’-aip Amerikoje. Sabalių kaimo. Bar- 
iuinkv valsčiaus. Suvalkų rėdybos. 
lis pats lai atsišaukia, ar kas žino
to praneškite.

Jonas Pačcnkis
79 Court st., Elizabeth, N. J.

Pajieškau Jono Mikutos. Vadžgirio 
naranijos, Augštalėnio kaimo, gyve
no Waterbury. Conn.

John Vainauski
671 M. 14-th Placc, Chicago, III.

l’aiieškau b-olio Petro .lokubaus- 
do, 1 eisiu apskr_ Janapolės parap:- 
:os. Slarių sod. Turiu jums laiškų iš 
Lietuvos, atsišaukite.

Mrs. Dom. Petulienė
Box 596. Virdcn, 111.

Paiieškau pusbrolio Antano Bart
kaus. gi-veno Waterbury, Conn. Tu
riu svarbių žinių iš Lietuvos. Jis 
pats lai atsišaukia, ar kas jį žino 
praneškite.

. Ant Barakauskas
’ 612 N. Riverside st, Waterbury. Ct.

Pajieškau Prano Žako, i.ui is. paeina 
' Dunuikių kaimo, Luokės j 
Telšių apskr. Tunu svarbų ) 

! pranešti iš Lietuvos. Atsišaukite, ar- 
. ba kas jį žinote praneškite.

Liudvė Pus tai t ė
9 Dlamond St., VVorcester, Mass.

Pajieškau Zofijos Bidvaitės, Teisių 
apskričio. Gaudikaičių kaimo, gyveno 
Fort Plain, N. J. Turiu svarbu reika
lą, atsišaukite. <11>

Krank Verte!
2202 Lakeside avė., Cleveland. Ohio.
* —T——--- -----
Pajieškau draugų: 

no, Frenko Surdako, 
kio, Bronio Striko.

Juozo
__- a Juozo
Ignaco Pilioto. Visi gyveno 
de. Atsišaukite.

Jo!: Iznnsargis
1126 S. 2-nd st., Philadelphia. Pa.

I

Pajieškau pusbrolio Petro Stašai
čio, gyveno Ohio valstijoj. Meldžiu 
atsišaukti jo paties, arba žinantis 
praneskit, turiu svarbų reikalą 

Julius Stašaitis
12 Cady st. Amsterdam, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Taniu Dūsuoti- 
:kio, Vilniaus, rėd., Par.cvos oaraoi- 
los, gyveno Newark, N. J. Meldžit 
atsišaukti.

Kr. EušneusRis (10) 
115 Mapple st., Mihvaukee, Wis

Pajieškau pažįstamų: Petro 
neiškaus Tūbelių. Kauno gub.. 
kų parap.. Pagirių sodos; turiu 
bu reiką iš Lietuvos. Jei kas 
'uos žino meldžiu pranešti, arba pat 
ai atsišaukia.

Valerija Kondrašiutė
38 Mercer st., So. Boston. Ma

iŠ?
S V Ii
aoi<

(10
SS.

Pajieškau Viktoro Vizboros, Pati! 
ių kaimo, Bartininkų varčiaus.. Vii 
aviškio apskričio. Turiu svarbų rei 
alą. meldžiu atsišaukti.

John Kvetinskas (10
G Box 173. VVestville. II! I 

f

Pajieškau Vinco ir Jurgio Leinio 
ių. Paeina iš Kampinių kaimo, Gu 
lėlių parap., Balbėriškio iai.. Ma 
iampolės apskričio. Ats'šaukite, te 
uriu svarbių žinių is Lietuvos nu 
ūsų brolio Stasio l.eimono. <11 

Eksaveras Navickas
831 Hollis st., Baltimore, Md.

Pajieškau brolio Prano Turą 
Ringelių sodžiaus, Girdiškė 
taseinių apskričio.
tvti

USKK
__ ės parap

Norėčiau susins 
(11

Jokimas Turauskis
Box 148, Logan. III

Pajieškau švoge: io Motiejaus Gar 
tono ir Antano Visoc-do. gyvent 
jhenandcah. Pa. Meldžiu jų pačių a 
kas kitas pranešti.

F. Rūkas
West Frankfort, III.

Pajieškau brolių Juozapo Sa.-apin 
is buvo paimtas i kariumenę iš Nei 
Yorko ir nieko daugiau ape jį negi? 
lėti, ir Jono Serapino, kuris taipo 
jyvpno New Yorke. Turiu svarbų la: 
ką iš Lietuvos, 
nalonės pranešti 
aukia.

kas apie juos žin 
arba pats lai atsi

Petras
’2,'Mechan:c st,,

Serapinas (10 
New Upper Falls 

Mass

Pajieškau Vinco Aleksandravičiau: 
vau no gub., Pasvalio miestelio. Turi 
ivarbų reikalą, malonėkite atsišauki 

Pranas Baniolis (10)
58 Union st., Inkerman, Pa.

Pajieškau tetos Veronikos Gur_• 
Genės ir Kazimiero Vėsčios. Abu Ik 
;ių parapijos, Teisių apskričio, gyvi 
10 Canadoj. Meldžiu atsisaukt, ar ka 
inote praneškite. (10)

Juozapas Savickis
Rear 55 Hovvell st., Providence. R. 1

Pajieškau Kazimiero Genio, paein 
:š Gegužių kaimo. Panevėžio apsk1- 
Biržų parapijos. Gyveno Chicagoj. Ji 
oats, ar kas ji žino praneškite.

Vikt. Vaitkevičia (10
11 Music Hali avė., Waltham, Mass.

Pajieškau brolio Juozo Mikolaičio i 
Okoliškio kaimo, Igliaukos parapija 
r švogerio Antano Gelumbauskic 
Malonėkite atsišaukti.

Mike Mikolaitis (10)
Bos 368 E’mora (Beverton) Pa.

Pajieškau Prano ir Magdalenoj 
Barzdžių; Andrejaus ir -Ješio Kailio 
šių. Visi Šunskių parapijos. Suvalk- 
rėdybos. Meldžiu atsišaukti.

Ona Stočlus
Nokomis, III.Box 7,

Pajieškau Petro Sąikeviiaus _ « 
luozo Kazlausko. Abu gyveno Cle 
velande. Meldžiu jų pačių ar kas ži 
ne pranešti.

Antanas Paltanavičius
255 Broadway. So. IJoston. Mass.

iš Lietuvo
Jono Adamaičio : 
paeir.a nuo Biržų

• ----- y,-;
šių-

PETRAS STUINAS 
įieško, švogeriu: 
Povilo Tankuno. 
virmiau gyveno 
svarbus reikalas, 
antrašu:

Petras Stuinas
Šiliaus gatvė No. 8. Biržai. 

Lithuania.

apie Chieasrą.
Atsišaukite

112;

Pajieškau pažistmu. gyvenancn’ 
New Yorke bei Brooklyno: iš Užu 
cuosčio. Vilniaus gub.. Trakti pa- 
Gyvenantieji virš minėtuose miestuo 
se atsišaukite.

P. M. šalomskas
455 Grand si.. Brooklyn, N. Y.

Paiieškau Jono Vasiliaus. Suvalkų 
rėdybos. M koh; kaimo, gyveno Kau
šas Citv. Kč. Malonėkit atsišaukti.

M. Černius
631 Camcron st.. Detroit. Mich.

Pajieškau pusbrolio Yntąiio S-m- 
' tino. Kauno gub., Šimoniu parap., 
cti"alii sodžiaus, gyveno RiK'hestcr, 
N. Y.

Alb. Kauiakis
H Kirkpatrick st.. Pittsburgh, Pa.

Sugrįžę“ ’š S- kariumenės A. 
Vaščila. iš Grutes kaimo. Ratnicios 
paran.. Vilniaus rėd. Meldžiu giminių 

|ir draugu atsišaukti. Butų malonu 
I susirašyti, nes esu labai pasilgęs.

A. Vaščila (11)
31 Park Terrace. Bridgcport, Conni ~i 

i i
Paiieškau draugo Rafolo Giniocio. 

Š’ąnliu apskričio, Luokis parap^. iš 
G’riauviu. gyveno Kenosha, vVis. 
Atsišaukite. « (^'

B. Girdvainis
691 N. Riverside sL.

VZaterbury, Conn.

paeina > Paj.e.Lau Antano Siundžic, Dau- PAJIEŠKAU moters apžiūrėti vio- 
pa'.-ap., uorių sodžiaus, Tauragnių parappijos' ną y patą ir būti pilna šeimininkė. Dar 
reii.aią j Kauno gub. Jūsų tėvai ir brolis mirė, bo nedaug, skabinius duodam į landrę 
•- -r-[ Taipgi daug svarbių dalykų turiu Dienomis gali dirbti sau ant naudos 

Jums pranešti. Atsišaukit arba kas paitnkamoj vietoj. Bukite malonios 
■ji žinote praneškite. atsiliepti ir toliau susipažinti per lai-
I J. L. Libby (11) (skus. (10)

- | Box 117
ipo, gy- 
Meid.::u 
praneš-

(10)

Sav 
nia.

(JO) 
Mass.

Pajieškau brolio Jono Mikolajano, 
\ ilniaus gub.. Trakų paviete, žižnia- 

valsč., tanių kiuino, gyveno 
nsilvanios valstijoj. Jis pats arba 
a•>•<• ji žino praneškite. YGa svar- 
re kalas.

\ mcu
’ Bovvcn

du 
'e r.
;as
>us

112

As Or 
auskier 
auskio, 
ežinau. 
ote p r:

11

M tkolajunas ,111
., S >. Boston, Mass.

k i utė jk> 
au tėvo 
Pictston,

Eva 
avė.

r

S
Vi’inds'jr, Conn

Pajieškau švogerio D-im n r.ko Ur- 
’ono. Kaunorčdybos, Šiaulių apskr.. 
taudėnų parapijos, Žemajėnų kaimo, 
iavau svarbų laišką iš Lietuvos, ir.ei- 
žiu atsišaukti arba kas žinote pra- 
leskite. (10)

Augustas Klimas
8 Markei st.. Biightan, Mass.

Pajieškau dragų ir pažįstamų, ku- 
.e malonėtų rašytės su manim Aš 
su Petras Petrauskas iš Kaltinėnų 
ar., Kauno g. b.

Petras Petrauskas (10)
306 E. Pcnni st., Mahanov Citv, Pa.

Pajieškau švogerio Stanislųvo l)ze- 
auskio, Vilniaus rėd., Trakų apskr., 

utrimonių valsčiaus, Pivaši 
; Bariškės. Turiu svarbų 
ietuvos. Meldžiu atsišaukti
žino pranešti.

Jonas Vaitkunskas
106 Silver st, So. Boston, Mass,

ur:ų par., 
laišką is 
arba kas
(H) I 

!
i

Pajieškau draugų Aleksando Grina- 
ičiaus ir Jono Vaitekūno, Panevėžio 
pskričio, Žeimelio valsčiaus. Turiu 
varbų reikalą, atsišaukite arba juos 
mautis praneškite.

J. Strepeika
707 N. Brandyv/yr.e st., 

Philadelphia, Pa.

110)

dvokatą n. Bagočlų. Jis gerai žino 
eikaio svaibumą. Jei kas jį patėmys 
etuvių tarpe, — jo paveikslas telpa 
iršui; dešinėj delno) jis turi riešu- 
o didumo naujiekaulį - jiraneškite, 

už tai utis gausiai atlyginta. Ne- 
avus žinios Į trurJmą laiką 
us puvestas detektyvams 

;elbtas nnglu laikraščiuose.
MONIKA LAPINSKIENĖ

229 Alhcns St.. So. Boston, Mass.

■eikaias 
ir pas-

Pajieškau pusbrolio Antano ir ptiz- 
eserės Kotrinos ir Rafolo Kupienų; 
Tiniaus gub. Trakų apskričio. I*.Va
liūnų par. Meldžiu atsišaukti ar kas 
lir.otc praneškite. (f0)

Marcelė Kupienč.
629 Coiumbia avė., Baltimore, Md.

Pajieškau pusbrolio Jono Gasparo, 
' ’ ' ’ Lie

kas jį 
(11)

kaulių miesto. Jicško jo tėvai iš 
uvos. Pats lai atsišaukia arba 
i no malonėkite pranešti.

Juozapas Matulionis 
’18Washington, st., Cambridge Ma

Pa.ii"š' ;:u draugų: JustinoGeičo gy
veno VVestville 111. Taipgi Aleks. Pu- 
’.iai's. gvveno Seattle. Wa n. Meldžiu 
.tsišaukti. ar juos žinantis pranešti.

Pcter Jcchauskis < 11)
3ox XO2. I’ark City, UtaU.

Pajieškau Petro Šauklio, gyveno 
Chicago. 2<> metų kaip Amerikoj'. 
Jis paeina iš Raseinių apskričio, fi- 
tavčnų valsčiaus. Vra atėjo svarbių 
laiškų iš Lietuvos, ir jo raikai; ujaria. 
Atsišaukite arba kas ;į žinote pra
neškite.

h n t. Šauklį?
1452 E. 29-th st., Ta.'’m:i. VVa.-'i.'

Petronėlė Buividier.ė pasimirė 15 
vasario 1920. Paėjo iš Vilniaus g.ib., 
Marcinkuonių paran. Ji buvo 29 metų 
amžiaus. Paliko dideliam neb-idime 
vyrą Izidorių ir du sunu, vienas pus
antrų metų, kitas 10 metų senumo.

Iz. Buividas
29 Ames sL, Montello, Mass.

(11) ,__ . . .
Westbrook, Me.1 Mr A. Valaskis
----------------------- 17915 E. St Clair ave^ Cleveland, Ohšo 

Pajieškau pažįstamų: Prano Ki- ■—---------------------------- ■■
manio, Juozo Valevičiaus ir Veroni-1 Pajieškau apsivedimui merginos, 
k<;s Betkiutės. Visi Lukšių miestelio,, ar našlės, nuo 25 iki 30 metų, mokan- 
Suvalkų rėdybos. (lO)'čios rašy i. Aš esu 36 m.-batų dirbė-

Ant. Gaižauekas jas. Meldžiu atsišaukti, prisiunčiant
518 Grand st., Brooklyn. N. Y. į paveikslėlį. Atsakymą duosiu kiek- 

-------------------------------------------------------- į veinai. (IV) 
A1 r. Adams A. Grigaliūnas

61 North Piea.sant St.,
Kenosha. Wis.

l’ajie.rkau Benedikto Baledinskio, Į 
gyvent, Cąnadoj, Vinco Suiinskio iš i 
Sulaiką rėdybos, gyveno Mostreal, 
Canada, ir Petronėlės Vasiliavičiutės. 
Visu meldžiu atsišaukti, ar 
pranešti.

Pr. Balsevičia
Box 171. Willant Ont., Canada.

žinančių . 
(10)1

Pajieškau Antano Keitelio. Aš ga
vau laišką iš Lietuvos nuo tamstos 
moters. Taipgi giminių 
meldžiu atsišaukti.

1.. Butą
109 Shavv st., Hamilton

ir pažįstamų,

Gilt 
Canada.

Pajieškau pusbrolio Jono Nasiulia- 
•iciai's, 1,‘rib ų kaimo, Rumbonių pa- 
apijos, Kalvar jos pavieto. Atsišau- 

<ite.
Marijona Kupčiunaite- 

Zajankauskienė 
650 Portland st..

(12)
Baltimore,, Md.

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- 
mi-s. Kas apie ji žino malonėkit pra
nešti, ar jis pats lai atsišaukia. (10) 

Aleks. Yakonis
412 W. 3-rd si., Chester, Pa.

•1

Paiieškau Vinco Samulio, pirmiau 
gyveno \Vaterbury, Conn. Aš sugrįžęs 
jo neradau; jo moteris guli ant 
ties patale. Lieka fornvčiai ir 
vaikai. Parašykit ką daryti?

Mat. Mališauskas
197 Bank st., Box <7

Wateibury, Conn.

mir-
maži'
(11)

Pajieškau Marijonos Lunaičiutės 
Ukmergės apskr.. Varžų sodžiaus 
Atsišaukite. (11)

M art.. Lu nai lis
330 Island Avė..

llcKees Roiks, Pa.

Pajieškau brolio Domininko Motė- 
iaičio ir pusseserės Onos Ivanaus- 
kšutės po vyro Joškienės, Kauno ra
dybos, Kražių miestelio. Meldžiu at
sišaukti. (11)

Jonas Motėjaitis
707 Strong st., Kenosha. Wis.

Pajieškau švogerio Kazimiero Rim
šos i.- Petro Šepkos. Abu Kauno rė- 
d-.-lios, Panemunėlio valsčiaus. Turiu 
laišką iš Lietuvos nuo jūsų tėvų. Mel
džiu greitai atsišaukti, nes aš išva
žiuoju Lietuvon.

Izidorius Klimka
6219 St., Clair avė., Cleveland, Ohio

Aš Marijona Šlapikytė, pajieškau 
brolių Antano ir Jono Slapikių, 
v

... gy-
ančių Seattle, Wash. Meldžiu at

augti, ar kas žino pranešti. Turiu 
svarbų, reikalą. (11)

Marijona šlapikytė
Virvagalių kaimo, Lukšių valse., 

Šakių apskr., Suvalkų gub.
Lithuania.

VINCAS TRINKA paeinąs iš K ;!>- 
ų. šaulių parapijos, Lietuva, kuris 
iru-.a dirbo pa.- Bustini Varnish Co.
• gyveno po nuni. <5 Mulbery St., 
helsca. Mass.. lai atsišaukia tuo- 
sus pas žem;au pasirašiusią arba jos

i
Pajieškau Kazimiero Vilėmuko 

Kauno rėd.. Ukmergės apskr. Virba- 
!:šk:ų vaisė., Rudiškių viensėdžio 
Girdėjau, 1 ad esąs Amerikoj. Yr;

■svarbus reikalas iš Lietuvos Meldžiu 
! atsišaukti, ar kas žinote praneškite. 

D. G. Jusius
1 St. Joseph Fume. Co., St. Joseph, Mr
!------------------------------;-----------------------
i Pajieškau Benediktos Kaumutės i- 
Petro Bendžiaus. Abu Mikitų kaimo 
Dobravnlės valsčiaus. Suvalkų rady
bos. Atsišaukite. (11)

Kaz. Liutvinas
230 Clark pi., Elzabeth, N. J.

Paiieškau draugu ir -giminių ir 
Šiaulių apskričio, Užvenčio miestelio. 
Ta’ngi Konst. Lukauckio, gyveni 

Girdėjau esąs atvažiavęs 
Atsišaukite. (11)

St. Buividas
Century, W. Va.

Scotlande 
Amerikon.

Bos 65,

Paneškau dėdės Izidoriaus Labuns- 
kio. šiauiių apskričio. Kuršėnų vaisė. 
Gerždclių dvaro. Gyveno Bostone. 
Meldžiu atsišaukti. (11)

Pran. Sludzinskis
J112 Wentworth avė. Chicago, III.

Pajieškau švogerio /Antano Petrai
čio. Raseinių apskr., Viduoklių valse. 
Aleknų kaimo, gyveno Rumferd, Me 
Turiu svarbų reikalą, atsišaukite.

Kazis Ananka <11)
1-1 Stone st.. Detroit, Mich.

Pajieškau pusbrolio Leono Griga- 
lisno, gyveno Chicagoj. Turiu svarbu 
reikalą, atsišaukite, ar jį žinanti? 
oraneškite. (11)

Aley. Keršauskis
227 N. Mole st., Philadelphia, Pa.

Vii- 
Mus- 
(11)

Pajieškau Jokūbo Markasio, 
niaus gub. Sumeliskio parap., 
tanių kaimo. Atsišaukite 

Jurgis Markasis
389 Capitol avė., Hartford, Conn.

Pajieškau brolio Juozapo Kamin.s- 
’io. gyveno St. Iz>uis, Misouri. Taip
gi draugų Jono Pašilio ir Jono Grui- 
’ūaus. visi .P*-!* pavieto. Kauno 
bug.. Viikaviciu kaimo. Yra laiškas 
•š Lietuvos. Malonėkit atsišaukti.

Leonas Kamiskas
1390 Dubois st., Detroit. Mich.
 •*

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui nferginos. 

kuri mvlotų ramu gyvenimą; nuo 18 
ki 25 metų. Aš esu 25 metų. Meldžiu 

nt-sišaukti prisiunčiant paveikslėlį. 
Atsakymą duosiu kiekvienai ir reika- 
’aujant paveikslus gražinsiu. (10) 

J. Si’vanovich
R. D. 2, Box 29, Ilalloppie, Pa. j

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, vidutinio ūgio ir 
nmžiaus. Turi būti augusi Lietuvoje. 
Aš esu 28 metų, turiu 
kitę, atsakymą duosiu 

Sam Visgira
Box 595.

turto. Atsišau- 
kiekvienai.

. (H) 
Herin, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našles be vaikų, nuo 25 iki io 
metu, kuri sutiktų ant fai mų gyven
ti. Meldžiu atsišaukti laišku. Atsa
kymą duosiu kiekvienai.

Lee Kasp.
33 E. Douglas avė., Dos Moines, Io.

Pajfeškau hpsivedimui merginos, 
pe senesnės 25 metų. Aš esu 24 metų, 
šviesaus veido, mylintis dailų 
nimą. Atsišaukite.

Joe Kukauza
753 Charest avė., Hamtramck,

gyve-
(11)

M ieh.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
;uri mylėtų .dorą ir taikų gyvenimą, 
įuo 25 iki 37 metų. Aš esu 38 metų 
vaikinas. Meldžiu atsišaukti (11) 

J. G. B.
Luzerr.e, Pa.Box 7x,

Pajieškau apsivedimui 
irba našlės, be vaikų, nuo 
netų. Aš esu laisvo budo 
Ytsišaukdamos prisiųskite 

Antany Ragauskas
555 No. Main st., Providence, R. I.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
irba našlės, ne senesnės 35 motų. 
Geistina, kaid butų laisvo ir rinito bu- 
lo. Su pirmu laišku meldžiu prisiųs
ti paveikslą.. Aš esu 37 m. vaikinas. 

M. Alilunas
2272 Russell st., Detroit, Mich.

merginos, 
25 iki 30 
vaikinas, 

paveiksią.
(H)

Pajieškau apsivedimui merginos, 
aisvos. kuri sutiktų civiliai apsivesti, 
•uo 24 iki 30 metų. Aš esu 30 metų. 

P. J. S.
18 Trinity st., Hartford, Conn.

GERO BUDO MERGA1TE-NAŠ- 
GAITE, 12—13 metų amžiaus, norinti 
rauti geruose namuose prieglaudą ir 
sauginimą lai atsišaukia: (H;)-

Jurgis Kaškonis (
Box 115, Maynard/Mass.

---------- a 
i'rieinapią

... *>---
geros ganyklos, didaus 

teka per farmą, 7 kambarių 
barnė, visti nyčia. sukirstų 

visokių įrankių, kaina su vis- 
$1,250 tuojaus ir$75<) 00 ant 

_ išmokėjimų. Ateikit ištirti. v 
NATHAM WE1SLER (11)

9 School st.. Danielson, Conn.

KARMA parsiduoda už ;
:ainą, 20 akrų geros žetaės, 15 alrų 
lirbamos,
•pelis
■•amas,
naikų,
uom

engvų

PARSIDUODA DUONOS KEP
TUVĖ su visais įrengimais dėl duo
tos ir keikų kepimo, išdirbta per 17 
netų.. Biznis eina gerai. Nusipirkę 
įesigailėsite. Kreipkitės pas:

JOSEPH BUZA K (10)
181 Chesnut st.. Lavvrence, Mass.

JAU YRA VOKIŠKŲ BRI- 
TVŲ.

Pilnai gvarantuojam. Kaina V6.00 
— $8.00. Pinigus siųskit su užsaky- 
nu. Adresas: (11)

M. ZIZAS
138 Mtllburv SL. Woreester, Mass.

PARSIDUODA.
Čeverykų taisymo krautuvė, ge- 

oj vietoj, bizpis išdirbtas per 10 
netų. Priežastis pardavimo yra ta, 
ad savininkas išvažiuoja j kitą mies- 
ą. Atsišaukite šiuo antrašu;

F. MOLIS
154 Jackson st., ' Nevark, N. J.

PARSTDUOD-'i 3 kambarių rakan- 
’ai (forničiai). Galima matyt vaka- 
ais nuo 6.

K. GERULSKIS
4 Market st.. Cambridge, Mass.

PARSIDUODA lietuviška Barber- 
iė. tris mormuriniai krėslai, pikčė- 
iai. lietuvių ir svetimtaučių angy- 
•entoj vietoj. Biznis gerai išdirbtas, 
•aviniukas išvažiuoja Lietuvon.

Jonas Kovobus 112)
52 E. 21-st st., Bayonne. N. J.

GERI AUSIS PATARIMAS.
Sen-Rayto plaukų tonikas labai 

•ugina plaukus, sulaiko slinkimą, 
tiprina ir padaro švelnius bralianta- 
’ai blizgančius. Norėdami turėti gra- 
ius p’aukus vartok Sen-Rayto plau- 
•u toniką. Bonkutė 8 oz. $1.00, 4 oz. 
‘0c.

AUG. JOSEPH BUTKUS
101 Rouber st., Rochester, N. Y.

LIETUVIAMS ŽINOTINA.
Taisome visokių rusių laikrodžius 

švedžiojame elektros tratus dėl ža- 
li narčių varpelių, šviesos ir tt. Tai- 
•ome elektros motorus, fonus ir li
ūs aparatus. Reikale kreipkitės: 

Electrical Cchem. 1 .aboratories 
!g. K. Matchulis

Box 172, Toledo. Ohio.

GERIAUSIA LIETUVIŠKA BUCER- f 
NĖ. Visus tavorus parduodame pi
giau negu kitur. Salyklo po IŽ^c., 
j apynių po 80 c. ir prisiunčiu visur.

K. GRIGAS. (?) 
23x D St., So. Boston, Mass.

KARMOS! FARMOS!
Jeigu nori GERĄ KARMA pirkti, 

'ai pirma pamatyk šita: 25<> akių, 
apie 100 dirbamos derling- s žemės— 
:uodžemč su moliu, visokie javai au
ga gerai, giria kieunedžii,' ir ganyk- 
“a dėl 10 galvijų su šaltiniu ir upeliu; 
’O kambarių stuba su sk’iapu ir pi- 
azu. 2 dideles karvių barnūs «u skie
pais, arkliu tvartai ir mažesni budin- 
kai; budinkai geri, šaltinio vanduo te
ka pa;na Į lcvj pas barny, visos ma
šinerijos, vežimai, pakvnkai ir ma
žesni farmos įrankiai; indzinas su 
prietaisu malkom pjauti ir rnelnyčia 
grūdam malti; 13 karvių, 7 telyč.oe, 
5 arkliai: 2 mailės į miestą s»i . jg- 
štesne mokykla. Šitoj apielinkėj ar- 
mieriai daro biznį iš karvių ir v>. ių. 
Parsiduoda su visk uom už $8,690: pu-

, s? įmokėL
_ 50 akrų, apie 15 . dirbamos žemės 

kita giria ir ganyklos, gera stuln ir 
i barr.ė. Kaina $800. Platesnių žinių 
i klauskit pas:

A. ŽV1NGII.AS
J 26 Broadway, So. Boston, Mass.



B

Bažnyčios atskyrimas 
nuo Valstybes

Ne taip seni tie laikai, 
kuomet bažnyčia, arba, ge
riau pasakius, jos valdyto
jai. kurie rūpinasi savo ti
kinčiųjų dūšios reikalais, jos 
išganymu, buvo kartu ir pa
sauliniais valdonais, niekuo 
neskiriamais nuo kitu tokių. 
Bet tie laikai jau praėjo. Iš 
Iiymo popiežiaus pasaulinė 
valdžia ir valstybė ta))o ga
lutinai atimta jau keletą de
šimčių metu atgal. Tiesa, 
los valdžios geidimas yra 
toks didelis, kad ir iki šiol 
popiežiui nesusitaikina su 
savo likimu ir, protestuoda
mi prieš ių nuskriaudimą. 
visą amžių liekasi užsidarę 
savo rūmuose Vatikane. 
Musu gi laikais kad ir nebė
ra pasaulinės dusių ganyto
jų valdžios, visgi jos l*ekanų 
yra užsilikę daugelyje vietų, 
ir religijos su savo bažny
čiomis dar maža kur rado 
atatinkamų sau vietų.

Daugelyje šalių ir iki šiol 
tebėra valstybinės religijos, 
kurių bažnyčios ir tarnauto
jai yra tampriai surišti su 
valstybės ir valdžios orga
nais, atlieka jų darbus ir 
naudojasi Įvairiomis pirme
nybėmis, palyginant net su 
kitomis religijomis, 
zdžiui, tai buvo 
Pravoslavų tikyba 
viešpataujančia. t
globojo valdžia, iš valstybės 
turto, kuri sudarydavo taip 
prigulintieji kitoms religi
joms, taip esantieji visai be 
jokios religijos, mokėdavo 
jos tarnams algas, statyda
vo cerkves, vienuolynus, au
kaudavo jiems žemės ir tt. 
Kiekvienas valstybinis dar
bas būdavo surištas su Įvai
riomis cerkvinėmis apeigo
mis. Mokyklose kartu su ki
tais dalykais turėdavo mo
kintis religijos mokslo. Be
veik visos pradinės liaudies 
švietimo mokyklos buvo ati
duotos dvasiškiams. Prik
lausomieji tai religijai nau
dodavosi visokiomis pirme
nybėmis. Ir kitos religijos 
taip pat pakankamai turė
davo žemių ir visokių kito
kių turtų, o daugelis jų apei
gų taip pat atlikdavo valsty
bės darbą. Buvo net taip, 
kad kiekvienas, kuris norė
davo turėti šiokių tokių pi
lietinių teisių, turėdavo bū
tinai prigulėti bent kuriai 
religijai. Daugelyje gi šalių, 
kur oficialiniai ir nėra val
stybinės religijos, kur jų yra 
keletą ir visos skaitomos ly
gios, bažnyčios savo Įvairio
mis apeigomis — krikštu, 
šliubu, priesaika visgi at
lieka tam tikrus pilietinius 
valstybės aktus. Paprastai 
ir mokyklose dėstomas reli
gijos mokslas.

Esant panašiems santy
kiams, t. y. kuomet religija, 
bažnyčia, kišasi i grynai pa
saulinius valstybės dalykus, 
atlieka bent kuriuos jos dar
bus, kuomet ji yra Įsiskver
busi mokykyioje, ir atbulai, 
kuomet valstybė jai padeda, 
sakoma, kad bažnyčia yra 
surišta su valstybe ir mo
kykla su bažnyčia.

Ten, kur darbininkai vieš
patauja, to nėra. Neturi to 
būti ir pas mus. Kuomet 
darbininkai patys tvarkys 
gyvenimą, jie pasirūpins, 
kad bažnyčia ir pas mus vi
sai butų atskirta nuo valsty
bės ii’ mokykla nuo bažny
čios.

Kiekivenas darbininkas 
puikiai supranta, kad reli
gija yra privatinis kiekvie
no žmogaus dalykas. Taip 
pat ir tikinčiųjų draugija— 
bažnyčia, niekuo negali 
skirtis nuo kitų draugijų ir 
naudotis bent kokiomis pir
menybėmis. Susidaręs tikin
čiųjų būrys, kaip paprastos 
draugijos nariai, sudaro 
draugiją, sustato jos Įsta
tus, duoda juos Įregistruoti,

Pavy- 
Rusijoj. 
skaitėsi 

Ją visaip

i

Į r-ztVu !13i'*tl iiionečliidiS itilKO 
religijos tarnautojus, isigi- 
ja pamaldų namus, kuria re
ligijos kursus sau arba savo 

(vaikams ir 1.1. Niekas nega
ili versti priklausyti tokiai! 
draugijai, arba versti mo-j 
kintis jos guldomojo moks
lo. Taip pat ir visos apeigos 
negali turėti jokių pilietinių 
.eisiu.

Tuomet religija, bažnyčia 
ir jos tarnai bus pastatyti 
savo vietoje.

"Darb. Gyv.

Tai kurie-gi 
išdavikai?!

Susitvėrus anaicho-ko- 
munistiškai sąjungai ir po 
išsireklamavimo per "Lais
vę," kad nuo tos ir tos die
nos jie jau vadinsis komu
nistais ir kad jie džiaugiasi 
ir liksmųs, jog jau galutinai 
nusikratę socialistų vardo 
(žinoma, pagal komanda ne
kuriu lietuviškų lyderėlių), 
ji Įstojo i nelegališką šioj 
šalyj komunistu partiją, ku
ri atmeta visas reformas ir 
eina prie nuvertimo val
džios ir tt.

Po tokių išsireklamavi- 
mų, žinoma, kapitalistų nu
samdyti agentėliai ėmė tė- 
myti kas jie per vieni tie 
"komunistai?"

Valdžia ir amerikiečiai 
pamatė, kad jie kursto žmo
nes prie sukilimo, o tokiam 
darbui čionai nėra pamato, 
nes valdžią galima tik per
keisti... — pradėjo juos per
sekioti ir ,ant galo, areštuo
ti. Tuomet tie mučelninkai 
visa gerkle ėmė rėkti, net ir 
nėr savo organą nesisarma- 
tina 
bei 
kaip 
nos”

Nors mes 
prispyrę reikalavome, kad 
nurodytu vardus tų socialis
tų. kurie juos išdavė ir pra
šėme, kad pasakytų bei nu
rodytų, kur ir kada "Kelei- 

paskelbė vardus ir ad- 
kad juos 

taip leng- 
iki šiol jie

—fc KJtBtVtą

skelbti, kad socialistai 
socialistu laikraščiai 
"Keleivis” ir „Naujie- 
juos išdarinėja.

po kiek kartų

VIS 
resus komunistų, 
valdžios agentai 
vai suranda, bet 
to neprirodė!

Bet aš turiu 
iš kurio galima 
kad komunistų 
čia u gali būti tokių, kurie 
gali būt Įtariami.

Štai. 29 dieną sausio,! 
viename suėjime prie 9 Nor- 
\voodo komunistų K. Žiu- 
rinskas štai ką pasakė: 
„Liutkau, aš tave dabar iš
duosiu.” . ,

žinoma, nekurie nusiste
bėjo iš tokio pareiškimo, 
bet aš neatkreipiau atydos, 
nes nesijaučiu prieš Įsta
tus prasikaltęs ir nežinau 
už ką galėtų mane išduoti.

Be to, komunistas T. Skai- 
sgirys stebisi, kad valdžios! 
agentai taip smulkmeniškai: 
žino apie komunistų veiki
mą ;visus jų tarimus ir bal
savimus: esą, kuomet pas ji 
atsilankė policijos viršinin
kas, jam viską kaip ant del
no išdėstė, kas ir kaip ko
munistų buvo tarta ir bal
suota kiekviename nusirin
kime. Skahgirvs sako, kad! 
tarpe mus pačių (komunis
tų) turi būt žmogus, nes: 
kasgi iš pašalinių galėtų 
taip smulkmeniškai viską! 
užrekorduoti ir priduoti 
agentams; tą galėję atlikti 
tik tokis, kuris sėdi nuo 
pradžios iki pat pabaigos 
susirinkime.

Apie panašų šnipeli vie
nas Įžymesnis žmonių naša-i 
kojo jau pirmiau, bet skilusi 
„komunistams” nuo socia
listų.' tas šnipukas, matyt, 
likosi prie komunistų.

Taigi kaip duodasi sup-j 
rasti, kad tie išdavikai at
tik nebus iš tu rėksniu aba
zo.

prirodymą, 
numanyti, 

tarpe grei-

i

I

A. Liutkus.
UIS Washington st., 

Nonvood, Mass.

i

Linksmi 
Vaikai valo 
Savo Dantis
Ar Jūsų Vaikai Nusiskundžia?

Gal tai yra nuo dantų. Blogi dantįs už- 
nuodina valgomąjį maiši?, užgauna ju 
virškinimą ir nuo lo paeina daugelis ne* 
gerovių.

.. Vardas 
^‘COLGATE” ant 

'toiletinių dalyku yra kaip 
*^rERLING’l,ant ^sidabro.

v. _■įs >

Peržiurėkite’savo'vaikų ir savo dantis. 
Eikit pas savo aptiekininką ir reikalau
kit Colgate’s Ribbon Dental Cream. Pa
sidėkit prie prausyklos. 4 Aitikinkit vai
kams, kad yra reikalinga šveisti dantis 
kas rytas ir vakaras su atgaivinančiai 
skaniu

COLOftTE'S RIBBON DENTftL' CREOM
■M *.«. ML «•»

, “GERI DANTIS*’ COLGATE'&'CO> “GERA SVEIKATA”

)

PREVMON1A
tankiai seka nepai
sant persišaldymo 
PRAŠALINK SLOGAS

CASCAIlAg^QUININE 

k
Pavyzdingos šalčiui gyduolės 

per 20 metų — pilių formo
je — saugios, tikros — 

prašalina šaltį j 24 va
landas — gripą į 3 

dienas. Geras bak- 
vsukas turi raudo

ną viršų su Mr. Hill’s peveikslu.
Visuose A pliekose.

Ai, Alen Kostovska, pastre- 
du visi publikai akyse.

KELEIVIS"

MONEY OĘDEĘS

AGENCYIBI

FOREIGNĘANKING 
STEAMSHIP TICKETS 

Pinigus, Lietuvos žmonės, jau gauna.
Iki šio! siunčiant pinigus i Lietuvą mes bijodavome, kad neužkliūtų kur nors ten bankose arba nesutvarkvtoj 

puštoj. Bet dabar jau gauna siu n t iej ai. laiškus, kad pinigus. priima.
štai A. Paltanavičius, 191) Athens St., So. Bostun, M(a.-»s., gavo laišku nuo savo žmonos Konstancijos Pal

tanavičienės,’iš Kazliškių. Veiverių paštas, kuriame rašo, kad siųstus jai 100 auksinų gavo ir dūduoja. 
Daug kitu panašių žinių gauname iš visų pusių. \
Taigi, dabar pinigus gaiit siųst be baimės, nueina. Kursas kol kas vis mažas: $2.00 už 100 auksinų; $18.00 

už 1'100 auksinų; $35.00 už 2.000 auksinų ir t. t.
Su laivu kompanija darome sutartį Duos speciali laivą į Klaipėdą arba Liepoją, 

važiuoti. Laivas 
tinai susižinoję 
RANKPINIGIŲ

. ... jei gausime 700 norinčių 
išeitų apie MOJAUS PABAIGĄ. Kas norit važiuoti Į Lietuvą, praneškite tuojaus, o mes gaiu- 
su kompanija laiškais, iš kalno duosime žinią kada laivas išplauks, anie prekes, pasportus, ir tt. 
KOL KAS NESIŲSKITE.
253 Broadway 

South Boston, Mass. KELEIVIO AGENTŪRA

LAIKAS, tai PINIGAS
Išnaudok šią trumpą PROGĄ pagerinimui . savo GYVENIMO, 

versk savo liuesą laiką i pinigus, o tas galima atsiekti esant “r" 
Atsišaukite tuojau norinti dirbti, kaip liuosomis nuo darbo 
taip ir ištisą laiką, pažymėdami 'la-bartini savo užsiėmimą. 
DARBIS. Visą agentavnno mokslą suteikiam DYKAI.

THE SEN-RAYTO CO.
6617 Wade Park Avė Cleveland, Ohio.

niežėjimo, kasjrnosj. platokų
įvykstančiu nou pleiskanų.

Žmogne kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjma>i pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom?. Bet jis* 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. •

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

slinkimo ir kitų nesmagumų.

. Ap- 
agentu. 

valandomis, 
Geras Už- 

(13)
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panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos vi-as pleiskanas. 
Paskui lik retkarčiais sttvilgvmas galvos apsaugo- ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RITT'I.I.S yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesnga<iin< nei jautrinusios odos.. Jus negalite apsieiti be 
RUFFI.ES. jei turite pleiskanų.
-. ,i:i- nptiekininkas parduos jums už 6?c. bonkutę. Mes taipgi
galime atsiust jvtns tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėm^ ar moncy order. kuriuos siųskite šiuo adresu: •
- — -F. AD. RICHTER G CO., 326-330 Broadway. New York

į 
i 
i 
i 
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MORRIS KATZEFF

VIENATINIS LAWRENCB

Kriaušius
kuris pabaigęs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai gražiai siu'a visokius KLEIS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklų ir pigesae kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sitikrinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis: (?)

P. Valiulis
42IĄ HAVERHILL ST. 

LAVVRENCE, MASS.

GALIT PADARYT jDIDELIAS 
ŠTUKAS.

Iš keturių Uolių padarysi gerą što
ką. Tarpe pirštų pasirodo bolė, pas
kui bulės vėl pradeda pranykti; lie
ka lr> s, dvi, viena ir paskui prapuo
la paskutinė. Šitą štuką daro geriau
si štukoriai ir jus galėsit ją padaryti, 
jei turėsit sekretą ir tas Uoles. Kai
na $1.75 ir $2.00.

N U M. 2. Galit padaryt kad viskas 
nuo stalo bėgtų žemyn; paskui stalas 
pats pašoka augštvn. Yra stebėtina 
štuka. visi pradeda bijotis. Kaina 
$1.00 ir $1.50.

MAGIJOS (?)
P. O. Box 7J2, \Vaterbury, Conn.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bittęris. Aš per 
praeitus 4 metus buvau vos tik g^’va. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bittęris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jausties. gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
SI.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

J. BALTRĖNAS, Prof.
1707 Halsted St.. CH1CAGO.

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt

ILL.

LIETUVIŠKA 
BANKA

279 HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS. 1 

LIETUVIŲ ATYDAI!
I visas Lietuvos vietas, kur tik gali 

pasiekti paštas, MES NUSIUNčIA- 
ME PINIGUS, gvarantuojam už jų 
pristatymą.

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

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

artymiausią kursą.
įsteigiamas ir veikiamas kapitalas 

$500.060. (7)
V AL. BACHEVIČIA

279 Hanover Street,
Boston, Mass.*

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite 1 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- ■ 
ĮĮ šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu- 
V nudizmo, ruo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau-
« čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 1»- 
| gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- 
)« terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- 
$ sime kuogeriausiai, pašaukiame goriausius daktarus per telefoną 

dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, 
in ateikite į APTIĖKĄ po numeriu 
I 100 SALĖM ST, BOSTON, MASS.

už- 
tad ;
(D;

VERY

r QUlC*^* H?
INFLUENZOS BAKTERIJOS YRA 

VISUR.
Jeigu jus nesijaučiat visai gerai, 

tad turite saugotis, kad nepaagutu- 
cnet Infuenzos. Toji liga pagauna sil
pnesnius žmones pirmiausiai. Užlai
kyk savo vidurius gerai, kad nepa
gautų uždegimą ir jus jausitės ge
riausiai.

GARFILAK >
Yra malonus paliusuotojas pavida

le peppermint saldainių. Jis apsau
gos uždegimo ir palaikys jūsų vidu
jus švariais. Gardus vartoti ir veikia 
greitai be skausmo. Geras jauniems 
r seniems. Pabandykite GARFILAN 
į vakarą it* jauskis smagiu ryte, 
iauk Gar<iJax pabandymui dykai. 
NES1ŲSK1T PINIGŲ, tik išpildvk 
kuponą, kuris yra apačioje, priduo
damas vardą ir adresą:

Išbandymui kuponas dykai 
Frank Garfinkel, 
Mfg. Chemist, Dept. L.-ll

141 Avė. A., New York, N. Y. 
Please send me a FREE sample 

of ”Garfilax”
Name
Street
City

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

tai priparodo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai? 
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tų 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 pasiliuosuot 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 labai tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnaibyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Išmok*, uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku. Prisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO 
COMPANY Block 3058, St. Louis, Mo, o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo. -į

deZjdCųi’JC

I

TEI.EPHONE: Haymarket 4881

DAKTARU OFISAI
MEDICAL OFFICES C * f

22 TREMONT R0W, SCOLLAY SQUARE 
BOSTON, MASS.

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

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.

* netingimo,
Silpnybes, paeinančios nuo persi<iirbiuio. pailsimo^ sąnariu ir raumenų 
ingimo, skausmą strėnose, yra greitai prašaunamos, vartojant.

PAIN-EIPELLEBI
“ Draugą Reikale ”

Šeimyno*, kurio? kartą dažinojo jo veikiančia jiega, daugians be jo neapsieina. 
Yra tik viena* Pain»Expelleri* ir dėl justi apsaugojimo, jis yra paženklintai I 
muau Tsizteženkliu 1

ANOHOR (rk.a.rsu3)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. A ieoee aptiekoee po 3,»<* ir “Oc. Taipgi galima gauti pas Išdirbėjus :
F. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Broadvay, New Yarlc

ADVOKATAS
teivmiškus reikalu* visur.Atlieka rusus

OFFICE : 
735-736 OM South B.dg.
294 VVashingtcn st.,

Boston. M am.
Tel.: Fort Hill 3224-1972.

Gyvenimo vietos tel-phone: Roxbury 4238-M.

OFFICE:
832 Broadway,

'So. Bnatmi.
Te!.: So. Boston 431-M. ►'0

RUFFI.ES
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Pajavonis, Viikav. apskr. Gen. Niselis Panemuny j.
Gruodžio 22 d. įvyko rinki- Gruodžio 26 d. generolas 
mai >. valsčiaus Tarybą. Vai- Niselis drauge su krašto 
sčius buvo padalytas i du Apsaugos Ministerio ir Vv- 
rajonu.Antrame rajone tu- ‘ " -----
rėjo teisės dalyvauti rinki
muose su viršum 700 žmo
nių, o atvyko tik 63 rinkikai. 
Kito rajono rinkikai, susi
rinkę į Pajavonį, pareiškė, 
kad jie palieka tą pati Vals- 
čaius Komitetą ir naujų ne
rinko. šis rajonas kiek di
desnis už aptrąjį.

”L. U.” šalininkas.

Utena. — žmonės 
tenkinti, kad vietos taikos 
teisėjas kitatautis, 
kalba, kad jis kyšius imąs, 
štai viršaitis Kemėšis akyse 
žmonių ir raštininko Įdavė 
teisėjui 20 mąstų drobės. 
Pinigus mokant, niekas ne
matęs. Tuo tarpu visiems ži
noma, kad viršaitis turi dvi 
byli. Iš to ir kalbos kila. 
Žmonės dar ir kitų pavyz
džių nurodo ir stebisi. Jie 
nenori tikėti, kad nesą Lie
tuvoje geresnių teisėjų.

Proletaras.

Seda. — 25 XII sudegė pil. 
Milevičiaus kluonas. Sude
gė, bemažko visas pašaras 
ir daug statomos medžia
gos ; nuostolių padaryta 
apie 50,000 auksinų. Užside
gimo priežastis dar tikrai 
nesužinota, bet žmonių spė 
jama, kad bus uždegta šovi
niais i tą kluono galą, kuria
me buvo sukrauti šiaudai. 
Manoma, kad tarp iššautųjų 
kulku buvo kulkos ”dum- 
dum” ar degančios. Šios rū
šies kulkų pas kolčakinin- 
kus (bermontininkus) buvo 
daug. Dabar pas mus vai
kai ir net suaugę žmonės 
yra daug prisirinkę pames
tų šovinių "pašaudyti.” 
Reikia tikėtis, kad panašių 
gaisrų gali būti ir daugiau.

D. Burna.
Gasičunai, Šiaulių apskr. 

Pas mus žmoneliai labai ne
rangus. -Jaunuomenė taip- 
pat seka seneliams ir i viso
kius susirinkimus žiuri pro 
nirštus. Tiesa! Bijo išklysti 
iš Dievo kelio. Atsiranda 
kartais tokių, kurie norėtų 
pradėti koki darbeli: ar va
karą rengti, ar taip ką nors 
naudingo... (Kaip tai buvo 
pernai). Kiek gaseiuniečiai 
rengė vakarų, bet nė vieno 
nepastatė ant scenos, nes at
sirasdavo tokių, "davatkė
lių,” kurios išgirdę klebonė
lio pamokslą: ”Linksmybės 
svieto — tuštybė, kas links
minas čia — ten jo pragaras 
laukia!” meta ant savęs pa
imtą darba ir tuo pakenkda
vo visai kuopelei darbinin
kų.

Šįmet vėl susibūrė tokia 
jaunuomenės kuopelė.

Ir ta kuopelė nugalėdama 
visokias kliūtis, neatsižiurė- 
dama nė į jokius pamokslus, 
surengė gruodžio 25 d. 1919 
metu šeimynini vakarėlį su 
vaidinimu ”Musų gerasis." 
Veikėjai pasižymėjo savo 
gabumu, nes visai per trum
pą laiką atliko savo uždavi
nį kuopuikiausiai. Gryno 
pelno buvo surinkta 90 auk., 
kuris paaukautas Lietuvos 
Šaulių Sąjungai.

žinąs.
Atsistatydino vyriausias 

karo vadas gen. Liatukas. 
Kas bus jo vietoje tuo tarpu 
nežinia. Gen. Žukauskas 
skubiai iššauktas at
važiuoti Į Kauną. Matyt, tas 
pakvietimas turi sąryšio su 
gen. Liatuko atsistatymu. 
(Žukauskas iau paskirtas jo 
vieton. - "Kel.” Red.) •

nepa-

be to

riausio Karo Vado Padėjėju 
kar. Merkiu aplankė Pane- 
munyj 'stovinčias musų ka
riu menės dalis. Gen Nise- 
iis, pasisveikinęs su karei
viais lietuviškai, pasakė 
jiems prakalbą, paaiškinda
mas, delko Santarvės Komi
sija turėjo reikalauti sulai
kyti musų ofensyvą.

Kaipo priežastį nurocĮė Į 
didelį skaičių vokiečių ka- 
riumenės, kuri jau buvo be
sėdanti i traukinius ir pasi
ryžusi eiti Į Lietuvą ber
montininkams padėti. Tuo
met, pasakė generolas, lie
tuviams butų buvę sunku 
atsispirti prieš daug dides
ni ir organizuotą priešinin
ką. Baigdamas savo pra
kalbą, generolas pasveikino 
visus su išvadavimu Lietu
vos žemių iš vokiečiu, kurie 
tiek laiko vergė sali. Po 
prakalbos gen. Niselis pra
šė nurodyt jam du labiau 
nasižymėjusiu —kovose ties 
Radviliškiu kareiviu, ku
riems dovanojo franeuzų 
karo ženklus. Įteikdamas N. 
Dulko nurodytiems karei
viams ženklus, kiekvienam 
jų lietuviškai sakė: ”Ačiu 
už pagalbą prieš priešus.”

Lenkų sutartis su Denikinu.
Anot vokiečių laikraščių 

pranešimo, lenkai padarę 
sutarti su Denikinu, kuris 
užleidžia lenkams Kovei?o 
guberniją ir dalis Minsko 
gubernijos. Lenkai kurstą 
Lietuvoje bolševikus, kad 
paskui turėtų progą su sa
vo kariumene užimti Lietu
va ir nuversti Lietuvos val
džią.
žydų susivažiavimas Kaune

Kaune 4 sausio Įvyko žy
dų -susivažiavimas, kurio 
tikslu buvo rinkti Žydų tau
tos tarybą ir suorganizuoti 
žydų ūki Lietuvoje. Pripa
žinta reikalinga gautus iš 
Amerikos žydų pašalpos ke
letą milionų apversti to ūkio 
sutvarkymui. Nutarta stei
gti žydų liaudies bankus, 
kurie padėtų varyti žydų 
prekybą.

Grįžo inžinieris T. Naruše
vičius.

Gruodžio 30 d. parvažiavo 
iš Paryžiaus i Kauną buvu- 
sis Taikos Konferencijos 
Delegacijos pirmininko p 
vaduotojas, inž. Tomas N 
ruševičius.

Lietuviai belaisviai grįžta 
Franci jos.

Lietuvių belaisvių, likusių 
Franci joje dalis galinti va
žiuoti savo pinigais, jau yra 
iškeliavusi Lietuvon. Tokių 
esą apie 700, daugiausia 
prūsų lietuvių.

MOTERIMS PLAUTIS 
čIRKšLe $1.75.

Šitą . - - ,pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirks- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis ; 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi-
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čirkšlę tūkstančiai moterų su
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KAS YRA

KONDENSUOTAS

PIENAS?

KAIP JIS

YRA

VARTOJAMAS?
Virš šešiasdešimts trįs metai atgal, GAIL BORDEN, kurio paveikslas randasi viršuje šio apskelbimo, 
ir kuris įsteigė tą garsią pieno kompaniją, kuri dabar turi jo vardą, išrado būdą kondensavimui pie
no tasai būdas susidėjo sekančiai, parinkus geriausios rūšies su grietine karvės pieno, vien liktai iš 
sveikiausių karvių, ir prie to pieno buvo dadėta užtektinai sumalto cukraus palaikymui jo saldžiu 
ir priimniu, po ko buvo supilama tas sumaišius į indą, susidedantį iš dviejų sienų ir buvo kaitinama 
ant visai mažos liepsnos, kad tokiu budu neišsieikvotų iš pieno visa reikalingiausia maistingumo me- 
dega, tiktai išgaruotų palengva dalis piene esamo vandens, o to pasekmės produktas likosi pava
dintas BORDEN’S EAGLE BRAND CONDENSED MILK (PIENAS).

GAIL BORDEN buvo išradėju šito stebuklingo budo palaikymui pieno visuomet ir visuose klimatuo
se šviežiu, saldžiu maistingu, kaip kad butų tiesiai iš karvės išmelžtas.

BORDEN’S EAGLE BRAND svarbiausiai naudojamas maiti
nimui kūdikių, kur motinos, delei kokių nors priežasčių, pri
verstos imtis maitinimo kūdikio iš bonkos—taip daug jo šitam 
tikslui reikalaujama ir sunaudojama, kad daugiau kūdikių iš
auginta pasekmingai ant EAGLE BRAND, negu ant kitų viso
kių dirbtinų maistų sudėjus į vieną. Jeigu butų galima su
traukti vienan būrin visus tuos vyrus, moteris ir vaikus, kurie 
buvo išauginti ant EAGLE BRAND bėgvje paskutinių trijų gentkarčių, 
tai jų skaičius butų dusyk didesnis, negu buvo kareivių ir jūreivių, ku
riuos ši šalis pasiuntė už jūrių laike didžiosios pasaulinės karės.
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. ■THE BORDEN COMPANY
108 Hudson Street

CitvNEW YORK
Stato

Nurodymų Knyga
Kūdikiu Gerovė

Iškirpk kuponą. Pažymėk reikalaujamą kny
gelę ir prisiusk i; mums ŠIANDIEN.

Jeigu jusų kūdikis nėra sveikas — jeigu neauga vogoje — jeigu yra nervuotas ir at
kaklus — tai daugiausia to viso priežastis yra maistas, nesutinkantis su kūdikio rei
kalavimu. Rašyk mums šiandien — ir gausi dykai, jusų kalboje maitinimo nurody
mus, kas pagelbės jus palaikyti kūdiki tvirtą ir sveiką—kas padės į ant gero ke
lio — taip kad jis galės išaugti i stiprią ir kuningą ypatą.
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Speeialis Patėmijinas dėl Pirkimo.
^les- labai trokštame, kad galėtume patarnauti 
tūkstančiams motinų, kurioms reikalingas Ęagle 
Brand Kondensuotas Pienas dėl jų kūdikiu. Per 
šita laikrašti mes savaitė nuo savaites papa
sakosime joms apie daugelyje atvejų naudingą 
ir užganėdinanti šita nuo ilgų laikų išbandytą 
kondensuotą pieną.

Kad galima butų joms tinkamai patarnauti, mes 
panaudojame šią progą užkviesti jas peržiūrėti 
jusų lentynas, ir jeigu atrasite, kad jusų ištek
lius Borden’s Eagie Brand ■ arba kitų produktų 
Jau sumažėjęs, kad tuoj užsisakytumėt daugiau 
ir kad mes galėtume su laiku pristatyti jums 
tinkamu laiku ant pareikalavimo.

PASAULIO VAIZDELIA1-PAVEIK- ; 
SĖSLIAI.

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

CHAS. URBONAS
942 VVest 34-th St., Chicago, III.

: <SEKRETŲ KNYGA.
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi-. Labai yra naudinga ir reikalingai 
me daugybę tiems panašių dalykų ir j kiekvienam skaitytojui, ypatingai ve- j 
prietaisų. Rašykit tuojaus. (?) dusioms, vaikinams ir" merginoms.!

FISHLEIGH & CO„ Dept. 924. K nyga laimės ir sveikatos. Prisius-j
CHICAGO. ILL. kitę dvi po 2 centus pašto štampas,!

Už Suv. Valst. rubeiiv kaina $?., pi 
nigai turi būt nusiusi' ’šsalnc.

DAKTARAS NAMUOSE.
Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny

ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės.

nrdAlirl-A-i i? šaknis, žiedai, lapai ir tt.. nuo ko-Bartminku apiclinkej iš } ljf,ų vra ^5^ įr vartoja-
dvarų paliuosuota 32 darbi- r
ninkai nuo darbo. Visi jie [ v w ...
dalyvavo Žemės ūkio darb. Igtru pamokinimų slaptybių ir re cep- 
prof. Mįungoj. Dubininkai .......
skundėsi valdžiai, bet nieko;
nelaimėjo.

ma. Su lotyniškais užvardijimaia. 
taip kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Be to yra daugybė

Tokia knygutė' yra re ikalinga 
Kaina $1.00. (12)'

M. ZUKAITIS
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

(12)'

X

iręs prisiusime. Rašvk pas:
S. M. GALVIN, P. O. BoX 95, 

Eedford, Ohio.
Ši knyga tik ką tapo išleista peri 

patyrusius specialistus dėl labo vi
siems. Siųskite greit, res kas pirma- ! 
snis prisius, tas greičiau ir gaus. Jau. 
turime daug užsakymų. (11).--------------------- |

LAIŠKAMS POPIEROS.
Popieros dei laiškų rašymo su 

gražiais pasveikinimais ir eilutėmis, 
tinkačiomis dabar vartoti ir su dai
liais paveikslėliais įr kvietklmis. Par
siduoda 4 tuzinai — • ■ - -
1.90. Agentams 
kitę. >

A gest For
Box 73,

rašymo su 
vartoti ir su dai- 
su konvertais 

nuošimtis. Adresuo- 
Reiifiaaa G®od«(10) 

Chicago, III.
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EAGLE BRANI), DELEI SAVO AUGŠTOS RŪŠIES IR ATSAKANTUMO, YRA 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS PIENAS, KOKĮ JUS GALITE NAUDOTI ABEL- 
NAE NAMINIAME REIKALE IR ANT STALO. ŠEIMININKĖ NIEKAD NE
TURĖS BĖDOS SU CUKRAUS STOKA. PIRKIT BLEŠINĘ ŠIANDIEN NUO JŪ
SŲ GROSERNINKO - VARTOKIT JĮ BILE KOKIAM IR VISOKIAM TIKSLUI, 
KUR NAUDOJAMA SYKIU PIENAS IR CUKRUS, PAVEIZDAN RYŽIŲ PU
DINGE, SOSAI, ŠALTGRIETINE IR T. T. REIKALAUKIT Iš MUSŲ NURODY
MŲ KNYGOS APIE VALGIŲ PRITAISYMĄ. PRIRODYKJT SAU KAIP GALIT 
PATYS NUMAŽINT PRAGYVENIMO KAINŲ AUGŠTUMĄ.

Stebuklinga Formula
PASINAUDOKITE TUOJAUS.

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

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

3) Ji sutrumpina pilvo tvirškinimą.

T r VINUM CINCHONAE J C
1 . V» KARTUSIS VYNAS ■ • V.

Jis suteikia palengvinimą ir nuraminimą, padaro veik
lesniais ir sutvirtina vidurius. Toji formula užtvirtinto 
chemijos departamento VVashingtone, D. C.
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Reikalauk Karčiojo Vyno jusų aptiekoje. Jeigu jus jo;!
negautumėte pas jus aptiekorių, rašykite pas , -

tbuiace city humaceutical co.
2 HUDSON ST. YONKERS, N. Y. >

--------------------—.
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vaisto prieš einant gult, mie 
gu gerai, o kiekvienas žino, 

’ ' s yra ge-
i įau uz ką nors kitą, ypač, 
kada jaunystė jau praėjo. 
Jeigu tatai paskelbimui tin
ka, galite paskelbti, aš i>tįsiu 
užganėdinta.” Žinoma, tai 
aišku ir teisinga, te žino ir 
kiti kenčiantis, kokias pui
kias pasekmes duoda Tripe
rio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixeris visuose nuo 
skilvio betvarkės paeinan
čiose nemalonumuose. Gali
ma garfti pas visus aptieko- 
rius taipgi ir kitą labai pa- 
mačlvvą vaistą, kaip tai Tri- 
nerio Angclika Kartųjį To
niką, kuris sustiprina gyvy- 
bės energiją. — Joseph Tri- 
ner Co., 1333-43 Sb. Ashland 
avė., Chicago, IU.

PATARMĖS MERGINOMS APIE 
LYTIES DALYKUS JAU 

j SPAUDOJE , - ,
I Jlinčtą knygą parašė M. H. sail. kad geras miegas 

’lger, vertė J. Stropus iš anglą kalbos.1--— --- ' •
I j Antroj laidoj bus-prirengta naudin- 
■ į gu, naujų patarimų, kokių nebuvo 
’! pirmoj laidoj. Šiuose patarimuose bus 
IJ parodyta, ką daryti, kad būti sveika 
• ir laiminga. Taigi mote ris, kurios dar 
! neuzsisakėt laukiamos knygos, tai 
, užsisakykite tuoj. Rašykit aiškiai 

juodyla (ne paišiuku), išpirkit money 
orderį, ar popierinį dolerį įdėkit į 
laišką, užrašę kam ir nuo ko siun
čiama.

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

AIŠKU IR TEISINGA.
Mrs Mary Stiller iš Santa 

Rossa, Calf. sausio 31 d. š. 
m. rašo mums: "Trinerio A- 
merikoniškas Kartaus Vy
no Elixeris yra mano vais
tąs, kuriems esmi didžiai dė
kinga. Kentėjau galvos 
skaudėjimą ir tas vaistas 
pagelbėjo man. Išgėrus to

!
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Vietinės Žinios ?
KUR YRA SIUNČIAMI 
. LIETU V ON DAIKTAI ?. ______ i 

Ar jie yra išsiųsti, ar pūva 
skiepuose So. Bostone? 
Visi atsimena, kaip kleri

kalų "bendrovė" skelbė laik
raščiuose, kad ji siunčianti 
"savo laisais” visokius daik
tus i Lietuvą. Ji "gvaran- 
tavo,” kad siunčiami per ją 
daiktai nueisią Lietuvon 
greitai ir tikrai buslą pris
tatyti kam reikia.

Žinoma, niekas netikėjo, i 
kad ta "bendrovė" turi "sa
vų’’ laivų. Ji dar namų sa
vo ofisui neturi, ta1 kur jau 
čia jai laivų turėti!

Bet vis dėlto < 
žmonių patikėjo, 
"bendrovė” gali jų 
Lietuvon ^nusiųsti kitų lai
vai. Ir kaip tu čia netikėsi, 
kad "bendrovė" yra katali
kiška ir pristatymą daiktų 

vienos 
kad 
o iš 
per 
kad 

žmo- 
neturėdami ką

daugelis 
kad ta 

i baksa

I drapanos ir maistas, kuri 
žmonės siuntė per "bendro
vę” savo giminėms Lietuvo
je. Vienas vyras sakosi 
matęs, kad ant tų baksų pa
rašyti ir Lietuvos žmonių

: adresai.
So. Bostone ir apielinkės 

[lietuviai, kurie siuntė savo 
giminėms Lietuvon kokių 
nors daiktų, dabar labai su
sirūpinę, kad tie daiktai ne-j 
suputų. Valgomieji daiktai; 
juk negali ilgai skiepuose! 
stovėti. Drapanos irgi gaii 
pagesti. Jos gali suputi, ir 
jas gali suėsti žiurkės.

Ar visa tai liesa, ką žmo
nės šneka, ar ne, mes neži
nome. Klerikalų "bendro
vės” pareiga yra tuos daly
kus visuomenei kuogrei- 

įčiausia paaiškinti. Ji turėc. 
paaiškinti:

1. Ar tiesa, Kad vienas ve
žimas su žmonių baksais bu
vo pavogtas, kuomet vežė
jai buvo suėję i saliuną ger
ti?

2. Ar tiesa, kad likusieji 
baksai guli sukrauti senoj - 
pašto skiepe ir pūva?

3. Jeigu visa tai tiesa 
kodėl taip yra? Kode! 
daiktai pūdomi? Ar "bend
rovė” ketina juos kada nors 
siųsti, ar ne?

Žmonės turi aiškiai tatai 
žinoti.

Policmano užmušėjas nu
teistas iki gyvos galvos.
J. Sammarco, italas, kuris 

andai nušovė Charlestowno 
šokiuse policmaną, prisipa
žino prie kaltės ir likos nu
teistas iki gyvos galvos. 
Nuo elekriškos kėdės jis iš
sisuko tik dėlto, kad įtik'no 
teismą, jog jis tą policmaną 
užmušė iš netyčių. Jis taikęs 
šūvi kitam policmanui, ir tai 
: kojas, bet žmonės besi- 

. i rusdami sujudinę jam ran
ka ir jis'pataikęs tam, prieš 

nomroloskuri nieko neturėjęs.

Ferai! Ferai!
Lietuvių Labdarystės Draugystė surengė gražius fėrus, kurie 

prasidės SEREDOJE,

17 KOVO-MARCH, 1920 m.
ir tęsis iki 25 KOVO. Prasidės nuo 7 vakare kiekvie
ną dieną. Subatoje, 20 Kovo, prasidės nuo 4 po pietų.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,
Kampas E irSILVER ST., SO. BOSTON, MASS.

Visi So. Bostono ir apielinkės lietuviai kviečiami atsilanky
ti ant šių fėrų, nes kiekvieną vakarą bus naujas programas, 
todėl galėsite ką nors naujo išgirsti ir pamatyti.. Bus Muzi
kos, Dainų ir Prakalbų. Nepraleiskite nė vieno vakoro.

Kviečia, LIET. LABDARYST. DR-STE.

RFIKAIINCAC Patyrusios Siuvėjos Ir raisytojos nuiutunuvo tajpgi RANK0MS užbaigėjos 
DIRBTI FAKTORĖJE ARBA NAMUOSE 

Darbas gali būt pristatytas Į namus. • 
Mokestis gera.

SUFFOLK KNITTING MILLS 
119-127 North St., 8-24 New Street,

BOSTON. E. BOSTON.
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Siuvėjos siūti .moteris Reikalingos
MERGINOS UŽDIRBA IKI
$30 SĄVAITEJE.

Darbas lengvas, švarus ir po gera priežiūra. 
Subatomis visai nedirba.

\ ’ncas Trinka nepribuvo 
prie šliubo.

Kas pasakys, kur randasi 
Vincas Trinka, tam Monika 
Lapinskienė bus labai dėkin 
ga. Jiedu buvo sutarę vesti, 
'sėjo užsakai ir šliubas buvo 
So. Bostono lietuvių bažny
čioj užsakytas, bet kada su
trinko svečiai ir reikėjo 
važiuoti prie altoriaus. Trini 
ka nepasirodė ir vestuvės 
neįvyko.

Lapinskienė yra 30 metų 
•amžiaus našlė, o jos Vincas 
buvo iaunas ir gražus vaiki
nas. Jis gyveno Chelsea, o ji 
So. Bostone. Ji labai jj mylė
ki. o tas šelmis pasislėpė.

Nuskandino du kūdikiu
Pereitoj pėtnyčioj policija 

rado du kūdikiu paskandin
tus kanale palei cukernę. A- 
budu skenduoliai buvo tik 
ką gimę ir visai nuogi; vie

ns buvo vaikas, kita mer- 
aitė. Jiedu plaukiojo tarp 

Dorcbester avė. ir Summer 
-t. tiltų.

Iki šiol policija sulaikyda
vo ir krėsdavo kiekvieną 
žmogų, kuri tik nužiūrėda
vo nešant degtinę. Dabar gi 
Įeigu kam pasitaikys laimė 
gauti kur nors puskvortę, 
tai jau parsinešti namo ne
bus pavojaus, nes Suvienytų 
Valstijų komisionierius 
Hayes pasakė, kad policija 
neturi teisės krėsti ant gat
vės žmogų kuomet jo kišenis 
atrodo storas.

’’gvarantuoja ?” Iš 
pusės „gvarantuoja 
daiktai bus pristatyti.

, kitos pusės nuolatos 
^Darbininką” skelbia, 
Lietuvoje badas, kad 
nes miršta, 
valgyti.

"Skubinkit krauti bak- 
sus! Musų laivas jau išplau
kia i Lietuvą!” šaukdavo 
katalikiška "bendrovė” ka
talikiškam laikraštyje.

It parapijoms skubinosi. 
"BeVidrovė” duodavo tušč’ą 
bak^ą ir žadėjo nusiųsti ii ir 
pristatyti Lietuvoje Į vietą 
už $10. žmogus galėjo pri
dėt* Į tą baksą, ko tik jis no
rėjo.

žmonės pirko tuos bak-Į 
sus, mokėjo už juos "bend
rovei” po $10, krovė visokių 
valg’ų ir drapanų, ir gabe
no baksus i ”Darbininko” I 
redakciją, kad "bendrovė” i 
išsiųstu juos Lietuvon.

Praėjo mėnuo, praėjo ki-i 
tas. žmonės jau pradėjo; 
laukti žinių iš Lietuvos, 
gerai "bendrovė” pristatė 
jų daiktus. Lauk’a ir lau
kia, bet žinių kaip nėra, taip 
nėra.

Žmonės pradeda rūpintis. 
Prasideda visokios kalbos. 
Vieną syki pasklydo gan
das, kad ‘"bendrovė” vežė 
tuos baksus iš "Darbinin
ko” redakcijos i Kokią ten 
"verauzę” sukrauti: vežė
jai užėję Į saliuną (tuomet 
dar buvo alaus) išsimesti po 
stiklą. Išsimėtę po stiklą, 
užsimanė po kitą, paskui 
po trečią, ant galo da po ci
garą ar ką k'tą, o kada iš 
saliuno išėjo, troko su žmo
nių baksai jau nebuvo. Vy
čiai šoko šen, šoko ten. bet 
vežimo ir pėdsakų nesima
tė. Ant rytojaus trokas 
buvęs atrastas ' ant "’dum- 
pų” ar po tiltu paemstas, bet 
baksų jau nebuvę. Klerika
lai šitą atsitikimą labai sle
pia, kad nereikėtų žmonėms 
užmokėti už baksus.

Taip buvo kalbama po vi
są So. Bostoną.

Bet tai ne viskas. Ant 
Broadvės anądien pasigirdo 
garsus ratų bildėsis. Žmo
nės bėga žiūrėti. kas čia 
pasidarė. Ogi didžiulis Ba- 
racevičius, pasikinkęs porą 
savo arklių Į didžiausius sa
vo ratus, veža didžiausi ve
žimą baksų. Veža juos 
Bostono "verauzės" ir krau-i 
na So. Bostone i vieną skle- mo namą, žiuri i Registrv of 
pą. ! Deeds” knygas ir mato, kad

"Žiūrėkit, žiūrėkit, musų ant 13 puslapio, kur užre- 
baksai da neišvežti i Lietu- korduota musų žmonių p’- 
vą," pasigirdo ant Broad- nigais pastatyta bažnyčia, 
vės balsų. Į parašyta: "Polish Cliurchž”

Kai-kurie tuojaus nubėgo Kokiu tikslu lietuviški kle- 
"Dv.rbininko” redakcijon rikalai ta padarė, žmonės 
jieiKoti katalikiškos "bend- negali suprasti, 
ro is" ir ėmė klausinėti,: y— 
ka yra tuose baksuose, ką prakalbą pasakė: (
Barcevičius leidžia i seno-rime saugotis pirme’vių ir-rengia Progress Clothing 
jo pašto skiepą. Vyčiai ėmė neturėti su jais jokių reika- Mfg Cc. Kalbės patyrę kai- 
aiskinti, kad tai esą ”kny- lų.” Matyt, bijosi, kad pir-, bėtojai. Publiką kviečiame 
gos." Bet žmonės sako, kad 
vyčiai meluoja. Tuose bak- iikams 
sūose esą ne "knygos," bet su.”
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. Socialistų mitingas,
Nedėlioj.

nuo 11 vai. iš ryto Lietuviu 
Salėj Įvyks

14 kovo lyg
’l 

LSS. 60 kuopos 
Isusirink’mas. Centro sekre
torių? prisiuntė referendj- 
jmo blankas, kurias umu lai- 
Įku reikia grąžinti. Kiekvie- 
mo nario pareiga yra balsa- 
jvime dalyvauti.. Norinčius 
; prisirašyti taipgi kviečiame 
pribūti. Kp. Raštininkas.

6 žmonės užsinuodijo me
džiu alkoholiu m.

Union lodging house, 1 
iri randasi po No. 1015 Wa- 
ishington st.. pereitą ket- 
verga šeši žmonės užsinuo
dijo medžio alkoholium, ku
ri jie gėrė vietoj degtinės. 
Visi buvo nugabeni1 ligon- 
butin ir kažin ar pasveiks. 
Veidai jų pajuodę, akis pa
balusios — užnuodytas 
sa 
rišiai ‘r 
talikai.

ku-

vi- 
kraujas. Visi jie yra ai- 

clievobaimingi ka-

Laisvamanių kuopos 
nariams.

Pėtnyčioj. 12 kovo nuo 
30 vakare Lietuvių Salėj 

LLF. 30 kuopos ne- 
usirin Rimas. Se- 

iždininkas atsisako 
iždininkui 

Kuopa turi 
?u juo reikia 

prisira- 
irgi kvie- 

pributi. Kp. Rašfin.

PRAKALBOS.
Ateinančios nedėlios 

kare Lietuviu Salėj bus pra
kalbos. surengtos LSS. 60 
kuopos. Kalbės senai so- 
bostoniečiams pageidauja
ma kalbėtoja draugė Z. M. 
Puišiutė. Susirinkite visi.

va-

. i

ivvks 
paprasta, 
nasis 
atiduoti naujam 
kuopos turtą 
nuspręsti ka 
daryti. Norinčius 
syti prie kuopos 
čiame

Cambridge’uas lietuvių baž
nyčia užrašyta lenkams.
Šiomis dienomis paaiškė

jo, kad Cambridge'aus lie
tuvių katalikų aukomis pas
tatyta bažnyčia yra užra- 

i syta lenkams. Bažnyčia 
j stovi kertėj Webster avė. ir 
;Windsor st., ir verta apie 
i S50..000. Lietuviai darbinin
ką1 dėjo paskutinius savo 
centus ir manė, kad garbė 
jiems bus, jog pasistatys 
nuosavą bažnyčią, o dabar 

'pasirodo, kad visą garbę už 
š|tai tenka lenkams.

Šimtai žmonių eina i teis-

CAMBRIDGE, MASS.
Nedėlioję, 14 kovo, 20 vai. 

ryte, svetainėje 7 Burleigh 
st. bus LSS. 71 kuopos susi
rinkimas. Yra svarbių rei
kalų, visi nariai atsilankyki
te būtinai. Kviečiame ir 
nauji nariai.

13 kovo, subatoje, Malta 
svetainėje, 40 prospect sa., 
nuo 7:30 vakare bus links
mus šokiai su užkandžiais 

i ir muzikaliu programų, 
i Programe dalyvaus ir drg. 
i B. Simonavičius iš Provi- 
jdence. Tikietus galima gaut 
i pas visus kuopos narius, 
i Malonėkit atsilankyti.

Kviečia LSS. 71 kuopa.

Cambridg’aus LDLD. narių 
domai.

Tūlos ypatos pradėjo gar
sinti prakalbas ir susirinki
mus LDLD. kuopos vardu. 
Todėl šiuomi pranešame, 
kad tai apgaudinėjimas. Tie 
žmonės nori klaidinti visuo
mene. nes norėjo išardyt mi
nėtą draugystę.

Sekantis LDLD. 8 kuopos 
susirinkimas Įvyks kitą są- 
vaite. Diena ir valanda bus 
paskelbta per laikraščius.

.L A. V. kuopos rast.

Kunigas syki sakydamas
: "Mes tu-

PRAKALBOS.
Nedėlioję, 14 kovo, 2 vai. 

(po piety svetainėje 7 Bur- 
ieigh st., Cambridge, bus 
svarbios prakalbos, kurias 

• T> 1L*

meiviai
j v, kad pir-, lieto jai. Publiką kviečiame
neišpasakotų kata-‘ atsilankyti ir pasidalinti 
klerikališku ”trik- musu veikimu.

Kviečia Prog. Cl. Mfg. Co.

KRIAUČIŲ BENDROVES 
PRAKALBOS. Nedėlioję. 14 d. 
Kovo, 2 vai. po pietų. Lietuvių -1 
viršutinėj Svetainėj, bus pra
kalbos. Kriaučiai būtinai turi 
ateiti ir prisidėti su savo gabu
mais auklėjimui savos pramo
nės, ir tie kriaučiai, kurie nori 
papiginti pragyvenimą, turi lik
ti šėrininkais ir gauti drapanas 
už wholesale prekę tiesiog iš sa
vo dirbtuvės. Užkviečia j 

Am. E. R. Mfg. Co Ine.:

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Commmiss.
66—6“ Journal Building

262 \VASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.

2

J

■Jaunimo 
Svetainėj, 

13 kovo.

PUIKUS ŠOKIAI -NORMOODE
Rengia Lietuviu

Kliubas, Lietuvių 
ateinančio j subatoj,
Šokiai prasidės nuo 8 vai. ir tę
sis iki 12 vai. Griež Reynolds 
orchestra.

Visus kviečia Rengėjai.

I

ANTANAS ČERAŠKO. jisai 
dirba paminklus ir kryžius, pir
miau jis gyveno So. Bostone; te
gul pats atsišaukia arba kas 
apie ji žino malonėkit pranešti 
io adresą. JĮ reikalauja Banka 
reikale paskolos. (?)

K. VASILIAUSKAS
. 567—2-nd street,

So. Boston, Mass.

J ieva i Akėlaitienei yra atėjės 
laiškas iš Lietuvos po num. 372 
2-nd st., So. Boston, Mass. At
sišaukite. r

M. O. W.
372 2-nd st, S©. Boston, Mass.

REIKALINGAS geras Barbe- 
ris, darbas užtikrinantis, mokes
tis gera geram darbininkui; at- 
-.išaukit tuojaus:

J. KAZUKONIS
224 Broadway, So. Boston.
SO. BOSTONE, 3 šeimynų, seras 

•nurinis namas, geroj apielinkėj. 4 
•.ambariai kiekvienam su visais itai- 
ymais. Galit pirkti už Š2.100. $1.000 
mokėjus, vertas $3,000. MORGAN & 
?O., 453 Washington st-, Boston.
Mass.

GERUS ČEV’ERYKUS.
Užlaikau gerus, naujos ^hados če- 

ery-kus VYRAMS ir VAIKAMS, 
i'aipgi taisau visokius čeverykus ir 
■adarau iš senų taip kaip naujus, 
ataisau gerai ir pigiai. Užeikit per- 
itikrinti. Visiems patogi užeiga prie 
ietuviu svetainės. . (12)

A. ABAZORIUS
301 E. St., SO. BOSTON, MASS.

TAISYSIU ČEVERYKUS.
Šiuomi pranešu, 

•au naują čeverykų 
šveitimo dirbtuvę, 
tik reikia pataisyt
čeverykai, moteriški ar vyriški, 
visi kreipkitės pas mane. Ma
no adresas toks:

K. Jakštys,
304 Eight (kampas G-^t.), 

So. Boston, Mass.

kad atida- 
taisymo ir 
todėl kam 

ar nušveist

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

! UnimentasI s I I
arba tam tikras tepalas privalo vi
suomet rast tęs namuose, idant at
sitikimuose. kur reikalaujama te
palas paviršutiniam vartojimui, 
galėtumėt tuojaus apturėti greita 
ir pasekmiDga palengvinimą nuo 
įvairiu nesmagumu. Pasielgsite 
išmintingai nusipirkdami 

Severa’s
Gothard Oil

(Severo# GotharJifko Aliejaus), 
kurs vartojamas, kaipo lioimeotas 
arba paprastas tepalas nno rheu- 
matizmo. neurataijo*. persitempi
mo, tinimo, padidintu cyliu. rau
menų ir sąnariu snstincimo ir nuo 
visokiu diegliu ir »lcaud4jimu. 
Kainos: 30et. ir » Ct. taksu, arba 
® et. ir 3 ct. takiu. Paridnoda vi
sur aptiekose.
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W. F. SEVERĄ CO. j

CEDAR RAP1OS. IOWA j
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SUTVERTA IR INKOR
PORUOTA ANT $50.000 
KAPITALO RLBSIUVIV 

BENDROVĖ.

Visi kriaučiai ir dirbtuvių 
vedėjai malonėkite atsišauk
ti, kad išvien bendromis 
spėkomis sukėlus kapitalą ir 
protiškas jiegas uždėjimui 
dirbtuvių čionai ir Lietuvoje. 
Rašykite:

American Eagle Raincoat 
Manfg. Co., Ine.

.-.454 Broadway,
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Malden Knitting Mills
Kamp- Eastern Ave<,& Franklin St. 

MALDEN, MASS.
v

REIKALINGOS

Darbas visada, apskritus metus. Mokestis $12.00 
savaitėje ir bonusai kada mokinasi. Kreipkitės

BOSTON, MASS. 
Watertown, Mass.

Hood Rubber Company.

ĮSI PURU H ASE STR.
arba Bige!ow avė.,

Ant 1! 1 
akmens

Gelžkelio laikro- , 
Jis sriubelių už- . 
sukamas, vyriš-; 
ko didumo, ant; 
20 metų auksuo
tas su išrašytais, 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei-' 
singas, ypatingai 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms,; 
kuriems reikia visuomet tikras lai- i 
kac žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Y'patingas pasiulijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad- i 
reso už$9.75 C. O. D. ir persiuntimo s 
kaštus, su teise jums viskę peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė į 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu-! 
met už tokį pat laikrodėli ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo- i 
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

ENCELSIOR WATCH CO. 
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL
—-------------- * j

■

$9'5

«

Gydytojas ir 
Chirurgas.

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

■ Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAN ST. 
CHICAGO, ILL.

TEL. BULEVARD 2160.

PININGOS
LIETUVON!

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

Pinigų siuntimo musų spe- 
ciališkumas.

N. H. BemstenrCo.
Bankieriai

101-105 Salin St 
BOST0N, MASS.
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Tel. So. Boston 506-W • i
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Į A. L. KAPOČIUS!
i ♦

» LIETUVYS DENTISTAS.
j | VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 3 iki 9 vak. i 
Qd 1 v. pc piotų- J 

NEDtLIOMIS
Seredomis iki 12 dieną.

Ofisas "Keleivio name
251 Broadway, tarpe C ir D St*.

80. BOSTON, MASS.
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iELEFONAS

Dr.l. C. Landžius-Styinuur
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos:..
9—10 ryte.
1—3 *diena.
6—9 vakare. 489 BROADMAY 

SO. BOSTON. MASS.

Dr. L. J. Poddert
Iš Petrogrado. S

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR £
MOTERŲ LIGAS. y

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

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

69 CHAMBER ST_ BOSTON. į
Telephone: Haymarket 3390 £1
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Tel. So. Boston 1771-

Dr. J. Jonikaitis
Chirurgas ir Gydytojas

Ofisas: 495 E. BROADVVAY, 
So. Boston, Mass.

Valndos: nuo 9 iki U-tos iš ryto , 
nuo 7 iki V-tos vakare. |

!jį PINIGUS I 
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LIETUVĄ IR
LENKIJĄ
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NUSIUNCIAME
PIGIAUSIAI,

SAUGIAUSIAI, 
GREIČIAUSIAI

People’s Exchange
INCORPORATED 

BANKIERIAI

»

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. Vt Casper
(KASPARAVIČIUS)

'425 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Boston 27 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

' ” 1 ” 5
” 6:30 ” 9

Nedėliotais nuo 1 iki 3

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

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

32 1 HANOVER S T. 
BOSTON. MASS.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL. FIDERKOICZ,
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.

Ii
78 SALĖM STREET į> | 
BOSTON, MASS. | J

■ *

1
Didžiausia Lietuviška

APT1EKA
Naujiena Visiems.

Pirmų siuntinį vaistų iš Euro
pos gavome ir dabar turime 
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje variuojami.
. - Jeigu negauni kitur, ateik pas 
mus, męs turime. -.Receptus iš- 
pildome visokius, Amerikos ir 
Europos daktarų.

Taipgi užlaikom visokių iš- 
dirbysčių ir patentuotų prepa
ratų. Kadangi visokių vaistų 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurių čia pa
duodant.
Kraujo Valytojas .............$1.50
Nervų Ramintojas .............$1.50
Nuo slinkimo plaukų ir

pleiskanų ...................... $1.25
Tikęa Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo niežų ir parkų.......... $1.25
Nuo saulės nudegimo .... 75c. 
Nuo Reumatizmo ..........  $2.00
Bobro Lašai ........................ $1.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 
Perfumas visokių

gėlių 50c., $1, $2, $3, $4, $5. 
Muilą' ................ 25c. 50c. ir 75c.

_ Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir t.t.

Klausdami ko nors atsiųskit* 
krasos ženklelį atsakymui,

Adresuokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
373 Broadway,

1 So. Boston, Mara.
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