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Tautų Lyga pasiuntė Lietu- 
vos valdžiai ultimatumą.■ i?

NETEIS1NGI PASKALAI
į
I

Visa

AP1Ę LIETUVĄ, 

tai daroma Paryžiuje 
lenkų naudai.

LIETUVIAI VĖL VARŠU
VOJ TARUSI SU LEN

KAIS.
Iš Varšuvos pranešama, 

niuje plebiscitą, kuriam ne- kad tenai vėl atsidarė lenkų 
pritaria nei lenkai, nei '-lietuvių konferencija dėl 

lietuviai. užimtų Lietuvos vietų, ši-
Kadangi Tautų Lygos konferencijoj dalyvauji} 

rengiamam plebiscitui Vii- ^“ttoVEd.gU gale 
jiems pasiseks sueiti su Lie
tuviais į vienybę.

PRIPAŽINO DVI PAKAL
TUOS VALSTYBES.
Pereitą sąvaitę Paryžiu

je buvo susirinkus Tautų 
Lygos Taryba svarstyti ap
krovimą Vokietijos mokes
čiais, ir tarp kitako buvo 
pakeltas buvusių Rusijos 
valstybių klausimas. Tary- v ,a .... ..... .
?a pripažinti Latvi- Rene" Vinci straips-
ją ir Estoniją kaipo savys- njų §js bendradarbis gazdi- 
toves valstybes, bet Lietu- - — - 
vos nepripažino. Inetuvos 
klausimas tapo atidėtas pa- mums vieną išgelbėtojų p. J. 
kol nebus žinomos Vilniaus Gabrį Teisybė, “ 
plebiscito pasekmes. !.._j_t_.22----------

RUSAI SU LENKAIS 
NESUSITAIKO.

Rusų-lenkų taikos dery- tabų talpinti. Kitame laik* 
bose Rygoj kilo krizis. Len- raštyje randame tokią triuk 
kų delegacijos pirmininkas įmingą žinią, kuri, kaipo 
Dombskiš pareikalavo is kablegrama extra talpina- 
Rusijos 70,000,000 aukso ru- ma. ”Buvo surengtas milži- 
blių atlyginimo už visokius niškas raudonųjų sukilimas, 
nuostolius. Rusų delegacijos Lietuvos valdžia pasmaugė 
pirmininkas Jpffe atsisakė jj pačioje pradžioje.” Tuo 
daugiau siūlyt kaip 40,000,- farpu jr Sovietu Respubli- 
000. Tuomet abidvi delegaci- mjnisteris čičerinas ir 
jos atsisakė pasirašyti po neį lenkų atstovas Lubomir- 
sutartim, kuri buvo jau pa- - — ----
rašyta.

AZERBADžANAS TAI
KOSI SU GRUZIJA.
Azerbadžano respublika

ti Gruzijai tris traukinius ra. Be to. nuo'Martino Yčo, 
j 
gruzinus,,areštuotus Baku 
mieste. Gruzija užtai su-

1 bolševi-

LENKIJAI TAIPGI PA
STATĖ REIKALAVIMŲ.

Rutinai nori pravesti Vii-

Prancūzų agentų pastan
gomis buvo skleidžiamos 
triukšmingos žinios apie tai, 
jog bolševikai tai Lietuvos, 
tai Latvijos pafronte yra 
surengę daug savo kariume- 
nės ir rengiasi užpulti Pa- 
baltijos valstybes. Kores
pondentų Duranty ir Mc- 
Coulagho straipsniai, kurie 
neva rėmėsi musų užsienio 
reikalų ministerio žodžiais, 
rūpinosi tą pavojų padidin
ti. Visų šių gandų tikslas 
buvo vienas —išgazdinti lie
tuvius, priversti juos nusi 
teisti ir dėtis prie Lenkijos. 
Amerikos lietuvių spaudoje 
randasi taipgi raštų, kurie 
gal visai nenoroms tarnauja 
tai pačiai politikai. Taip 
'‘Drauge’’ tapo išspausdinta

niaus gubernijoj pradėjo 
priešintis ir lenkai ir lietu
viai, tai Lyga pasiuntė Lie
tuvos ir Lenkijos valdžioms 
po ultimatumą.

Lietuvai statoma reikala
vimas, kad ji be jokio prie
šinimosi rengtųsi prie ple
biscito tose vietose, dėl ku
rių eina ginčas su lenkais, 
šitą reikalavimą įteikė Lie
tuvos valdžiai Lygos vardu 
franeuzų pulkininkas Char- 
aignv (ištark: žardi jy) 21 
sausio. Jis skamba taip:

’Tautų Lygos Taryba 
praneša Lietuvos valdžiai, 
kad ji lauks nuo Lietuvos 
valdžios atsakymo į savo 
raštą, pasiųstą 20 gruodžio, 
dešimts dienų nuo įteikimo 
šitos notos. Negavus per tą 
laiką patenkinančio atsaky- 

‘ mo. ji bus priversta manyti, 
kad Lietuvos valdžia atsisa
ko pildyti savo sutartį su 
Tautų’ Lyga, padarytą per 
Voldemarą 8 lapkričio.”

Kiek mums žinoma, tai 
tūlas laikas atgal Lietuvos 
valdžia kreipėsi Į Tautų Ly
gą su prašymu, kad ši išriš
tų ginčą tarp Lietuvos ir 
Lenkijos dėl Vilniaus. Lyga 
apsiėmė ”patamauti.” Šitą 
apsiėmimą ji dabar mato* 
ma. ir vadina ”sutartimi.” 
Kad "sutaikius” lietuvius su 
lenkais. Lyga sumanė įtai
syti Vilniuje plebiscitą, tai 
yra suruošti balsavimus ir 
duoti patiems gyventojams 
nubalsuoti, kur jie nori pri
sidėti : prie įlenki jos, ar prie 
Lietuvos. I .

Lietuva sako, kad Vilnius tinka sugražinti 
vra jos sostinė, ir jis turi kams 25 laivus ir paliuosuo- 
prigulėti jai be jokio plebis- ti iš Gruzijos kalėjimų visus 
eito. Tautų Lyga skaito tą komunistus, 
laužymu "sutarties.” i .au,,;,,

Bet lenkai irgi priešingi JA-PONIOJ DAUGIAU- kareiviai yra nurodę.” 
plebiscitui. Kai d rašo Var-' ŠIA PERS1SKIRIMŲ. 
šuvos laikraščiai, tai Želi- Proporcionaliai imant, Ja- 
govskis rengiasi šaukti Vii- ponijoj yr^ daugiau persi- 
niuje ‘"steigiamąjį M seimą” skyrimų, negu kokioj nors 
ir jau sustatė rinkimų dieną kitoj šalyje. Surinktos skai- 
vasario viduryje. Todėl tlinės parodo, kad 1918 me- 
Tautu Lyga liepė pulkinin- * ’ ” • - - -
kui Chardigny pareikalauti 
iš lenkų valdžios, kad sulai
kymui Želigovskio pienų ji 
panaudotų visas prieinamas 
jai priemones, kas kitais_ žo
džiais reiškia ginklo spėką. 
Lygos Taryba sakosi ji ne
galinti sutikti, kad Želi
govskis organizuotų rinki
mus Vilniuje, kurį jis nele-

« i a r-________

1.1 ~ AlUttllJ, J. IV V, VlttH AO1CK11KA,

kuomet to krašto likimui iš- Watrevliet, Cohoes, Rens-
• V. • •• __ - . * — A „ —« a

1 

iialsavimą.

HOTELYJE SUDEGĖ
13 ŽMONIŲ.

Nobokene, N. J., pereitą 
nedėldienio naktį sudegė ho- 
telis. Gaisre žuvo J 3 žmonių, 
kurie buvo jau sumigę.

na bolševizmu, germaniz
mu ir islamizmu ir perša

, "Draugo” 
redakcija yra padėjusi daug 
tinkamų pastabų, bet juk 
yra straipsnių, kurių jokia 
redakcija neišdrįsta be pas-

skis tvirtino, jog jokio pavo
jaus nėra, jog triukšmas de
lei rengiamojo bolševikų už
puolimo nėra pamatuotas. 
Oficialių pranešimų iš musų 

__________ valdžios, kurie patvirtintų 
(Kaukaze) sutiko sugrąžin- tą triukšmą, lygiu budu nė-
______ _______ _ , J 
aliejaus ir paliuosuoti visus kurio niekas juk negali įtar- 

ti bolševikų šalininku, gauta 
apie tą milžinišką raudonų
jų sukilimą šitokia žinia-

”Generolas Žukauskas su
areštavo keletą lenkų ir bol
ševikų maištininkų (conspi- 
rators), kuriuos jam patįs

tais Japonijoj persiskyrimų 
buvo 56,741, o apsivedimų 
505,236, kas reiškia 112 per
siskyrimų ant kiekvieno 1, 
000 apsivedimų.

Kuomet delei tokio ir len
kų ir bolševikų arešto išeina 
vientik "milžiniškas raudo
nųjų sukilimas,’’ nenoroms 
prisimena C. Pilėno laiškas, 
tilpęs Nr. 2 "Vienybės Lie
tuvninkų.” Delei dirbtinos 
iš Francuzijos paeinančios 
politikos, aliantai nerado 
galimu pripažinti Lietuvos; 
jie pripažįsta tik Estoniją ir 
’ ‘ Lietuvai norima 
primesti plebiscitą ir sako
ma, jog Lietuvos nepripa
žins, iki tas plebiscitas neuž-

SEPTYNIUOSE MIES- 
TUOSE SUSTOJO GAT- 

VEKARIAI.
Septyniuose New Jorko sibaigs. Bet lietuviai turėtų 

----  ■ * - valstijos miestuose, būtent* oiaVjo} oasisalcvti ir tai d galiu budu turi užėmęs, Albany, Troy, Green Island, pasaL jog ant plebisc^ 
lninmpt to krašto likimui iš- Cnh™ RPn«. f f _ "L ,
rfSti jį rengia tenai žmonių ir Wętreford. austo- to nesutiks, pakol lenkai lai-

io visi gatvekariai, nes dar- ]Jetuva nebus pripažinta 
bimnkai išėjo streikam bi nepriklausoma valsty-
panedėl} nuo 6 valandos ry-
ras . Gatvekarių tarnauta T?k.io sa,v“, d»b«r
jai metė darbą dėlto, kad P"™?.™ Ialkytls lr "«*» 
kompanija' nutarė numušti nesiblJ°ti.
jiems 25 procentus algos. 1 Liet. Inform. Biuras.

panedėlį nuo 6 valandos ry
to nepasirodė nei vienas ka-

Atmeta pirklybą
John Tuckeris, kurie karės 
metu buvo Soeialistų Parti- > 
jos Centro Komiteto nariai 
ir kurie buvo nuteisti nuo 10

207 SUBMARINAI BUVo's NENORI PRIPAŽINTI’ 
“KIVS“' 42i“!iš tSauskio IX PASKANDINTI. 1 •

METU LAIKO. mo, kad jų byla butų per- — ; -
Be to da reikalauja 12 nuo- žiūrėta iš naujo. Vyriausis paskelbė paslaptį, kaip ji v 

šimčių nuo jos eksporto, teismas pripažino, kad teisė- karę po vandeniu. Prad 
.r.............................. ... įas Landis, kuns buvo pa- - ---- * *Ta^aUSM^nPnS smerks juo, kalėjiman, ?a-

ai‘F vnldSdovavosl a8®*11111* neapy-
non AAonAo^08 'Kanta prieš socialistus, todėlįmonių 226.00^000,000 mar- jo nu^prendis nėra bįšaIiš.

bAl k«sir. Vyriausis Teismas jį

October 6, 1917.

Vokietija turi užmokėt 
Sąjungininkams 
$56,000,000,000.

užkrauti ;
žmonių 226,000,000,000 mar-

' mo, kad jų byla butų per

iąs Landis, kuris buvo pa

su Rusija.
! WXTnDT l*DTD A ♦TM’TT 

SOVIETŲ VALDŽIOS/

užmokėti grynu auksu. A- 
merikos pinigais tas reiškia; 
$56,000,000,000. Šitas nuta
rimas bus nusiųstas Vokie
tijos valdžiai ir ji bus pa
kviesta konfėrencijon 28 
vasario, kad bendrai apta
rus išmokėjime sąlygas. Ta 
konferencija bus Londone.

Sulyg sąjungininkų nuta
rimo, pirmutinė mokestis 
turėtų būt nemažesnė kaip 
2,000,000,000 markių; se
kančios trįs mokestįs po 3 
bilionus; kitos mokestįs po 
4 bilionus; paskui trįs mo
kestįs po 5 bilionus ir trįs 
mokestįs po 6 bilionus mar
kiu.

Visa tai turi būt išmokėta 
į 42 metu.

Be to da sąjungininkai už
deda 12 procentų mokesčių 
ant visų prekių, kurias Vo
kietija parduos užsieniui. 
Tų mokesčių, manoma, irgi 
bus nemažiau kaip 1,500,- 
000,000 aukso markių į me
tus.

LĖKS* APLINK ŽEMĖS 
KAMUOLĮ.

Francuzų lakūnų draugi
ja organizuoja lenktynes 
aplink pasaulį. Lenktynėse 
ketina dalyvauti visų šalių 
lakūnai, taip pat ir ameri
kiečiai. Pirmutinė dovana, 
tam kuris geriausia pasižy
mės, bus $1,000,000. Kitos 
dovanos sulyg nuopelno. Iš
viso dovanoms skyriama 
§3,000,000. Tečiaus kas ne- 
apleks pusės žemės kamuo
lio, tas neturės teisės prie 
jokios dovanos. Lenktynės 
prasidės 1 liepos ateinančią 
vasarą. Kiekvienas lakūnas 
gali pradėti iš kur jam pa
rankiau, ir gali lėkti į katrą 
tik pusę jis nori, tiktai iš
lėkdamas turi apie tai ra
portuoti ir nusileidęs kiek
vienoj vietoj prie kiekvienos 
stoties turi duoti apie 
•save žinią. Kelionė aplink 
žemės kamuolį neprivalo il
giau tęstis kaip 100 dienų. 
Amerikoje skiriamos ketu
rios vietos lakūnams susto
ti: New Yorke, Chicagoj, 
Omahoj ir Seattle.
ANGLIJA TURI LYGIAI 
$29,251,564,960.50 SKOLŲ.
Paskelbtomis Londone ži

niomis, Anglijos skolos da
bar išneša 7,831,744,300 sva
rų sterlingų, kas Amerikos 
pinigais sulyg dabartinio 
kurso reiškia lygiai $29,- 
251,564,960.50.

IšPLĖsĖBANKĄ.
Reedville, Va.— šį pane

dėlį čia tapo apiplėštas Com- 
monvvealth National Banka. 
Plėšikas pagrobė $119,000 ir 
pabėgo.

jo nuosprendis nėra bešališ
ki 

panaikino.

WILSONAS NEPALEI
DŽIA DĖBSO.

Wilsonas atsisakė paleisti 
iš kalėjimo socialistų veikė* 
jų, senelį Debsą, nežiūrint 
kad jį paleisti patarė net 
pats "pilotas” Palmeris.

Debsas yra nuteistas ant 
10 metų kalėjiman už prieši
nimąsi karei ir dabar sėdi 
Atlantos kalėjime.

žemė Dreba apie
PHILADELPHIĄ.

Sausio 26 naktį Philadel- 
phijoj buvo jaučiamas stip
rus žemės drebėjimas. Dre
bėjimas buvo jaučiamas ir 
New Jersey valstijoj, ypač 
apie t Trentoną. Išpradžių 
manyta, kad stiklai languo
se pradėjo skambėti nuo ko
kios ekspliozijos, bet vėliau 
pasirodė, kad jokios eksplio
zijos toj apielinkėj nebuvo.♦

UŽMUŠĖ PLĖŠIKĄ.
Providence šį panedėlį 

plėšikas užpuolė Atlantic 
md Pacific Tea Stores kom
panijos kolektorių, kuris tu
rėjo surinkęs kelis tukstan- 
žius dolerių.Plėsikas pasiti
ko jį ant laiptų, išeinant 
Tam iš namų, ir atkišęs re
volverį liepė pakelti augštyn 
rankas. Kolektorius nutvė
rė plėšikui už rankos, sulen
kė ją taip, kad revolveris li
kos atsuktas į plėšiko galvą. 
Tuomet kolektorius patrau
kė revolverio kojukę ir ku* 
’ipka išlindo banditui per 
galvą.

Reikalauja uždaryt 
Kriuki Uniją.

Rūbų fabrikantų asociaci
ja New Yorke įnešė teisman 
bylą prieš rubsiuvių uniją, 
Amalgamated Clothing 
Workers of America, prie 
kurios priguli apie 170,000 
rubsiuvių, ir reikalauja, kad 
šita organizacija butų užda
ryta, tai yra, panaikinta. 
Unijos prezidentui Hillma- 
nui jau įteikta teismo pra
nešimas.

Fabrikantai savo skundą 
remia daugiausia tais lape
liais, kuriuos komunistai iš
leido unijos vardu. Tuose 
lapeliuose agituojama tie
siog kelti revoliuciją, versti 
buržuaziją, ekspropripuoti 
nuosavybe ir statyti proleta
riato valdžią.

Spėjama, kad rubsiuvių 
unijoj darbuojasi slapti fab
rikantų agentai, ir kad tie 
lapeliai, tai jų darbas.

PASKANDINTI.
Vokiečių valdžia dabar Senatorius Mo«es didžiau* 

I sis reakcionierius.
danT191T metai7 karę Vo-' Senatorius France buvo 
kieti jos laivynas turėjo 28 įnešęs ser.ntan sumanymą 
nardomas laives. Iki metų užvesti su Rusija pirklybą. 
pabaigos penkios tų laivių 
žuvo kovoj su priešu, o tik .............*
trįs naujos buvo pastatytos.

Sekančiais 1915 metais 
Vokietija pastatė 62 nauju 
submarinu, o priešas sunai
kino 20.

1916 metais priešas sunai
kino 30 nardomųjų laivių, o 
naujų pastatyta 90. Laivyno 
žinovai ragino valdžią jau 
1914 metų pabaigoj pradėt 
statyti 300 naujų submari
nų, bet valdžia neklausė.

1917 metais, kuomet Vo- x
kietija paskelbė neaprube- ^08es„ argumentai prieš 
žiuotą karę po vandeniu, atnaujinimą^ prekybos su 
naujų povandeninių laivių Rusija yra šie:

to komitetas užsienio reika
lams. Senatorius Moses, 
vienas to komiteto narių, 
pasirodė didžiausi.- šito su
manymo priešas. Kaip an
dai jis daugiausia prisidėjo 
prie deportavimo sovietų 
valdžios atstovo Martenso, 
taip ir dabar jis daugiausia 
pastangų padėjo, kad sumu
šus senatoriaus France pa
siūlymą atnaujinti su Rusi
ja prekybos santikius.

1 Svarbiausi senatoriaus

buvo pastatyta 130, o žuvo 1* Kad negalima butų ves- 
72. U su ’ v ~ --

1918 metais laivyno mini- turėti 
sterija užsakė 400 naujų vietų valdžia; o pradėjus su 
submarinų, bet panaudot jų Ja turėti kokių reikalų, 
iau neteko, nes tuo tarpu pa- reikštų jau jos pripažinimą, 
sibaigė karė. | 2* Kad nemažiau kaip 50

Taigi pasirodo, kad išviso procentų Amerikos darbi- 
nėr karės laiką Vokietija ne- ninku organizacijų, kurios 
teko 207 submarinų. — «•"

ti su Rusija prekybą ir ne- 
‘ i nieko bendra su so-

įku organizacijų, kurios 
reikalauja atnaujinimo su 
Rusija pirklybos, susideda 

KAIZERIS DAVĘS LĖNI- iš svetimtaučių, daugiausia 
NUI 50,000,000 MARKIŲ. sZa Goldman.

Vokiečių sacialistas E. kuri dėl savo kairumo buvo 
Bernšteinas, keldamas Rei- iš Amerikos deportuota f 
chstage buvusios kaizerio Rusiją, dabar sutinka iš- 
valdžios intrigas i aikštę, sižadėti komunizmo ir buri 

i__ t įtikimą piliete, jeigu tik
ją įleistų atgal Amerikon. 

Įš- Tas reiškia, kad po bolševi- 
■ kų valdžia negalima gyven- 
‘ ti

Tečiaus smulkmenų Taigi pono Moses ”argu- 

nes faktus jis norįs parodyti i Tečiaus ne jis vienas bu- T_-l*  1____ X 1___ —2—X—2 1 . *• •   »
pradės šaukti, kad tai netie-, 
sa.

Išgirdęs

Bernšteinui telegramą iš 
Paryžiaus, sveikindamas jį 
už iškėlimą aikštėn bolševi
kų santikių su kaizerio val
džia. Kerenskis sakosi ir 
pats turįs apie tai nemaža 
faktų ir sutinka atvažiuoti į 
Berliną liudyt

KRAPOTKINAS MIRĖ.
Iš Kopehangoe atėjo ži

nia, kad Maskvoje mirė ku
nigaikštis Petras Krapotki- 
nas, vienas žymiausių Rusi
jos revoliucionierių. Sekan
čiam ”Keleivio” numeryje 
parašysime tam tikrą 
straipsnį apie jį.

pasakė, kad ta valdžia ir Le
ninui yra davusi 50,000,000 
aukso markių. Šitas purei" 
kimas labai sujudino Vokie
tijos visuomenę ir politikie
rius. —---- "----- ______ _ .___
Bernšteinas nepapasakojo, mentai” labai mizernųs. 7 

vėliau, kuomet komunistai vo priešingas atnaujinimui 
’ ’ ' ' * *’ .prekybos santikių su Rusi

ja. Šitam sumanymui ly- 
„ _ apie šitas re- giai priešingas buvo senato-

veliacijas, Kerenskis mušė nūs Lodge ir kiti komiteto 
Bernšteinui telegramą iš nariai.

SUDEGINO GYVĄ JUOD- 
VEIDĮ.

Sardis miestelyje, Missis- 
sippi valstijoj, buvo areštuo
tas juodveidis Lotvry už nu
žudymą žmogaus per Kalė
das. Pereitą sąvaitę minia 
baltveidžių užpuolė ant ka
lėjimo, išvilko areštuotąjį 
laukan ir išvežus už Missi- 
ssippi upės sudegino ant 
laužo.

POPIEŽIUS SUSIRŪPI
NO MOTERŲ ANDARO- 

KAIS.
Romos popas, arba, kaip 

jį davatkos vadina, ’’šven- 
tas tėvas,” susirūpino trum
pais moterų andarokais ir 
n au j oriška; s šok. uis. Jam 
rodos, kad dabartinė drapa
nų mada perdaug atsklei
džia moterų kūną ir veda 
žmones į ”piktą pagundą.” 
Pavyzdžiui, čeko-Slcvakijoj 
net kunigai užsimanė pa
čiuotis. Todėl jisai išsiunti
nėjo visiems savo vysku
pams įsakymą kovoti su ne
padoriomis madomis.

NORVEGIJOJ (^ŪKIA
MA POLITINIO KRIZIO.
Tarp politinių partijų 

Norvegijoj kilo didelė kova 
delei apkrovimo kooperaci
jų akcininkų mokesčiais. So
cialistai ir liberalai sudarė 
bloką prieš atžagareivius ir 
manoma, kad ministerija tu
rės rezignuotu



D I APŽVALGA ID
LIETUVOS DA NEPRI- 

PAŽĮSTA.
Vyriausioji Tautų Sąjun- 

gosTaryba pereitą sąvaitę 
pripažino Latvijos ir Esto- 
nijos Valstybes, liet Lietuvos 
pripažinimo klausimą pali
ko ant toliaus. Telegrama, 
kuri pranešė apie Latvijos 
ir Estonijos pripažinimą, 
priduria, kad su Lietuvos 
pripažinimu Tautų Sąjunga 
veikiausia lauksianti pa
sekmių, kokių duos Tautų 
Sąjungos rengiamas plebis
citas Vilniaus gubernijoj. I

NEPRIGULMYBĖS
švente.

Vasario 16 dieną šių metų 
sukanka lygiai tris metai, 
kaip buvo paskelbta nepri
klausoma Lietuvos valstybė 
su sostine Vilniuje, šitoms 
sukaktuvėms pažymėti Lie
tuvoje bus švenčiama. Ame
rikos lietuviai irgi šiokiu ar 
tokiu budu stengsis tą dieną 
pažymėti.

Nors Lietuvai prisiėjo ko
voti už savo nepriklausomy
bę labai sunkiose aplinkybė
se, nors jai teikėjo gintis 
nuo daug stipresnių ir skait- 
lingesnių priešų, ir nors im
perialistinis pasaulis iki šiai 
dienai nenori jos pripažinti, 
bet vis dėlto per tuos tris 
metus ji pusėtinai sutvirtėjo 
ir šiandien jau niekas ne
abejoja, kad Lietuvos 
publika gyvuos.

res-

NESUBRENDIMO 
ŽYMĖS.

Waterburio lietuvių 
triotai priėmė rezoliuciją, 
kurioje ragina žmones boi
kotuoti tuos lietuvių biznie
rius, kurie nėra pirkę Lietu
vos paskolos bonų. Tarp ki- 
tako jie sako:

"Pageidaujama, kad visi 
lietuviai apsilenktą tokių pra
monininku, kurie buvo priešin
gi ar nepirko L. P. bonų.”

Šitokia rezoliucija paro
do, kad jos autoriai yra da 
nesubrendę politikoj žmo
nės. Jie norėtų prievarta 
priversti kiekvieną lietuvi 
biznieri skolinti Lietuvos 
valdžiai pinigų. Jei Į tokių 
žmonių rankas patektų val
džia, tai sudie butų laisvei.

Visi atsimena, kaip žmo
nės piktinosi Amerikos 
’TOO- procentiniais’’ patrio
tais. kurie karės metu viso
kiais budais vertė žmones 
pirkti paskolos bonus. Da
bar ir mūsiškiai patriotėliai 
griebiasi prievartos. Bet 
amerikiečiai, kokių Įmonių 
jie nevartojo, visgi boikoto 
neskelbė tiems žmonėms, 
kurie bonų nepirko. Mūsiš
kiai patriotai 
amerikiečių "džingus.”

pa-

’bytina” ir

P1LĖNAS APIE LIETU
VIŲ "DIPLOMATUS."
Apie Pilėną Amerikos lie

tuviai yra jau nesykį girdė
ję. Apie ji ėjo paskalai, kad 
jis buvo Anglijos šnipas 
tarp Amerikos lietuvių. Pa
skui jis išvažiavo Lietuvon 
ir buvo sakoma, kad jis te
nai užėmė šnipų viršininko 
vietą.

Dabar tas Pilėnas atva
žiavo iš Lietuvos Anglijon ir 
parašė "Vienybei Lietuv
ninkų” laišką apie lietuvių 
„diplomatų” darbelius už
sienyje. Tik pasiklausykit, 
ka jis rašo apie Amerikos 
klerikalų „diplomatą” Mos- 
towsk j:

”Am. Liet. Tarybos (katali
kų) atstovas, P. B. Mostows-j 
kis, dirbo ranka į ranką su 
garsiuoju Gabriu—Paršaičiu. 
Abudu, taip Gabrys, kaip ir 
Mostotfskis, vadinami "aferis-

JT

gui čia niekas neaišku. Tai 
yra tokie pat „argumentai,” 

i kaip tų teisėjų, kurie teisė 
į Sokratą: „Kadangi Dievas 
yra davęs gyvuliams vuode- 
gas dėlto, kad jie turėtų kuo‘ 
gintis nuo musių, tai aišku, 
kad Sokratas yra nedoras 
žmogus ir jį reikia nubau
sti.” Taip "argumantavo” 
Sokrato priešai, ir jie jį nu
žudė.

Rinkimai jau

į padaryti „manevrus.” Maž
daug tuo pačiu Igiku buvo 

i iškratytas Pr. Sąj. sekreto-
* A T • 1 • ‘ 1 *Rinkimai jau senai pra-„us A. Levickis, pas kurį 

ėjo. Ant šių rinkimų dauge- jieškojo bolševikų literatu-

Tarptautinis mulkinimas.

tais” ir ’bluferiaLs.” Mostovs- 
kis laiduodavęs aristokratą, 
nors jam toji rolė taip tikusi, 
kaip meškai valcas: jisai gau
davęs tarp 8.000 ir 10,000 
frankų menesiui algas ir gy
vendavęs viename Paryžiaus1 _ .
puikiausių viešbučių „Hotelį mūsiškiai komuniS-
Continental.” Mostowskis nie
ko neveikdavęs, bet gyveno 
vien tik ’bluff*u’ —buk jisai 
matydavosi si 
senu, Pulk. House. Henry 
Wnite, Hoover ir kitais ištik
rindavęs, buk Lietuva i savai
tę. kitą busianti pripažinta 
’de jure.’ Jisai girdavosi tūlai 
y patai, buk jisai esąs ’a man 
in plain clothes.’ arba lietuviš
kai—žvalgas, ir narys Ameri
kos biuro ’on public informa- 
tion.’ Gi Gabrys — Paršaitis

tai butų tokie galingi, kaip 
jie silpni, tai jie ir su lietu-

_  i viu laikraščiais taip pasielg- 
u* Prezidentu Wil-; tyf -Jie tuojaus uždraustų vi-

są beturiu spaudą, nes ji 
yra vadovaujama „smulkių
jų vertelgų, dvarininkų, ku
nigų ir profesionalų.’’

Bet kas vadovauja komu
nistų spaudai? Ar ne „smul
kus vertelgos?” Ar jie ne
daro biznio? Ar jie nepar
davinėja knygų,* ar netalpi
na skelbimų? Jie daro ris-

dirbęs nenuilstančiai, kad da-! ką, ką daro ir „smulkiųjų 
sigavus i Lietuvos diktatorius, vertelgų” vadovaujami lai- 

i • • • j. • ___i » - . • i | 1___ 5*5 — • T* _ .1 ___ _ J—mokinosi joti ant arklio, kad 
galėtų tinkamai (raitas!) da
ryti Lietuvos armiios inspek
ciją.
Šitas Pilėno laiškas tilpo 

2-ram „Vienybės Lietuv
ninkų” numeryje.

Toliaus Pilėnas sako, kad 
Mostovskis, kuris girdavosi 
esąs "a man in plain cloth- 
es," tai yra slaptas policijos 
agentas, turėjęs taipgi ry
šių su tulu Padovani, kuris 
dirbo prie francuzų misijos 
Kaune ir šnipinėjo Lietuvą 
lenku naudai.

Apie grafą Mikolą Tysz- 
kietviezių pasakyta, kad ji
sai „rūpinosi surasti Lietu
vai karalių.”

O ponas Milosz, kuris at
stovauja Lietuvos reikalus! 
Paryžiuje, esąs tikras len
kas ir tik Lenkijos reikalais 
tesirūpinąs.

Ar reikia tad stebėtis, 
kad aliantai nori pavesti 
lenkams visą Lietuvą!

AUKSO KASYKLOS 
SIJOJ SUSTOJO.

Maskvos „Pravda" 2 lap
kričio 1920 metų numeryje 
rašo:

"Pirm karės Rusijos aukso 
pramonėj buvo 1.000 Įstaigų, 
kurdirbo 95,000 darbininkų, 
pagamindami nuo 2,500 iki 3,- 
oOO pūdų aukso i metus-

"šiandien beliko tik apie 30 
Įstaigų, ir tos beveik visos sto-j 
vi uždarytos. Pereitais 1920 
metais buvo planuojama iškas
ti 406 pudus aukso ir 99 pudus 
platinos. Tečiaus iki 1 spalių 
iškasta vos 90 pūdų aukso ir 
20 svarų platinos."

RU-

i

JUKELIO "ARGUMEN
TAI”

Komunistų organe „Lais
vėj” Jukelis kalba apie Ą- 
merikos lietuvių laikraščius 
ir atranda, kad visi jie vie
nodi, išskyrus, žinoma, tik 
"Laisvę” ir 
tų organus, 
mentai :„

Pradedant
giant soeial-išdavikais, jie vi
si stoja už buržuazinę respub
lika. Gaila, kad neturiu visų 
lietuviškų laikraščių po ranka, 
rašant ši straipsni prisieina 
vaduotis faktais tik iš atmin
ties. Todėl paminėsiu tik tuos, 
kuriuos tikrai atmenu. 'Drau
gas’, 'Darbininkas’, 'Garsas’, 
'Vienybė Lietuvninkų’, ’DJr- 
va’, ’ Sandara’, 'Amerikos Lie
tuvis’, 'Keleivis', 'Naujienos’, 
ir keliatas mažesnės vertės 
laikraščių, ši plačioji spauda 
yra vadovaujama smulkiųjų 
vertelgų, dvarininkų, kunigų 
ir profesionalų.’-’----

Ar jums aišku dabar, ko
dėl tie laikraščiai negeri? 
Jukeliui aišku. Aišku ir 
kiekvienam kitam komunis- 
tui, nes taip sako komunis
tų „mokytojas” Jukelis. Ta
čiaus protaujančiam žmo-

kitus komunis- 
štai jo „argu-

klerikalais, bai-

? 9

kraščiai. Jie daro net dau
giau : rengia koncertus, ren
ka aukas ir kitokiais budais 
žvejoja pinigus, ko kiti laik
raščiai visai nedaro.

Tai kodelgi kiti laikraš
čiai yra "vertelgų” laikraš
čiai, o komunistų—ne? Šito 
dalyko Jukelis neišaiškina.

Visi žino, kad paminėti 
jo laikraščiai priklauso 
trims skirtingoms srovėms 
—klerikalų, tautininkų, ir 
socialistų. Tačiaus Jukelis 
to skirtumo nežino. Jam ris- 
viena, ar laikraštis stoja už 
katalikų bažnyčios viešpa
tavimą, ar prieš. Ar "Drau
gas,” ar "Keleivis,” tai jam 
nedaro skirtumo.. Tas pa
rodo, koks tas žmogus igno- 
rantas. Ir toks nemokša 
skaitosi komunistų "moky- 
tojum!”

DOVANOJO LENKIJAI 
LIETUVOS GELEŽIN

KELI.
„Naujienos” paduoda iš 

Vokietijos socialistų organo 
"Freiheit” žinią, kad Tautų 
Lyga nusprendusi atiduoti 
lenkams Vilniaus-Dvinsko 
geležinkelį. „Freiheit” rašo: 

„Pulkininkas Chardigny pa
siuntė Lietuvos valdžiai raštą, 
kuriame pareiškiama, kad Vil
niaus Dvinsko gelžkelio linija 
esanti paskirta Lenkijai ir kad 
todėl plebiscitas jvvksiąs tik
tai Į Vakarus nuo tos linijos’’.
Šitas faktas dar sykį pa

rodo, sako „Naujienos,” kad 
Lietuvai nėra ko laukti ma- 
lonės iš talkininkų. Jie re
mia Lenkiją, nes ji yra jų 
įrankis. Lietuvai reikia jieš- 
koti taikos kitose šalįse.

KERENSKIO PARTIJOS 
KONFERENCIJA.

Šiomis dienomis Paryžiu
je buvo priešingų bolševi
kams rusų konferencija, 
kur tarp kitų dalyvavo Ke- 
renskis, Miliukovas, Breš- 
kovskaja, Bachmetjevas ir 
keliatas narių Rusijos Stei
giamojo Seimo, kuri bolše
vikai išvaikė. Šita konferen
cija išleido menifestą, pa
reikšdama, kad laisvosios 
Rusijos liaudis” negali būt 
rišama tomis sutartimis, 
kokių bolšerikkai daro su 
užsieniu. Konferencija taip
gi nepripažįsta jokių konce
sijų, kurių bolsvikai duoda 
svetimtaučiams. Toliaus ji 
skaito „nelegali bolševikų 
eikvojimą Rusijos aukso 
plėšimu valstybės iždo.”

Tečiaus konferencija pro
testuoja prieš sąjungininkų 
palaikomą blokadą ir reika
lauja panaikinimo visų dirb
tinių rubežių, kurie atskiria 
Rusiją nuo pasaulio. "Tiktai 
nuėmus blokadą Rusijos 
liaudis galės pilnai suprasti, 
kame yra priežastis jos ne
pakeliamų vargų,” sako ke- 
renskininkų manifestas.

lis nesusipratusių darbinin
kų dėjo daug vilties, tikėda
miesi, ' kad po rinkimų vis
kas atpigs ir bus „geri lai
kai.”

Po kiekvienų rinkimų 
šios šalies žmonės laukė vis 
"geresnių, laikų,” bet ligsiol 
nesulaukė. Ir dau£ dar rin
kimų praeis ir „gerųjaikų” 
vis nebus, kol galų gale dar
bo žmonės nesupras, kad 
tarpe kapitalistiškų partijų 
valdymo, ar jos butų demo
kratiškos ar repubhkoniš- 
kos, nėra mažiausio skirtu
mo. Tiesa, prieš rinkimus 
atsiranda skirtumai, bet jie 
būna tik politikierių žo
džiuose, o ne praktiškame 
gyvenime. Kuomet žmo
nėms įkirėja vienos kapita
listiškos partijos valdymas, 
jie bėga prie kitos ir beveik 
visuomet bėgdami nuo vil
ko pataiko ant meškos. Taip 
buvo ir laike šių rinkimų. 
Demokratų administracija 
oer paskutinius keturis me
tus dasiėdė žmonėms iki gy
vam kaului, žmonės jautėsi 
demokratų apgauti. Per 
anuos rinkimus jie balsavo 
už Wilsoną tik todėl, kad ji
sai žadėjo neprileisti šios 
šalies prie pasaulinės karės. 
Ir kaiu tik tapo išrinktas, 
jisai, lygir pasityčiodamas 
iš balsuotojų, jvėlė šia šalį i 
karę, nuo kurios užvis dau- 
eiausia prisiėjo nukentėti 
darbo žmonių klesai.

Republikonai, žinodami 
kad demokratais žmonės 
jau nepasitiki, leidosi su 
smarkiausia agitacija, ža
dėdami ir taiką, ir ramybę 
ir gyvenimo atpiginimą ir 
gerai apmokamus darbus. 
Padailinimui savo žodžių 
jie nusamdydavo. muzikan
tus ir tie „linksmindavo” 
darbininkus laike pietų ir 
vakarais. Apsvaiginti pri
žadais ir muzikos balsais 
nesusipratę darbininkai 
taip ir manė, kad ot dabar 
tai tikrai ateis geri laikai 
ramiu budu, be kovos, be re
voliucijos, be socializmo.

Rinkimai praėjo, o laikai 
neina geryn, bet vis blogyn. 
Republikonai fabrikantai, 
padrąsinti laimėjimu, pra
deda numušdinėti darbinin
kams algas, griauti unijas ir 
kitas darbininkų organiza
cijas. Jie daug drąsiau eina 
prieš darbininkų reikalus, 
negu demokratei. Republi
konai, taip lygiai kaip ir^de
mokratai. dar nepaėmę U sa
vo rankas šalies administra
cijos, jau kalba apie didini
mą laivyno, apie rengimąsi 
i naują karę. Nesimato gerų 
laikų, nesimato nei ramv- 
bCS

Tai matot, draugai darbi
ninkai, ką jųs šituose rinki
muose laimėjot. Tikėjotės 
„geru laikų," gavot bedar
bę; tikėjotės ramybės, susi
lauksite neramumo.

Darbininkai gerų laikų 
sulauks tik tuomet, kai So
cialistų Partija paims šalies 
administraciją Į savo ran
kas. Tada nereikės bijoti 
nei bedarbių, nei karių. •

T. J. Ručinskas. ’

ros. Konfiskavo ”Darb. žo
džio” Nr. 2 ir vokišką kepu
rę. Iškratė ir 3 mėnesių vai
ką, bet ir pas jj nieko nera
do. Išsigandus motina, mat 
bijojo, kad jos 3 mėnesių sū
naus neįtartų komunistu,— 
dar ir šiandien serga. Vieti
nė milicija neatsilieka ir ki
tame „fronte.” Per rubežių 
šmugelis eina kuoplačiau- 
siai. Ypač daug pelno duoda 
’snapsas.” Mums darbinin
kams— jurbarkiečiams da
bar jau aišku, kam reikalin
ga milicija ir žvalgyba.

Automobilių fabrikantas „Keleivis” yra bedieviškas 
Fordas padarė da vieną llaikraštis, kad toks ir toks 
svarbų atradimą. Jis atrado francuzų ministeris yra ka- 
priežasti, kas ardo ramybę talikų neprietelis, ir tt Bet 
—tai Tarptautinis Žvdas. kas čia tame baisaus ir koks

Jeijru netikit, tai pasiskai- 
tykit jo organą, o pamaty- «
šit, kad jis tenai beria fak
tais kaip žirniais.

Žydai bankieriai nori už- 
valdyt visą pasaulį. Žydai 
darbininkai siekia to paties.

nei vienas kunigas nepasa
kys.

Kada išklausysite visus 
šituos argumentus, tai pasi
rodys, kad čia yra ne tarp
tautinis pavojus, bet tarp
tautinis darbininkų mulki-

Lietuvis milioja peneluųi 
sropratosiu darknialras.

„D. Ž." korespond. rašo: 
Jurbarko milicija ir žval

gyba smarkiai darbuojasi. 
Vincą Petraitį, kurį paliūty- 
savo iš Kauno kalėjimo lai
ke amnistijos, pabaigoj spa
liu, atvykęs iš Raseinių kok
sai tai karininkas su žvalgy
ba vėl areštavo ir išgabeno į 
Raseinius, o dabar be prie
žasties laikomas koncentra
ciniam lagery. Tais areštais, 
matyt, norima visai užslo
pinti darbininkiškus jaus
mus. O gal amnistija buvo 
tik dėl mados, kad davus ga-

• limybės vietos žvalgyboms
e

Minčių pasidalinimas.
Gerb. „Keleivio” Red.:

Nežinau, kaip iųs jaučia
tės skaitydami žinias iš Lie
tuvos, kuriose nurodoma, 
kaip Lietuvos karininkąi 
skaudžiai nuplakė tai vieno, 
tai kito sodžiaus ramius gy
ventojus. Kada aš skaitau 
tas žinias, mano širdis ver
da krutinėję, kaip lava kra
teryje. Bet...

Taip pat jaučiuos, kuomet 
skaitau žinias apie Vokieti
jos okupantų ęiaurų elgimą
si su Vokietijos ramiais gy-i 
ventojais.

Savo minty turiu ir dau
giau panašių atsitikimų.-

Kadangi Francijos val
džia pasiuntė savo atstovą Į 
Vatikaną, tai kįla klausi
mas: kodėl tas krikščionių 
doros skelbėjas —popas ne
protestuoja prieš tokį bar
barizmą?

Krikščionįs, _ parodykite 
savo dora!

Toliais, „Keleivis,” „Nau
jienos” ir kiti gauna „So
cialdemokratą,” tai kodėl aš 
negaunu? Gal sakysite, kad 
nereikalavau. Taip reikala
vau. Kaip tik kelias atsida* 
rė į Lietuvą ir sužinojau 
"Socialdemokrato” adresą, 
tuoj rašiau laiškutį, kuria
me reikalavau siųsti man 
nors dešimts kopijų platini
mui. Bet negaunu.

Negavęs jokio atsakymo 
ir vėl kreipiaus į jį. Bet vis 
be pasekmių.

Birželio 16 d. 1920, pa
siunčiau ilgoką korespon
denciją ir laišką, kuriame 
irgi reikalavau siųsti „Sd.” 
Ir į tą negaunu jokio atsa
kymo. Tad lapkričio pabai
goje, tų pačių metų, ir vėl 
rašiau laišką, kuriame klau
siau, kodėl nesiunčia man 
„Socialdemokrato” ir tt., ir 
prižadėjau prisiųst kitą ko
respondenciją, ką vėliaus 
padariau. Spalių 4 d. išsiun
čiau apdraustame-laiške il
goką korespondenciją (ir 
pirtnąją korespondenciją 
siunčiau apdraustą), bet at
sakymo nei iki šiai dienai 
negavau.

Taigi, draugai, matot, 
kiek aš vargau, dirbau, o iki 
šiai dienai negavau nei jo
kio atsakymo iš ten, nei „So
cialdemokrato.”

Gal jųs atspėsitjpriežastį?
Su viskuo šiaip taip, bet 

jeigu Kauno fanatikų cen
zorius sudegino minėtas ko
respondencijas, tai jaus
čiaus daug nuskriaustas, 
nes per daug naktų reikėjo 
vargt, dirbt, daug laikraš
čių ir knygų lapų perverst, 
kol jas parašiau.

„Socialdemokratą” gali
ma gaut „Naujienose” ir ki
tur, bet nenoriu iš ten imti. 
Mat laukiu ir manau, kad 
diena po dienai gausiu iš 
Lietuvos.

„Socialdemokratą” neat
būtinai reikia platint tarpe 
Amerikos lietuvių darbinin
kų, nevien, kad parėmus sa
vo draugus Lietuvoje, bet ir 
todėl, kad parodžius žmo
nėms darbininkams Brook- 
lyno „Laisvės” veidmainin
gas klastas prieš „S. d.”

Laisves Mylėtojas

šitiedvi klesi—žvdai ban- tautinis uarDimnKų iuuini- 
kieriai ir žydai darbininkai J» t^las .v™; supm-
—tai vienas Tarptautinis darbininkų klesų. Kuo- 
žvdas, vienas tarptautinis met darbo žmones pradės 
pavojus. Suokalbis yra pla- žydas k^

irt^VOi"svei£^S katalikas? Sk-ias laisvama- 
įia tik pasveikinti ponų ketiirtas socialistas ir 

r^iiSiTd^-!'ikslas bus 

jon.
Bet yra žmonių., kurie su darbininkai ’ nebutų- 

ponu Fordu nesut-nka. Ka.katalikai, laisvamaniai, so- 
talikij kunigai, nore taip pat kitokie — klesi-
zydų nekenčia, t«iaus tokio, n.aj yra

JUkad db!vienodi' raes kartu’ dir' 
džiausis pasauliui’ pavojusfe,^eS^ikUOJam ir 
gresia iš bedieviu ir laisva--’!artu turime, ' , .
manių pusės. Jeigu bedie-! Reikia tečiaus pasakyti, 
viai nebusią greitų laiku iš- kad katalikų . kunigas nėra 
naikinti'"ir ju raštai sude- draugas katalikui darbinin- 
ginti, tai jie tikrai pasaulį kui, taip laisvamanis fabri- 
ištvirkinsią. O kadangi be- kantas nėra draugas darbi- 
dievybė plečiasi tarp visų ninkui laisvamaniui, 
tautų, tai ji yra tarptautinis Katalikų kunigas eina 
pavojus ir su.ja reikia kovo- kartu su laisvamaniu fabri- 
ti da daugiau, negu su žy- kantu prieš darbininkus, 
dais, nors, žinoma, pastaru- Todėl laisvamaniai ir kata- 
ių irgi nereikia glostyt, nes likai darbininkai turi eiti iš- 
ir jie nekatalikai.

Taigi turime jau du pata- j ir jų rėmėjus prabasčius. 
rimu: vieną, kovoti su žy-. Prof. Gnaiba.
dais, o antrą, kovoti su lais-1 
vamaniais, jeigu nenorime, 
kad jie pavergtų pasaulį.

Bet pasiklausykim, ką sa*, 
ko laisvamaniai. Jų laikraš-( 
čiai rašo, kad didžiausis pa- * 
šauliui pavojus, tai katalikų 
kunigai ir jų bažnyčia su 
Romos popu priešakyje. 
Amerikos masonų spauda 
vienu balsu šaukia visus 
laisvę mylinčius žmones or
ganizuotis ir stoti kovon su 
katalikais.

Fabrikantai ir bankieriai 
tuo tarpu šaukia, kad di
džiausis pavojus pasauliui 
gręsiąs iš bolševizmo pusės, 
o komunistai rėkia, kad vi
sų nelaimių priežastis esąs 
socializmas. .Jeigu ne socia
listai, tai visam pasaulyje 
šiandien gyvuotų jau prole
tariato diktatūra, taip kaip 
Rusijoj, ir svietas butu lai- _________ _ ____
mingas buvęs. Todėl, iškarti įnirę, tiktai "ir girdi": plėsi- 
visus socialbiaurybes, sau- mus, vagystes, areštus. Kas 
kia musų kairiaspamiai. Įtiktai lietuviška, viskas bu- 

Jeigu klausyti visų tų is- v0 išjuokiama, persekioja- 
teriškų šauksmų ir daryti ma. Lenkai visai sunaikino 
taip, kaip kiekvieni jų nori, Marciniskių dvarą p. Grau- 
tai reikėtų: i žinio, nes j’o sūnūs tarnauja

1. Išnaikinti viso pasaulio' Iietnvi,i “**• 
žvdus. j Prie lenkų „rojaus” lietu-

katalikas, trečias laisvama

bininkų vienybė suardyta.
Visviena, kokių įsitikini-

vien prieš savo išnaudotojus

Lenki
Giedraičiai (Viln. aps.) ..
Gal nė vienas miesčiukas 

tiek nenukentėjo nuo lenkų 
plėšikų, kaip Giedraičiai. 
Per du mėnesiu čia tęsėsi 
mūšiai, ir ne. vieną kartą jis- 
buvo parėjęs iš rankų Į ran
kas. Žmonės sako, kad tokių

. didelių mūšių dar nebuvo 
'musų apylinkėje. Lenkų ka- 
riumenės visuomet būdavę 
daugiau. Lenkų kareiviai 
sakydavę: mes galim eiti 
tiktai iki Giedraičių, o to
liau mums mirtis nuo vieti
nių gyventojų, čia buvo ke
letas legioninkių. Jas lenkų 
kareiviai vadino Titvečko- 
mis,” nes jos atėjusios, sa
ko, iš Kauno. Per lenkų vie
špatavimą viskas buvo ap-

• A •! J • • 1 —* •

žydus. j Prie lenkų „rojaus” lietu-
2. Išnaikinti visus laisva-. bijodavo kaįbėti lietu-

manius jviskai, nes šnipu apšaukda-
3. Išnaikinti visus katali- J0'Iš lenkai jęaskutinį

k įtvarą duonos įsnese, pasku-
4 -tinius marškinius atėmė.4. Knaikinti visus komu- Sunkus gyvenimas buvo

mstus ir bolsenkus. |prie lenkų legionihku Metu-
o. Iškart visus socialistus, viams ir žydams, tiesiog iš 
O kgs tada liktų? proto galima buvo išeiti.
Nieko. . ‘ į Gal nėra visame pasaulyje
Tečiaus šitie idiotai to ne* tokių žiaurių žmonių, kaip 

supranta. Ir jų nepertikrin- •••. Patys Giedraičių 
si jokiu budu, kad jie klysta, ienkbermai, jau nebetiki 
Jie yra įsitikinę, kad jų pu- lenkams, nes mato aiškiai, 
sėje tiesa, ir gana. Ir jiems paiP aTJt delno, kad visur 
rodosi, kad jie turi faktų. “ur lčnkų ^melagystės, 
žydų priešai tuojaus paša- (žiaurumai, plėšimai ir va- 
kys, kad Leninas yra žydas, gystės- 
Trockis žydas, Morganas- Dėka Lietuvos kariume- 
žydas, Vokietijos kaizeris nes narsumui, Giedraičius 
buvo žydas, na, o kadangi,ir musų apylinkę išvadavo 
visi tie žmonės yra žydai,'nuo barbariško lenkų jungo, 
tai aišku—aišku—ir ant ga-‘ Lapkričio 21 d. lenkai buvo 
o Paaiškės, kad jiems čia išmušti iš Giedraičių. Yra 

niekas ne aišku. ’ sužeistų ir ramių gyvento-
Jeigu pasiklausysite ku- iU- Daug apdraskyta nuo 

nigų argumentų, tai jie lenkų šrapnelių namų. Len- 
jums taip pat baisių dalykų' niekuomet ---
japasakos anie laisvama- Giedraičių ir 
nius. Jie pasakys jums, kad smūgio, 
šliupas yra bedievis, kad

nepamirs 
šito didelio 

("Liet. Uk ”) 
Gied.-ukininkas.
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BROOKLYN, N. Y. 
Tveriasi nauja parapija.
Nedalioj, 23 sausio, New 

Piaza viršutinėj svetainėj, 
įvyko pirmutinės naujai 
tveriamos parapijos pamal
dos. Žmonių prisirinko, kiek 
tik galėjo tilpti į svetainę ir 
■daugelis iš susirinkusiųjų 
pildė katalikiškas pareigas: 
žegnojosi, poteriavo ir tt. 
Susirinkusieji laike pamal
dų užsilaikė ramiai, nei ko
munistai lermo nekėlė, kaip 
kad jie daro ant socialistų 
prakalbų. Daugelis iš pir
miau buvusių LSS. 19 kuo
pos narių teikė savo patar
navimus: sodino žmones į 
suolus, dabojo tvarką ir tt.

Pamaldos atsibuvo loty
niškai. Pamokslą jiasakė ga
na švarų kun. Mikalauskas.' 
Jis nieko neminėjo nei apie 
Dievą su dangum, nei apie 
velnią su tiekia, bet pasako
jo apie nelygybę ir skriau
das žmonių tarpe. Nurodė, 
kaip vieni gyvena pertek
liuje, kiti didžiausiam skur
de, iš ko kyla visoki prasi
žengimai ir kriminališku- 
mai. Aiškino apie reikalin
gumą apšvietos ir pažinimą 
savo gyvenimo. "Per apšvie- 
tą ir susipratimą mes pažin
sime ir tikrąjį Dievą pilno
je to žodžio prasmėje”- 
sakė kun. 
Smerkė kares 
gurnus.

Daugeliui žmonių šios pa
maldos patiko. Sprendžia
ma, kad tvėrėjai naujos pa-, 
rapijos turės pasisekimą.

Rep.

pa- 
Mikalauskas. 
ir kitus blo-

BROOKLYN, N. Y.
Bedarbė. Lietuviu veikimas.

Musų didmiesty bedarbė 
vis labiau ir labiau plėtoja
si. Apan kriaučių, kurių 
didžiuma jau apie keturi 
mėnesiai kaip nedirba, pra
deda ir iš kitų dirbtuvių at
leidinėti darbininkus. New 
Yorke bedarbių armija kas 
diena darosi vis didesnė.

Veikimas lietuvių tarpe 
gana sumažėjęs. Komunis
tai, suskaldydami LSS 19 
kuopą, kartiųpakirto ir visą 
progresyvi veikimą. Norą 
komunistai, prisidengę Įvai
riais vardais, rengia tulus 
vafcarus. bet pasisekimo ne
turi arba jeigu ir turi, tai 
labai menką. Publikai jau 
perdaug ikirėjo tokie sorki- 
ninkai, kaip Jukelis, Bimba, 
Balsys ir kiti.

Nežiūrint to blogumo, ku
rį komunistai pagamino, li
kusieji LSS. 19 kuopos 
draugai darbuojasi, kiek 
tik išgali. Taip, 3 d. vasario 
drg. C. A. Herman turės 
svarbią paskaitą apie be
darbės priežastį. Paskaita 
atsibus Lietuvių Ukėsu 
Kliubo svetainėje, 803 
Driggs avė. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Geistina kad 
kuodaugiasia lietuvių dar
bininku susirinktu pasi
klausyti taip svarbios pa
skaitos. įžanga visiems dy
kai. “ Kazys.

®| AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
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valandų verda valgius, ap
žiūri vaikus, išvalo stubą, 
išskalbia drabužius ir tt. 
Malė, malė ir vis tą patį.
Pagalios pradėjo kalbėti]mirė gabiausias "boot-iege- 
apie Lietuvą. Tuojaus grie- ris” saliuninkas Antanas 
bėsi už dokumentų. Išsi-(šimelis, 39 metų amžiaus, 
traukė iŠ kišeniaus ’Drau-1 Priežastis mirties —alkoho- 

 

gą,” bet "Naujienų” neturė-[lis. Velionis, gyvu būdamas, 

 

jo. Sklaido "Draugą” ir šu- skaitė save esant laisvų pa- 
kauja: "Lietuvos meistrai, žvalgų žmogumi. Bet kada 
žalčiukai, menševikai, bu r- numirė, tai jo moterisap- 
žujai, štai čia yra dokumen- statė jo lavoną žvakėmis, 
tai, kad Lietuva su Želigov- kryžiais ir apraišiojo ražan- 
skiu susitaikė, Želigovskiui f čiais rankas. Atlankius jį 

net šlykštu buvo žiūrėti, 
kad buvęs laisvamanis susi
laukė panašių šermenų. Jis 

• būdamas, bažnyčios 
kad ir nelankė, bet laidojo 
jį su didžiausiom bažnyti
nėm apeigom. Apart vieti
nio kun. Keršio, buvo dar 2 
kunigužiai tib kitų miestų 
pakviesti. Ir jie visi trįs bu r 
buliavo okus-pokus ir sakė 
paprastas oracijas už velio
nio dušįą per kelias valan
das namie, bažnyčioje ir 
anYkapų. Visi trįs kunigu
žiai veidmainingai (žinoma, 
už dolerį) gyrė velionį An
taną, jo gerus darbus, jo 
kiltą dvasią ir skyrė jam 
amžiną gyvenimą dangaus 
viešpatijoje ant Abraomo 
kelių. Vienu tarpu netyčia 
kun. Čiuberkis. jau buvo iš
sitaręs, kad Antanas buvo 
atsiskyręs nuo gamtos, nuo 
dievo, bet tuojaus ir vėl su
sigriebė (tur būt velionio 
dolerius prisiminęs) ir tik 
kilstelėjo ranką ir vėl ėmė 
velionį girti. "Ot to, panie, 
buvo geras žmogus, geras 

k Ot to, pžuiie, aš 
* _ » aš

jam moterį daviau šitoje

apie Lietuvą. Tuojaus gri< 
bėsi už dokumentų. Tšs

SPRINGFIELU ILL. 
Salittninko laidotuvės.

Sausio 10 dieną čia pasi-

palieka Vilnių! šitas doku
mentas yra tikras, nes po 
juo Lietuvos misija pasira
šiusi. Tuos, ką perka bonus, 
remia Lietuvą, mes išpubli- 
kuosim, o kai kils revoliuci
ja ir mes paimsim Lietuvą, 
tai tuos žalčiukus suminsim 
po kojų, o pirmiausia Gri
gaitį." Klausausi aš tos jo 
mąlimalienės ir manau 
sau: tau, broliuk, nętik plau 
kus, bet ir protą kas nors ir 
kur nors sukonfiskavo.

Pasibaigus prakalboms 
prasidėjo klausimai. Vienas 
draugas atsistojęs' pareika
lavo parodyt tuos "doku
mentus.” Tada Jukelis pra
dėjo vartyti "Draugą,” bet 
"dokumentų” neranda. Tuo
met tasai draugas pusėtinai 
pakočiojo Jukelį už skelbi
mą melagysčių. Buvo ir 
daugiau klausimų, į kuriuos 
Jukelis atsakinėdamas pats 
save sukritikavo.

Kuomet Sufanatizuoti ka
talikai klausosi tuščių šuka
vimų ir keiksmų savo kuni- 
gūžio, tį_jie tiktai užJtailk^uiikaš. v.

karalystę.Antanu senai pakistu.
Bet ko tikisi musų sufanati-.- i t
zuoti komunistai, Idausyda-Į^p^jg bažnyčioje. Ir da
linėsi idiotiškų šauksmu ir -- - -kelionių Jukelio? ‘ |bar pame,

K. D.

Bet ko tikisi musų sufanati-

CAMBRFDGE, MASS.
Iš LSS. 71 kuopos darbuotės

21 d. sausio LšS 71 kuopa 
turėjo savo metinį susirin
kimą. Iš raportų paaiškėjo, 
kad per pereitus metus kuo
pa surengė 7 prakalbas, B 
pasilinksminimo vakarus ir 
1 teatrališka vakarą. Taipgi 
daug pasidarbuota agitaci
jos skleidime ir literatūros 
platinime. Per pereitus me_- 
rus literatūros įduota už 
75 dolerius.

šiems metams išrinkta 
kuopos valdyba iš sekančių 
draugų: J. A. Valeika, pir
mininkas, W. V. Anesta, 
protokolų sekretorius, A. 
Valeika, finansų sekreto
rius, L. Paulauskas, kasie- 
rius. Visi išrinktieji drau
gai yra energingi vyrai. 
Taip pat ir j komisijas likosi 
išrinkti darbštus draugai.

23 sausio* LSS. 71 kuopa 
buvo surengusi paskaitas 
emoje "Proletariato dikta- 
ura.” Skaitė drg. C. A. 

Herman iš New Yorko. Pa
skaita buvo vtin svarbi, nes 
nušvietė bolševikų veikimą 
teorijoj ir praktikoj ir nu- 
•odė priešingos diktatūrai 
nusės argumentus. Iš to 
visko padarė išvedimą, kad 
proletariato diktatūra šiuo 
aiku yra reikalinga, bet tik 
lidžiumos ant mažumos, o 

| įe taip kaip dabar yra Ru
sioj —mažumos ant didžiu
mos.

Pradedant paskaitą drg. 
Herman pasakė, kad jeigu 
;am bus kas neaišku, tad 
pabaigus paskaitą galės 
luoti klausimus. Pasibaigus 
paskaitai, neminint kitų, 
iavė klausimą ir tūlas Juke- 
io mokinys, kuris yra pa
garsėjęs Žulikovskio propa- 
yandos platinime. Pirmiau 
‘is prie to savo darbo nepri- 
J pažindavo, bet dabar pats 
misipažista, kad dirbąs Žu- 
ikovskiui, o ne Lietuvai. 
Kitas žulikovskio gizelis 
Zablackas irgi su savo klau- 
.rimais gavo ant muilo. 
Džiovas šnapsauskas vis 
".ūko ir suko savo klausimus 
rpie Lietuvą. Nežiūrint, ko
kie klausimai buvo, ar jie 
rišosi su paskaita ar ne, drg 
Herman rimtai ant visų at
sakinėjo.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta 6 doleriai. Visiems 
atsilankiusiems ir aukavu
siems LSS. 71 kuopa taria 
širdingą ačiū.

Korespondentas.

nistų lapelius prieš hazarą.
Sausio 9 komunistai buvo 

pa rengę prakalbas Boliui iš 
Lawrence’o Mass. žmonių 
atėjo vos tik apie 70, nežiū
rint kad prakalbos buvo 
rengiamos N. E. W. Ass’n 
unijos vardu. Tą patį vaka
rą kitoj salėj buvo D-ro Al
seikos prakalbos. Tenai 
svieto prisirinko pilna ?alė, 
apie 350 žmonių.

Sausio 24 komunistėliai 
vėl surengė savo prakalbas, 
šiuo kartu prisidengę jau 
LDLD. 28 kuopos (naujos) 
vardu. Ir įžangos neskel
bė, kad tik daugiau žmonių 
prieitų. Bet nieko negelbė
jo — šį sykį susirinko da 
mažiau publikos, vos tik 
apie 50 asmenų, nors tą va
karą kitokių parengimų vi
sai nebuvo ir niekas negalė
jo kitur žmonių atitraukti. 
Matyt, žmonėms jau nusibo
do klausytis tuščių komu
nistų rezoliucijų su "prole
tariato diktatūromis.’

Tas pats ir su jų organu 
"Laisve." žmonės, kurie 
iki šiol ia skaitydavo, dabar 
jau pradeda sakyti: "Eee. 
jau ’Laisvė’ niekai! Nieke 
ioje rimto nėra, tik riksmai 
ir plūdimai!"

LSS. 34 kuopa rengia gra
žų vakarą ant 6 vasario. 
Bus vaidinama dvi komedi
jų "Daktaro Kabinete” ir 
"Meška.” Jau iŠ kalno gali
ma sakyt, kad teatras nusi
seks, nes surinktos gabiau 
sios spėkos. Kas nežino Te
klę Baranauskienę! Arba 
kas negirdėjo apie gabų ak
torių Nainį (jis pirmą kar
tą pasirodys žydo rolėje).! 
Arba paimkime A. šesto- 
idutę, kuri loš Onos rolę — 
tai tikra kipšukas! Kuraus- 
kas, Palsis ir Trečiokas 
taipgi dalyvaus. Kiti irgi 
geri, bet visų negi išvardy
si, nes redakcija ir taip ba
rasi, kad perilgas korespon
dencijas rašau.

Noriu da vieną dalyką 
iriminti —tai buvusio strei
ko fondo knygas. Tos kny

gos ir iki šiai dienai tebėra 
da nesurokuotos, bet M. 
Skučas pradeda jau atsi
minti (kuomet kiti jam pri
mena), kad jis yra priėmęs 
aukų, kurios į knygas visai 
nebuvo įtrauktos. Vietinis

nas* leidosi juos vytis ir 
šaudyt

Plėšikai įbėgo į tamsią 
gatvę ir prapuolė. Tečiaus 
pribuvo daugiau policijos ir 
prasidėjo medžioklė. Tos 
gatvės gyventojai pasakojo, 
k*ad jie girdėjo nesenai ka
žin ka bėgant jų stogais. Po
licija rado išėjimą ąnt sto
go ir šokinėdama nuo vieno 
namo ant kito priėjo prie 
tuščios triobos. žibindama 
elektriškomis lemputėmis ir 
su revolveriais rankose, po- 
licmanai rado vienam kla- 
zete banditą, kuris skubi
nosi užtaisyti revolverį, bet 
besiskubindamas jis įkišo 
vieną patroną taip, kad ne
galėjo revolverio uždaryt ir 
negalėjo daugiau šaut. Poli
cija ji tuojaus suėmė. Pas
kui sugavo dar du, l»et ket
virto da neranda.

Banditai visi dar jauni 
vaikinai, po 22—26 metus, 
gerai apsirengę ir visi ”spor 
tai.” Jie pasisakė ėję tą va- 
karą ant šokių, buvo užėję 
restoranan, pavalgę vaka
rienę, bet eidami pro minė
tą krautvę nutarę ^‘pasipi
nigauti.”

Visi tris dabar kaltinami 
Blėsime ir žmogžudystėje. 
Jie vadinasi: Lionei The- 
berge. Emile Theberge ir 
Alfred Firtier.

Reporteris.

GTRARDV1LEE, PA.
Lai sprendžia visuomenė.
21 d. gruodžio, 1920 m., 

Lietuvos Sūnų Draugystės 
susirinkime F. 
padarė įnešimą, kad drau
gystė suteiktų kokią nors 
pagalbą Lietuvai, kuri gina
si nuo paliokų užpuolimų. 
Buvo sumanyta su rengt 
krutančius paveikslus ir vi
są pelną pasiųsti Lietuvos 
šauliams, žulikovskio čebat- 
iaižiai priešinosi, kiek tik 
salėjo ir sakė, kad draugys
tei pridarys iškascių. Bet 
dalykui paaiškėjus ir davus 
užtikrinimą keliems na
ciams, kad draugystei ne
bus nei cento lėšų, lenkber- 
niai, kurie save vadina cha- 
munistais, šiaip taip sutiko 
draugystės vardu rengti. 
Visa darbą paliko ant Le
vinsko rankų, tik dvi y patas 
pririnko išgauti leidimą. 
Net ir kunigas užsakė per 
pamokslą, kad bus rodomi 
paveikslai ir visas pelnas 
skiriamas Lietuvos šau
tams ir visus ragino eiti pa
žiūrėti ir sušelpt Lietuvos 
bulius.

Levinskas

Bet musų Žulikovskio 
tgentai taipgi nesnaudė, ir 
štąi ką sugalvojo. Susišau
kė savo mitingą ir susitarė, 
kad kaip tik Levinskas pri- 
Iuos pinigus nuo minėto va
karo draugystei, tai jie su
siorganizavę nutars paimti 
i savo rankas ir atspausdint 
'apeitus žulikovskio naudai. 
Tame jų mitinge pasitaikė 
kut ir vienam teisingam 
draugystės nariui. Sužinoję 
ą jų nešvarų skyrtią, suda
rėm taip, kad chamunis- 
tams pinigai nepateko. Pa
sibaigus vakarui F. Levins
kas paėmė nuo kasieriaus 
rinigus ir tuojaus pasiuntė 
Lietuvos Misijai Į New 
Yorką, kad pasiųstų Lietu
vos šauliams. Pelno nuo to 
vakaro liko $25.80.

18 sausio F. Levinskas at
nešė į draugystės susirin
kimą kvitas ir parodė, kad 
likęs pelnas nuo to vakaro 
pasiųstas Lietuvos šau
liams. Išgirdę raportą cha- 
munistai pareikalavo,, kad 
’unigai butų priduoti jiems 
ir tiek. Negalėdami gaut tų 
pinigų, nes jie jau buvo pa
siųsti, jie savo kerštą išliejo 
ant F. Levinsko ir atėmė 
iam balsą draugystėje ant 
6 mėnesių. Susirinkimas bu
vo neskaitlingas ir tik 6 bal
sais nubalsavo atimt balsą 
ant 6 mėnesių.

Chamunistai turi užsiga- 
nėdinimą, kad jiems pasise
kė F. Levinską nubausti, 
bet susipratę žmonės tokią 
bausmę priima kaipo kerš
tą žulikovskio agentų ir pa
giria Levinską, kad jis per
davė pinigus ten, kam, jie 
buvo renkami. Ar vėliaus ar 
anksčiaus musų draugystės 
nariai išgvildens teisingai 
ta reikalą ir tie gudrus Žu
likovskio agentai gaus tei
singą užmokestį.

. Mainerys.

PROVIDENCE, R. I.
Lietuvių kunigo ne lietuviš

ki darbai.
Jau kelis sykius “Keleivy
je” buvo minėta, kad Provi- 
dence’o lietuviai susilaukė 
naujo kunigėlio. Vienok 
lietuviai nesidžiaugia juo- 
tni, nes jo darbai neneša 
naudos nei vietos lietuviam, 
nei Lietuvai.

Lietuvos Piliečių Sąjun
gos kuopa paskelbė, jogei 
rengia du vakaru naudai 
Lietuvos našlaičių. Tie va
karai įvyko 21 ir 22 sausio.

Kunigėlis, sužinojęs apie 
tuos rengiamus vakarus, 
vieton kad tam prakilniam 
tikslui pritarti, jisai 16 d. 
sausio visaip išniekino. Lie
tuvos- Piliečių Sąjungą, o 
tuos katalikus, kurie prie 
šios organizacijos priguli, 
išvadino šiaudiniais katali
kais. Jisai uždraudė katali
kams lankytis i šios organi
zacijos susirinkimus bei pa
rengimus.

Vienok, nepaisant Žuli- 
kovskinės agitacijos, ren
giamieji vakarai pavyko ne
blogiausia. Pirmą vakarą 
kalbėjo Lietuvos c Piliečių 
Sąjungos pirmininkas J. V. 
Liutkauskas. Taipgi dai
navo Birutės choras po va
dovyste B. Simanavičiaus. 
Antrą vakarą buvo šokiai. 
Per abu vakaru publikos 
buvo pusėtinai.

Vargdienis

, siunčiu šitą An
taną į dangaus karalystę.” 

_________ Juokai ėmė žiūrint į tas 
ESTER, MASS. I Y*8*18. ceremonijas. BetW

Atsakymas tVorceslerio 
korespondentams.

Worcesterio 
dentai, . , _ . .
svarbesnio parašyt į laik-Įy* Kąna_Ko jie^verice, tai gal 

mano vardą. Turbut komu-[^u vės buvo gana didelės, 
nistams mU vardas yraĮOrajino bęnas Susirinko.vi- 
taip labai "baisus” ar taip » .vehonio kostumenai ir 
"gražus,” kad jau nuo lapk- siaiP . pasaliniu ziopsotoju 
ričio mėnesio visoki Rožės, h>rtsirndfo s.^ai^P^a1:. Kaip 
F. K. ir kiti nesiliauja ma-iKas Pa^au81a: ^as čia per 
ne "garbinę” per savo ”Lar paroda. Gauna atsakymą, 
svę” ir kitus laikraščius. P\ad laidojama . boot-lege- 
Komunistai nesigailėjo ma-įns’ ’ _^ai nusijuokia ir eina 
ne ir prie parapijos "prira- P*11- Per Laidotuves ir po lai- 
švti” ir "buržujum” padary- dotuvių gėrė visi kostume- 
ti, kad tik labiau diskredi- P?ai P61* !<ehas dien^ 
tavus mano vardą laisvų tik norėjo, nes prieš mir 
žmonių akyse. Tik pažiurę- s»nt velionis Antanas įsake 
kit, kiek jie dar visokiu ki- duoti gert kostumenams, 
tokių mano "prasižengimų” kiek kas norės veltui. Taip

L Kam aš dalyvavęs Jie-1 Velionis Antanas, nors ir

juokingiausia buvo sakant 
kun. čiuberkui pamokslą, 
nes jis yra labai neiškalbus, 

korespon-1nrastas pamokslininkas, 
"negalėdami nieko mulkiai vis tiek verkė 

___ _ __ ; - ~~ - ---- ----------------- ’ ~ “1 
raščius, pradėjo "garsinti” ĮPatys nežino. Laido-.

KENOSHA, WIS. 
Komunistišku davatką pra

kalbos.
17 d. sausio čia atsibuvo 

prakalbos, parengtos L. M. 
P. S. kuopos. Kalbėjo sorki- 
ninkas Jukelis. Pašokęs ant 
pagrindų, jisai sako: "Kuo- 
met pernai aš čionai kalbė
jau, tai buvau apžėlęs, o šį
met plikas. Man beesant ka
lėjime sukonfiskavo mano 
plaukus.” Toliaus užreiškė, 
jogei šį vakarą kalbėsiąs 
truputį apie moteris ir dau
giau apie Lietuvą. Pasisakė 
turįs gerų dokumentų 
"Drauge” ir "Naujienose.” 
Na, ir pradėjo kalbėti apie 
moteris, nurodinėdamas, 
kiek jos valandų dirba, kiek '

tuviu parodoj.
2. Kam aš agitavęs už S. 

L. A. 57 kuopos rengiamą 
teatrą.

3. Kam aš savo kalboje 
agitavęs už L.A Bendrovę.

4. Kam aš sulaikęs dalint 
LMPS išleistus lapelius 
S. L. A kuopos parengtame 
vakare.

5. Kam nedavęs apšmeižti 
ir apspiaudyti savo vardą 
S. L kuopos susirinkime 
per jų agentėlius, kurie prie 
to jau buvo gerai prisiren
gę-

Tai matote, kiek jie pri
skaito mano "prasižengi
mą” ir biaurioja mane per 
laikraščius. Jie taip elgiasi 
su kiekvienu asmeniu, kuris 
jiems nepatinka. Vienok į 
savo blogas puses jie nenori 
pasižiūrėti, nes tai yra tik
ros davatkos. Vienos su ra
šančiais, o kitos su komu
nizmu lankia "dangaus ka- 
’atystės.”

Na, vyručiai, tik jųs duo
kit man daugiau "free" ap
garsinimų, o prie progos 
bos galima pakalbėti ir apie 
tusų geniosios" darbelius.

P. A Dėdm.

buvo laisvamanis, bet jo
kiais naudingais darbais ne
atsižymėjo. Rankpelnis.

LOWELL, MASS.
Komunistų "prakalbos.”
Musų nusmukėliai komu

nistėliai buvo surengę 19 
sausio prakalbas ir paskel
bė, kad kalbėsiąs "garsus 
Kalbėtojas iš Chicagos.” 
Žmonių prisirinko pusėti
nai. Mat, daugelis įdomavo 
pasiklausyti "garsaus kal- 
bėtojaus.”

Bet kaip reikėjo kalbėti, 
tai išėjo ant pagrindų pir
mininkas ir paaiškino, kad 
tas jų "garsus kalbėtojas" 
neatvažiavęs, bet jie turį 
kitą jo vietoj, da "geresnį." 
ir perstatė kalbėti iš South 
Bostono "Dilgėlių” tokį ap
šepusį žmogutį, kuris ir 
šveplas, ir neiškalbus, ir ką 
jis kalbėjo, niekas negalėjo 
suprasti. Jis tik kartojo, 
kad Rusijoj yra sovietų val
džia. Bet tą visi žino ir be 
prakalbų. Toks "kalbėtojas’ 
daug geriau padarytų, kad 
sėdėtų namie.

Žmonės išsiskirstė spiau- 
dydami. Daugelis sakė, kad 
daugiau į komunistų "pra
kalbas” jau neisią, nes jie 
tik žmones apgąudinėją. 
Paskelbia, kad atvažiuos iš 
toli "garsus kalbėtojas,” o 
tuo tarpu pasikviečia iš čia 
pat kokį negramotną vaikė
zą, kuris nieko nežino, ir 
nemokša eina "žmonių mo
kyt” Tokiems "kalbėto
jams” patartina nusipirkti 
elementorių ir išmokti bent

<». A DMymn.

WATERBURY, CONN.
82,100 Lietuvos šansams— 

Komunistai smunka.
Liet. Progr. Draugijų 

Sąryšis čia buvo surengęs 
Lietuvos šaulių naudai ba- 
zarą. Gryno pelno pasidarė 
apie $2, 100 kiirie tuojaus ir 
buvo išsiųsti šauliams per 
Lietuvos Misiją.

Reikia pasakyti, kad kraš
tutiniai klerikalai ir kraš
tutiniai komunistai tam ba- 
zarui buvo labai priešingi. 
Komunistai net tam tikrus 
lapelius išleido, kviesdami 
žmones bazarą boikotuoti. 
Bet bažaro pelnas aiškiau
sia parodė, kad komunistų 
balso jau niekas neklauso.

Sausio 23 d. LDLD. 28 kuo 
pa (senoji) buvo surengus 
nrakalbas F. J. Bagočiui. 
Žmonių prisirinko pilna 
svetainė ir daug tarėjo da 
namo grįžti, nes vietos ne
buvo. Kalbėtojas pasakė 
puikią prakalbą, ypač skaityt kaip reikia, 
smailiai pašiepė tuos komu- Ten buvęs.

LOVVELL, MASS.
Banditai užmušė krautuv- 

ninku.
25 sausio vakare keturi 

ginkluoti banditai užpuolė 
čia drapanų krautuvę ant 
Middlesex gatvės. Du plėši
ku Įnėjo krautuvėn, o du }>a- 
siliko lauke.Krautuvėj *tup 
tarpu buvo savininko kai
mynų. Todėl banditai apsi
metė "kostumeriais” ir pra
dėjo žiūrinėti drapanų. Tuo 
budu jie mat laukė, pakol 
išeis iš krautuvės savininko 
kaimynai. Kaip tik jie išėjo 
’r savininkas pasiliko krau
tuvėj vienas, plėšikai tuo- 
iaus išsitraukė revolverį ir 
vienas liepė savininkui pa
kelti augštyn rankas, o ki
tas ėmė kraustyti stalčius ir 
pinigų jieškoti.

Kada plėšikai išbėgo lau
kan, savininkas išsivijo juo
du ant gatvės ir vieną nu
tvėręs pradėjo šauktis pa
galbos. Plėšikai tuomet pra- 
c ėjo šaudyt ir krautuvnin- 
kas susviravęs krito vidury 
gatvės ant strytkario rė- 
ių. Plėšikai leidosi bėgti.

Bet netoli tos vietos butą 
policmano. Išgirdęs šaudy
mą ir pamatęs žmogų griū
vant, o paskui kitus su re
volveriais bėgant, policma-

PROVIDENCE, R. I. 
Vestuvės ir aukos.

17 d. sausio čia apsivedė 
A. čemauskas su A. Leva- 
navičiute. šliubą ėmė baž
nyčioje ir į vestuves pasi
kvietė ir kunigą. Apart lie
tuvių tose vestuvėse buvo ir 
keli lenkai, taip kad visi lie
tuviai ir lietuvių kunigas 
pradėjo kalbėtis lenkiškai. 
Man paliko pikta, kad kelis 
prošeuanus pasekė visi lie
tuviai ir net kunigas ir aš 
pasiprašęs balso užprotesta
vau. Suprantama, tas kai- 
kuriems nepatiko ir mes ke
li lietuviai kaipo atminimą 
sumetėm po kelis dolerius 
Lietuvos laisvei apginti. A. 
Deltuva aukavo 10 dol.: A. 
Čemauskas, N. N. ir B. Va
laitis po 2dol; A._Gumaos» patartina parapijonams 
<as ir S. \ alaitiene po Ldol. išmesti laukan tas gemble- 
Isviso sumesta 18 dol. Pini- . _ . . . „ .
tai nutarta pasiusti per Lie- o jy ne-

ton įtaisyti mokyklą.

BRIDGEPORT, CONN. 
Vieton mokyklos pulratmis.

čionais yra nemažai lie
tuvių parapijonų, kurie turi 
savo bažnyčią ir kleboną. 
Tūli parapijonai norėjo, 
kad prie bažnyčios butų 
įtaisyta mokykla, kur vai
kus galima butu pamokinti 
lietuvių kalbos. Vienok Me
lionas vieton mokyklos įtai* 
sė pulruimį, kur susirinkę 
vyrai stumdo bries ir kazi- 
ruoja. Tuose "geimuosfe” 
ima dalyvumą ir kunigėlis.

Išviso sumesta 18 dol. Pini-

tuvos misija.
A. Deltuva. Parapijom.



4 KELEIVIS

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

' K.

FILOZOFIJA.baryje laikyt atdarus visus 
langus, tik vaiką reikia ge
rai apkloti, kad nenuspar- 
dvtų užklojimų. Tečiaus tas 
nereiškia, kad vaikas turi 
peršalti. Peršalti yra pavo
jinga, nes jis gali gauti 
plaučių uždegimą. Todėl 
dieną vaikas turi būt šiltai 
aprengtas, o naktį gerai ap
klotas, tik burna turi būt 
lauke, kad gelėtų gryno 
oro gauti. Apkloti reikia 
taip, kad nebūtų nei šilta, 
nei šalta: nereikia taip klo
ti, kad prakaituotų.

Krokuliui labai kenkia 
dulkės, nes jos padidina ko
sulį ir vaikas daugiau kan
kinasi. Todėl nereikia leisti 
serganti vaiką tenai, kur 
yra dulkių, šluojant kamba
rį, klojant lovą, ar šiaip ką 
darant, nuo ko kįla dulkes, 
sergantį vaiką reikia išves
ti į kitą kambarį.

Maistas ligoniui turi būti 
lengvas: pieMUs, kiaušiniai 
ir pikliavotų kvietinių mil
tų valgiai.

Am. Raud. Kryžius.

lenkai mėgintų užimti kad 
ir plebiscito keliu Lydos ar 
Gardino sritį, tai tas prie- 

Paskutiniu laiku ir Ame-į gintųsi musų taikos sutar- 
’ ^ čiai su Maskva ir rusai galė

tų delei tokio laužymo su
tarties kelti protestą, o gal 
net ir karę Lietuvai apšauk
ti. Tai vienas motyvas.

Toliau, delei prižiūrėjimo 
plebiscito, Tautų Sąjunga 
buvo pasiryžusi siųsti kiek 
ten savo kariumenės. To
kios kariumenėš siuntimas 
ir laikymas jos Lietuvoje 
lygiu budu, sulyg ketvirto 
punkto musų taikos sutar
ties su Rusija, nėra galimas, 
nes Lietuvai gali gręsti ka
rė iš Rusijos pusės.

Šiuodu motyvu Voldema
ras yra nurodęs Tautų Są
jungai, ir užklaustas, kame 
Lietuvai tiktų turėti plebis
citą. jisai nurodė Slonimo 
apskritį, kuriame yra lietu
vių ir kuris jau yra už sie
nos. kuri buvo tarp Rusijos 
ir Lietuvos nustatyta ir pa
siūlė. kad patįs lenkai išpą- 
rodytų išpradžios kokiais 
nors prirodymais, delei ko 
iie vienur ar kitur nori ple
biscito, o paskui jau jis at
sakysiąs.

Kiek žinoma, Tautų Są
junga tuo tarpu susilaikė 
siuntusi savo kariumenę ir 
dabar laukia, kuomet įvyks 
tarp lietuvių ir lenkų sutar
tis delei plebiscito vietos.

Iki ta sutartis įvyks, abi 
nusi ruošiasi kovon, 
rusai koncentruoja 
Mohilevą ir Polocką 
pajiegas. Tokia tat 
plebiscito padėtis.

Liet Inform. Biuras.

PLEBISCITO KLAUSIMU

—Tegul bus pagarbintas, nai mudu tuojaus susitikom 
Maike!

—O, sveikasgyvas, tėve.
Kas naujo?

—Blogos naujienos, vai
ke.

—Na, o kasgi atsitiko, tė
ve?

—Matai, vaike, kad nega
liu paeiti. Šoną kai peiliu 
varsto, negaliu trivot. Gal 
tu, Maike, turi snapso stik
leli išsigert, mažu palengvė
tų skausmai mano šone.

—Juk žinai, tėve, kad aš 
negeriu.

—Gali tu sau negeri, bet 
visgi viena-kitą stiklelį ge
riems žmonėms gali pačė- 
dyt

—Ne, tėve, aš pats nuodų 
negeriu, nei kitiems neduo
du.

—E, vaike, kad tu manęs 
nesupranti: aš ne nuodų 
prašau, bet šnapso.

—Gero šnapso, tėve, da
bar nėra, o taip vadinama 
"samodielka’’ yra tikri nuo
dai, nuo kurios net kiaulės 
stimpa.

—Šarap, paišė, ba kad aš 
tau trauksiu lazda per nu
garą. tai tu manęs prie 
kiaulių nelyginsi.

—Na, užteks, tėve, nepyk. 
Geriau tu man papasakok, 
kas atsitiko su tavo šonu.

—Tai kad perilga istori
ja. vaike, o burna taip iš
džiūvus, kad vos galiu liežu
vį apversti. Ot. kad būt 
kuomi pavilgyk tai kas ki
ta!

—Išsigerk. tėve, stiklą 
vandens ir trumpai papasa
kok.

—Na, gerai, vaike, papa
sakosiu, tik tu iš manęs ne
sijuok.

—Aš niekuomet, tėve, iš 
žmogaus nelaimės nesijuo

kiu.
—Na tai gerai, vaike, 

klausyk.
—Klausau.
—Aną dieną, sugrįžęs iš 

džėlos, pradėjau skaityti 
gazietas. ir ar *u žinai, Mai
ke, ką aš užtikau tenai pa
rašyta?

—Ką gi?
—Aš. vaike, užtikau ko

respondenciją iš Norvvoodo. 
kurioje parašyta, kad tenai 
žmonės labai linksmai gyve
na: kas stuba tai bravoras, 
šnapsas ir alus tik putoja. 
Man beskaitant net saldu 
ant širdies pasidarė. Aš tuo-, 
jaus tą gazietą nunešiau, 
parodyt savo kuinui Povy-i 
lui. Žodis po žodžio ir mu
du nutarėm nuvažiuot į - . . .
Norvvoodą. Jis užmokėjo bet šonas.... Oi, oi, oi, vaike, 
už mane karfėrą ir mudu einu jieškot šnapso nuo žo-| 
atsidūrėm Norvvoode. Te- iių...

mano gerą pažįstamą Titu- 
są. Nors jis, vaike, komu
nistas, bet snapsą maukia 
kaip regli katalikas. Jus nu
sivedė mudu pas- save į stu- 
bą ir išėmęs iš klazeto bute
li baltosios pastatė ant stalo. 
Mes tuojaus tą butelį patuš- 
tinom.

—Ir nuo to tėvui pradėjo 
skaudėt šoną?

—Ale kurgi tau, vaike ! 
Man tada niekas neskaudė
jo. Tik tuomet aš labai už
simaniau valgyt, net vidu
riuose tamsu pasidarė. Ma
no kūmas Povylas irgi no
rėjo ėst Taigi mudu pra
dėjom jieškoti po klazetus, 
ar ko neužtiksim.

—Na, ar užtikot ką?
—O kaipgi, vaike, užti

kom keptą vištą ir kaip tik 
aš atplėšiau jos šlaunį ir 
pradėjau graužt, tuom tar
pu parėjo ir Titusienė nuo 
cicilistų prakalbų. Ir kaip 
tik ji įžengė koją į stubą, 
prapuolė visas musų sma
gumas.

—Ar vištą ji nuo jus atėr 
mė?

—Jes, vaike, Įspėjai. Atė 
mė vištą ir kad pradėjo mu
mis kolioti. išvadino valka
tomis. girtuokliais ir dar ki
tokiais vardais. Aš dar no
rėjau prie jos kaip nors pri
sigerint. Priėjau arčiau ir 
sakau: misiuke, nepyk, mes 
čia atėjom kaipo svečiai. O 
ji kad suriko ant manęs: 
"Eik šalin, bome!" ir taip 
mane stūmė, kad mano ko
jos. vaike, susipynė ir aš 

įgriuvau tiesiog į kubilą, kur 
buvo rauginamas alus. Tai 
dabar matai, Maike, kur ta 
nelaimė man atsitiko. Ta
me kubile aš netik išsimau
džiau, bet ir šonkaulį kris
damas išsilaužiau.

—Tu, tėve, 
sielgei. tai moteris 
bomą ir pavaišino.

—Tu. vaike, manęs 
nevadink, ba aš esu 
generolas, supranti!

—Nors ir generolas, bet 
vistiek pasielgiai kiauliškai. 
Tik pamislyk, tėve, jeigu 
i tavo stubą užeitų kokie 
nežinomi žmonės ir nesipra- 
šę suvalgytų viską, ką tu sau 
buvai pasigaminęs, ar gi tu 
ant jų nepvktum?

—Aš juos, vaike, laukan 
I išvyčiau.

—Na. tai dabar, tėve, ne
pyk, jeigu tave išvijo.

—Kad išvijo tai nieko,

bomiškai pa
kai po

bomu 
vyčių

rikos spaudoj tenka užtikti 
daugiau straipsnių ir žinių 
delei bendros Lietuvos pa
dėties. Pradeda atsirasti ir 
daugiau prielankių balsų 
lietuviams.

Nustatytoji Amerikos 
valdžios politika link Rusi
jos, o podraug ir link Lietu
vos ir kitų Baltijos valsty
bių, jeigu dar ir nėra persi
mainiusi, tai visgi liudija, 
kad ji turės mainytis. Noras 
pirkliauti su Rusija kas 
kart eina stipryn ne tik An
glijoj, bet taip* pat Franci- 
joj ir pačioj Amerikoj, ku
rios dvi nori vesti ten vieno
dą politiką. Jieškomi yra 
nauji keliai. Ne tik leidžia
ma. bet patariama surasti 
tie nauji prekybos ryšiai iš 
baimės gal kad kiti už akių 
neužbėgtų. Keičianties šiai 
politikai, turi keistis ir poli
tika link pačios Lietuvos. 
Jau šiandien atvirai sako
ma. kad nors Valstybės Se
kretoriaus B. Colby 10 rug
sėjo notoj ir buvo pasakyta 
apie lietuvius, kad jie buk 
negalį susilaukti savo nepri
klausomybės pripažinimo, 
iki pačioj Rusijoj nesusida
rys "nauja demokratinė 
valdžia,” tai tokio pasaky
mo nereikią dar imti prie 
širdies, nes apie mus buvę 
paminėta tik dėlto, kad ki
tų neminėjus. Tiesa, toksai 
musų paminėjimas jau apsi
ėjo mums brangiai, nes dau
giausiai juomi pasiremda
ma Tautų Sąjunga nesuti
ko Lietuvos priimti į savo 
narius.

Jeigu ištiesų jau tokia 
klaida yra įvykusi, tai nie
kam kitam, kaip pačiai A- 
merikai prisieina ją ir ati
taisyti. Proga tokiam dar
bui šiandien labai gera—tai 
Tautų Sąjungos sumanytas 
ir Lietuvos Rytams drauge 
su Lietuvos sostine Vilnium 
primetamas plebiscitas.

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje 21 gruodžio yra įtei
kusi Valstybės Sekretoriui 
platesnį raštą delei šio ple
biscito. nurodydama, kaip 
'o plebiscito idėja susirado, 
kokiomis sąlygomis jis len
kų norima pravesti ir delei 
ko lis Lietuvos valdžiai nėra 
priimtinas, bent toj formoj 
ir tose ribose, kaip jis nori
ma Tautų Sąjungos nusta
tyti.

Apie tuos visus ’klausimus
:au buvo musu spaudoj j giausia tenai, kur nešvaru 
laug kas rašyta? todėl nėra ir tamsu. Daugiausia jų pa- •1 1 • 1 » i • v* ’ X_ *

Lietuvos darbininką 
vargai.

Dr. A. J. Karalius.

o ir 
apie 
savo 
delei

NAUDINGI PATARIMAI.
Kaip išnaikinti tarakonai.

Tarakonai (bambatie- 
riai) yra netik šlykštus, bet 
podraug ir pavijingi vaba
lai, nes išnešioja limpamas 
ligas. Visur valkiodamiesi 
jie prisirenka ant savo kojų 
kokios norsTigos perų, o pa
skui sulenda į maistą ir už
krečia jį. Be to, jie bėgioja 

knygas ant lentynų ir po 
kitokius daiktus, visur pa
likdami ligos perų. Žmogus 
paima į rankas knygą, ligos 
perai prilimpa prie pirštų; 
valgant paskui bakterijos 
nuo pirštų prilimpa prie 
maisto ir patenka į vidu
rius. Ir taip užkrečia liga.

Todėl tarakonus reikia 
naikinti. Jie veisiasi dau-

prastai būna virtuvėse, kureikalo išnaujo kartoti čion į
isu motyvų, delei kurių!jie gali rasti maisto trupi- 

Lietuva negali sutikti ant (nių. Jie išeina iš savo plyšių 
Jebiscito ypač Vilniuje ir po tamsiai, kada žiburiai 

;o apskrityje.
Prie visu jau žinomu nio- , . . , •tvvų galima paminėti dar. a1^1 virtuvę, pavalgius 

sekančius, kurie ir Volde-! n?tl«s tuo^us suplauti,!tru- 
maro Tautu Sąjungoj buvo1 sušluoti, ir Šiukšles
>aliesti. Lenku’atstovai bu- S1".651' arl>a sudeginti pe- 
o tvirtinę, buk delei laiki- cn’je-. . . .

’tos taikos, kuri rusų su leirl O.JVigu tarakonų yia jau
- - pnvisustų, tai labai lengva

juos išnaikinti nuodais. 
Nueikit aptiekon ir papra
šykit Sodium Flourid. Pri- 
barstykite tų miltelių pasie
niais ir ant lentynų, o tara
konai išnyks. Jų kojos tais 
milteliais apsivelia, o ka-| 
dangi tarakonai savo kojas 
nuolatos laižo, tai jie sulai
žo nuodus ir išstimpa.

Sodium Flourid yra ge
ras da ir tuo, kad žmogui 
jis nelabai pavojingas. Žmo
gui jis galėtų užkenkti tik
tai kokį šaukštą jo paėmus. 
Nors reikia dabotis, kad ant 
maisto jo neužbarseius, bet 
jeigu kartais kokia dulkė- 
kita ir užkristų, tai niekas 
nuo to nemirs.

, kada žiburiai 
užgesinti. Kad jie nesiveis- 
lu. reikia labai švariai už- 

virtuvę, pavalgius

kais, buvo padaryta, yra vi- 
<ai panaikinama Lietuvos 
<u Sovietu Respublika tai
kos sutartis, kuri įvyko lie- * 
dos 12 dieną. Apie tokį pa
naikinimą šios sutarties ne
gali būti kalbos ir, kaip yra 
n'iparodęs Voldemaras, abi 

’ usi. t. y. ir Lietuva ir Rusi
ja. iki šiol tos taikos prisi- 
’aiko ir. kaip tvirtina Sovie
tų valdžia, patys lenkai apie 
tat privalo žinoti, nes Rygo- 
ie apie tai buvo aiškiai kal
bėta. Lietuvių- Rusų sutar
tis abiejų valstybių yra sau
gojama, o sulig jos Lietu
vos siena su Rusija iki pat 
Stabnių miestelio pasilieka 
tvirtai nustatyta. Ir Vil
nius. ir Lyda ir Gardinas 
pasilieka Lietuvai, ir jokios 
kalbos apie plebiscitą tose 
vietose būti negali. Į vaka 
rus nuo to punkto, kame 
baigiasi rubežius, siena su kliušu) vaikus geriausia 
Lenkija dar nėra nustatyta gydyt tyru oru. Dienos lai-1 
ir tik čion gali būt keliamos ke vaiką reikia laikyti lau-1 
kalbos apie plebiscitą. Jeigu ke, o naktį miegamam kam-!

-■
Kaip gydyt krokulį.

Sergančius krokuliu (ko- 
) vaikus geriausia

Upyna.
(Skaudvilės valščiaus.)

Musų miestelyje yra odos 
dirbtuvė, kurioje dirba 10 
žmonių. Sąlygos darbo tie
siog nepakenčiamos. Be
veik visiems prisieina gy
venti pusbadžiai, dirbti po 
12 ar 13 valandų į dieną 
šlapioj ir dvokiančioj dirb
tuvėj ir tik gauti po 20 auk. 
atgyginimo. Kada gi dar
bininkai pradeda kalbėti a- 
pie algos pakėlimą, tai gu
drus fabrikantas važiuoja į 
Klaipėdą, parveža iš ten 
kiekvienam "dovanų”, pa
vyzdžiui kepurę ir marški
nius. O Kai prieina laikas 
išmokėjimo algos, tai ”gu- 
drasis” fabrikantas ir iš
skaito užu "dovanas”. Ne
sutiksi—turėsi dirbti virš 
valandų. Taip tatai bėgė-į 
diskai išnaudoja nesusipra-į 
tusius darbininkus.

(Tąsa) 

Stoikai.
Graikija pradėjo išsigim

ti—žmonių įpročiai sumink
štėjo, išnyko uolusai patrio- 
tingumas, energija ir dva
sia sutrūnėjo... Išdygo sek
ta, kuri užsimanė patraukti 
žmones į priešingą krastuti- 
nvbę, užsigeidė palaikyti 
jau griūvančią filosofiją. 
Tai buvo vadinami stoikai.

Stoikų vadovu buvo Zeno
nas iš Cilium miestelio, gi
męs 350 metų prieš Kristų. 
Zenono tėvas buvo pirklys, 
užtai ir Zenonas pirmiausia 
griebėsi prekybos, tik tėvui 
mirus ir vėtrai sunaikinus 
jo laivą su visu lobiu, Zeno
nas atvyko į Atėnus be jokio 
turto ir griebėsi filosofiją 
studijuoti. Pirmiausia jis 
perskaitė Ksenofono ”Me- 
morabilia” ir Platono "Apo- 
logie," paskui tapo megarie- 
čių filosofijos ir Akademi
jos mokiniu. Dvidešimts 
metų praleidus, 310 m. prieš 

' Kristų, Zenonas atidarė sa- 
' vąją mokyklą Atėnuose ir 
i turėjo pasisekimo ir moki- 
į nių. Turtingieji ątėniečiai 
i numatė Zenono mokykloj 
cinikų sektos gaivinimą, ir 
jam nepritarė; užtat šioj 
mokykloj lankėsi biednuo- 
menės vyrai. Jis užlaikė sa
vo mokyklą per 10 metų su 
viršum. Jis pasižymėjo sa
vo blaivumu, tvirtu budu, 
teisingumu ir dora; atėnie
čiai jam buvo padavę mies
to vartų raktus kaipo tei
singiausiam ir nepaperka
mam piliečiui. Ant jo kapo 

j pastatė paminklą su para- 
i šu: "Jo gyvenimas sutiko su 
j mokinimu.” Zenonas nusi- 
: žudė.

Platono bei Aristotelio 
sistemos negalėjo patenkin
ti stoikų: jie jieškojo pras
tesnio ir tiesioginesnio bu
do visiems klausimams riš
ti. Stoikai ėjo prie dalyko 
tiesiai, atvirai, paprastai. 
Jų filosofija žiuri praktikos 
žvilgsniu į visus dalykus ir 
mokina to, kas naudinga, 
taikosi prie viešpataujančių 
pažiūrų, o pasmerkia many
mą, buk mokslinčius turi 

įgyventi kur nors atskirai 
i nuo visų; ji reikalauja vei
kimo ir doros, mokina do
rai gyventi. Mokslas ir do
rybė tuo budu sujungiama 
—doras gyvenimas, tai 
mokslinis gyvenimą^, kaip 
kad mokino Sokratas ir .. ....
Platonas. Išmintis, tai mok- dievus. Svietas įvairus ir 
sias dieviškų ir žmogišku puikus— tai Dievo padaras, 
daiktų, o filosofija, tai seki1 Individas (asmuo) egzistuo-

f

arba jausmais, jie sako, ve
lia prie supratimo, kad 
daiktai ištikrujų egzistuo
ja. Jautimai suteikia pažin
tį, viskas randasi atvaizdi* 
nimuose, kuriuos mes gau
name iš daiktų, bet kaip da- 
žinoti, kas yra daikte? At- 
vaizdinimas, tai savo rųšies 
kopija daikto, padaryta dū
šioje, kaip kad paveikslas 
įsispaudžia į vašką. Chrisi- 
ppus pastebi, kad dūšia gau
nanti daug įspūdžių, kad vi
si įspūdžiai joje nesutilptų... 
Stoikai sako, kad išlaukiniai 
daiktai pagamina įspūdžius 
arba idėjas, bet idėjos ats
kirai negali egzistuoti-

Stoikų supratimu, viskas 
yra iš materijos, todėl fizi
ka jų filosofijoj turėjo daug 
svarbos, šiuos klausinius jie 
daug sėmė iš HerokHto ir 
priešsokratinių galvočių. 
Viskas susideda iš materi
jos arba kūno, apart vietos, 
laiko ir tuštumos. Dora ir 
blogybė, mintys ir ūpai, 
dvasios ir kūno ypatybės, 
sezonai, diena ir naktis—vi
si tokie daiktai yra medžia
giniais daiktais; kas tik tu
ri ypatybių, net pačios ypa
tybės, tas yra medžiaga ar
ba kūnas. Stoikai nemokėjo 
atskirti kūnų nuo jų ypaty
bių. Ypatybė jiems reiškė 
patį kūną. "Pasivas, tai me
džiaga be ypatybių; aktivas 
—tai Dievas medžiagoje." 
Medžiaga neatskiriama nuo 
veikimo jėgos. "Pasaulis, 
tai medžiaga Dievo.’’ Jei vi
sata išnyktų, tai liktų me
džiaga ir Dievas. Išnaikini
mas dangaus ir žemės reiš
kia visko sugrąžinimą į die
vybę. iš kur viskas paėjo. 
Dieviška dvasia randasi me
džiagoje. Dievas ir medžia
ga, tai vienas ir tas pats, sa
ko stoikai. Pasyviai žiūrint 
(kada neveikia), tai me
džiaga : aktyviai (kada vei
kia). tai Dievas. Stoikai 
skaito Dievą visuotinu pro
tu, kuris visur yra ir viską 
apima, viską valdo, baudžia 
blogus pasielgimus. Sviete 
visada bus blogybių, jie sa
ko. Dievas nesiunčia blogy
bių, bet jos išteka iš gero
vių. Blogybės prisideda prie 
pasaulio tobulumo. Dievas 
nenori blogybių, bet jis pa
darė šaltinį, iš kurio išteka 
blogybės. Be blogybių nebū
tu gerybių. Jei nebūtų ne
tiesos, negalėtų būti tiesos.

Stoikai tikėjo į mažesnius

Vengliškio Dvaras.
(Sasnavos vals.)

Musų dvare, delei neap
kenčiamų darbo sąlygų, bu- 
vo sustreikavę darbininkai. 
Streikas tęsėsi tris dienas, 
nuo lapkričio 25 d. iki lap
kričio 27 d. Nežiūrint nė- 
jokių gąsdinimų sušaudy
mais ir žandarų nagaiko- 
mis — streikas buvo laimė
tas.

Reikia pažymėti pasibiau- 
•rėtiną pasielgimą streiklau-,____ __________ _________
žiu, kaip tai: darbininkas į rcas išminties. Logika, tai dėl visatos, gyvūnai dėl 
Vincas Pridotkas, apsiėmęs filosofijos organas. .žmonių, augalai dėl gyvūnų,
:aike streiko šerti galvijus! Stoikai įkūrė ir gramati- žmogus dėl dievų, dievai 
ir pakajava su virėja, kurie ką. Visas stoikų mokslas dėl draugijos, dėl visų, dėl 
negana, kad laižo pono čeba- dalinasi į logiką, fiziką ir savęs.
tus, "kryžiavodamies” prieš etiką. i . Viskas susideda arba pa-
iį prašė šaudyti iš revolve- Pirma eina logika. Stoi- sidarė iš keturių elementų: 
rio į streikuojančius, anot kai paima terminą "fantazi- ugnies, žemės, oro ir van- 
įų, bolševikus. 
bai išgamų bus jų nenuplau
nama dėmė. Jie kaip šunys 
bus genami iš darbininkų 
tarpo. (”J)arb. Ž.”j

Darbininkas.

•vjuoj auvv r* dl Įycvillid vdXlilll<£ Adlį veizdi” o 
Tokie dar- ja’’ arba "supratimas,” ir Į jį dens.

DARBO MERGELĖi
Jei bernelis 
pamylėtų
I^aisvę plačią— 
jam nupiršti 
aš galėčiau 
gerą pačią.

Eikš, berneli. 
Prie medelio 
atsisėsime,— 
paklausysime, 
kaip lakštutė 
iulba giesmę...

Pasiklausęs 
užgiedojo 
dainą naują... 
Aš segiau prie 
jo krutinės 
rūtų sauja.

Butkų Juzė.
("Aušrinė.”)

Stoikai neturėjo aiškaus 
---' f nemaru

mą : jie abejojo apie tai.
Gamta, tai tiesos pama

tas, o kadangi Dievas ir 
gamta yra vienas daiktas, 
tai dieviška (gamtos) iš
mintis yra tiesos pamatas. 
Doras gyvenimas, tai gyve
nimas, kuris sutinka su 
gamta. Visokia dorybė re
miasi ant instinkto, kuris 
pas žmogų išsivysto pagal 
proto nurodymus ir dėlto 
skiriasi nuo gyvūnų instink
to. Todėl "sek gamtą,” tai 
ju devizą etikoje. Pavizdin- 
giausias gyvenimas, tai toks 
ir ten, kur įpročiai ir įstaty-

_______ __ *___ - ___ __ .t. .j

gražybių. ’ Smagybė stop 
kams turi mažai vertės. Pa
sielgimo dorybė randasi 
liuosam veikime, nežiūrint 
tikslo, tiktai pati dorybė 
yra gera; kas turi dorybę 
(doras), tas nieko nereika
lauja, nors nieko neturi.

(Toliaus bus.)

sudeda visus žmogaus są-.......................... ..
vokos ir muno sudėtinius, tikėjimo , į dūšios 
dūšia gali keisti savo išvaiz
dą. Dusia, tai tuščias lapas, 
ant kurio galima rašyti. 
Jautimas ant jo rašo, pas
kui atmintis ir ant galo pa
tyrimai. Ant tiek jie sutin
ka su Aristoteliu. Iš jauti
mų gaunama ne tik pažintis 

• apie reiškimus (fenome
nas). bet ir intektualinė 
mintis — čia stoikai sutin- 

i ka su epikūrininkais. Moks
las, sulyg stoikų, tai tvirtas 
įsitikėjimas, kurio joki ar- 
snupentai negali pajudinti. 
Išlaukiniai objektai veikia į 
dūšios ypatybes ir pagami- . .
na supratimų bei jautimų. lna^ nesugriovė gamtinių 
Proto sutikimas yra liuosas, 
bet jautimai gali ji nukreip- 
ti. Daiktas pagamina įdėjas

' dūšioje tik laikinai, bet pa
rodo jų (idėjų) priežastį, 
kaip kad šviesa parodo ne 
tik save, bet ir daiktus, ku
riuos ji apšviečia. Šitas pa
rodymas daiktų jautimais
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Visokios žinios.
NAUDINGI PATARIMAI 

JŪSŲ SVEIKATAI.
Kuomet jūsų rankos yra nešvarios, 

iųs mazgojai jas, tai kodėl tuomet 
nemazgojat dantų, kuomet jie yra ne
švarus? Jeigu jus nedarot to delei 
gražumo, tai privalot daryt delei jū
sų sveikatos. Visi žino, kad žmogau-

"BANGA”

IžLietnvos laikraščio
Seredžiai.

Daugelis darbininkų bijo 
pirktis "Darbininkų Žodį.” 
Mat, sako, gali atrasti tuos 
laikraščius valdžia, o tuo
met nepaglostys, patupdys ,į 
Kauno geltonąją. Persekio
dami susipratusius darbi
ninkus, čia įsijuosę dirba 
kr.-dem. Yra darbininkų, 
kurie "Darbininkų Žodi” 
slaptomis skaito. Toksai tai 
dar musų darbininkų* tam
sumas.

JEIGU reikalas sukasi ir 
galima apmokėt dividen

dus linksmai kad padarius 
veikimą —ir palaikius gyvy
bę ant ilgiau naudingesne— 
tad visados bus užganėdin
tas patarnavimas.

Ambrazas.

Akmenė (Mažeikių aps.)
Gal niekur nėra taip daug 

degtindarių, kaip Akmenėj. 
Čia dirba degtinę -iš rugių, 
miltų, o kitas dar prideda 
muilo druskos, kad butų 
skanesnė ir daugiau išeitų. 
Taip, lapkričio 15 dieną vie
nas Akmenės ūkininkas to
kia druskine degtine ”už- 
tručijo’’ 4 žmones. Kuomet 
vietinė milicija areštavo ir 
pakasavojo bravorą, kiti 
ūkininkai labai nusigando, 
kaip latviai sako: "vienas 
piemuo numirė, kiti pie
mens raudojo.’’

Gaisras Mariampolėje. ’
Mariampolė. Spalių 31 d. 

vakare apie 7 valandą, De
gučių gatvėje iškilo gaisras. 
Užsidegė Babinsko namas. 
Daug buvo subėgę gelbėto
jų, bet ne visi gelbėjo. O kai 
pribuvo ugniagesiai, tad jau 
beveik viskas buvo sudegę.

Tautietis.

Lenkų puolimai.
Įvairiose vietose lenkai, 

nežiūrėdami padarytos ka
ro paliaubų sutarties, už
puldinėja musų sargybas, 
o vietomis gana smarkiai 
susišaudo. Atėję i neutra- 
linę zoną žvėriškai elgiasi 
su vietos gyventojais. Daž
niausiai atima ne tik gyvu
lius ar 
žmonis 
nuogus, 
niekas 
žmonės 
pi ie lietuvių kariuomenės, 
kad juos apgintų nuo tų 
plėšikų.

bet pačius 
ir palieka 

žvėriškumo 
pakęsti ir

javus,
nu rėdo
Tokio

negali 
nuolat kreipiasi

Teneniai. Tauragės aps.
Du varstu už Tenenių yra 

Adomavo dvaras. Kaip se
nesnieji čionykščiai gyven
tojai pasakoja, čia kitą kar
tą gyvenęs dabartinio Len
kijos Pilsudskio tėvas ir val
dęs šioj apylinkėj 5 dvarus- 
dvarelius ir kažkur Vil
niaus gubernijoj Zulano 
dvarą. Bet nusigyveno ir 
1908 m. rusų valstiečių ban
kas išdalino vietiniams vals
tiečiams buvusius čia jo 
dvarus, o Adomavas teko 
Milaševičiui. Pilsudskis tu
rėjęs 5 sūnūs ir 2 dukteris. 
Vyresnieji buvę Juozas ir 
Jonas. Caro laikais dalyva
vę caro Aleksandros 2 nužu
dyme ir slapstęsi ilgai po 
miškus. — Žmonės, išgirdę 
Pilsudskio vardą ir karą su 
lenkais, kalbasi, kad jisai 
ateinąs savo dvarų nuo vals
tiečių atsiimti ir bijosi, kaip 
piktos ligos lenkų.

Žemčiugaitis.

• PRANEŠIMAS
F1DEL1TY TRUST COMPANY

148 Statė Street.
Nuo 28 d. Rugsėjo. 1920 metų 

Bankų Komisiouierius paėmė į savo 
rankas visą turtą ir biznį HDEL1TY 
TRUST COMPANY ir eina prie jo 
likvidavimo apmokant skolas pagal 
priimtas tiesas.

Visi skundai prieš kompaniją turi 
būt išpyldyti po prisieta ir priduoti 
viršui nurodytu adresu prieš ir 15 D. 
KOVO (MARCH), 1921 metų.

Po išegzaminavimui, patikrinimui 
ir pripažinimui skundu RAŠTIŠKA 
kopija SKUNDO PALIUDIJIMO 

bus išsiųsta kiekvienam, kurio skun
das bus pripažintas.

JOSEPH C. ALEN. Bankų Komi- 
sionierius valdytojas Fidelitv Trust 
< ompany, pagal skyrių 399. akta 
1910 m

Per W. Rodman Peal>ody, agentas 
užžiurėtojas. Valandos pridavinio 
skund;: nuo 9 iš ryto iki 2 po pietų.

PRANEŠIMAS
HANOVER TRUST COMPANY

268 Mashington Street
Nuo Rugpiučio 11 d. 1920 bh-cu 

Bankų Komisionierius paėmė į savo 
rankas visą turtą ir biznį HANO- 
VER TRUST COMPAN Y ir eina prie 
jo likvidavimo apmokant skolas pa
gal priimtas tiesas.

Aisi skundai prieš šią Kompaniją 
turi būt išpildj'ti po prisiega ir pri
duoti po viršui nurodvtu adresu prieš 
ir 15 D. KOVO (MARCH) 1921 m.

Po išegzaminavimui. patikrinimui 
ir pripažinimui skundu. RAŠTIŠKA 
KOPIJA SKUNDO PAI.IUDI.’iMC 

l»us išsiųsta kiekvienam, kurio skun
das bus pripažintas.

JOSEPH C ALEN. Bankų Komi
sionierius valdytojas Hanover Trust 
Company pagal skyrių 399, aktą 1910 
m.

Per Fitz-Henry Smith J r. agentas 
užžiurėtojas.

t __ _____ _
45,000 VAIKŲ VENGRI 

JOJ MIRŠTA BADU.
_ Iš 10p,000^yaikų, gimusių'
— s-- - - - - - - - r | tik tuomet, kai dantys būna švarus

sveiki ir stiprus.
Kiekvienas gali lengvai išvalyt sa

vo dantis su Colgate’s Ribbon Pentai 
Cream. kuris nėra brangus. Uždedant 
truputi ant šepečiuko, kuris taip pat 
yra nebrangus, jus galit apsaugot 
savo dantis nuo sugedimo.

Kiekvienas privalo rūpintis apie sa
vo dantis. Daugelis žmonių gėdinasi 
juoktis tik todėl, kad jų dantys yra 
prasti arto nešvarus. Jus neprivalot 
būti tokiu.

Valyk savo dantis kiekvieną rytą ir 
einant gult su Colgate’s Ribbon Eten- 
tal Cream. Tai yra geriausias dantų 
valytojas.

Jus taip pat privalot eit bent du 
kartu j metus pas jūsų dentistą. kad 
išegzaminavus dantis ir apsaugojus 
nuo sugedimo.

Maža sugaištis išplaut savo dantis 
du kartu j dieną ir aplankyt dentistą 
du kartu į metus apsaugos jumis nuo 
dantų sugedimo ir kentėjimo dantų 
skausmo. Kodėl tad nevalyt savo dan
tis du kart į dieną?

‘Vengrijoj 1920 metais, apie O maistas tona gerai sukramtytas j. e # » 9 * ♦•Ir ♦••rt —a it ė Irai *4 <»•*♦» r atara ««ei
4a,000 turės mirti badu, jei
gu iš užsienio neateis jiems 
kas su pašalpa, sako Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus ko- 
misionierius Pedlow, kuris 

i nesenai sugrįžo iš Vengri
jos.

Jeigu Vengrijoj butų dar
bininkų valdžia, tai pluto- 
kratų spauda šauktų, kad 

i "bolševizmas” kaltas.—
NEVALIA BUS TURĖT 

KNYGŲ.
Londono žiniomis, Mask

vos laikraščiai paskelbė, kad 
sovietų valdžia nutarusi pa
naikinti privatinę nuosavy
bę ant knygų. Visi knygynai 
esą imami valstybės nuosa
vybėn ir ateityje pavieniems

Žagarės Nuovados milicijos 
viršininkas su dviem milici- 
jantais ir padarė pas minė
tą ūkininką kratą. Jieškojo 
"samogonkos”. Bet kadan
gi jos nesurado, tai svečiai , r_________
"pradėjo nagaikomis glos- žmonėms nevalia busią turė-
tyli” šeimininką. Jie nega
lėjo persistatyti, kaip toks 
stambus ūkininkas ant lai
dotuvių neturi "samogori- 
kos” (musų milicija labai ją 
mėgsta), ir taip pastarąjį 
"paglostė” kad nabagas li
ko begulįs. Prisėjo pakviess- 
ti gydytoją, kuris pasakė, 
jei sumuštasis gyvens vieną 
parą, tai jis gydys, o kitaip 
neapsiėmė. Žmogelis buvo 
stiprus, tai pasveiko. Taip 
musų narsioji milicija jieš
ko "tautiško” skistymėlio!...

N. S.

ti knygų.
Pajieškojimai

ŠVEDŲ PARLIAMENTAS 
ĮSILEIDŽIA MOTERIS.
Abudu Švedijos parlia- 

! mento butu užgvrė priedą 
' prie konstitucijos, kuris 
| duoda teisę ir moterims par- 
■ iiamente dalyvauti. Nuo 
į šiol visoje šalyje bus viena 
i rinkimų diena ir parliamen- 
tas pats rinks savo viršinin
kus. Iki šiol parliamento pir
mininką ir jo padėjėjus 
skirdavo karalius.

Aš. M. A. Kirtiklis, norėčiau susi
rašyti su savo gentimis, draugais ir 
pažįstamais. Busiu dėkingas už laiš
kus nuo giminiu, pažįstamų bei drau- 

igų. M. A. Miller (5;
| U. P. R, R. B &B Foreman 

Green River, Wyo.

Martinas Kazlauskas iš Lietuvos 
pajieško savo brolio Jurgio Kazlaus
ko, paeinančio iš Kauno rėdytos. Pa
nevėžio apsk. Pirmiau gyveno Wis. 
valstiioj. dabar nežinau kur jis ran
dasi. Kas apie jį žino arba jo patie.- 
p rasa u atsišaukti ant šio adreso: (5) 

J. Mikulis
2335 Margaret st Philadelphia.. Pa

|
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KEMAUSTAI SUMUŠĖ |
SULTONO KARIUMENŲ.

Turkų nacionalistų kariu-

šakiai.
Pas mus buvo daromos ~ 

lankyti ir Profesinį Sąjun- 

tos pas mus įėjo į madą, nes 1 ____________________ _
milicininkai, net ir neinant 
tarnybos pareigų mėgsta 
pakratinti. —Meskite pone
liai tuos blogus papročius 
r neblaškykite bereikalin
gai vargšų skarmalų, —nes 
Tali ateiti laikas, kuomet 
darbininkai už jus darbe
lius smagiai ant jus pa
pyks... o tokie laikai tikrai 
įvyks..

*-T i stafa Kernai

VAŠKAI.
Klebonas areštavo laikraš

čius.
Musų, nore ir nedideliame 

miestelyje, yra nemažai 
larbininkų. Dagirdę apie 

savo laikrašti "Darbininkų 
Žodį,” mes tuojaus išsirašė
me ir platinome. Tas nepa
tiko vietos klebonui, kuris 
abai bijo susipratimo dar
bininkų. Klebono pasiųsti 
iiilicijantai areštavo "Dar
bininkų žodį".

S. Statis.

KATAUčlžNOS 
DVARAS.

(Vilk, apskr.)
Darbininkai skursta. Po

nai visaip iš jų tyčiojasi. 
Nesenai jų šeimynoms ątsi- 
iakė duoti duonos. Girdi, 
eikit kur norit . Kreipėsi į 
valdžią, bet ir čia pagalbos 
nerado. Reiškia, ar eik stip
ri, ar vagiu lik. Darbinin
kai jau suprato, kad ponai 
ir valdžia — tai tas pats.

Numirė darbininkas, po
nia davė lentų; našlė su vai
tais savo lėšomis padirbo 
karsta; bet po pakavojimo, 
vietoj to. kad gauti para
mos, turėjo už dvi lentas a- 
tidirbti 10 dienų.

Stačiai nepakenčiama gy
venti. Bet darbininkai, prisi 
Uausę "šventųjų tėvelių" 
įamokslų bažnyčioje, buk 
tai viskas nuo dievo duota, 
jatys dar vis neišdrysta 
stoti į kovą su ponais ir pa- -- -  - - z • ___

me pas ūkininką Trečių buvo į Turime susiorganizuoti a- 
jo motinos laidotuvės. Tą pie Ppof. Saj. ir dvaro komi- 
pačią diena atvažiavo iš tetą. 0 jau laikas.

Iš Žagarės padangės.
Lapkričio 21 Rudulių kai- tiems apginti savo reikalus.

I
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Pajieškau pusseserės Anelės Anti- 
kauskiutės, po vyrui Valaikienės. Pa
eina iš Kuršėnų miestelio,šiau)ių aps 
Gyvena So. Bostone. Kas žinot, malo
nėkit pranešti josios antrašą:

Gena vaite Karsok
1414 So. 49 Ct., Cicero. 111.

Pajieškau draugės Stefanijos NOR- 
VIDAITES, Malavėnų kaimo, Šiaulių 
apskričio. Kauno gub. Gavau laišką iš 
Lietuvos, kuris yra svarbus. Kas upk 
ją žino malonės pranešti arba pat 
lai atsišaukia. <6)

Elviną Navickaitė- Johnson 
Blasdale avė., RFD 5. Lakeport, N. H

The Boston 
National Bank 
Narys Federales Resenri Sisttais

Atsidarė utarninke
Vasario-Febr. 1, 1921

Ant
Hanover ir Blackstone st 

Bostone.
Atdaras nuo 9 ryte iki 

8 vakare.

Komerciniai Padėliai
šis bankas kviečia pra
moninkus ir pavienes 
ypatas dėti pinigus ant 
čekių ir yra pasirengęs 
suteikti gerą patarnavi
mą kiekviename reikale.

Taupymo Padėliai.
Specialė atyda bus at
kreipta į taupymo de
partamentą, kur pinigai 
bus sudedami ir augš- 
čiausi nuošimčiai aplai- 
komi.
Kadangi šis bankas yra 
nariu Federaiės Reser- 
vo Sistemo, todėl jis ti
kisi jūsų paramos.

Pinigų Persiuntimas ir 
Svetimų Mainymas.
Mes užlaikome korespon
dentus visose svieto da
lyse ir todėl esame pasi
rengę persiųsti pinigus 
arba parduoti draftus, 
išmokamus visuose di
desniuose miestuose pa
gal dienini mainymo 
kursą.
Biznio Įstaigos, Draugi
jos, Organizacijos ir Pa
vieniai, kurie siunčiat pi
nigus Į Europos šalis 
biznio išrokavimais ar
ba pagalbą, jus rasite 
šiame banke maloniau
si patarnavimą. 
Susinėsimas su Lietu
va per Disconto Gese- 
llschaft, Kaune ir per 
Litausche Bank fur 
Handel und Indurt- 
rie, Kaune.
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Pajieškau brolio Kazimiero Remei- 
kio. Kauno rėdytos, Raseinių apskr.. 
Batakių volosties, Eidintų kaimo. 
Apie 9 metai atgal jis gyveno Port- 
land. Ore. Nuo to laiko apie ji nieko 
negirdžiu. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žino pranešti šiuo adresu 

Antanas Remeikis
1491 Mecrum st., Portland, Ore.

Pajieškau pusseserės Magdalenos 
Klimašauskiutės, po vyrui Juškienės. 
Geležunių kaimo, Trakų pavieto, Vil
niaus gub. Girdėjau gyveno Florence. 
Mass. Prašau atsišaukti.

P. Klimašauskis
13 Damon st, Readville, Mass.
Pajieškau dėdės Jono Balicko, Vil

niaus gub, Trakų pavieto, Marcinko
nių parapijos, Darželių kaimo. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie jį žinc 
pranešti šiuo adresu- 

Martin Karlon
34 Fol st, Palmer, Mass.

Aš, Antanas Geležinis, pajieškau 
savo brolio Petro Geležinio. Jis jau 
senai gyvena Amerikoje. Pirmiau gy 
veno Chicagoj, kur karės laiku mudu 

. su juo susiėjom. Dabar norėčiau žino 
I ti, ar jis dar gyvas. Meldžiu atrašyt: 
laišką. Antanas Geležinis (6*

Bos 685, Virden, III.

Pajieškau Juozapo Trašo, girdėjau 
gyveno Derby, Conn. Kas apie jį žinc 
malonės pranešti arba pats lai atsi
šaukia šiuo adresu, yra svarbus rei 
kalas. Alex Jonaitis (6)

P. O. Box 41, Rumfoyd. Me.

Pajieškau burdo su valgiu arba b< 
valgio. Geistina, kad butų vienam 
kambarys arba kad ir prie antro ge
ro žmogaus. Kurie gyvenat E. St 
Tx>uis, 111. be skirtumo gatvės ir tu
rit tokią vietą, malonėkit suteikti 
man žinią. (5)

Frank Skermont
1204 No. 9th st.. E. St. Louiš. III.
Pajieškau savo tėvo Benedikto 

Pšelgauskio, paeina iš Tverų pai-api- 
’os, Telšių apskr. Jau 30 metų kai jis 
nuo musų prasišalino Lietuvoje. Gir
dėjau. kad gyvena Amerikoje.Taipgi 
pajieškau pusbrolių Prano ir Stanis
lovo ir pusseserės Aleksandros Stač- 
kausk’ų. Paeina iš Kuršėnų mieste
lio, Siaulin apskr. Pirmiaus gyveno 
Chicago. iii. Yra jums svarbios ži
nios iš Lietuvos.
Meldžiu atsišaukti arto kas apie 
‘uos žinot pranešti šiuo adresu: (6) 
Zofija Pšelgauskaitė- Gedminienė 
P. O. Box 1 75. Rumford, Me.

Pajieškau draugo P. Wodnar. gir
dėjau kad vedęs, bet nežinau miesto, 
kuriame gyvena. Pamenu kad rytuos, 
rodos Pennsylvanijos valstijoj. Kas 
patėmytų iš jo draugų arba jis pats 
malonėkite suteikti antrašą. 15)

Jo geras draugas A. Juromas.
P. O. Box 1216, Gary. Ind.

Mes. Martinas ir Jonas Blažiai, pa- 
iieškau savo pusbrolių Juozapo ir 
Kazimiero Blažių, Kauno rėdytos, 
Šiaulių apskr. Meldžiame atsišaukti 
arba kas apie juos žinote, malonėkite 
pranešti šiuo adresu: <5)

Martin Brudis
P. O. Box 553, New Milford, Conn.

Pajieškau savo brolių Jokimo, Jono 
ir Frano Tirouckių. Kauno gub., Ra
seinių pavieto, Ringalių kaimo. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu: (5)

Mike Tirouckis
2711 Harrison Rd., Cleveland. Ohio.

Liitinii SKial$t| SiJmiis LiMžiiais Laikraštis.
mvo CHRONIKOJE peržvalga netik politinius 

“BAIGA" ouot*^*u* ’••***'• pnenulije. bet <in ypatingą iluiuą at-
Itreip* į nnotikiaa. įvykttnaiSae darbininką gyvenime.
•aro POLEMIKOJE atiuut reakeijoa nžpuulitnun 
-ocialintį ir aklaidye daibininki] vienybė* ardytoju 
klaidinimu*.
•avo REDAKCINIUOSE *traip*uiuo*e duo* aijkią 
aptvalgą gyvenimo iŠ vočiai ratinio |>er*itikriuiiuo 
ivilg.nio ir tam. kar reikia, dra«ą iodį *avo plate*- 
uiuo»e *traip*uiuo*e.
•avo STRAIPSNIU •kyriuje talpiu* ttraipaniua, 
liepiančiu* dieno* kiautiniu*, ir *traip*nin». plačiai 
apra^aučiut dideaoė* tvarboa nuotikiua darbininku 
gyvenime.
•avo TEORETINIAI .MOKSLINĖJE dalyje rupiie- 

>>BAMC1N •“ *kai:y tojam* *traip*niu*. populiariai
M"*" gvildenančia* aecialiatiną taktiką, eocializtuo ir kitif 

mok*lu teorija*.
‘avo beletristikos 4paito*« taipin* apy**taa, 

■ANM eile* ir paįvairį* paėaipa (aatyra) ir juokais (humoru).

“BAI6A"

“BAIGA”

“BAIGA"

“BAIGA"

■BAIGA”

“BAIGA"

“BAIGI'

.aro KORESPONDENCIJOSE talpios apraijmus 
nuutikių musu kolonijose Amerikoje.
saro BENDRADARBIAIS turi oetik įž valiausia* 
■nu.ų .oeialisti] literatiues spėkas Amerikoje, bet ir 
musu jžvtoiu* ra#Ajoa Liet u roję.
i# pradžios ei* sykį į mėnesį, bliaus — du sykio į 
mėnesi, o paskiau, prie pirmos progos, — kas savai
tė. -Bango*” prenumerata rra: *1. — ui 12 numerių: 
ąx. — už 24 numerius; — už 36 numerius: $4.— 
už 48 numerius.
užsiprenumeruokite sau ir saro draugams. Pinigus 
siųskite adreso:

C. A. HERMAN.
444 West 3»4 S»r„ New Verk. N. V.

Pajieškau švogerio Kazimiero -I. 
Yanėauskio. Gyvena apie Chicagą. 
'leidžiu atsišaukti arba jeigu kas ži- 
«it. pranešti, nes turiu daug svarbių 
eikalų. (6)

Jonas F. Andrijauskas
P. O. Box 41, Pierce, W. Va.

Pajieškau brolio Ksavero L. Bal
tulio ir draugo Juozo Vaičiaus, abu- 
u iš Rygos, Ijitvijos. Meldžiu atsi
sukti arba kas apie juos žino pra- 
>ešti. (5 )

M. K Bale hunas ,
O. Box 41, Pierce, W. Va.

Pajieškau susipažinimui merginos 
arto našlės, kad tik nebūt persisky
rus su vyru, tarp 22 ir 30 metų. Aš 
esu 30 metų. Katra myli linksma šei
mynišką gyvenimą, meldžiu atsisaukt. 
Turiu gerą darbą ir gerai uždirbu. 
Nesiųskit paveikslo, kol. laiškais ne
susirašysim. Daugiau žinių suteiksiu 
laiškais. Vyrus meldžiu nerašinėti.

J. Stul... (5)
1717 So. Halsted st., Chieago, III.

REIKALAVIMAI.

Pajieškau savo tėvo Jono Kontenio, 
uris atvažiavo į Ameriką apie 28 

netai atgal. Paeina iš Viekšnių para- 
•ijos, Šiaulių apskričio. Kauno rėd. 
'o moteris ir vaikai tebėra gyvi Lie- 
uvoj. Aš gyvenu Amerikoj apie 8 
tetai, bet jokios žinios nuo jo nega- 
u gauti. Taipgi pajieškau švogerio 
\ntano Vaičiaus, kuris yra vedęs m t- 
•o pussesere Mortą Siuabriute. Mel- 
žiu atsišaukti arba kas apie juos ži

ro pranešti, už ką busiu labai dėkin
gas. F. Kontenis (5)

67 Hollis st., VVorcester, Mass.
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Pajieškau brolio Stanislovo Andri- 
o. paeina iš Kauno rėdytos. Basei
nų apskr.. Girkalnio parapijos. Mi- 
unų kaimo. Keletas metų atgal jis 

“■yveno Baltimore, Md.. dabar reži
mu. kur jis randasi. Meldžiu atsišau
kti arba kas apie jį žinot pranešti, 
įes turiu svarbų reikalą. (5>

Kazimieras Andrikis
D. 1. Box 100, Van Voorhis, W Va.k.

Pajieškau švogerio Jono Esmano, 
-•irmiau gyveno McKees Rocks, Pa., 
>et dabar jau dveji metai negaunu 
aiško. Taipgi pajieškau pusbroliu Jo- 
<o ir Vincento Punelių. keturi metai 
tgal jie gyveno Newark. N. .J., bet 

’abar nežinau, kur jie randasi. Mcl- 
Ižiu atsišaukti arba kas apie juos ži- 
••o pranešti, už ka busiu labai dėkin
gas. Tonis Punelis (8)

Box 12, Consol, Iowa.
‘»AJ|EŠKAU darbo BUČERNĖN
Arba grocemėn. Esu dirbęs per 6 me- 
us. Kalbu 4 kalbom. Galiu važiuot 
isokiais trokais.

J. Kalėda
26 Upland Rd., .Montello, Mass.

ANTRARANK1S BEKERIS jieško 
tarto keptuvėje, kaipo antrarankis: 
ašvkite šiuo adresu; J. G-as.

255 Broadway. So. Boston, Mass.

A PSJ VEDIMAI
Pajiešknu apsivedimui merginos 

>rba našlės be vaikų, ne senesnės 
■tano metų. Aš esu 28 metų. Mergi
nos tikrai norinčios apsivesti ir ne- 
urinčios vaikino malonėkit atsišauk- 
i. Aš esu laisvas ir linksmo budo 
aikinas. tolei norėčiau, kad ir men
iną butų laisva ir kad mokėtų at
kirti -era nuo blogo. Atsišaukdamos 
•isados malonėkit prisiųsti ir pa- 
eikslą, kuri ant pareikalavimo gra- 
insiu arba savo prisiųsiu. Vyrų mel- 
Ižiu nerašinėti. (5)

M r F. J. Colos
67 Ilollis st.. VVorcestcr, Mass.
Pajieškau apsivedimui laisvos mer- 

-inos nuo 18 iki ^28 metų, augšto 
gio. Aš esu 28 metų vaikinas, mano 

amatas dailydė. Taigi, kuri norėtų 
•esti dora gyvenimą, malonėkit atsi
šaukti laišku, prisiunčiant kartu ir 
■avo paveiksią. Daugiau žinių suteik
iu laiškais.. <7>

Peter Kukutis
539 Miami st, Akron, Ohio.

IS.«

Pajieškau apsivedimui merginos 
arp 17 ir 23 metų. Aš esu jaunas ir 
-ražus vaikinas, turiu pastovų darba. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti pa
liksią. atsakvma duosiu kiekvienai.

J. A.
4535 So. Honore st, Chicago. III.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arto našlės be vaikų, nuo 25 iki 35 m. 
Geistina, kad mokėtų nors kiek rašyt 
ir skaityt. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst ir paveiksią, kuri vėliau su
grąžinsiu. V’. K- P.

Gen Dėl. Rochestesr. N. Y.

Pajieškau apsivedimui linksmos 
• •raugės, laisvu pažiūrų merginos, nuo 
20 iki 28 metų. Aš esu vaikinas. tu-« 
ru savo namus. Mergina, norinti lai
mingai gyventi, lai atsišaukia, pri
siunčiant savo paveikslą dėl pirmos 
pažinties. A. J. K.

Box 86. Newington, Conn.
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 18 iki 27 metų, mylinčios dorą 
šeimynišką gyvenimą. Meldžiu atsi
šaukti ir su pirmu laišku prisiųsti sa
vo paveikslą. Platesnes žinias suteik
siu laiškais ir paveikslą ant pareika
lavimo sugrąžinsiu. W. S.

P. O. Box 232, Beekemeyer, 111.

Pajieškau apsivedimui merginos 
be skirtumo paž valgu. mylinčios gra
žų ir laimingą šeimynišką gyvenimą. 
Taigi, merginos, norinčios Kaliforni
joj tarp rožių ir paimu gyventi, nialo- 
įėkit atsišaukti, atsakymą duosiu 
kiekvienai merginai arba našlei, kad 
ir iš Lietuvos atsišaukusiai. 16) 

C. W. Mažys
Box 321 St. C., Los Angeles, Cal.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 30 iki 40 pietų. Aš 
esu našlys 37 metų. Platesnes žinias 
suteiksiu laiškais. 17)

M r. G. A.
115 Skilman avė, Brooklyn, N. Y.

REIKALINGAS KALVIS. Mokantis 
kaustyt arklius ir prie ”timų” darbo. 
Mokestis gera. Slephen Rukla*. 15. 
Mechanic st.. Neuton l'pper Falls. 
Mass.

V ARGONIN’INKAS reikalingas 
i Lietuvių Taut. Katalik. Bažn. 
Lavvrence, Mass. Mokestis gera. 
Laiškais arba ypatiškai infor
macijų norint, kreipkitės prie 

Rev. šleinis. (8)
156 Garden st., Lavvrence, Mass.

PARDAVIMAI

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 26 ir 34 metų. Meldžiu atsisaukt 
tokia, kuri sutiktų imti civilį šliubą- 
Atsišaukiant su pirmu laišku 
nes prisiųst ir savo paveikslą.

Paul Tomas
P. O. Box 179, Easton,

malo- 
(6)
Pa.

Parsiduoda žemė ant lengvų išlygų.
Mes siūlome pardavimui žemę leng

vomis išlygomis Fertile Vallev prie 
Chippetva. Sawyer County. VViscon- 
rin. Kaina nuo 25 dol. iki 35 dol. už 
’krą. Gera vieta ir gera žemė. Delei 
olatesnių informacijų rašvkit šiuo 
•įdrosu- (g)

A. M irė Land C*mpaay 
Birchwood, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arto našlės nuo 25 iki 40 metų am
žiaus. Aš esu 40 metų našlys, turiu
2 vaiku ir 1 mergaitę, senumo nuo
3 iki 12 metų. Nenoriu bagotos, bite
tik butų išmintinga, kad ir su vienu 
vaiku. Aš esu gražaus sudėjimo vy- 
’■»». turto turiu vertės 3000 dolerių. 
Meldžiu atsišaukti ir su laišku pri
siųst paveikslą, kurį ant pareikalavi
mo sugrąžinsiu. (5)

Antanas Klukevičius
119 Michigan ave., Harrisburg, III.

ĘX1RA! Parsiduoda paveikslų ga
lerija ir laikrodžių krautuvė (Jewelry 
Store) labai pigiai, nes parduodama 
•r/, morgičių. Atsišaukit oo num. 
675 N. Main st„ Montello. Mass. (5)

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 ikr 23 metų. Aš turiu 23 me
tus. esu amatninkas. Meldžiu atsi
šaukti. Duosiu atsakymą kiekvienai.

C. Brithe
Box 52. WindsorviJle. Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, tarp 28 ir 38 metu. Aš 
esu gerai pasiturintis našlys. Plates
nes žinias suteiksiu laiškais. Rašykit 
ėmiau paduotu adresu, tik ne ant 

juoko.
P. Jankus

875 E. 15-lth st, Cleveland, Ohio

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės tarpe 25 ir 35 metų. Tu
riu kapitalo 2000-dol.. taipgi norėčiau, 
kad ir mergina turėtų kiek pinigų ir 
kad nebūtų tikinti. Kartu su laišku 
meldžiu prisiųst ir paveikslą.

J. P.
1411 So. Cherry st, Centralia, Iii.

PARSIDUODA NAMAS, 
į**-.® R*lph «ve_ Scranton. Pa. 
Dešimts kambarių su visais įtaisy

mais viduje, kaip tai vanduo, k lazd
ai, elektros šviesa. Skersai kelią 

■mesto šviesa būna nėr nakti. Krau
tuvės ant vietos, arti mokykla. Tajp- 
n parduodu šildoma pečių, mainines 
tolšis. viską labai pigiai. Kreipkitės 
šiuo adresu: /ęj

ANTANAS URBONAS
Box 34. Route 2 Ankeny, Iowa.

ANT IŠBANDYMO.
Visiems, kurie t;k prisius 2 dol.. mes 
-’unčiame ant išbandymo puikia ir 
gvarantuotą 4 dol. vertės tortorišką 
,’ritvą. Naudokitės per 2 savaites ir 
eigų patiks, tai prisiųskit kitus 2 do- 

jepu o jeigu nepatiks, tai sugražin- 
ite britvą atgal, o mes sugrąžinsime 

•ums iusų įmokėtus pinigus. Apgavi
mo inkin nėra. Adresuokit taip* 7) 

CLASSICAL BARBER SHOP
102 Millbury st., Korcester. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
be skirtumo tautos ir tikybos, čia au- 
gusios arba ateivės, vartojančios ang
ių kalbą, nuo 17 iki 26 metų. Aš esu 
26 metų vaikinas, turiu gerą darbą- 
Rašj-damos laiškus malonėkite pri
siusi ir paveikslą. Atsakymą duosiu 
kiekvienai. Mr. P. C.

P. O. Boy 651, Bridgeport, Conn.

PATARMĖS MERGINOM 
APIE LYTIES DALYKUS

Parašė M. Tl. Sanger. Knyga pa
puošta tam tikrais paveikslais. Išlei
do F. J. Stropienė, prirengdama nau- 
’ingų patarimu ir moterims. Kurios 
•ar neturit minėtos knygos, tuojaus 
nžsĮsal.ykit. Su užsakymais siųskit ir 
pinigus, money orderi arto popierini 
lolcrj. ant vardo

F. J. STROPUS
30 Broadnay, So. Boaton. M««i.
Agentams duodame gerą nuošimti.

Pajieškau apsivedimui laisvų pa
žiūrų lietuvaitės merginos, tarp 25 ir 
35 metų. Aš esu 37 metų, laisvų pa
žiūrų. Merginos, mylinčios gražų že- 
nybini gyvenimą, atsiliepkite. Kartu 
su laišku prisiųskit ir savo paveikslą. 
Atsakymą duosiu kiekvienai ir pa
veikslą grąžinsiu. (6)

K. T. I.
P. O. Box 114, Zeigler. III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 18 ir 27 metų. Aš esu vaikinas 
26 metų ir turiu bučerne su groteme. 
Meldžiu atsišaukti ir prisiųsti savo 
paveikslą. Atsakymą duosiu kiekvie
nai. Chas Yuska

57 Jefferson sL, Yonkers, N. Y.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka ti išėjo iš spaudos nauja knvga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygu- 
ėje aprašoma visokias vaistiškas žo- 

’es, šaknis, žiedai ir tL, nuo kokių. H- 
■ų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 

'jžvardj-jimais, taip kad kožnas gali 
ias gauti bile aptiekoje. Apart to, 
ra daugybė gerų pamokinimų, slap

tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
kožnani reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽIJH AITIS (35)
451 Hudson ave., Rochester. N. Y.

Pajieškau partnerkos našlės arba 
merginos. .Aš esu ne jaunas vaikinas. 
18 metų. Kuri turite norų prisidėti 
prie kokio biznio mieste ar ant far- 
mos. atsišaukite. Gal galėtumėm sueit 
ir i šeimynišką gvvenimą. r

K. Amesze.ius
157 Nanticok st., Breslau.

Plymouth. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 25 iki 35 metų. Aš 
esu našlys 35 metų, turiu 2 mergai
tes, kurių jaunesnioji 2 metų. Taipgi 
turiu nuosavą namą. Labai reikalinga 
šeimininkė namuose. Su pirmu atsi
šaukimu meldžiu prisiųsti savo pa
veikslėlį.

Juozas Krisčiunas
169 Palmerston ave, Toronto Ont. 

Canada.

PLAUKAI! PLAUKAI!
Pleiskanos. Niežiejimas, šipintas, di
limas, Retumas. Slinkimas plaukų 
galvoje yra sutaisomas. Jeigu prisiu
si savo antrašą ir už 2c. štampą, -.mu
šite žinias. f 6)

AA'estern Chemjcal Ca.
P. O. Box 133, Wilkes Barre, Pa.

DYKAI
KATALIOGAS. J

o ♦
t Jeigu norite sutaupyti Š3.00 ♦
* ant poros čevervkų, tai parsi- ♦
{ traukit musų kataliogą. <8) {

* The AVaterborv Afail Order ♦* . »I Cor parai K»n. i* J
• 502 S. Wilson Street. •
Į WATERBURY. CONN. ♦
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ŽELIGOVSKIS.

Nežinau iš kur tas žmogus kilęs, 
buk iš storos lenkės gimęs, 
apie Varšuvą vis trynės 
sako nuo senos gadynės.

Bet iš kur mintis jis gavo? 
Tuoj kariumenę padaro, 
prisisamdo legionų 
tikru stabmeldžiu, balvonų.

Taip ant Vilniaus jie užpuolė, 
jis Į jų rankas papuolė. 
Želigovskis pernakvojo 
ir iš kur tai dažinojo,

kad jis Lietuvos karalius?
Ir užkabino medalius, 
dar tik karūnos reikėjo, 
bet nulipint nesuspėjo.

Taip po Vilnių jis vaikščiojo 
ir augšto namo jieškojo, 
kad taip ant jo užsilipti 
ir svarbų žygi atlikti.

Ko jieškojo ir atrado; 
užsilipo net išbalo; 
pagal kaminą sėdėjo 
ir i Kauną vis žiurėjo.

Bet ant galo atsibodo; 
žemyn stogu nurėpliojo, 
ir i autą atsisėdo 
skubiai frontan nupiškėjo.

Į Širvintas atvažiavo 
po varšavsku uždainavo 
rengės i Kauną važiuoti 
ponų dvarus išvaduoti.

Bet apie širvintus aplinkui 
Lietuvos kareiviai slinko, 
kad legionus apsupti 
ir gerai kaili išlupti.

.Jau ir mušis prasidėjo, 
visur bildesys girdėjos,— 
Želigovskis tuoj per langą, 
vos nenusisuko sprandą. .

Ir prie auto jis pribėgo, 
tuoj i vidų atsisėdo, 
ir pradėjo šaukti, rėkti, 
kad galėtų lik išbėgti.

Bet nelaimė atsitiko, 
ir automobili paliko, 
pyr lauką i mišką spruko 
ten pailso ir susmuko. r

Miške ant kelmo sėdėjo, 
ir ant Kauno vis žiurėjo, 
ir pradėjo verkt, dejuoti, 
kad jo žygiai likviduoti.

("Trimitas.’’)

i

K BLEYVYg

Kad gera tuoj bus,
Kad jau sunaikino,
Ugnis sutarpino j

Pasaulio stabus!

Smagu būt degėsius žarstyti 
Ir pelenus tuoj išbarstyti,

Kad jie, kaip sniegai, 
Išnyktų... neliktų; 
Iš jų kad išdygtų 

Teisybės diegai.

Smagu būt, kad vėjai suužtų. 
Pasaulis braškėtų ir lūžtų;

O jis kaip pražus,— 
Kad audros nurimtų. 
Kad naujas užgimtų 

Pasaulis gražus!...
20. III. 8.

* ("Aušrinė.")

vBE KO ŽMOGUS
BE sveikatos, mokslo, litera- 
šeimynos mėnraščio: Meilės-

DAlLk

MEfiALGYVENT U. s. MAIL STEANSHIP CMIfANY,**
I

turos, dailės, juoktjv meilės ir |
SeiiHifHon ir Seeik<tti» Sargo, j’ 

Kaina metui $3.00. 1 num. 25c. BE didžiausios visame sviete Į 
dailės paveikslų knygos. Kaina $4-00. BE puikiausios apie meilę knygos: 
Mrtlė ir lJaūė. Kaina $2.00. BE Portugalu Miuįfnkus Meitiūkų -Laišku 
knygas, kurtoje telpa didžiausi meilės sekretai. Kaina $1.00. BE knygos, 
apie paleistuvybę: Uolioji Vergija. Kaina $1.00.

Mes jau esame praktiškai patyrę, kad be musu laikraščio ir knygų nei 
vienas žmogus negali laimingai ir smagiai gyventi; o kas mano kituip. 
tas labai storai klysta ir griauja savo laimės rūmą iš pat pamatų. Todėl 
visiems, kurie nori laimingai gyventi, tik viena išeitis tebelieka: o tai yra 
tuojaus užsisakyt uiusų laikrašti ir knygas.

Pinigus siųskite money arba express orderiais, ar
ba bankos čekiais, arba popierinius dolerius regis
truotame laiške. Aiškiai užrašykite savo ir musu 
adresus: AL. MAROKAI* PUO. OO.
COR3 St. Pairi Ava., || CHICAGO, ILL.

(Mofcdas) . .(Juokai) ‘

UŽDARYTIEJI.
Kad mes mylim Laisvą Žemę 

ir kančios varguoli,—
Mus i ledo ramus tremia, 

aštrų ruošia guoli...
Bet mes žinom: Meilės Gėlę

Saulė žemei žada—
Ir arėjui ašarėlė 

nenukris iš bado...
Nors, išalkę, nusiminę

. valgom plutą sausą, 
Bet kai giedam sutartinę, 

tai pasaulis klauso.
Butkų Juzė.

Užmirškime skausmo auklėtas dainas, 
Auginkime dvasios galybę!
Užgaukim didės kovos kanklių stygas, 
Dainuokime dainą brolybės!

Į laisvą pasauli jieškokim kelių, 
širdyje auklėkime narsą!
Nuvargintai miniai pasaulio vergų, 
Paskelbkime galingąjį garsą!

Nors žvanga retežiai ir žūva draugai. 
Nors sieloje virpa liūdnoji raida,— 
Bet mes nedainuosim liūdnųjų gaidų... 
—Te skamba lygybės daina!

Kazys Vižtmas.

/

SMAGU BŪT- 
Smagu būt, kad laužą įkurtų, 
Sukrovę pasaulio daug turtų— 

Tas blogo šaknis...
Ir degtų, liepsnotų, 
Sparnais lyg plasnotų • 

Įšėlus ugnis.
Smagu būt tą gaisrą matyti, 
Ir tuomet žmonėms apsakyti,

LIETUV0S3(A«IVW GTOIUTA.
Dėdės, dėdinos, tetulės!

Apkasuose atsigulęs 
laišką trumpą jums rašau 
Ir labai žemai prašau 
Nelaikyti tai už blogą, 
žinot juk, kaip nepatogu 
Parašyti ką nors gulom. 
Pasakysiu patylom, 
Kad čia nėr taip, kaip jus manot, 
•Jus ne taip, kaip mes gyvenat: 
Jus tenai po savo kaimus 
Renkat sueigas, seimus, 

Keikiat valdžią, plėtkavojat, 
Vakarais sau durniaus grojat 
Ir, užkąsdami agurko, 
Maukiat gardžiai samokurką.
Na, o čia visai kas kitai 

čia, brač, viskas nustatyta. 
Čia, ne tai kad samokurkos, 
Nevisuomet ir makorkos 
Musu brolis tekaštuoja. 
,Bet ne tas čia mums galvoje. 
Kam ten butu mums gerai, vis 
Mat kareivis, tai kareivis_
Mes politiką palikom— 
Laiko nėr tokiem dalykam. 
Seimavot mums nusibodo— 
O čia politika vienoda: 
Buki tvirtas, narsus buki, 
Lenda priešas—duok per snuki, 
Ot ir pabaigtas maršrutas: 
Čia mandresnis tas, kas drūtas. 
Sėdi, lauki ir žiopsai— 
Apkasai ir apkasai. 
Mes čionai, o ten jisai... 
Jis vadinas legionas, 
Ten ir musų dvaro ponas, 
Dar keli šimtai mozūrų— 
O dar šlėktos pora purų. 
Tai ir visas legionas. 
Sąstatas gana malonus. 
Žmonės panski, bijo vėjo, 
Naktimis nevaikštinėja, 
O po vieną bijo vaikščioti ir dieną. 
Taigi sėdi ir žiopsai,— 
Lauki kol pradės jisai. 
Bet kai paima pagunda, 
Tai su juo striuka rokunda. 
Pamatę konfederatę, 
Leidžiam tik, kartu nustatę, 
žiuri— šlėkta ir kaput 
Karas, mat, tai žūt ar būt. 
Bet tiek to — pakaks rašyti, 
Nebenoriu jus gaišyti 
Grokit durniaus—bukit ramus, 
Niekai visos telegramos. 
Kolei gyvi dar tebesam 
šlėktą vieton mes padėsim. 
Gavo prūsas, gavo rusais, 
Gaus pipirų ir Pilsudskis. 
'Bet sudiev! Girdėt komanda 
Reiškia legionas lenda, 
štai ir musų kapitonas: 
—Vyrai, ruoškitės patronus!— 
Na tai... ponas... legijonas 
Gaus per šonus...

duokit:pasiut mums.

c**
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Generalis Pasažieriu Agentas 
NEW YORK, N. Y.

VASARIO-FEB. 19 D. IR BAIaANDžKKAPRIL 6 
Iš NEVV YORKO be persėdimo TIESIOG |

BREMENĄ IR DANCIGĄ
LAIVAS "SUSQUEHANNA*'

•1‘asažierių Skyrių-.: 99 Statė St., Koston. Mass., Tek: Port Hill 6745

"Prince Eitel Friedrick1

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERĮ?

NAMERICAN UINE

i!
i!
i!
i! -j ) Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis Centrahnes Europos
i i GARLAIVIS ’MOUNT CLAY* -Pirm“u-.

Darbininkas naudoja palengvinimui 
skaudamu •jnnskiilų nuo {tempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

Ūkininkas naudoja ji ir negalėtų apsehi 
be jo. r,ain-Expe!ieris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsilikti netikėtas staigus lig., 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybe kitų nelaimių ištikti.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

VISOKIUS VYRAMS SIUTUS i* 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GEBAI.
TAIPGI HVALOM IR IAPROSINAM 

VYRU IR MOTERŲ RUBU8

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

TaMoaaa: So. Bonos—

Dirbtuvės darbininkas aaurdoja Pain-Espellerj, tino pečiu skaudėjimo, 
skausmo šone, šalčio ir kitų inažų nesveikumą, kurie griuuoja per!raukiniu 

' > galimybės uždirbti kasdieninę duoną.
Angliakasys naudoja Pain-Expel’erį 

nuo reumališktj skausmų, strėnų diegimo, 
neuralgijos ir kilu atsitikimu jo pav->jm- 

-rįsėjui užsiėmime, kad užlaikius savo svei- 
TČatą ir energiją.

Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel- 
lerį, k.b.mel vaikai nepuola ir susimnsa—- 
4i:,o musių įkandime, ir kitų valhalų -įgili- 

'mi<> ir ten, kur geras iinimentas reikaim-

f Visi naudoja Pain-Expellerį.

PASIŪLYMAS $100.000.00 lšLEIUIMO
• ” ' ••"į? - "v*

PATVIRTINTŲ 8 PREFER1O ŠERŲ

K. Binkis.
('Trimitas.’’)

1 |nį ted Amerfcan L
Joint Servke with

Uambui^Americdn Line
Tiesiai iš NEW YORKO J HAMBURGĄ

Potam reguliariai kas sąvaitęišplauks garlaivis ”HANSA (buvęs 
Victoria Luise) ir nauji įtariai viai, kurie dabar budavojami.

Garlaivis ”MOl NT CARROLl” Garlaivis ”MWNT CLINTO.V 
Garlaivis ”BAYE!tN” Garlaivis ’MTERTEMBERG”

Ruimai su 2. -1, ir (> lovom ant šių vi^f garlaivių. Specialiai valgo
mieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui ruimai ir pasivaikščiojimui I 

deniai . visas tas patvarkymas trečios klesos pasažieriams.
Reikale rašykit bile vienam musu autorizuotam agentui arba k- 

39 BROADVVA Y NEW YORK CITY j į

išplauks iš f SI BATOJ, VASARIO 1» |
Nev Yorko ) KETVERlrE. KOVO 31 |

Į nuo Pier No. 7 
North River

1 Nito 2 vai. po pietų

TIESIAI BE PERSĖDIMO Iš NEW YORKO 
| HAMBURGĄ kaina 3 klesos $125. Karės taksu 

J LIEPOJ V kaina 3 kietos $145. $5.00.
*T*OLONiA" buvęs ‘KLRSK.’ išplauks 15 Fehrnary. 
S. S. L1TUAMA (Czaritza)išplauks MARCH 4.

Kreipkitės pa^ musų agentus arbaprie:

A. E. JOHNSON & CO..
42 BROADWAY.

DIVIDENDAI BALANDŽIO 1 IR SPAIJŲ 1 
Paliuosuoti nuo taksų Mass., Rhode Island, New Harmpshire 

Vermont.
C H0WE CONFECTIONERY CORPORATION

Massachusetts Korporacija

Išdirbėjai FAIR OAKS Chacalata

ir

Nuo Įvedimo blaivybės kompanijos pardavimai pasididi
no ant 1900 nuc-š. Didelis šios kompanijos pasisekimas 
paėjo nuo išdirbo augštos ru sies cbocolates i šokolado ) 
taksiukuose de! namų vartojimo. Tai yra ženklas tokio 
pat pasisekimo, kokį turėjo Hershey su savo šokoladinėm 
riešutų bariukėm ir Henry Ford su savo pavyzdingais 
karais (automobiliais).
čia jums yra tikra proga atsistoti ant geros papėdės, 
iš ko ateityje jūsų Įdėti pinigai gali sugrįžti jums atgal 
tiek sykių, kiek sykių sugrįžo šėrininkams Bell Telepho
ne Kompanijos ir kitų.

Jnsų priderystė yra tuojau išpildyti čia įdėtų kuponą ir pasi
naudoti iš šio pasiūlymo.

Howe Ccnfectionery Corporation
.224 CommerciaI st., Boston, Mass.

Meldžiu prisiųsti man prospektą ir pilnas informacijas apie jūsų 
S puoš, patvirtintus šėrus, kurių kaina $50.00 už 5 patvirtintus šė
rus (vertė vieno $10) ir bonus 2 paprastu šėru (po $5.00) tiems ką 
užsisako i::0 dienų.
Išstatyta 

^greitesniam 
pardavimui.

Vardas
Gatvė 
.Miestas ir valstija

■ 
I 3
I a
I ę 
i i

4 i r 
'!

I■
I ■I 
i |

Tiesioginis perp laukimas tarp

NEW YORKO ir HAMBURGO
Labai paranki kelionė Lietuviams ir Rusams.

Didelis moderniškas garlaivis ”MANCHURIA” išplauks 
24 D. VASARIO-FEBRUARY, 1921.

Laivas Mongolia išplauks KOVO 19 D. 1921.
Trečia klesa iš New Yorko j Libavą ............... $132.00
Trečia klesa is New Yorko i Eytkunus............  130.00

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

| Kreipkitės į Kompanijos ofisą 84 Statė st., Nev York arba į vietos įgeltas.

i

ŠVEDUOS AMERIKOS LINU A |
24 STATĖ STREET NEW YORK, N. Y. I

Greitas keleiviams patamavi- Į
mas iš New Yorko per Goten- į
bergi, Švediją. į IT Ry£Q I

Laivas STOCKHOLM išplauks JO KOVO-MARUH
Trečia klesa Į LIEPOJŲ irRYGĄ $145. Karės taksą $5. f

Trecios klesos pasažieriai gaun a puikius kambarius po 2, 4, G į kam- I 
barį. Dėl tikietų ir informacijų apie pasportus, kreipkitės prie vieri- | 

itių Agentų. » t

t

I
 ..Telefone: Malden 873-W. CHELSEA 1691-W.

DAKTARAS S. C. PAVLO

Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Peitzos gu
bernijos ligonbučio ir Odesos ligoninės. Specialistas-chjnnrgas ir 
veneriškų ligAb
CHELSEA, MASS, 142 BR0ADWAY.
MALDEN. MASS- 35« FERRY ST.

£ Priėmimo valandos: nuo 10-11 ryte, nuo 6-8 vakare.
Prašalinkite Slogą su

CASCARA E? CįUININE
F°« J?’?

C«H«, U Gritra

Užleisto Šaltis yra Pavojingas
Neatridunk likiarai. Turėk tuos jMvyzfinitos *»Mw p* ranka 
dėl pirmo muričiaodėjiaMt.

PrUaKna žalti i 24 ratandaa** Pecriteti. 
Gripą i 3 Jieuao—G«ras awo Gatvas Ma«4ėjiMO.

Quininas šitokia" fermos ^fkkto
riansias paliuesdvimui Tonikas^Nėra Mi

VISI APTIEKORIAI JUOS PARDUODA.

Kuris parodo valandas, minutas, dienas,, savaitės, 
kuris mėnesis, mėnesio dienąir permainas. Tai yra 
kas stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra didelis 
parankamas visam amžiui Lukštai to laikrodėlio 
y ra, gražus ir labai tvirti. 7 akmenų, mechanizmas 
geriausio plieno ir nikelio, laiką laiko gerai, ir gva- 
rantuotas ant 20 metų. Kiekvienam, kas tik pa
mato tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimentus 
?15.<M, mes parduodame fabrikos kaina už $9.74 ir 
priedų duodame, kuris perka laikrodėlį mašinėlę 
rukuot laiškus (typevriter), knri yra graži ir tvir

ta. Turi visas raides, 
numerius ir ženklus ir 
ant jos kožnas galį 
d rukuot, kaip rr ant 

gios mašinos. - Ji parsiduoda po 
ir brangiau, o pas mus gauna 

DYKAI, kas perku laikrodėlį. Užtik
rinant kiekvienam užganėdinimą ar
ba gražinant pinigus*. Prisiųsk 26c 
rankpinigių, o kitus užmokėsi kada 
viską atneš i namus. Adresas: <7>

PRACHCAL SALES COMPANY, 
1219 NORTH IRVINE AVĖ., Dep. 300. CHICAGO, ILL._________ * . - - - - — — - .

ATYDA1ATYDAI LIETUVIU
D-YKAI

♦
Suteikiame paaiškinimus kaip geriau važiaot tėvynėn 

ir išdirbame pasportus trumpiausiam laike.
Partraukiame iš Lietuvos ghnfaes ir pažystomis.

LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR iš KRAJAUS; 
SIUNTIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PI
NIGUS ANT PACEDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.

tabje Canonra yra ge
mą HiDs’o vaistuose.

HENRY C. KARO
3 AVĖ., Cor. 0 ST. Dept. L 3. NEW YORK, N. Y.
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/ Ką žmonės rašo iš Lietuvos.

Gailisi, kad pargrįžo į 
Lietuvą.

Buvęs amerikietis An
drius Krugla rašo iš Lietu
vos sekantį laišką V. Ado
maičiui į Pana, III.:

Mielas Drauge! šiuomi 
pranešu, jogei aplaikiau 
nuo jūsų 700 auksinių 16 d. 
gruodžio^ už ką ištariu 1 
jums širdingiausi ačių. j 
Taipgi ačių ir už naujienas 
apie Amtrikos gyvenimą. 
.Pas mus naujienos blogos: 
viskas brangu, o užsiėmimo 
gero nėra. Aš su savo ar
kliu, uždirbu po 100 auksinių 
per 8 valandas. Bet kadan
gi arkliui pašards brangiai 
atsieina, tai vos. tik galima 
pragyventi. Už pūdą šieno 
reikia mokėti 26 auksinai,! 
o už pūdą avižų 46 auksinai. I 
Aš labai gailuosi, kad par-| 
grįžau į Lietuva. Norėčiau! 
vėl išvažiuoti į Ameriką, bet I 
negalima.

Andrius Krugla. 

NUSIŠYPSOJIMAI.
Nusišypsojimas—tai yra 

gyvenimo prieskonis. Jis

Lietuvos moksleiviai orga
nizuojasi j šaulių burius.
Tūlas gimnazistas iš Bir

žų prisiuntė savo seseriai i 
Amerikų šitokį laišką:

Gerbiama Sesutė! Tarpe 
kitų dalykų norėčiau tau 
aprašyti .ir apie Lietuvos 
moksleivių veikimąt Biržuo
se yra susidaręs šaulių pul
kas, kuris susideda vien tik 
iš gimnazistų. Tasai pulke
lis darbuojasi delei Lietuvos 

. laisvės pagal visą savo iš
galę, dažnai daro žvalgybą, 
gaudo visokius Lietuvos lai
svės priešus ir spekuliantus. 
Beto, gimnazistai renka au
kas nupirkimui šauliams 
ginklų, eina j žmones kaipo 
dezertyrai ir agitatoriai. 
Bet jeigu lenkai tokius su
gauna, tai labai kankina: 
nuplauna ausis, nosį, išdu
ria akis.

Šiomis dienomis musų ka- 
riumenei geriau sekasi, 
nors jau taip smarkios ko
vos nebesitęsia. Mūsiškiai 
paėmė iš lenkų 300 kareivių 
su štabu. 2 kanuoles, 20 kul
kosvaidžių, 150 arklių^ 4 į gyvenimo priesKonis. Jis 
virtuves, 40 vežimų, 300 yr.a reikalingas, kad
šautuvų, 1 automobilį 1 isblaskj’ti tamsumą musų 
daug kitokio grobio. Bet!įdienose. Nusišypsojimas
dabar, kaip girdėti, jau bus kartais yra vertas milioncb 
daroma sutarti^. Lenkus la- j: dolerių ir tarp daugelio gar- 
bai užstoja francuzai. S1^ devizų, kurias mums pa- i

Linkiu jums visiems link- Įiko Elbert Hubbard, svar- 
smai praleisti Kalėdas ir j gausia yra: ”Juokis! Juo- 
kuodaugiausia pasidarbuoti!kis! Juokis!” Vienok mes 
delei Lietuvos išliuosavimo < galime nusišypsot ir juoktis 
nuo musu žiauraus priešo^tiktai tuomet, Mi musų u- 
lenko. Pas nėra sugadintas įvai-

Tavo brolis. yriais pilvo nesmagumais ir
Mykolas. iot todėl mums yra reikalin- 

------------- — ’ į gas Trinerio Kartusis Vy-i 
Amerikiečiai perka grafų J]as’ yra geriausia gy-| 

namus----------------- duole, kun išvalo pilvą ir
visuomet užlaiko jį tvarkoj, 

Buvęs Amerikoje Anta- Jis pagelbsti malimui, paaš- 
nas Čelkis rašo iš Lietuvos: trina apetitą ir priveda vi- 
savo draugui Antanui Pet- Są kūną i normalį padėji- 
raičiui į Baltimore, Md.: nią. Jūsų aptiekorius arba 

Mielas drauge! Į Lietuvą į vaistų pardavėjas užlaiko 
pargrįžau laimingai. Savo visas Trinerio gyduoles. Da- 
daiktus jau priėmiau, bet bar yra sezonas gerklės už- 
pinigų dar nesulaukiu, ne- degimo, nuo kurio geriau- 
žinau kas su jais atsitiko.' šia gyduolė yra Trinerio 
Nueikit į banką apie tai pa- Antiputrinas gurguliavimui 
siteirauti. Dabar pranešu, (reikia dėti vieną dali Tri- 
kad du lietuviai, sugrįžę iš nerio Antiputrino ir ketu-l 
Chicagos, nupirko grafo na-'rias dalis karšto vandens).! 
mus, užmokėdami pusę mi- Tas pagebės greitai. Jo- 
liono rublių. Man stebėtina,1 seph Triner Company, 1333 
iš kur jie tų pinigų tiek -45 S. Ashland Ave‘, * 
daug gavo. Kiti sako, kad 
jiedu prigulėję prie tų, ką 
Amerikoj renka Lietuvai. 
pinigus, bet nei pinigų Lie* j 
tuvai neprisiunčia, nei at
skaitų neišduoda.

A. čelkis

SKAITYK IR MISLYK!
Ir tu gali tapti turtingu, temyda- 

mas nurodymus, kurie telpa knygelėj 
po vardu
"TIESUS KELIAS PRIE TURTO’.

Šita knvgefė tai yra raktas prie 
turui, kuris priguli tau.

"liesus kelias prie turto” išaiškina 
daug biznio ir išdirbysįės' puslapėly, 
kurių lig šio laiko lietuviai nei sap
nuot ne sapnavo.

"Tiesus kelias prie turto” kaip zer- 
kole nurodo, kaip ir ką daryti.

"Tiesus kelias prie turto“ paliusuos 
tave iš aiginės vergijos ir padarys 
neprigulmingu.

"Tiesus kelias prie turto" parodys 
tau, kaip su mažu kapitalu galėsi 
pradėti savo biznį ir tapti turtingu.

"Tiesus kelias prie turto" kaštuoja 
tiktai 1 doleris su prisiuntimu, bet 
verta yra daug daugiau.

Taigi dabar tuoj, nelaukdamas nei 
minutės, reikalauk nuo manęs pri
siųsti jums tą neapkainuojamos ver
tės knygelę. I’lnigus meldžiu siųsti 
money orderiu arba popierinį 
laiške.

Adresuok šitaip:
W. YURKEVICH

3326 S. Hslsted st., Chicago,

doleri 
<71

111.

I

siteirauti. Dabar pranešu,

iš kur jie tų pinigų tiek -45 S. Ashland Avė., Chi- 
...........................cago, III.

EXTRA IR DA EXTRA!
Nauja knyga Receptai ir Sekretai. 
Apsisaugojimas nuo visokių epide

mijų, kokios ten nebūt. Nėra reikale 
i jų vardus minėti. Dabar knyga yra 
: padidinta su daugeliu receptų anti- 
| septikų (soluteijų) ir tL Kurie drau- 
gai gavote du lapeliu, tai gausite da 

' ir trečią, o kurie mokėjote už knygą 
Lietuvos jaunuomenė liuosa 2 <k>L gausit lapelius veltai. Dabar 

, I knygos kaina 1 dol. 10c. ir lapeliai.V aha Stoja J kanumenę. j Taip nupigintai duodame todėl, kad 
T . , . . . T . 1 ši knyga "Laisvėje” buvo kritikuoja-LletUVOS kareivis J urgis ' ir.a ir pagal ju nuomone atrasta ke- 

Matulionis rašo savo broliui i Jetas klaidų Dabar klaidos yra pa- • vrj 1 • i -- įtaisytos. Medikalogijos knygų krita-
J Baltimore, Md. šitokį lais- į kuot nevalia, nei paskolint kitam, tik 

. tas gali jas studijuot. kuris turi nusi- 
<*7v -r» 1 t i pirkęs. Knyga turi pirmos klesos tie-.DrangUS Brolau Juozą- sas. Nepasirašęs pilno adreso neturi 

pai! Gavęs progą rašau 
laišką, pranešdamas, jogei Vištai. Trumni aprašymai apie tigas. I 
aš esu sveikas ir tarnauju
Lietuvos kanumenej. Tur-; gr. i kvortą atviryto vindens plovi-

iieist i vidurius dėl išėjimo laukan. I 
Pinigus siųskit tik money orde- Į 

riais, adresuodami kaip žemiau nuro- I 
dvta. Ant money orderio visada rašy- I 
kit West Frankfort, • ne Frankfort. Į 

Wm. L. MATULIONIS (6) I 
P. O. Vest Frankfort, III.
" ” $145.
S. S. LITUNIA (pirmiau "CZARI 

TZA") išplauks Marėh 4-tą.

būt nenusistebėsi, kad a< 
pastojau kareiviu, nes žinai, j 
kokiam padėjiiųe dabar j 
randasi musų šalis. Kiek-: 
vienas sveikas jaunuolis, 
matydamas reikalą, liuosa 
valia stoja į kariumenę, kad 
apgynus šalį nuo lenkų na-l 
gų. Nors ir nelengva yra da- 1 
bar kariumenėj tarnauti,, 
vienok aš nesiskundžiu, nes Nauj® knyga burtų, monų ir taip vi- 
žinau, kad kitaip ir negali.
būti. Tik tavęs, brolau, į meiles reikaluose ir kaip igyti pini- 
-įrouvuiii lrnri nrieinetum * ,r tBrta ir Uip toliau. Knygos kaiprasysiu, Kaa pnsiųątum na tik $2.00 su prisiuntimu. Užsaky-

’ ’ ‘ ' ___j,_______
Mat ai O-a c VnrA: ! garsinama. Su užsakymais sj-kiu sių- 
mav, etilus 1 sJct ir pinigus popieriniais doleriais,

;1’arha money orderi, adresuodami: 
MATT. BUNEVICIUS, (7) 

P. O. Box 5 N 2 Lošt Creek, Pa.

Tik tavęs, brolau, į meilės reikaluose ir kaip įgyti pini- 
>, Vari niricincfnm I ir taip toliau. KnygosAai

man nors keletą centų, ant mus siųskit greitai, ba daugiau nebus 
. r 1 - - - - - 1 ——”— c- —-—J——:----- ~-tabako.
viams išmoka ne reguleriai, 
o kuomet papratusiam rū
kyti prisieina palikti be pi
nigų ir... be tabako, tai lyg 
ir nesmagu.

Apie Lietuvos padėjimą 
tau nieko nerašau, nes ži
nau/ kad jus, amerikiečiai, 
iš laikraščių viską sužinot. 
Tavo brolis . i

Jurgis Matulionis.

fi
Tel. S. B. 2488. , j

Dr. J. C. LiPdžiBs ScyaMr i
LIETUVYS ' [

Gvdvtoias ir Chirurgas.Gydytojas ir Chirurgas.
366 BROADWAY. * 

SO. BOSTON, MASS.

/

t
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Lietuvos Respublikos
Istorija ir žemlapis

TUOJAUS IŠEIS Iš SPAUDOS

SITAM VEIKALE TILPS VISI FAKTAI IR DOKU
MENTAI, KURIE PARODO:
1. Kaip socialistai ir revoliucionieriai kovojo už paliuosa-

vimą Lietuvos.
2. Kaip tuo pačiu laiku kunigai rėmė caro valdžią.
3. Kaip kunigai stengėsi prijungti Lietuvą prie Vokieti

jos, kuomet revoliucija paliuosavo musų šalį iš po 
caro jungo.

4. Kaip klerikalų Taryba buvo pakvietus į Lietuvos kara
lių kaizerio generolą Urachą ir kaip musų kunigė
liai mokino tą junkerį "Tėve musų” lietuviškai.

5. Kaip revoliucija Vokietijoj nuvertė kaizerio valdžią
išblaškė paskutinius musų atžagareivių pienus.

6. Kaip tuomet Lietuva buvo apskelbta respublika.
7. Kaip susirinko Steigiamas Seimas.
8. Kas ir kaip Steigiamąjį Seimą rinko.
9. Kokios partijos rinkimuose dalyvavo ir kiek kuri jų

savo atstovų pravedė.
10. Ką Steigiamas Seimas nuveikė.
11. Pilna Lietuvos sutartis su Rusija.
12. Lenkų ant Lietuvos užpuolimas. Ir daug-daug kitų 

dalykų.
ŽEMLAPIS bus lygiai įdofhus. Jis bus spalvuotas ir 

parodys, kur eina Lietuvos Respublikos nibežiai, kaip ji 
padalyta į apskričiu? ir tt. Jis bus didelio formato, dailiai 
sulankstytas ir po vienais viršeliais su knyga apdarytas.

Užsisakykite šitą veikalą tuojaus.
KAINA, KOL KAS, BUS TIK $1.00.

Darydami užsakymą, išpildykit paišeliu žemiau pa
duotą blanką ir prisiųskit šitokiu adresu:

✓ "KELEIVIS”,
255 Broadwav, So. Boston, Mass.

SLANKA UŽSAKYMUI:
"Keleivio” Administracijai:

AŠ, žemiau pasirašęs, įdedu čionai $1.00 už IJetuves 
Respublikos Istoriją ir Žemlapį, kuri ”Kel.” administraci
ja turi prisiųst man tuojau, kaip tik tas veikalas išeis iš 
spaudos.
Mano vardas..................................... ..................................
Adresas................................. . ............. ...................

ir I 
t
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Pasportai į i 
Lietuvą.

Mes parūpiname greitai j 
PASPORTUS 

su Latvijos vizų keliauti S 
Į LIETUVA . į 

važiuojantiems per Libavą j 
tiesiog iš Nevv Yorko.

Geriausis patmavimas ir Ž 
pigiausios Kainos siunčiant $ 
siuntinus per telegramą ar- $ 
ba per paštą j LIETUVA, f 

ėekius išduodame į Lie- f 
tuvių Komercijine Banką f 
Kaune. 1

Pinigai važiotis su savim Į 
neparanku. " 

International Bankers |
Company |

103-5 SALĖM ST., |

BOSTON, MASS. g
Įseigta 1880 m. f

<

ČIRKŠLĖ $2.45.

fitą firkšlf tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo. įtalpi
na savyje 8 uncijas vandenų, čirkš- 
Ida plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisiųsk $2.45 su sa
vo antrašu. Taipgi mes turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH & CO., Dept. 9S4,
CHICAGO. 1LL.

Pinigai į
Ufitnas SI t.ON.NLN 

lisMCta 1M1.
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Gydo veneriškas. chirurgiškas ,
I ik vaikų li^as.- Priėmimo valan . 

dos: nuo 2 iki 3 po pietų ir nuo ■ 
7 iki 8 vakare. J?

Tel. Bowdin 1381-R .

29 NcLean Street

i®®®®®®®®®®®®®©©®®®®©®®®©^

SALDTARAS

JŪSŲ

ATGAUS JUMS:— 
APETITĄ, 
PATAISYS VIDURIUS 
SUDRUTINS

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

kai. Žoles užlaikėm 
kių ligų.

SALUTARAS 
ČHEM.

1707 S. Halsted st
CHICAGO, 1LL.

nuo viso-

DRUG 
CO.

>

Stebėtinai pasekmingas nu- Įl 
siuntimas pinigu per American jį 
Ezpress Kompaniją į Lietuvą jį 
prieš karę, dabar vėl atnaujintas Jį 

Sugražinti kvitai parodo kad ’j 
nuslysti į Lietuvą pinigai, būna 
priimti bėgyje trijų sąvaičiu.. 
Mes Lietuvoje išmokame Markė- 
kėmis, kurie dabar tenai kursuo
ja. Musu prekės žemos, patar
navimas geriausias.

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 metuose, turi 
įmokėtą kapitalą $18,000,000.60 
ir siunčia daugiaus pinigu Į Eu
ropą negu bent kokia kita kom
panija. Kompanija tur savo loc- 
ną 21 lūby milžinišką namą ant 
Broadwav. New Yorke, kurį čio
nai matote, ir jame talpinasi vy- i 
riausieji musu ofisai i

Naudokite musd "Dolerinius i 
Money Orderius” išmokėjimams į 
pinigu ir persiuntimu Amerikoj į 
ir Kanadoj., Parduodame viso- Į 

kius Europiams pinigus. Kada siųsite bile kur pinigus, J 
tad siuskite per American Espress Kompaniją ir visa- J 
dos reikalankite kvitos nuo siunčiamu pinigu, kad ture- J 
mėt prirodymą. Kreipkitės į blie musą ofisą arba rašy- J 
kitę Lietuviškai j musą vyriausyjį ofisą: !

AMERICAN EXPRESS CO. į
FOREIGN MONEY ORDER DEPARTMENT į

65 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. |
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Straight Adams
RANKU DARBO UNIJOS 

CIGARAI.

ShMČfa p® visų Ameriką ir j ki
tas iafis U kur tik gaunu užsa

kymus per C.O.D.

Bakas! prasideda nuo 25 cigarų 
' iki 1,000 cigarų.

Mgn norite gerų Cigarų, tad 
atisakykite pas mus. 

IŠDIRBIUS

ADAM SABULIS

233 Broid w«y,
SO. BOSTON, MASS.
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, Žniogue kasosi galvų, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasamasi pasidaro papro
čiu. ir tu.iinet žiu..gus ka 
susi nejučiom*. Bet jis 
žino, ka.l jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. *

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

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

RUFFI.E S
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFF1.ES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

Jus aptiekininkas pardu. ut-įnms už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order. kuriuos siuskite šiuo adresu: *

AD. RICHTER d CO., 326-330 Broadway, Nevr York >“■■■
i

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jateu norite teisinas vaistu žemoms kainoms, tei visada eikite 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nao vi
sokių ligų, kaip tai: wm galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio rote 
mutizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valitnui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
tetų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeri&usiai, pašaukiamo geriausius dantarus per telefonų už* 
dykų. Todėl jeigu norite gaut geras vaistas ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite į APTIEKĄ po numeriu . (1)

100 SALĖM ST, BOSTON, MASS.

HENRY F.. MILLER & SONS I 
PIANO CO.

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

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

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

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

395 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.
* '■•j*
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Vietinės Žinios
Deportavo 18 komunistų.
Šį panedėlį iš Bostono de

portuota 18 komunistų, ku
rie jau nuo penkių mėnesių: 
buvo laikomi ant I)eer Is-1 
land. Juos išvežė iš čia į Ho- 
boken, N. J., o tenai susodi
no ant laivo, kuris šį utar- 
ninką išplaukė Rusijon. 
Juos išlydėjo 10 imigracijos 
valdininkų.

Deportuojamų vardai, 
kaip juos paskelbė Bostono 
dienraščiai, yra šie:

Nathan Scheeter (matyt, 
žydas);

Ivan Sobšuk;
Filimon Matorin; 
Noan Kergi t: 
Saniuil Bogaėuk;
Paul Greil;
Ivan Janenko; 
Pavel Dračuk; 
Aridriej Postanik;
Ivan Goronovsky; 
Sergiej Drigov;
Euphin Kertz; 
Vasilij Karotsov;
Vasilij Goronovsky; 
Stefan Chimievič; 
Fili p Marčuk;
Nikolai Klemsitov: 
Frank Ziarnkovskv. 
Filipas Marčuk nėra 

munistas, 
atgal iis atvažiavo 
jos į Kanadą, o paskui Į Su
vienytas Valstijas, ir abie
juose atsitikimuose be pas- 
porto. Todėl, kaipo "nelega
liai” Įvažiavusį, jį irgi da
bar deportavo.

ko-
bet penki metai 

iš Rusi-

Bostono statybos darbi
ninkų streikas virsta gene- 
į aliu streiku ir pradeda ap
imti kitus miestus.

Žaiit); neapdirbto cukraus 
kainą Bostone nupuolė jau 
žemiau 4 centų: nesenai bu
vo daugiau kaip 20 centų 
svarui.’

Ši utarninką Bostone at
sidarė naujas bankas, kuris 
vadinsis Boston National 
Bank.

tė po §100 kaucijos kiekvie- 
a*

Bet pamatysim, kas paims 
viršų, ar streiklaužiai su de- 
tektivais, ar darbininkai.

Streikierių Spaud. Kom.
I

Bigelou Vakarinė Mokykla.
Bigelovv Vakarinė Ele- 

inentarė Mokykla, kuri ran
dasi ant kampo E ir Fourth

, gatvių, So. Bostone, tęsia sa
vo vakarines lekcijas po se
novei. Ateiviam lekcijos 
duodamos panedėliais, utar- 
ninkais ir ketvergais, tarpe 
7:30 ir 9:30 vakarais. Lekci
jas gali lankyti moters, no
rinčios pramokti siūti ir vi
si tie, ką nori pasimokyti 
anglų kalbos.

PRAKALBOS.
Nedėlioję, 30 sausio 

tuvių Piliečių Sąjunga buvo 
mi rengus prakalbas Bosto
no lietuviams Academv Sa 
’eje.

Bostono didmiestyje yra 
><eli tūkstančiai lietuvių, bet 
jie apsigyvenę tarpe žydų ir 
’enkų. Gyvendami tokiame 
mišinyje nuo viso judėjimo 
jie yra atsilikę; jie nesilan
ko ant jokių viešų parengi
mų. Todėl ir į šias prakalba? 
susirinko publikos neper- 
daugiausia, tečiaus prakal
bos pavyko gerai. Aukų su
rinko Lietuvos šauliams 22 
dol ir 85 centai.Prie L. P. S. 
prisirašė 10 narių.

Keikia pastebėti, kad Į 
prakalbas atsilankė gana 
skaitlingai moterų, kurios 
atydžiai klausė visų kalbėto
ju ir žingeidavo Lietuvos 
reikalais. Galima tikėtis, 
kad tos moters daug prisi
dės prie išbudinimo Bostono 
lietuvių.

Prakalbas vedė M. Venys, 
kuris labai daug dirba Lie
tuvos reikalams ir jis savo 
pradinėje prakalboje skau
džiai pasmerkė lenkus gro
bikus. kurie užpuola netei
singai ant ramiu Lietuvos 
gyventojų.

Reporteris.

Lie-

LABDARYSTĖS DRAU
GIJOS SUSIRINKIMAS.

Šį vakarą 2 vasario nuo 
S vakare, Įvyks Liet. Labd. 
Dr-jos susirinkimas. Yra 
daug naudingų dalykų, ku
riuos turi žinoti visi nariai, 
todėl malonėkite kiekvienas

Komitetas.

National Bankas.
Bostono National Bankas

. Kriaučių streikas.
Bostono kriaučiai vis da 

streikuoja. DarMaviai da
ro viską, kad sugriovus A.C. 
W. of A. Uniją. Pradėjo jau {
ir spėką vartoti. Prisamdė:ats^an^y’P- 
mušeikų ir tie užpuola strei-: 
kierių pi kietus. Negana toj 
Talboto kompanija gavo iš: 
teismo ir neva ”:ndžionkši-į
na,” draudžianti streikie- su kapitalu $200,000.00 ir 
riams rinktis prie jos dirlr perviršiam $50,000.00 yra 
tuvių ir atkalbinėti streik-!suorganizuotas tam, kad 
laužius nuo darbo. Policija i Bostono ir apylinkės ateiviai 
klausinėja pikietų pavar-,Lrba ateiviai piliečiai turėtų 
džių. traukia fotografijas ir,tvirtą bankinę įstaigą padė
klais budais gązdina. Bet jimui savo sutaupytų pini- 
darbininkai laikosi kaip vie- gų. National Bankas yra na- 
nas ir tikisi laimėti. jriu Federal Reserve siste-

Viena stambi firma pa- mos.
skelbė anądien imsianti dar- Pastaruoju laiku Bostono 
bininkus atgal i darbą, bet ir apielinkių ateiviai arba 
be unijos. Darbininkai pas- ateiviai piliečiai prarado 
kirtą valandą susirinko, bet daug savo sutaupytų pinigų, 
ne i dirbtuvę, o palei dirbtu- sudėdami juos i privatinius 
vę, ir riša dieną pikietavo. 
Tokia pat demonstracija at
sikartojo ir rytojaus dieną, 
bet policija pradėjo pikietus 
jau vaikvt ir kai kurius dar
bininkus sumušė.

Streikieriai

arba trusto bankus.
Šis bankas yra taip stip- 

i us, kaip Gibraltaro akme
nynas.

National Bankas ypač pa
sirišęs yra patarnauti lietu- 

tuomet susi- viams, todėl kad jis yra tie- 
rinko salėn ir išnešė prieš sloginai surištas su Lietuvos 
policija protestų. Kitą dieną 
policijos jau nesimatė ir pi- 
kietai galėjo dabot dirbtu
ves ramiai. Juokdariai pra
dėjo sakyti, kad unija .išėmė 
”indžionkšiną’’ prieš polici
jos viršininką.

Lietuviai streiklaužiai su ,
pagalba detektivų daro už- metiniame susirinkime 12 d. 
puolimų ant streikierių. sausio 1921 m. nutarė, kad 
Sausio 26 d. du policmanai 
atėjo So. Bostone Į namus ir 
areštavo dvi lietuves mote
ris. Mat, tūlas laikas atgal 
vienam lietuviui strendau- 
žiui vėjas Įpūtė smėlio j akis, 
tai jam pasirodė, kad šitos gvje 7 dienų. Neišpildžiusie- 
moterįs mėtė jam i veidą ji šio reikalavimo, nustoja 
pipirų, taigi spėjama, kad nekuriu teisių, kurios yra 
jis ja- ir įskundė. Jas pasta- pažymėtos metinio sus'irin-

ir Vokietijos Bankais ir ga-< 
Ii persiųsti pinigus iš Ame
rikos i Lietuvą.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
So. Bostono Lietuvių Ko

operatyve Bendrija (Varto
tojų Draugija) laikytame

visi akcijonieriai bėgyje vie
no mėnesio (nuo I d.vas. iki 
1 d. kovo š. m.) priduotų sa
vo teisingus antrašus. Persi
keldami naujon vieton, turi 
pamainyti savo antrašus bė-

* 1"* 5* YT • Y 1 *1 1 v • • •

kimo protokole, šiuo ir vi
sais kitais reikalais kreipki
tės adresu: Lietuvių Koope
raciją (sekretoriui) 285 
Broadway, So. Boston, Mass į 

P. Yankauskas, pirmi

Draugiška Vakarienė.
So. Bostono Lietuvių Ko 

operatyvės Bendrovės krau
tuvė rengia nepaprastą va
karienę. kokios da So. Bos
tone nebuvo. Vakarienė bus 
5 D. VASARIO š. m., Lietu
vių Salėje, kampas E ir Sil- 
v er st. Prasidės 6 vai. vaka
re. Kooperacijos narius, 
metelius ir visus, kas tik 
••.ori gauti skanią vakarienę 
r būti geroj draugijoj, pra

šome tikietus pasipirkti iš- 
’ alno. Tikietų galima gauti 
Jose vietose: Kooperacijos 
krautuvėje, 285 Broadcvay, 
"Keleivio" ofise ir pas Ko
operacijos narius. Tikietas 
pavieniui $1.00; porai $1.50. 
Curime priminti, kad apart 
vakarienės bus įvairus pro- 
rramas.

Rengimo Komisija.

PASKUTINIAI

ŠOKIAI!
Rengia Jaunimo Ratelis

3 d. Vasam-Februry, 1921
Užgavėnių vakare.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
a m pas E ir Silver Sts, So. Bostone.

’rasidės 7:3* vai. vakare ir trauksis 
iki vėlai nakties.

pagarsėjusi
Todėl visus.

apielinkių lietuvius mei

Griežš
esti a.
.ip ir iš . .

’.žiame atsilankyti.
Renginio Komisija.

Campbello or 
kaip vietinius

KRAUTUVE ANT PARDAVIMO.
2 gražus kambariai bath. tornišiai, 

iskas cash $12,000. Mylinčiam biznį 
uksinė proga. Pasinaudokite. Laiko 
iunas vaikinas. Galima užeit vaka- 
ais. šventadieniais; gal kaina bus da 
uleidžiama. Vieta graži, randasi ant
68 Eustis st, Roxbury, Mass.

PARSIDUODA 6 familyų stuba ir 
ėkarnė, garaažius ir banios. Biznio 
ieta. Savininką galima matyt vaka- 
aiš. 46 Lincoln st, Brighton.
lass. (7)

PARDAVĖJAS —ar tu nori gauti 
arą propoziciją, kuri paliečia parda- 
inėjimą apsaugos. Lengva parduot 
aug ir padaryt didelius pinigus. Biz- 
io užbaigejai, o ne biznio vaikytojai 
eikalingi. Mr. Donaghy, Howe Con- 
e- tionary Corp., 224 Commercial st. 
Joston. Mass.

‘ARSIDUODA Pool Ruimio 4 stalai, 
biznis gerai išdirbtas, ypač žiemos 
ūke. Adresas: 243 D st. arti Broad- 

vay. Bo.' Bostone. (5)

PENKIASDEŠIMTS DOLERIU
■jos jums pradžia įgyti nuosavą na- 
įą. su aprūpintais mortgičiais. Šita 
ompanyja yra pastačius virš 2000 
amų apielinkėj Didžiojo Bostono 
-er paskutinius 4i metus. Nelauk, 
■les pradėsim būdavot pavasary.

C. I- Farrell
1415 Commonnealtb avė., suite 1..

BOSTON, MASS.

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda krautuvė

;ai pigiai, labai geroj vietoj, 
’latesnių žinių kreipkitės laišku 
ir ypatiškai po num 306 4-th St 
<amp. D, So Boston. Mass. (5

I Draugiška Vakarienė!
| RENGIA LIET. LAISV. FEDERACIJOS 30 KUOPA

NEDELIOJE

13 d. Vasario - February, 1921
PRASIDĖS NUO 7 V AL. VAKARE.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
KAMPAS E IR S1LVER ST, SO. BOSTON. MASS.

Bus lietuviška muzika ir įvairus pamarginimai.
Jžungus tikietai bus galima gauti tik iki pėtnyčius vakare, 11 Vaąariv, 

todėl norintieji dalyvauti malonėkite iki tam laikui pasirūpinti tikietus.
Tikietai gaunami pas kuopos narius. "Keleivio” ir "Sandaros” Redakci

jose. su pagarba kviečia Komitetas.

I 
i
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Prezidentas, Valdyba ir Direktoriatas.

The Boston National 
Bank

šiuomi širdingai užkviečia 
Jumis į Naujai atidarytą
BANKOS NAMĄ

Hanover ir Blackstone Gatvių 
BOSTON, MASS.

I

it
r.

! 

! 

t t
KRIAUCIUS

t

I 
t

Tel. So. Boston 50C-V
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETU VYS DENTISTAS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nąo 1 Qd • vak

i

1‘asiuva gražiai ir pigiai Dra
bužius VYRAM ir MOTERIM 
pagal šios dienos mados. Taip
gi pataisau ir išprosinu. (5)

MARTiN KALULIS
279a Broadway.

Cambridge, Mass.

NRD2LIOMI2
M 1 t. p ųtotų.

Seredomis iki 12 dieną.
■ Ofisas "Keleivio name
I 251 Broadvay, tarpe C ir D Sta.

80. BOSTON,

Per Amžius

■i!
t!

i
■ Tel. Camb. 3561-R J-|

•! Gvven. Tel. S. Boston 1404-VV.

Ex

Pavalgykite per Dieną 
už Dolerį

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkišku ir

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- «.

PTAS LIGAS. $ ‘
VALANDOS: j

Nuo 8 iki 10 ryto. )
Nuo 2 iki 3 dieną. j
Nuo 7 iki 8 vakar*. V

1 HANOVER 8T. j 
BOSTON. MASS. L

"VIDURIU UŽKIETĖJIMAS”
Yra didelė bėda kiekvienoje sunkioje ligoje, gimdantis dvasišką slogi- 
nima. susieizininią, nerviškumą, akių silpnumą, atminties nustojimą

“■ VARDAN SAVO VIDURIŲ
PABANDYK "LIEPILKOS*’ .

GARSAUS VIDURIU SPECIALISTO
Gyduolių nuo '

KRON1SKO VIDURIU UZK1ETEJIMO
Ir nuo to paeinančių ligų, kaip tai: Nuo liguisto galvos skaudėjimo, 
nuo visokių šleikštumų, nuo apetito nustojimo, nuo liežuvio apdengi
mo plėve, nuo atsiduodančio blogo kvapo, nuo vidurių nemalirno ir 
nuo aitrumo. Stebėtinos viduriu valytojos, kurios veikia be skausmo. 
Tos gyduoles veria savyje puikiausius vaistus, kokius tik pinigai ir 
gabumas gali pagaminti. Siunčiama by kur aplaikius vieną dolerį. 
Pinigai grąžinami, jei neužganėdintas. Antrašas: (g)

LITHUANIAN PHAR.MACAL (O., 
Box 1200, tVateriiury. Conn.

Gabriei Stabile.
Eduard E. Bali.

Treas. Corsent, Bali & Co.
Alton E. Brig-s,

Sec. Boston Fruit <:< Prod.
Vincent Brogna.

Attorney
Hugh T. Čampbell.

Simpson. Čampbell to.
Kevie Carmen.

Vice President 
Niekotas Cu tolias,

Attorney
Lewis Goldberg.

Asst. U. S. Dist. Atty.
Donato T. Hood.

Hood Rubber Company 
.Martin T. Joyce.

Sec. Mass. Federation of Lala 
E. H. Kingman.

E. H. Kingman & Co.
A. M. Kranefuss.

Pres. Tom Wilson. Ltd. 
Alevander S. Lewis.

Treas. F'ederal Supply Co.

Minėta Ranka atsidarė pereitą Utarninką 
Devyniolika šimty dvidešims pirmuos

Gra>don Stetson, Prezidentas
Alton E. Briggs. vice-pi-ezident, John II. Camervn. kasierius
Kevie Carmen. vice-prczidentas i... , ... ... Paul A. Ilunt. kasienaus pagelC baries Ulm. vice-prezidentas

DIREKTORIAI
Board i’iniiiuin
Theodore W. Little.

Vice Pres. Walworth Mfg
Walter M. L»wney. '

VValler M. Lowney Co.
Thomas Nutilę.

Pres. First Statė Bank ■
John B. l’iscopo,

Restaurant
A. Scaramelli.

Scarainei Ii & Co.
t- rederic S. Snyder. 

Batchelder & Sayder
O. E. Spooncr.

Fruit & Produce
liarry Stabile.

G. Stabile & Co.
(•raidon Stetson.

Presidnt
Charles Ulin.
Treas. Ward’s, Ine.
\lexander Whitestoe.

Directon National Union

j
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TeL Beach 6933

OR. N. M. FRIEOMH
Sl’ECl A LĮST AS VENER1ŠK Ų 

LIGŲ-
VYRU Ui MOTERŲ;
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 VVASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

ELIHU D. STONE
Representąntas ir jo brolis 

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESU AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas ir 
k ri minai iškas.
00—67 .Journal Building 

262 VVASHINGTON STREET, 
BOSTON, MASS.
Tel. Main 3334

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
^KASPARAVIČIUS)

425 Broadvvay, priešais paštų. 
SO. BOSTON Tel. So. Boston 823 
Mtiao valandos:

Nuo 9:30 iki 12
” 1
" 6:30

Nėra baimės apie brangu
mą, nes tris valgius gali 
parūpint ta gaspadinė, ku 

ri perka Karės Departamento Kenuotas Mėsas,

<

ei. tiaymarket 4164
'yvenimo Tel.: Cambridge 6092.

DR. AL nDERKOICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI.

Specialistas Slaptų ligų.
ALANDOS:
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:20 
Oventadieniais nuo 10 iki 1.

•1 CANAL ST, BOSTON. 
Room 212 ir 210.

■*

Ant 21 
akmens

Gclžkelio laikro- j 
lis snubeiiu už- : 
sukamas, vyris- į 
ko didumo, ant: 
20 metų auksuo- ■ 
tas su išrašytais! 
dubeltavais vir- i 
šais. Labai tei-: 
ringas, ypatingai į 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, į1 
kuriems reikia visuomet tikras lai-; 
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me- ‘ 
tų Ypatingas pasiūlijimas. Mes iš-: 
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad-; 
reso už$9.75 C. O. D. ir persiuntimo į 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su I 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaenm Bdc. CHICAGO. ILL Į
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iiDr. L. J. Podder

f
 Iš Petrogrado. ]

I
 GYDO SLAPTĄS VYRŲ IB 

MOTERŲ LIGAS.

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

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

69 CHAMBER ST, BOSTON.
Telephone: Haymarkęt 3290

MAMMMMMMMMMMMi

Su duosniu apsirūpinimu šias 
sveikos. gvarantuotos tikros 
kenuotos mėsos, Corned Beef 
ir Corned Beef Hash, šeini y- 
ninkė yra prisirengusi kiek
viename netikėtame reikale 
su skaniu tašytu valgiu užga
nėdinti bile vieną apetitą.

Dr.AChristian
SPECIALISTAS

c , 
E. G
» f s •
•? F

LONGINAS BL'INIS
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Taipgi duodu lekcijas, ant dau
gelio instrumentų greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius muzi- 
kališkus darbus atsakančiai. 
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.
26 SCHOOL ST. 

CAMBRIDGE MASS.
Tel. Cambridge 7322

Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir abelnų ligų, lan
kysis Norwoodc sekančiomis 
dienomis:
SEREDOM1S ir 

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

ant Antrų lubų, 
ligoninė ir didisis ofisas: 
401 MARLBOROLGH ST, 

BOSTON, MASS.

Jo

< l

J Dr. A. J. Karatas
Gydytojas 

ir Chirurgas
Gydo užsenėjusias ligas 

vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimas sveika
tos dalykuose per laiškus. 

3303 S. MORGAM ST
(HCAGO, ILL

TEL.* BULEVARD 2160.

už keti, 
už keną 

... 18c. už keną 
. . ? 1.00 už keną

SARAŠAS.

CORNED
1 kenai
2 kenai

OLSELfO KAINOS
yra nurodytos apačioje. Jos duos 
Jums supratimą, kiek jus galite 
učėdyt savo pirkiniuose.

CORNED BEEF HASH
1 svaro kenai ............. 15c.
2 svarų kenai .............30c.

BEEF
.. 15c.
.. 27c.

SUKRAUTINTO PIRKIMO NU
LEIDIMAS.

Kada pirkinys siekia $50,001, nu
mušama 24 procentai; kada pirki
nys siekia $100,001, numušama 28 
procentai; kada pirkinys siekia 
$500.001. numušama 32 procentai;

daugiau, tad numušama 35 pro
centai.

MAŽIAUSIAS ORDERIS PRI
IMAMA- UŽ $250.

už keną 
už keną

PIRKITE REISAIS
KARĖS DEPARTAMENTO KENUOTAS MĖSAS.

Dėdė Šamas atidarė duris sa
vo sandėlių ir milionų doleriu 
vertės kenuotos Corned Beef 
ir Corned Beef Hash išleido 
krautuvininkams po visą šalį, 
pas kuriuos jus galite nusi
pirkti, kiek tik norite. Matyk 
savo krautuvininką tuojaus, 
parodyk jam šį apskelbimą. 
Užsisakyk ant visos žiemos. 
Paprašyk pas krautuvininkus 
rasytės su nurodymais, kaip 
padaryti puikų, skanų apeti
tui valgį iš šios mėsos.

No.
No.
1 svro kenai . —
6 svry kenai ....

NUMESIMO
Nuleidimas ant visu perviršyjan- 
čių pirkinių kenuotų mėsų po Lap
kričio 15 d, 1920 yra duodamas 
sekantis:

$250 iki $1.000 .............. net.
1.001 iki 2.500. 5 procentai 
2J>01 iki 4,000, 10 procentų 
4,000 ir daugiau, .20 procentų.

Valdžia užmokės už persiuntimą 
siunčiant visą vagoną į bile vietą 
Suvienytose Valstijose, kuri ran

dasi nearčiau kaip 20 mylių nuo 
vietos išsiuntimo.

šias mėsos parsiduoda krau-
tuvnmkams olselio kaina, kur kada pirkinys siekia $1,006,001 ir 
jiems nuleidžiama geras už
darbis, o jums yru didelis šu
tą upy mas.

Orderiai turi būt siunčiami į Depot Quartermaster*j sekančiais 
adresais:

Brooklyn. N. Y- 
Army Supply Base.

Chicago. III,
Atlanta. Ga..
San Antonio. Te*.

CHIEF.

59th St. and First Avė. 
Boston, Mass, 

1819 W. 39th St.
Transportation Bldg.

San Francisco. Calif. 
SURPLUS PROPERTY BKANCH. 

Office of the Quartermaster General. 
Munition Bldg, YVashington. D. C.


