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TĄ1P SAKO PURICKIO 
, TELEGRAMA.^

Bet tam esanti reikalinga 
Amerikos lietuvių pagalba.

Iš priežasties Lietuvos ne
priklausomybės šventės Lie
tuvos Atstovybė Amerikoje 
16-tą vasario dieną pasiuntė 
Lietuvos; valdžiai užsienio 
ministęrio Purickio vardu 
tokią kablegramą:

"Visose Lietuvių koloni
jose yra apvaikščiojama ne
priklausomybės šventė. A- 
merikos lietuviai duosniai 
aukauja Lietuvos Gynimo 
Komitetui, kad atvadavus 
sostinę Vilnių ir visus Lie
tuvos rytus iš lenkų okupa
cijos. įtakingas Amerikos 
veikėjas advokatas McAdoo, 
iš priežasties1 musų nepri
klausomybės šventės, yra 
įteikęs platų memorialą 
Štątę Departamentui*; ir nuo 
savęs paskelbęs laikraščiuo
se atsišaukimą, reikalauda
mas, kad neatidėliojant 
Lietuva butų pripažinta, 
nes tik tuo keliu Lietuvių 
tauta gali būti apsaugota 
nuo rusų ar lenkų invazijos.

."Prašome suteikti nuo 
Lietuvos Misijos ir Atstovy
bės narių pasveikinimą vals
tybės prezidentui Stulgins
kiui, Seimo nariams, kabi
netui ir kariumenei.” 

- Vasario 19-tą dieną val
džios vardu nuo J. Purickio 
■yra gautas toksai atsaky
mas:

"Ačiū Misijai ir Atstovy
bei už pasveikinimus. Pa
sveikinimus prezidentui, 
Seimui ir kariumenei perda
viau. Praneškit Amerikos 
lietuviams, jog valdžia nei 
kiek neabejoja, kad Lietu
vos Rytai su Vilniumi bus 
atgauti. Kad tai greičiau 
įvyktų, reikalingas patva
rus ir suvienytas visų lietu
vių darbas. Valdžiai vado
vaujant. Amerikos lietuviai, 
kurie daugiausia padėjo 
Lietuvos valstybę sukurti, 
tuopat uolumu padės jai ir 
sustiprėti. —Purickis.". —Purickis.

Liet. Inform. Biuras.

LENKŲ SUTARTIS SU 
FRANCUZAIS.

Laikraščiai praneša, kad 
lenkų dalegacija, kuri buvo 
dabar nuvykusi Paryžiun, 
padarė su francuzų valdžia 
sutartį. Nors sutarties tu
rinys slepiamas, tečiaus nu
jaučiama, kad •Francužija 
pasižadėjo remti Lenkiją 
karėje medžiaga ir patarė
jais. Lenkija apsiima laiky
ti prie savo valdžios francu
zų misiją ir turėti stiprią 
armiją (francuzų politikai 
remti). Lenkija taipgi duo
danti francuzams koncesijų 
išnaudoti aliejaus šaltinius 
Galicijoj.

LENKAI NORI LIUOSO 
KELIO PRIE JŪRIŲ.
Tarp Lenkijos ir Dancigo 

miesto atstovų prasidėjo de
rybos politikos, ekonomijos 
ir susisiekimo klausimais. 
Lenkija nori išsiderėti sau 
liuosą kelią per Dancigą 
prie Baltijos jūrių.

True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass.. on February 
23, 1921, a.s reųuired by the Act of 
October 6. 1917.

LAIKRAŠČIŲ ‘SUŠAU
DYTAS” ŽMOGUS YRA 

GYVAS.
Iš šangchajaus atėjo ži

nių, kad A T. Krasnočecho- 
vas, buvęs Sibiro respubli
kos prezidentas, yra gyvas 
ir sveikas. Londono laik
raščiai buvo andai paskelbę 
žinią, kad sovietų teismas 
Tomske sušaudęs Krasno- 
čechovą už išdavingą sutar
tį su japonais.

KrasnoČechovas yra Chi-

s Nori apkraut mokes
čiais nepffietius.

AUDĖJŲ STREIKAS 
FRANCUZIJOJ.

Prancūzijos šiaurėje, Rou- 
baix apskrityje, audinyčių 
kompanijos paskelbė, kad 
jos nutarė numušti darbi
ninkams po 50 centimų į va
landą algos, nes pragyveni
mas tapgi jau atpigęs. Bet 
darbininkai sako, kad pra
gyvenimas da nėra tiek at- vagos advokatas. Būdamas 
pigęs, kiek fabrikantai no- Amerikoje jis buvd žinomas 
ri numušti jiems algos, ir A Tobinsono vardu, 
nutarė apskelbti visoj Rou- -----------
baix apielinkėj streiką, šį VOKIEČIAI IšSTUMLl 
panedėlį Roubaix mieste 
sustreikavo jau 6,000 audė
ju- __________
SKILO FINŲ KABINETAS

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad finų kabinete įvyko 
skilimas. Du švedai ministe- 
riai rezignavo. Nesutikimas 
tarpe ministerių kilęs dėl 
amnestijos (kalinių paliuo- 
savimo). Švedų partija prieš 
rinkimus žadėjo stoti pžirlia- 
mente už amnestiją, bet tris 
finų partijos pradėjo tam 
priešintis ir iš to kilo nesuti
kimai tarpe švedų ir finų.

t

AMERIKOS PELNAGRO-’ 
BIŲ SUOKALBIAI MEK

SIKOJ.
Meksikos laikraščiai , atvi

rai kaltina Amerikos -alie
jaus kompanijas, kad jos ga
bena savo darbininkams 
ginklų Tampico ir Tuxpamo 
aliejaus laukuose, ir kad jos TIFLIZE ĮKURTA TARY- dėti 

’ ~ BŲ VALDŽIA.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on February 
23. 1921, as reųuiredby the Act ofOctober 6, 1917.

Sovietų kariumenė paėmė 
Gruzijos sostinę.Pennsylvani valstijos 

iegislaturos (Jeimo) atsto

 

vas Wolff įnėšibiiių (suma

 

nymą), kad vk# ateiviai, ku
rie nėra priėr 
pilietybę, butų 
tikrais mokesč

Sulyg to bi 
nas ateivis, vi 
ris ar vyras, 
Pennsylvanijos 
tik sukakęs 21 
išsiėmęs " 
rų,” turi moki 
kesčių.

šios šalies 
pkrauti tam 
is.
us, kiekvie- 

iek ar mote- 
gyvenantis 

valstijoj, jei 
kietus neturi 

pilie ybės popie- 
i $5.00 mo

i armėnams, kurie yra 
su Maskva susivieniję.

Gruzijos valdžia buvo su
sidėjus iš tokių, kurie karei 
iš principo buvo priešingi, 
todėl tikros kariumenės 
Gruzija beveik neturėjo, ir

prikurstė gen. Barrosą pa-Į 
kelti maištą prieš dabartinę 
Meksikos valdžią. Beto, laik
raščiai sako, šitos pelnagro- 
bių kompanijos naktimis ga
benasi Meksikon darbininkų 
š Amerikos, kad tuo budu 
tpsilenkus su imigracijos 
iepartamento inspekcija. 
Tarp meksikiečių ir ameri
kiečių darbininkų laukiama 
lidelių susirėmimų.

Meksikos valdininkai sa
ko, kad viena Amerikos pel- 
lagrobių kompanija, kuri 
uri užgrobus Meksikoje 
laug aliejaus laukų ir kuri 
-ra labai priešinga Meksi
kos valdžiai, dabar slapta 
kurstanti darbininkus prie 
ginkluoto sukilimo, kad su- 
larius pretekstą Amerikos 
ntervencijai ir išsodinimui 
Amerikos kariumenės. To
rio įsitikinimo esanti visa 
Meksikos visuomenė.

Kaikurie atstovai atvirai 
šsireiškė, kad po 4 kovo, 
<uomet republikonai pa- 
ms Amerikos valdžią į savo 
renkas, Tampico ir Tuxpa- 
no aliejaus laukai Meksiko- 
e busią prijungti prie Su
vienytų Valstijų, nes to rei
kalaująs Amerikos aliejaus 
rustas.

Amerikos pelnagrobiai 
■ako, kad revoliucinę agita
ciją prieš Meksikos valdžią 
arą Meksikos socialistai. 
3et Meksikos socialistų par
iją išleido dabar pareiški- 
ną, kad tai yra melas.

Raudonoji armija perėjo 
Kaukazą ir susijungė su 

turkų tautininkais.
Konstantinopolio žinio- kuomet bolševikų armija 

mis, bolševikų kariumenė dabar Gruzijon įsiveržė, tai 
i užėmė visą Gruzijos respub- irespublikos valdžia neturė- 
Į liką ir susisiekė su turkų jo spėkų gintis ir jai prisiė- 
nacionalistais, kurie kariau- jo bėgt£ paliekant Tiflizą 
ja prieš sąjungininkus. Gru- bolševikams, 
zijos respublikos valdžia, -----------
kuri prieš ateisiant sovietų SOVIETAI SIŪLO OLAN- 
kariumenei pabėgo iš Tifli- 
zo, apsistojusi Kutaize, ku
ris stovi prie geležinkelio 
tarp Tiflizo ir Batumo.

Tarp Soči ir Gagri, kurie 
stovi prie Juodųjų Jūrių, 
taipgi jau buvo susirėmimų, 
kas liudija, kad sovietų ka
riumenės tikslas yra juos 
paimti ir eiti ant Batumo. i

Dabar bolševikai organi- STejaus j metaT’bet olandu 
zuoja Juodųjų Jūrių laivy- kompanija turi užtai atsta- 
ną. Du pagalbiniai sovietų ...............
valdžios skraiduoliai bom-

. 
met nuo sausžemio pusės tą . 
miestą apsupa 
raiteliai.

Gruzijos 
Įkurta jau 
valdžia.

Tiflizas 
Kaukazo kalnų pusėj ir yra 
skaitomas ”Rytų Pary
žium.” Trįs bolševikų divizi-| 
jos puolė ant to miesto peri 
užšalusias Armėnijos lygu
mas, kuomet kitos jų spėkos 
perlipo per rytinį kalnų 
grandinį ir įsiveržė Gruzi
jon iš rytų. Konstantinopo
lyje manoma, kad Maskva 
nori pasilaikyti sau Tiflizą 
kaipo papėdę savo veikimui 
Persijoje.

Francužai nusiuntė iš 
Konstantinopolio į Batumą 
savo karišką laivą ”Wal- 
deck-Rousseau.”

Įkurti sovietų valdžią 
Gruzijoj buvę labai lengva. 
Maskvos nusistatymas lin
kui Gruzijos pastaraisiais 
keliais mėnesiais buvo ne
aiškus. Iš pradžių buvo ma
noma, kad Maskva nori lai
kyti šitą respublikėlę kaipo 
neutralį punktą prekybai su 
aliantais. Tečiaus tuo pačiu 
laiku bolševikai siuntė savo 
emisarus Gruzijon ir varė 
tenai agitaciją už įsteigimą 
tarybų valdžios. Vienas žy
miausių tų agitatorių buvęs 
tūlas šiman. Tečiaus perei
tą mėnesį Gruzijos valdžia 
išvijo jį. Taigi santikiai 
tarp Gruzijos ir Maskvos 
valdžios buvo jau įtempti.

Pamato Tiflizui užimti 
davė, matyt, ginčai, kurie 
kilo tarp Gruzijos ir Armė
nijos dėl neutralės zonos 
Barchalono apielinkėj. Ar
mėnija reikalavo, kad iki 14 
vasario Gruzija ištrauktų 
iš tos zonos savo kariume- 
nę. Gruzija atsisakė tatai 
padaryti. Armėnija pasiun- > 
tė keliolika savo kareivių, 
kad išvytų gruzinus spėka. 
Įvyko susirėmimas. Rusijos 
sovietų valdžia tuomet pa
siuntė savo kariumenę pa-

Kaip paskut: lis gyvento
jų sąrašas par< do, Pennsyl- 
vanijoj gyveni i apie 1,000,- 
000 ateivių, kurie nėra priė
mę šios šalies pilietybės 
Taigi, jeigu Wolffo suma
nymas virstų į 
tų vargšų atei 
butų lupama

ĮLEIS TIK 355,000 ATEI
VIŲ AMERIKON.

šešiasdešimts vienu balsu 
prieš du Senatas priėmė 
Dillinghamo biiių ateivyste:' 
aprubežiuoti. 
liaus, per sek: 
Amerikon galf būt įleista 
tiktai 355,000 ateivių.

Dillinghamo kilius priim
ta vieton Johnfco sumany
mo, kurį buvo .priėmęs anda:’ 
žemesnysis kongreso butas 
Johnsono projektas Ieidc 
įvažiuoti Amerikon tiktai 
tiems ateiviams, kurie turi 
čia giminių.

Abudu tuodu biliu dabai 
bus atiduoti tam tikrai kon
ferencijai sutvarkyti. Dill
inghamo biliaus šalininkai 
sako, kad jo bilius yra "ge
resnis” tuo, kad aiškiau ap- 
rubežiuoja ateivystę.

I

Iš RUMUNIJOS 
AMERIKOS BIZNĮ.

į Vokietija pasirodė rimta 
Amerikos konkurentė pris
tatyme Rumunijai lokomo
tyvų ir vagonų. Pernai lo
komotyvus ir vagonus Ru
munijai statė Amerikos fir
mos, o šįmet Rumunijos 
valdžia padarė kontraktą su 
Vokietijos firmomis ant 70 
lokomotyvų ir kelių tūkstan
čių vagonų.

SAKO, VOKIETIJA GALI 
UŽMOKĖTI.

Signor Barnelio, vienas 
Italijos delegatų, buvusių 
tautų lygos konferencijoj 
Ženevoj, dabar savo raporte 
sako, kad įvairiomis statis
tikomis konferencijoj buvę 
išrodyta, jog Vokietijos 
pramonė esanti tokiam ge
ram stovyje, kad Vokietija 
galinti lengvai užmokėti tą 
karės bausmę, kokią sąjun
gininkai yra ant jos uždėję.

KARALIUS PAVOGĖ 
$20,000,000.

Greitu laiku Europoje ke
tina prasidėti įdomi byla. 
Dabartinė Austrijos valdžia 
rengiasi traukti teisman bu
vusį savo karalių Karlą, 
reikalaudama $20,000,000 už 
auksinius daiktus ir deiman
tus, kurie prigulėjo Austri
jos sostui, ir kuriuos jisai 
bėgdamas iš Austrijos pavo
gė ir išgabeno Šveicarijon. 
Austrijos valdžia sako, kad 
šitie turtai priguli valstybei. 
Teismas bus turbut Lauzan- 
noje, Šveicarijoj. Karlas 
norėtų tas brangenybes iš
parduoti, bet niekas neper
ka, nes bijosi, kad paskui 
Austrijos valdžia neatimtų?

AMERIKOJ APSIVOGĖ, 
ANGLIJOJ AREŠTUOTI. 
Liverpoolyje pereitą suba- 

tą tapo areštuotas Leonas 
Borovič su savo žmona, ku
ris New Yorke buvo pada
ręs netikrą čekį ir išgavęs iš 
bankos $40,000. Nors ban
ka jam tą čekį išmokėjo, bet 
pasiuntė paskui jį detekti- 
vus, kad žinojus, kur jį su
rasti, jeigu jo čekis pasiro
dytų negeras. Detektivai 
atsekė paskui jį į Bostoną, 
iš Bostono į Kanadą, o Ka
nadoj jis sėdo ant laivo ir 
išvažiavo Europon. Tuo tar
pu pasirodė, kad jo čekis 
klastuotas. Tuojaus į An
gliją duota žinia, ir kaip tik 
jis lipo iš laivo, tuojaus ji 
tenai paėmė. Ant jo žmonos 
rado apjuostą diržą, į kurį 
buvo sukišta $35,000.
SULAIKĖ INDIJOS VAL

DYTOJO TRAUKINI.
Indijoj revoliucionieriai 

sulaikė Anglijos barono 
Chelmsfordo traukinį, va
žiuojant jam iš Delbi į Kal
kutą. Baronas turėjo grįžti 
į Delbi atgal.

tymu, nuo 
kas metai 

$5,000,000!

lulyg to bi 
tčius metus

DAMS PAKŲ ALIEJŲ.
Iš Hagos pranešama, kad 

užėmus bolševikams Gruzi
ją, Maskvos valdžia pasiūlė 
olandų aliejaus kompanijai 
(Royal Dutch Oil Co.) alie
jaus koncesijų Bakų apielin
kėj (Kaukaze). Maskva lei
džia išgabenti iš Bakų dau
giau kaip 1,000,000 pūdų

DANIJOJ GALI JVYKTI 
BLAIVYBĖ.

Blaivybės šalininkai Da
nijoj įnešė parlamentan įsta
tymo sumanymą, draudžian
tį dirpti ir pardavinėti svai
ginančius gėrimus. Laik
raščiai pranašauja, kad su
manymas gali būt priimtas, 
nes kairieji visi už jį balsuo
sią.

Nori Belgijai atker
šyt.

Buvęs Belgijos užsienio 
reikalų ministeris Hymans 
sako, kad Vokietija esanti 
pasiryžusi Belgijai atkeršy
ti. todėl Belgija turinti būt 
labai atsargi.

Tai vis šovinistų kalbos.

IŠRADO JUDOMUS PA
VEIKSLUS. KĄ GALI 

KALBĖTI.
Iš Stokholmo pranešama, 

kad po 10 metų bandymų, 
švedų inžinierius Sven Ber- 
gieue išradęs mašiną, kuri 
gali rodyt judomus paveiks
lus ir podraug kalbėti.

i

$10,000 Už ŽMOGŽUDĮ.
Parma Village miestelije, 

netoli Clevelando, nežino
mas žmogžudys ar žmogžu
džiai nužudė dvi mokytojas, 
Louisą Wolf ir Mabelę 
Foote. Pavieto valdyba pas
kyrė $10,000 dovanų tam, 
kas išduos piktadarius.

GATVE ĮGRIUVO 
KASYKLON.

Wilkesbarriuose pereitą 
sąvaitę įgriuvo anglių ka- 
syklon didelis plotas statė 
streeto. Kasyklos kompani
ja tuojaus pasiuntė būrį 
darbininkų užpilti duobę.

$50,000,000 ANT NOSIŲ 
TEPIMO.

Ar žinot, už kiek Ameri
kos moteris ištepa per me
tus ”pauderio” ant savo no
sių?

Už $50,000,000!
Pudroms, dažams, perfu- 

mams, deimantams ir kito
kiems niekams Amerikon 
moterįs per 1920 metus iš
eikvojo iš viso apie $500,000,- 
000. Tai yra apie $150,000, 
000 daugiau, negu atsieina 
užlaikymas visos Amerikos 
karės laivyno!

Šitos skaitlinės nėra pra
simanytos, bet paimtos iš 
valdžios raporto, kuris paro
do, kad vien tik mokesčių už 
moterų perkamus dalykus 
pereitais metais buvo užmo
kėta apie $50,000,000. O ka 
dangi mokesčių už tokius 
dalykus ima 10 nuošimčių 
tai aišku, kad tų niekniekii 
buvo išpirkta išviso už 50( 
milionų dolerių! Vienų tik 
miltelių (pauderio) buvo iš 
pirkta už 50 milionų dolerių'

PRIEŠ APSIVEDIMĄ 
EGZAMINUOS.

Oregono valstijos legisla- 
turą (seimas) išleido įstaty
mą, sulyg kurio visi vyrai ii 
merginos, norėdamos išsiim
ti leidimą apsivedimui, turės 
būt pirma daktaro egzami
nuojami. Leidimas bus duo
damas tiktai tiems, kurie 
pasirodys sveiki kunu ir 
protu. ; '

PONZIES ”KO6TUME- 
1IAF TURĖS SUGRĄŽIN

TI "PELNĄ."
Ponzies turtų globėjai pa

skelbė, kad jie teismo keliu 
reikalaus iš visų buvusių 
Ponzies ”kostumerių” su
grąžinti visą "pelną”, nes 
oks "pelnas” buvo Ponzies 
šmokamas iš kitų žmonių 
dėtų pinigų. Todėl visiems, 
oirie tokio ”pelno” yra ga- 
;ę, globėjai pataria sugrą
žinti jį geruoju. Globėjai ke- 
;ina daugiausia persekioti 
žuvusius Ponzies agentus, 
les daugiausia lengvatikių 
žmonių pinigų pasiliko jų 
dšeniuose.

RADO BOMBĄ ANGLJSE.
Portlande tūla Katarina 

le Šamo, pildama j pečių 
inglis pastebėjo tarp anglių 
x>mbą, kuri buvo taip pada
ryta, kad išrodytų kaip ga
balas anglies. Prie bombos 
buvo pritaisytas knatas, o 
jos vidurys buvo užtaisytas 
dinamitu. Matyt, kas nors 
turėdamas piktumą įmetė ją 
i tos moteriškės anglis.

100 ŽMONIŲ NEW YOR
KE NETURI NAMŲ.
300 bedarbių New Yorke 

nuėjo pereitą nedėldienį į 
švento Augustino bažnyčią 
urašytis, kad leistų jiems te
nai pernakvoti, nes jie netu
ri namų. Kunigas atsisakė 

'tuos vargšus įsileisti.
✓

I

1

tyti aliejaus pramonę ant 
---v -------;—,Kaukazo ir pristatyti gele-

barduoja gruzinų Soči, kuo- Cinkeliams reikalingų vago
nų aliejui vežti.

— 
SULAIKĖ 4 ATEIVIUS Iš 

RUSIJOS.
Maine’o valstijoj, Calais 

miestelyje, pereitą sąvaitę 
buvo sulaikyti 4 ateiviai iš 
Rusijos, kurie buvo per Ka
nadą įnėję į Suvienytas 
Valstijas. Kaip pavardės 
rodo, visi keturi turi būt 
žydai. Kanados rubežių jie 
perėjo iš Montrealo pėsti, o 
Dennisvillėj buvo išsipirkę 
geležinkelio tikietus į Bos
toną. Vienas sakėsi turįs 
Philadelphijoj tėvą, o kitas 
Chicagoje uošvį. Valdžia 
turbut deportuos juos visus 
keturis.

bolševikų

sotinėj Tiflize 
laikinoji Tarybų

stovi pietinėje
-

10,000,000 ŽMONIŲ RUSI
JOJ SERGA DRUGIU.
Londono darbininkų or

ganas ”Daily Herald” rašo, 
kad Rusijoj dabartiniu lai
ku 10,000,000 žmonių serga 
drugiu (maleria). Trįs nuo
šimčiai ligonių nuo tos ligos 
miršta.

7 ŽMONES ŽUVO PŪGOJ.
Pereitą nedėldienį per 

Naująją Angliją perėjo to
kia pūga, kokios nuo 1889 
metų da nebuvo buvę. Į 24 
valandas laiko privertė, arti 
dviejų pėdų storio sniego, 
dėl kurio turėjo sustoti 
daug traukinių ir elektra- 
karių. Nuostoliai kol kas da 
neapskaitliuoti, bet kiek su
žinota, tai per tą pūgą apie 
Bostoną žuvo 7 žmonės ir 
vienas žvejų laivas.

UŽSIDARĖ DIDELIS 
BANKAS.

Bankų komisionierius už
darė Bostone Tremont Trust 
Co. Banką, kuris buvo skai
tomas saugiausia ir tvir
čiausia finansinė įstaiga. 
Banko viršininkai sako, kad 
banko uždarymui nebuvo jo
kio pamato, kad komisionie- 
riaus pasielgimas esąs poli
tinė intriga.
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Iresni. Jeigu jie 
jplingi, kaip Anglijos 
Je taipgi išvytų sovietų at

| pasirašyta, tečiaus Lietuvos 
[tiėrikalų spauda neiškenčia 
jjtėšmeižus sovkįtų pasiunti-

I

jiglijos* torai, Apie Sodomą [daug

I L- ■ ■
LIETUVOS DALYKAI 

EINA BLOGYN.
k Pradedant šiuos metus

Liete vos valdžios organas 
:■ "Lfetttva? paskelbė šitokį 

valdžion politikos obalsį: 
”Be Vilniaus Lietuva ne Lie- 

tuvaWjWt» atgauti turi btrt 
> ***t*i» padarytos visos,

ir Sunkiausios pakelti pa-
1 sįaųigos”-
vuiO ,4ąh>r-telegrąmps pra
neša,- kad LieUivųs,valdžia 
jąu sutiko pavesti Vilniaus 
klausimą lebiscitui nus- 
pręrtrFGal 
atstovybės - 
sako: 
^/-PlebiMitas prfirateB.

btošVjjrtpalAA j_________________________
Dalykai gerėja. Reikia rengtis tejas įr politikas ir net geras

Liėtuvdš "diplomatai” ra
mina -' save, kad "dalukai 
garėjg.” - Bet Htiesii^aį - 
Jcii ‘ eina blogyn. - Pavesti 
Viftiaus- klausimą lenkų 

' -plebfeci-
-/įal/tai reiškia beveik a'~ ‘ 
Oį įsižadėti" Vifei; 
KAcFrbe VSnįamf ■'4S8taVa

da skelbė pats Jltoiiniš- 
kės valdžios orgaiftuC*4'- Tai 

čia; tas ”<talvku. gėrė- 
y 2 ? * 

mjienos” apfe' -TSfetu- 
;xes AraddžiA sako-y .dJ 
■:.TL^Jau ' senai buvo numanu.

įthftMgkif»Mo^Cji . . .
Stelbė, kad Li<ūvos sotinėje,' ŠHsIkaTWt--gerai negali. Bet;
"’ Ulliuuje, plebiscito./rtggęifcibu- ~ ,
• kartu ji tiftkėsi su želi-

•Varšfcva. Jeigu Lietiri os^val-: ‘Mki-^feresnei vietai netinka. į despotiška. O despotizmas, ne-, 
'L džja butų bdVusi pasirj’žns att- J

ifcfeįti plebiscitą, tai jokių de-' T&Į.
< rj/bų su lenkais dėl AUniaus
L nebtotų galėję buti.’^* «

'Liėtutoš'x.valdžia priėmė r-rv • r:vi.x » * * . •**

aliantų impėrnilištamš. Ji;!
, pątąikaųia.. jiems, kaįp. įųm- 
? Tikdama; Yad, jpgfjMpažintų 
ją ”de jnre.w " Bet kad jiems.! 
inkus, tai reikėtų 

prijungti p0rieL>Lenki-j 
LjdSįrL’SJS L G V OVLC
-aX ■.b-..,:
-r LIETUVOS LAIKRAš- 
- ? xY»AI KRAŠTUOJA? 
:-.id FAKTOS;-: ;c-b-r. _
': '■; Fereitamė’ ~KėIeivid” nu- .^dąriųsĮų 
gėryje buvom nurodę, IčaiptĮR^ Itusijos- imperijj

;5Wnlškė. "Lįetuva”;Įdasfuo- 
jizinią$> kurią? jf'senfišt>e- 
3$. -iš angį įnęriaščĮųjt;o

Dabar pasirodę* kad ; ki-? 
‘.tas Lietuvos krikščipniū dė- 
c niokratų laikraštis,į ”Lais 

vė” taip pat paduoda riebu 
4ų -dalykų iš , Amerikos, lie
tuviu • • lMkraščį. ? * iPąvyz- 
džmi, norėdamas ap^heišti 

*'6 t Viieišpif <----------’ "■’jb' Bąrl^/Mtąa. klerikalų sąr

it

jau pinigų nsjHėtojai —tai Die
ve apsaugok. Kiekvienas tik ir 
Įieško progos pasipinigauti.; 
Turbut tenai, pas jus Aineriko'

•>

taipgi išvytų sovietų ai- . ,
vą. Nors taika su Rusija ir llOmOFčL
• * —'ąĮL v* A ~ a

lebiscitui 
iš£M

je. visi žmonės tik dėl ytnigą ‘ 
gyvena? Jeigu taip, tai aš ne
suprantu. ko šitie 'biznieriai’ 
važiuoja Lietuvon? Juk čionai 
tuo tarpu tiktai dirbti ir skurs- 
li. reikia, kad kaip nors taip 
brangiai atpirktą Lietuvos Ne
priklausomybę išlaikius. Gau-

» dsgvašMū- yra-didžiausia Lietu- 
ve& sunkenybė, ir amerikonai 
tu gaudagrašių skaitlinę žy
miai padidina- Ypač visokių ju- 
sū bendrovių Įgaliotiniai — tai

■ tikri mekleriai!..;.
"Sutinki amerikoną, tai tik 

; klausyk kai jisai giriasi. Rodo-
si pasaulinis filosofas. Ir kalbė-

iręl^įėtu va," tai nelabai ’šeS

RELEI KOMUNISTŲ 
SUOKALBIO KAUNE. j 
Lietuvos laikraščiai nese-j
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vandenyje yra labai i 
j magnezijos ir sodos 

druskų. Y patybiškas jo j
iiiI

Lietuvos valdžia keičia 
savo politiką.svarumas siekia nuo 1172! 

iki 1227 svarų, kuomet gry
no vandens tokia pat kieky
bė sveria 1000 svarų. Kuo
met atvirose jūrėse druski
nių medžiagų yra apie 3 
nuošimčiai, tai Mirusioj Ju 
roj jų yra apie 26 nuošim
čiai, arba daugiau -kaip 8 
kartus negu okeane. Todėl 
Mirusios Juros vanduo turi 
baisiai sūrų ir atkarų skonį, 
tečiaus maudytis jis yra la
bai sveikas. Kadangi dėl 
daugybės druskos tas van
duo yra labai sunkus, tai 
žmogus negali jame nuskęs
ti, nors ir kažin kaip mėgin
ių.”

Žinoma tamsiam Lietu
vos prabaščiui, kuris apart 
ooterių nieko daugiau neži
no, šitokie dalykai gali išro
dyt tikrais "stebuklais," te
čiaus mokslas išaiškina juos 
naprastais chemijos ir fizi
kos dėsniais.

Apie "Mirusias Jūres” 
vra daug išsimėčiusių lavos 
liekanų, pumikos, sieros ir 
karštų šaltinių, kurie saky
te sako, kad tenai butą kitą 
syk smarkių vulkanų išsi
veržimu. Žemė ir dabar te
nai tankiai dreba.

Bet tame nėra nieko ne- 
oaprasta. Žemės drebėji
mų ir vulkanų yra ir kitur. 
□ karštų šaltinių yra ir A- 
merikoje. Arkansas valsti
joj yra net miestas tuo var
du ” \ _ *
tuviškai reiškia 
šaltiniai.” Tenai yra išviso 
72 šaltiniai, kurių vandens 
karštis Įvairuoja nuo 95 iki 
150 laipsnių F. Yra taip 
pat karštų Šaltinių ant Kau
kazo ir kitose žemės dalįse.

Dvokiantis vanduo taipgi 
nėra jokia naujiena. Kas 
buvo Kemmero maudynėse, 
netoli Rygos, tas žino, kaip 
tenai "smirda” sieriniai 
šaltiniai. Oras tenai taip 
persisunkęs sulfuru, kad Į 
vieną dieną kišeniuose pa
juosta laikrodėliai. ’

Apie "Sodomos Ežerą” ir- 
?i yra tokių šaltinių, ir nuo 
jų paeina tas dvokimas. 
Tamsus ir prietaringi žmo
nės mano, buk dvokimas 
paeinąs iš ežero, kur buvę 
paskandinti ištvirkę mies
tai.

Tai yra tokia pat nesąmo
nė, kaip ir visos pasakos 
apie "stebuklus.”

Stebuklų pasaulyje nie
kad nebuvo ir negali būti. ;

Klausimas:
Gerbiamoji "Keleivio”

Redakcija! Malonėkite man 
per savo laikraštį paaiškinti 
vieną klausimą. Būnant 
man da Lietuvoje musų ku
nigas Masilionis, Garždų 
parapijos klebonas, užsima
nė syki pasivažinėti po svie
tą. Kada jis paskui parva
žiavo iš savo kelionės namo, 
tai užsilipęs pirmą nedėldie- 
nį sakyt pamokslą pasisakė 
buvęs Jeruzolimoj, Turki
joj, kur Kristus yra gimęs 
ir miręs, ir pradėjo pasakot 
apie baisias Dievo korones, 
būtent apie Sodomą Go- 
morą, didžiausi kitą syk 
miestą, ir kaip Dievas tą 
miestą dėl žmonių ištvirki
mo sunaikinęs. Toje vietoje 
dabar esąs didžiausis, juo- 
džiausis ežeras, ir kad van
duo to ežero taip smirdąs, 
jok užlėkęs ant jo koks 
paukštelis kuogreičiusia ne
šasi šalin, o katras nespėja 
nulėkti, tai nudvesia. Pasa
kodamas apie tą baisų So
domos Gomoros likimą mu
sų dvasiškas tėvelis tą syki 
privirkdino daug moterėlių. X

l Taigi aš norėčiau, kad 
"Keleivio” redakcija paaiš
kintų. ar tiesą kunigai kal
bą apie tą Sodomą Gomorą, 
ar ne? Ar toks miestas 
yra kada nors buvęs, ar ne. 
ir ar yra dabar tenai toks 
baisus ežeras, kap tas "du
sių ganytojas” mums pasa
kojo?

Kaip matyti is paskutinių įsai 2eligowski> jau nen- 
Kauno kablegramų, Lietu-! mastau ja, stiprinąs, nujaus

damas, kad jam ateina ga
las. Tatai patvirtina gau
toji kablegrama iš Kauno, 
kuri buvo išsiųsta vasario
12 dieną. Toj kablegramoj 
sakoma:

"Lietuvių Lenkų klausi
mas bus svarstomas Gene- 
vos Konferencijoj vasario 
21 dieną. Lietuvos reika
lus atstovaus Galvanauskis, 
padedant Milašiui ir Kli-' 
mui. Plebescito nustatymui 
komisija, kuri yra dabar 
Varšuvoje, taipgi keliaus 
tenai. Be to, Balutis, Že
maitis ir Jonynas vasario
13 dieną iškeliauja Varšu- ' 
von, kad pasitarus su ta ko
misija, pakol ji da neišva
žiavo (Genevon).

"Lenkų kariuomenės kon
centracija musų visame 
fronte, o ypatingai apie 
Maišogalę ir Turmontą, aiš
kiai yra matoma. Lenkai 
mobilizuoja jaunimą nuo 19 
iki 30 metų Opšoj, Brasla- 
ve, Vidžiuose, Dukštuose, 
Baginiuose ir Valščianuose. 
Lenkai pardavinėja ant li- 
citacijos žemę tų gyventojų, 
kurių vaikai atsisako stoti 
į lenkų kariumenę. Prieš 
tokį elgimąsi Lietuvos val
džia yra pakėlusi griežtą 
protestą.”

Lietuvos Inf. Biuras.

vos užsienio politikoj yra į- 
vykusios šiokios-tokios at
mainos ir galima spėti, jog 
yra jiėškoma naujųjų musų 
politikai takų. Lietuvos 
valdžia yra sutikusi ant 
plebescito, reikalaudama, 
kad butų pirmiausiai pripa
žinta Lietuva de jure, kaipo 
teisėta, nepriklausoma Eu
ropos valstybė; kad šio ple
bescito pravedimui butų su
teiktos lygios teisės agita- 
tacijai, ir kad ten, kur bus 
daromas plebescitas, nebū
tų svetimos kariuomenės.

Kadangi mums svarbiau
siai rupi, kad Želigowskio 
kariuomenė butų prašalin
ta, tai, sutikdami ant ple
bescito, mes kaip ir sutin
kame, kad tasai plebescitas 
butų ir Vilniuje daromas, 
šito sutikimo pasekmėj 
Tautų Sąjungos Komisija 
griežtai pareikalavo, kad 
lenkų valdžia įsakytų Želi- 
gowskiui iš Vilniaus išsi
kraustyti. Lenkų valdžia 
atsisakė tokį reikalavimą 
pildyti, pasiteisindama, jog 
ji tegalinti duoti tik moralę 
pogelbą, tai yra, tik prašyti 
Želigovvskio, o jeigu jis ne
klausys, tai, rods, teliks tik 
vienas išvadas, jog patiems 
lietuviams prisieina Želi- ’ 
gowskį iš Vilniaus iškraus
tyti. Ir tokiam lietuvių 
darbui pati kontrolės komi
sija turėtų jau dabar padė
ti, o ne tą darbą stabdyti, 
kaip ji darė iš pradžios. 
Tai viena gera pusė.

Antra gera pasekmė yra 
tame, jog atsisakydami at
šaukti želigowskį iš terito
rijos, prie kurios lenkai tu-_ 
ri pretenzijų, jie privalo at
sisakyti ir nuo. tolymesnių 
pretenzijų prie Vilniaus, 
jeigu jis butų musų kariuo
menės užimtas.

Bet sutikdama ant ple
bescito ir reikalaudama, 
kad Želigovskio kariume- 
nė butų prašalinta, Lietu
vos valdžia dar nėra prisi
pažinusi, jog ji sutinkanti 
ant plebescito pačiam Vil
niuje. Lietuvos valdžia ne- 
sykį yra skelbusi, jog, sutin
kant su visuomenės nusista
tymu, ji niekados nesutiks 
ant plebescito Vilniuje, kai
po savo sostinėj. Reikia 
spėti, jog tokios nuomonės 
tebesilaiko ir Steigiamojo 
Seimo nariai, kurie jau pir
mame savo pasėdyje yra 
patvirtinę Lietuvos nepri
klausomybės pareiškimo 
formulą, o ten skelbiama 
Lietuvos nepriklausomybė 
su sostine Vilniumi. Vasa
rio 4 dieną buvo svarstomas

nai pranešė, kadkomunistai 
tenai buvb padaYę suokalbį 
nuversti Kaime valdžią. Dėl 
šitų žinių "Naujienos” daro 
tokių išvadų:

• “Hrodfrtad, kad bolševikiški 
gaivate! Lietuvoje narėj o pada
ryti ginkluotą valdžios pervar
tą. Musų skaitytojai žino, kad 
mes anaiptol neginame Lietu
vos valdžios, bet pritarti slap
tiems sąmoksliams prieš val
džią ir ginkluotiems maistams 
mes taip pat negalime. Tokiuo
se sąmoksluose ir maištuose 
nėra'jokios prasmės; jie tiktai 
duoda progos valdžiai aštriau 
persekioti, savo priešus ir de
moralizuoti minias.

"Gera ar negera yra Lietu
vos valdžia, bet ją išrinko žmo
nės. Norint tokią valdžią pra
šalinti. reikia darbuotis, kad 
patys žmonės tatai atljktų. O 
to atsiekti galima, šviečiant ir 
organizuojant juos. Kada pačiu | 
žmonių valia prašalins netiku
sia valdžią, tada bus jiega ge
resnei valdžiai sutverti.

"Jeigu gi valdžią nuvers bu-! 
rys sąmokslininkų, susitarusių 
slapta ir neatsižvelgiant į žmo
nių minias, tai ir naujoji val
džia bus sudaryta, nedalyvau
jant žmonių minioms. Ką gi ji 
tuomet gali gero nuveikti?

"Valdžia neturinti pritarimo

: kritikas. Tai tas Lietuvoje ne
gerai, tai to perdaug, o šito 
permaža. Bet parašė vieną sa- 

ir tuojaus pamatai, kad 
žmogus jokio pamatinio ap- 

*svief5mo neturi. Na. pasakyk 
drauį^ži. ar tinka žmogus ko- 

. ihjeą nors augėlesnei vietai, ku- 
<-.r»f'|įeiį;$avo prigimtoje kalbo- 
J ję<r-n$įjokioje kitoje nemoka 
[vtpisyklįškai parašyti nei vieno 
į-ii>d(ž.io’’’*T,.‘ I

•^as-parodo. kur geriau:
• ^Aetė’fojd5, ’ ar Amerikoje. 
== atvažiuoja žmo-

s&š įš vE?etuvos. užsidedaL M* • J* <" V* • aJ* "• V • I
.. .. .. . “> 
flM^Šfcgbškai jis- nemokai 
netįfef^^t. bet kartais iri 

t 
•k>|ą. pikiuoja žmogus iš j 
-AWrikW- f Imtuvą, i savo į 
'giirtSS kr^tą, tėiiai jis jo* i žmonių miniose, visuomet esti:

• ^fenfMr^am gerai sekasi. 
? $ A. 1 • •• 1 Hot Springs, kas lie- 

"Karšti

Petras Skudas.
Skaitytoją Pastabos.]

. rašyt taisvkiškai'nemo-Į

ijTv Žinomą?' taisykliškai rašy- ! kas. 
Iitttrėftf kiekvienas mokėti. į j?-.j- 
'Tečiaus-' praktiškamegyve-

plebiscitą norėdama. įtikti 
alismtii imrKrtalistirms. o gabumai w patyri-

X! *c>*f

BESIJOS ATSTOVAI PA-

žiūrint ar jisai eina iš viršaus 
ar iš apačios, yra netikęs daly- ■—

Kas neatsitinka
Lietuvoj?

Lietuvoje, kaip ir kitose 
šalyse, kurias valdo buržu
azija su pagelba fanatikų, 
Įvyksta tokių įvykių, apie 

{kuriuos civilizuotas žmogus 
;Pei ne pamislytų.
■Štai, "Naujienos" pers- 
pauzdino- iš Lietuvos laik
raščio žinutę, kurioje sako- 

kad girti piktadariai

Atsakymas:
Visų pirma reikia paste- 

! bėti. kad Sodoma ir Gomora 
'reiškia'ne vieno miesto var- 
!dą, bet dviejų. Ir jeigu ti
kėti biblijos pasakoms, tai 
tenai buvo sunaikinti ne du 
miestai, bet keturi: Sodoma. 
Gomora. Zeboima ir Adma. 
Biblijai tečiaus negalima ti
kėti, nes ji visą pasaulio at
siradimą aiškina išvirkščiai. 
Musų laikų rašytojai ir ty
rinėtojai visai nesutinka 
kat tie miestai tenai butų 
kada nors buvę.

*■

Tiesa, toks ežeras Palesti
noj yra, tik ne toks baisus, 
kaip tas kunigas pasa
kojo. Jis vadinasi "Miru
sia Jura.” Tęčiaus tas da

YlVLTI KRAŠTUOSE.f**r -
; Nežiūrint ką skelbia bur- 
žuazmę_spauda.apie bolševi- 

. kųi^-nusist^ĄTną linkui pa- 
^ąltyQft?kr3Šjji,;Xaiftai rodo, 
Jįad'^antikiai Tarybų
j^espu^įkes- ir nąųjų valstv- 
’ buvu-j__ _____  o----r---------------

.imperijos terito-4Ilguvos parapijoj, (Šakių
•*7^?eiąa-geryn. Beveikiu «ps.)- atvaziavu pas vidų nereisKia. aaa wj vietoj iu- 
y^is.tįis ^Akraščiais sovie-j ūkininką, sumušė jį ir išsi- rėjo būti Sodoma ir Gomo- 

pąjdąją&.,..taij£ąir i .tffsai užmušė. Ilguvos ra> 7_ o_"
pripažino jiems :---jieprigub|$.fcM»nas neleido tą pikta- klonvje ir net pats to 
mybįų.J xįsas tas .valstybėlės į darių "auką palaidot, kapi- vanduo stovi apie 1,2 
Didžioji Tarybų Respublika įnėęe,; pareikšdamas, 1 1 
į’rą^psgųiptus jau save- ats-Lųž^į|į|a£is I 
tariiįrieas’^ceiekia užmezgi- Tas., jb~’"niekumas” buvęs 
jną draugiškų-fjįsĮų^' - ----- ...... ...........x
' Lietuvoje sovietų valdžios tlę

rasciais sovie-

l

.»<v

’ganas ("Laisvė”) sako
~ "Netik Amerikos ’ katalikai 
paskelbė šiai (Vileišio) misijai 

<X toiko^,
raštis 'Vienybė Lietuvninkų,’ 

ųj
darbus.’ ------

,Wihhybė tięttĮvrimkų” 
raidos‘ yilęį|to rtųSijOs

- - ------

"Laisvė,” rašydama apie 
"Keleivio” Bendrovės ren
giamą popieros dirbtuvę 
Lietuvoje, sako, kad darbi- . 
ninkai atims tą dirbtuvę ir 
"Keleivio” Bendrovei paro
dys špygą.

Kadangi "Keleivio” Bend
rovė susideda irgi iš darbi
ninkų, tai kįla klausimas: 
kaip darbininkai galės atim
ti dirbtuvę iš darbininkų?

Bet čia "Laisvė” kalba 
apie kitokios rųšies darbi
ninkus— savo mokinius ko
munistus. Tie sutvėrimai, 
jeigu policijos nebijotų, tai 
viską atimtų iš tų, kurie ne
šoka pagal komunistų norą. 
Tie "Laisvės” mokiniai jau 
dabar pilni neapykantos ir 
pavydo prieš kitaip manan- 

. j darbininkus,; jol ypač 
įptuos, kurie per paypdL

aps. ^atvažiavo pas vieną Į nereiškia, kad toj vietoj tu- 

U!™U-¥’ \ n^X0S ržu Ta vieta guli didelėj 
..1- ................................... > ežere

—r- vauuuv otvii ajrav x,290 pė* 
nėsę,^ pareikšdamas, kad i tfu žemiau, negu Vidurže- 

"‘“s buvęs niekai.! rnės Jnriu pariršius. Senam 
: j Testamente jis yra vadina- 
; mas "Sūriąją Jura” ir "So

domos Ežeru.” ’ Jis yra 46 
mylių ilgio ir plačiausioj sa
vo vietoj turi apie 9 mylias 
pločio. Bet jis nėra "bedu
gnė skradžia,” kaip tūli ku
nigai pasakoja; giliausioj jc 
vietoj yra apie 1,300 pėdų 
vandens, o pietiniam jo gale 
—vos 312 pėdų.

Kadangi jokio išėjime 
vandeniui iš tos klonies nė
ra, o tenai įteka didžioji Pa
lestinos upė Jordanas ir 
daug mažesnių srautų, tai 
savaimi suprantama, • kad 
tenai turi būt ežeras.

Kaip jūrėse, taip ir dide
liuose ežeruose, iš kurių nė
ra jokio išėjimo, vanduo pa
prastai būna sūrūs. Drus
kos tenai prineša upės-upe- 
liai, kurie bėgdami kalnais 
ir pakalnėm semia ją iš že
mės ir tirpina iš uolų. Van
duo subėgęs į kokį ežerą ar 
jūres vėl išgaruoja, bet 
druska jau pasilieka. Todėl 
ir šitam ežere, arba "Miru
sioj Juroj," vanduo yra sū
rūs. Kadangi Palestina kal
nuota šalis, upeliai tenai 
graužia sau vagas per viso
kias uolas, tai jie prineša 
netik valgomos druskos, bet 
ir daugybę kitokių minera- i 
hj. "Everybody’s Encyclo- ' 
pedia” sako: Mirusios Ju-!

buvęs niekai, ‘mes Jūrių paviršius. Senam 
kūmas’ buvęs Tactomanta -Jie vadina-

:amė,dkfl

diškFBdidioti »Wvu yra:pasiirtas Aksel-bš£^4-‘ 
Medkahi a$r- ■ finiandijoj. Ker-pžmutėĮ
”) sakof ’ . Gąriec-
rikos katalikai "Tį įjĮ^eyas. -4ę

kad jis nebalsavo už 
•įoiiių "demokratų"

padavėjas todėl 
"...kur tokius 

<feti, kada jie nu- 
' jū"y*8 la1t)ai daug, 

įiįų jLįšntuĖa "Juosta” prane- .iitė&ąnčius rinkimus

;. taįp bus, tai nėra
.ąįę|pi^ęs.f Lietuvos darbi- 
nįnR^. padarys su klero-so-

fCJ 
p! - delį triūsą turą susitaupęskfe- 
liatą centų. , r ®

Patys koĮpunistai dirbti 
tingi, tik laultį^ kad kiti kį-‘ 
nors pagamintų^ o tuomet 
jau jie atimsią. Jie savol lai
ką praleidžia prie munšaino 
ir kazyrų ir svajoja apie 
"Keleivio” turtą. Nesvajo- 

___________________ ,‘kit, vyručiai, "Keleivio” 
užrubežio*politikos nusista- Bendrovės turtas jums ne- 
tymas ir jis buvo užgirtas klius!

LIETUVOS ATSTOVY
BĖS AMERIKOJE PRA

NEŠIMAS.
Delei Paskolos Stočių atsto

vų suvažiavimo.
Vasario 23 dieną buvo 

šaukiamas visų Lietuvos 
Paskolos stočių atstovų su
važiavimas, kaip tat buvo 
patarta tam tikro paskolos 
stočių darbuotojų susirin
kimo. Tečiaus šis suvažia
vimas priseina atidėti toles
niam laikui. Ikisiol iš Lie
tuvos nėra žinių, ar Steigia
mas Seimas yra jau svars
tęs ir aptaręs antrosios 
Lietuvos Valstybės Gynimu 
paskolos dėsnius, ir lygiai 
nėra žinių, ar bus prisiųsti 
kokie Lietuvos Valžios įga
liotiniai šiai antrai paskolai 
vykinti.

Kad davus ganėtinai lai
ko prie šios antrosios pas
kolos prisiruošti ir kad iki 
paties suvažiavimo susilau
kus ir Steigiamojo Seimo 
nutarimo ir gal atvykimo 
valdžios įgaliotinių tai pas
kolai vykinti, jeigu tokie 
butų pasiųsti, minėtasis vi
sų Lietuvos Paskolos sto
čių suvažiavimas atideda
mas yra po Velykų, ir yra 
šaukiamas New Yorke ko
vo 80 dieną.
Apie vietą paties suvažiavi
mo ir jo dienotvarkę bus 
paskelbta paskiaus.

< pasirašo)

I

Soho Bedievis.1
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J. Vileišis.
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Tūlas Kom-istas Komra- 
” Laisvės”

‘ 'Ir? bižnierin grupėm.
A-UĮ.v -.r.;,: A

'rimą į - paryažiu6.įaaa^us 
amerikiečius. Grifrcli: * ]

.^af° A-jįtvaapvąsį kaip ir dauge-. bažnyčia*^ duris, 
merikos- lietuviai grįžę Lietu-

>. von. Atvirai pasakius^-n^<okį^
4». ^©ar butų pusė bėdoj?, jei

LK'’ - Li ’ -1..Įjįinauia , Amerikos TięCuvĮūis)-.
s

Si
o

tikras :. melas.-
-

. autęnus pasakoja, kaip gu-, * į* f vi»zw!iji’>^anaikin<

vietas užimti tuika

y-O'

fleišio) mitrai >?I"Į^Vr£O

•ga šitdkiiįTpąąišld.nimų:. . įar daugiau, 
otriai kritikuoja josin bus.

MUMsąi paaarys su Kiero-so- vTs ^^Hcial-liaudininkais taip, kaip 
, įEstonijoj -yrą labai svarbi, -- - -
kadangi Ėštonija j'ra vyriau- 

.vjĮškėlįš,-Rusija
* kjfsįfšjaRijų. šį 'uzš'iėriii^L. io-

jie padarė su Smetonos 
Velderparo partija, pirmuo
se‘rinkimuose.
"•'lA^tovoS^-darbininkai ne- 

Įšt-tų klebonų 
Engi Lietuvo-

1 užsitikėjimo balsavimu. Jei
gu Lietuvos valdžia butų 
tos nuomonės, kad reikia 
sutikti ant plebescito Vil-das stenauja iš 
niuje, tai tokio užgirimo; pašiūrės: ”Ne ir ne, ponas 
nuo Steigiamojo Seimo ne-1 Grigaiti, kriaučių unija ne
būtų susilaukusi, o be to ir veda jokių derybų su kom- 
patsai Ministerių Kabinę- panais ir su jais nesitaiko.” 
tas, sykį pareiškęs, jog jis i Aš galiu patvirtinti, jog 
niekuomet nesutiksiąs ant tai tiesa. Pas lietuvius kriau 
plebescito Vilniuje, negalė-, čius visas .derybas veda Mo
tų toliau pasilikti prie vai-. ckaitis, o Mockaitis tai juk 
dymo vairo ir varyti poli- nėra kriaučių unija, 
tikį, prieš kurią jis yra iš- ■ --------------
sitaręs. j Sapnuotojai pasitenkina

Delei visų šių priežasčių Olševskio laidos sapninin- 
reikia spėti, jog Lietuvos ku, o klejotojai pasitenkina 
valdžia ir dabar nėra dar Norwoodo laidos klajūnu 
sutikusi ant plebescito Vii- kriaučium. Mat, ne žmo- 
nuije, o tik ant plebescito, nės taikosi prie aplinkybių, 
kurio pamatai buvo pir- bet aplinkybės prie žmonių, 
miaus pareikšti. ------------

Duodama savo sutikimą I Aš maniau, kad tiktai pas 
bendroj formoj ant plebes- mus kom-istai vagia balsus 
eito, Lietuvos valdžia iš nau- pašelpinių dr-jų rinkimuo- 
o pastatė ir patį Želigows- se, bet pasirodo, kad jie taip 
no buvimą Vilniuje, kaipo daro ir Norwoode, ir Bos- 
maištininko ar vilko būvi- tone ir kitur. Ir žmonės 

ną. Atsisakius lenkams jį da sako, kad kom-istai į 
iškraustyti, prisieina Tautų balsavimus netiki! Jei ne- 
Sąjungos Tarybai vėl svars
tyti tasai klausimas, o pat-

.zij. . ..Kyoimais centrais. iąigi? svąr-

. - . . ’ J1*3 šavo
! t kšpft¥ė^,j kurias Romos "ci- 

.. Jvilizačija”-panaikino tik dėl 
mt sutartį su stambiom fi-.,6 atidarė bend- 

1 ras taidd^mo vietas, ; pas 
-->si, tHI Ll€tU” 

Jjg ki^cdąbęrtinės. .; Rusijos vos - difrbittinkų užduotis 
*' senąsias ka- 

riamų ir laidot 
'tėnaf 
prabaątėliai ims 

‘ i nedė-

^ij4b«ifttųc yra jtyrias. - Jasai į yra atnamint 
_T. gyyepęs Angįijej,tMhęš^< riįi

. IUįp vąl- savo gimini t
^gįaįį h^ftevikaį- buvo pasky-, 

;Y^ju 
femdfipe. Bęt Ąnfffeįosu vąL

I-V • • •• V v ,pfeįb va#m»Ti§vijp^aą pJp-įMlifT! 
agjtaęi

BeatsižvelgafamL ^jie ta^r Reikią pąsakytį, kad Lie 
tinka, ar nė. O tu vos atžagareiviai irgi ne-

nnus

Jie.ne- 
“rwnes ant 

bęt ateis 
ad užtik- 
V ’e ■ ' ' ■

vis Mylėtojas.
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BROOKLYN, N. Y. jkretorius ir 7 pildančio ko- 
Brooklvnn kriaučtam^ ir vi- miteto nariai M yra 12) bu- 

siinmpnpi ikomunistai. Ant masiniųsuomenei pasiskaityti. !susirinkimų neatbūtinai i£ 
Šiuomi pranešu Brookly- rinkt savo pirmininką, kū

no kriaučiams ir visuome- iis turi vesti susirinkimą 
nei, kaip Brooklyno komuni-'pagal iškalno priduotą jam 
štai darbuojasi tarpe kriau-' pieną. Atidarius diskusijas 
čių ir iš kurio galo jie pra-,svarbesniuose klausimuose 
dėjo griauti kapitalizmą. Aš duot vieną arba du balsu 
pats neapsiimu spręsti, ar priešingai pusei, o kitus Vi
tas jų darbas yra darbinin- sus saviems, kurių - vardai 
kams naudingas ar ne, vien būna iškalno pirmininkui 
tik aprašysiu jų veikimą ir. priduoti, kaipo užsiregist- 
apie tai lai sprendžia patys ravusių kalbėti, 
kriaučiai ir visuomenė.

Kadangi pabaigoje 1919 
metų kriaučių uždarbis pu
sėtinai pakilo, tad esantis 
kriaučių delegatas J. Be
kampis pradėjo kviesti prie 
kriaučių iš visos apielinkės 
ištikimus sau komunistus ir 
aprūpino juos darbais. Se
nieji Bekampio draugai, 
matydami, kad Bekampis 
pradėjo varyti "overkotų 
politiką," pradėjo nuo jo ša
lintis. Kadangi naujieji jo 
"frentai" tuokart dar ne
mokėjo gerai kovoti, tai Be
kampis turėjo paimt trijų 
mėnesių "vikeišiną."

Būdamas ant "vikeišino" 
Bekampis pradėjo §avo nau
jus "frentus" mokint, kaip 
reikia kovoti. Pirmiausia jis 
nutarė užkariaut komunistų 
kuopą. Kadangi tuo laiku 
komunistų kuopa jau nega
lėjo viešai laikyti savo susi
rinkimų, tai reikėjo tik į 
grupių organizatorių vietas 
ikišti savo "frentus." Tas 
Bekampiui pavyko labai 
lengvai. Naujieji komunistų 
organizatoriai nutarė ant 
žut-but išteisint kriaučių 
delegatą Bekampį, nes tas, 
mat, reikalinga komunizmo 
labui. Susivedė į susirinki
mą visus Brooklyno saliunų 
girtuoklius, jie Bekampį iš
teisino. Bet tas išteisinimas 
komunistų kuopai atsiėjo 
118 dolerių. Nesant tuom 
laiku kuopos kasoje tokios 
sumos pinigų, kuopos orga
nizatorius A. Jankauskas 
sumanė surengti Glendale 
giraitėje .kuopos išvažiavi
mą. prisidengiant "Kanklių 
Orkestros" vardu. Tame iš
važiavime buvo renkamos 
aukos neva skleidimui "re
voliucinės propagandos" 
Lietuvoje. Sukolektuota 90 
doleriu. Pasirodė, kad šitos 
sukolektuotos sumos dar ne
užtenka padengimui .Be
kampio išteisinimo lėšų, to
dėl pirmininkas net verkda
mas prašė publikos aukauti 
dar antru kartu, nes esą "la
bai reikalingi Lietuvoje pi
nigai". Antroje kolektoj su
rinkta dar 34 dol., taigi išvi
so jau pasidarė net 124 dol., 
kuriais ir uždengė visas Be
kampio išteisinimo lėšas.

Antras komunistų organi
zatorių nutarimas buvo už
kariauti abudu lietuvių 
kriaučių skyrių — 54 ir 58. 
Kad atsiekus savo tikslą, jie 
uždėjo ant priklausančių 
prie komunistų kuopos 
kriaučių šitokią discipliną: 
kiekvienas komunistas 
kriaučius privalo lankytis Į 
kiekvieną kriaučių susirin
kimą ir remti visus kuopos 
organizatorių užmanymus. 
Kiekvienas komunistas 
kriaučius susirinkimuose 
privalo sekti taip vadinamus 
komunistų žvalgus: ką žval
gai remia, už ką agituoja, 
kokią poziciją laiko, ką sta
to į kandidatus, tai visi na
riai turi tą remti ir už tą 
agituoti. Jeigu negalima bu
tų su agitacija laimėti, tai 
tuomet reikalinga triukšmą 
kelti: rėkti, neduoti priešin
gai pusei kalbėti, kelti ler- 
iną, kad iširtų susirinkimas. 
Pirmiausia jie nutarė neko- 
munistus viršininkus pakei
sti komunistais. Neatbūti
nai reikalinga stengtis, kad 
pirmininkas, vice-pirminin- 
kas, delegatas, protokolų se-

i Šitaip komunistam susior- 
jganizavus pasisekė užvaldy
ti abudu lietuvių kriaučių 
skyrių.

Trečias komunistų nu
tarimas yra: užkariauti vi
są Amalgameitų uniją, tai 
-yra, pastatyti Į jos viršūnes 
savuosius žmones, nes tas 
yra labai reikalinga komu
nizmo labui. Prie šito tikslo 
reikia dėti visas pastangas, 
nors jo' atsiekimaš ir labai 
brangiai atsieitų.

Užkariavimui unijos cent
ro, nutarta pirmiausia 
griebtis šių priemonių:

a) Varyti agitaciją prieš 
dabartinius unijos viršinin
kus žodžiu ir raštu: susirin
kimuose, prakalbose, laik
raščiuose ir lapeliais, nuro- 
dinėjant jų nepasisekimus 
kovoje su darbdaviais.

b) Jeigu agitacija negel
bėtų, tai reikia pasistengti, 
kadmis streikas butų pralai
mėtas ir už pralaimėjimą vi
są bėdą suverst ant unijos 
viršininkų.

Kad viršuj paminėtoms 
kovos priemonėms niekas 
neužkenktų, reikia daboti, 
kad streiko vedimo komite
te butų didžiuma komunis
tų. Jeigu kitų tautų streiko 
komitetai neitų su mumis, 
tai reikia pradėti su jais ko
vą, kurstant lietuvius kriau
čius prieš anų tautų kriau
čius.

Gruodžio 17 d. po kriau
čių mitingo buvo atidarytos 
diskusijos temoj: kas geres
nis—komunizmas ar I.W.W. 
Laike tų diskusijų komunis
tai pakėlė lermą ir sumušė 
vieną aidoblistą. 20 gruo
džio,' pasiremdami tomis 
diskusijomis, jie norėjo nu
bausti visus Bekampio prie
šus. Bet kriaučiai, supratę 
kame dalykas, apleido sve
tainę. palikdami' vieniems 
komunistams laikyti mitin
gą.

Paskutinių dienų streiko 
nuotikiai aiškiai parodo, 
kad ištikruju komunistai ve
da prie to, kad šis streikas 
butu pralaimėtas.

Tai šitaip komunistai 
darbuojas Brooklyno kriau
čių tarpe. Naudą ar nenau
dą tasai ju darbas neša dar
bininkams, lai sprendžia 
kriaučiai ir visuomenė.

Gaidys.

ELIZABETH, N. J.
Komunistai neįsileidžia 

"Laisvės" agento.
Pliuškių Kliubas (taip čia 

vadinasi komunistų kuopa) 
turėjo 7 vasario mitingą, į 
kurį atėjo ir Jonas Plun- 
gis, vienas "Laisvės agentų. 
Nors tas žmogus iš komu
nistų tarpo jau išmesta, 
tečiaus prašė, kad ir jam 
duotų balsą. Taigi kilo 
klausimas, ar duoti jam 
balsas, ar ne. Nubalsuota, 
kad Jonas Plungis, "Lais
vės" ageritas, balso komu
nistų mitinge negali turėti.. 
Krasauckutis užsistojo už 
Plungį ir ėmė verkti, kad 
priimtų ji atgal į narius. 
Bet nieko negelbėjo. Plun- 
gis prašalintas ir balso ne
gali gauti.

Tai, prie ko priėjo— net 
Pliuškių Kliubas "Laisvės" 
agentų neįsileidžia! Bet 
"Laisvė" apie tai tyli, tar
tum liežiuvj butu nurijus!

... S- Poeta

WAUKEGAN, ILU 
Koncertas.

ba, virpa, ir vos kvapą at
gavus šiaip-taip pradėjo sa
kyti dialiogą ("Motina ir

Sausio 30 d. čia buvo su- duktė"). Na, jau nuo tokio 
rengtas Lietuvių Liuosybės* sakymo, tai apsaugok Kris- 
Choro koncertas. Įžangos i tau su Magdalena. Ta mer- 
tiketai buvo po $1, 75 ir 50 gaitė kraiposi, mėtosi, kva- 
centų, bet kadangi buvo po pritrukdama, ir taip be
skelbiama, jog programas sikankydama apie į penkia: 
busiąs labai turtingas ir minutas sakymą užbaigė, 
kad visas pelnas nuo kon- i 6. Laisvės choras iš Chi 
verto eisiąs kalinių naudai, į vagos, po vadovyste A. K ve 
tai publikos prisirinko gana dai o, sudainavo ketetą lietu 
daug. Tečiaus rengėjai pub-Į viškų dainelių— labai malo 
liką apgavo, nes ką plaka- niai. Choras gana skaitlin 
tuose žadėjo, to koncerte gas ir išlavintas, publika ne 
nebuvo. Buvo skelbiama, galėjo atsigerėti juomi. Da 
kad koncerte dalyvausianti nėra poros metu kaip susi-

__ — __. ♦ _ j| _ • A__ t x — — • v c • / i

kių Amerikoje, K. Menke- 
liuniutė iš Brooklyno."— 
■Jos visai nebuvo. Buvo sa
kyta, kad dainuosiąs vietos 
vyrų choras, bet nedainavo. 
Buvo sakyta, kad dainuo
siąs solistas Čepaitis ir daly
vausianti "garbingiausia 
Chicagos apielinkėj dekla- 
matorka" Čeplinskiutė — 
bet ir tų nebuvo.

Vakaro vedėjas paaiškino 
publikai kokiu tikslu kon
certas rengiamas, ir prasi
dėjo programo pildymas.

1. Orkestrą sugrojo mar
šą —neblogiausia.

2. Komunistų vyrų choras 
iš Chicagos J. Katiliaus va
dovaujamas sudainavo tris 
daineles, bet negeriausia. 
Publika tikėjosi, kad komu
nistų choras gali garsiai 
rėkti, bet pasirodė visai kas 
kita.

3. Ivan Ivanovič sudaina-; 
vo keletą satyriškų dainelių, i 
pats sau pritardamas antį 
gitaro. Jisai dainavo kaip1 
tikras juokdarys, nuduoda
mas. tikrai rusiškus tipus. 
Dainavo lietuviškai ir rusiš
kai. Publika buvo, dideliai 
patenkinta.

4. Dainavo duetą Jaseliu-
niutės, abi seseris. Dainavo 
labai silpnai, blogiau ir ne
galima. Tokios dainininkės 
suerzina publiką, sukelia ne-j sulošti jį viena savaite anks- 
ramumą ir pažemina kitus, čiau, kad tuomi užkenkus 
jrograme dalyvaujančius j Varpo Draugijai. Vienok 

veikėjus. i jie tą veikalą sulošė daug
5. V. Mikolaičiutė, satyri-j prasčiau, negu varpiečiai 

<ė (taip plakatuose buvo ; ir publikos pas juos atsilan- 
garsinta) išėjo visa parau-' kė daug mažiau. Norėda- 
donavusi, nusigandus, dre-imi pakenkti kitiems, paken-

rengtas Lietuvių Liuosybės-

kė patys sau. Iš visų jų ak
torių vien tik Mageliona lo
šė gerai, o kiti neturi sce
noje jokių gabumų.

Darbininkas.

viena iš garsiausių dainin- tvėrė, o jau komunistų cho
rą toli pralenkė. Koncerte 
pabaigoje vedėjas pranešė 
jog vietinis Liuosybės cho
ras nedainuos, nes choristai 
apsirgę... Potam sako, dabai 
bus kolekta dėl kankinių, ii 
sakp publikai, kas neprijau- 
čiate, tai neduokite. Tuojau 

į publika pakilus ir pradėję 
eiti laukan, tad ir nesužino 

į jau, ar kiek surinko tos ko 
lektos, ar ne. Girdėjau išei 

• nant žmonės šnekučiavo 
"Likome apgauti su progra 
mu, tai gali apgauti ir si 
aukomis." Ir publika išsis 
kirstė. Chicagos Choristas

NEVV BRITAIN, CONN. 
Į "Graži Mageliona" du kartu 

scenoj.
6 d. vasario Varpo Dailė. 

Draugija statė scenoj vei 
kalą "Grąži Mageliona.’ 

i Perstatyta pusėtinai gerai 
i nors buvo ir mažų klaidų 
{Publikos atsilankė apie 400 
■ Visa bėda, kad publikoje bu 
vo stoka ramumo. Ateityje 
reikėtų pastatyt specialiu.- 
tvarkos idabotojus ant vir 
šaus tarpe vaikų.

30 d. sausio komunistai 
pasivadinę Vilijos Dailės
Draugija, irgi lošė tą pati i 
veikalą. Jie tyčia paėmė tą ‘
patį veikalą ir pasiskubino

CAMBRIDGE, MASS. 
Koncertas.

Per ilgus laikus musų ko- 
onijoj gyvavo Laisvės cho- 
as, vedamas draugo B. A. 
Simanavičiaus. Savo puikiu 
udainavimu Laisvės choras 
agarsėjo ne tik Cambridge 
ije, bet ir apielinkėse. Bet 
Iraugui Simanavičiui aplei- 
lus Cambridge’ių ir iškilus 
progresyvės visuomenės 
carpe nesutikimams, Lais
tės choras nustojo gyvavęs.

Musų komunistai, pasi
naudodami ta proga, suor
ganizavo tuo pačiu vardu 
:horą, kuris ant 12 d. vasa
lo jau buvo parengęs kon
certą. žmonės, pilni žingei- 
lumo, ėjo pasiklausyti to 
•horo dainų.
Prasidėjus programui pir

mausią sudainavo jaunų 
nergaičių kvartetas, veda
mas Kleofos Morkiutės iš 
\awrence, Mass. K. Morkiu- 
ė buvo pasižymėjusi Camb- 
‘idge’uj vaikų choro vedimu 
r kitais gerai^ darbais. Vie- 
os lietuviai nuo pat Mor- 
ciutės išvažiavimo i Law- 
•ence, Mass. visuomet kalba, 
:ad jie neteko Įžymiausios 
ietuvaitės šioj kolonijoj.

Toliaus sekė jaunų mer
gaičių šokiai ir buvo persta- 
vtas trijų aktų gyvenimo 
vaizdelis "Katriutės Ginta
rai.” Kai kurie aktoriai lošė 
pusėtinai gerai (tik. žinoma, 
>.e komunistai).

Galų gale pasirodė ir cho- 
as. Priešakyje sustojo sto- 
os progresistės, kurių tar

ne buvo Įmaišytas vienas ki- 
as vaikas, žmonės pašnab- 

j ždomis kalba: "Iš tokių ku- 
‘ bilų gali būti ir balso nema
žai." Bet kur tau.’ Apsirik
ta! Musų progresistės (Ju
kelio pasekėjos) tiktai 
"triksuoti" yra gerai išsila
vinusios, o ne dainuoti. Rei
kia pasakyti, kad šis choras 
savo dainavimu tik teršia 
buvusio Laisvės choro var
dą. Ten Buvęs.
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LIETUVEI ŠEIMININKEI
~ " i

Paklauskite bile vienos moters, kuri vartoja; Mazda, apie nepa
prastai puikias pasekmes, kurios yra gaunamos vii ijne su šituo aliejum. 
Paklauskite jos, koki skirtumą ji randa tarpe Mazolos ir kitų aliejų arba 
riebalų, kuriuos ji yra vartojusi. Paklauskite jos, ar ji nepatėmijo pa
stebėtinų pagerinimų savo virime nuo to laiko, kaip ji pradėjo vartoti 
Mazda.

■ Ji pasakys ir užtikrins jums, jogei kepimui ir virimui Mazda yra 
lygi sviestui ir yra geresnė už taukus ir kitus riebalus.

Mazola yra labai ekonomiškas aliejus. Jijs galite kepti žuvį, 
bulves arba cibulius ir po to likusį aliejų įm iRošus vėl galima vartoti 
kitokių dalykų kepimui ir virimui. Tas yra galima daryti 
Mazda niekados nepermaino savo kvapsnio nuo tu daiktų, 
jame kepami. '

Jeigu jūsų šeimyna myli salotas. Mazola yr: 
Ji yra tiek pat gera, kaip ir olive aliejus, tik d; 
Mazola yra liuosa nuo įvežimo nn:Lu.

„Mazola parsiduoda po pusę kvortos, kvortą, 
galiono ir galioną mienos blėšinėse. 
Jums nereikia laikyti jos ant ledo, 
kadangi ji nepersimaino atsižvel
giant į temperatūrą.

UŽTIKRINAME:
Jcigu jus nebusite pilnai užga

nėdinti gerumu ir e’-.cnoniiškumu 
Mazolos, tai juc-t kr 
nugrrlins jums pinigus.

CORN PRODLCTS REFININ’G COMPANY.
17 Battery Place. New Yark.

todėl, kad 
kurie yra

geriausia
ig pigesnė, kadangi

prieprova.

BROOKLYN. N. Y. 
Atidarė akis.

Jau nuo senai kai kurie 
Brooklyno siuvėjai sakyda
vo, kad Mockaitis su bosais 
bičiuliuojasi ir ima kyšius.

Bet kuomet šitaip kas pa
sakydavo, tai komunistai su 
"Laisve" priešakyje sakyda
vo: prirodykit, kiek jisai ga
vo, kurioje vietoje ir tt. Ži
noma, prirodymas yra sun
kus, bet jeigu jie butų tikrai 
to norėję, veikiausia tas bu
tų buvę prirodyta; bet jiems 
rūpėjo išteisinti Mockaitį, 
kad jis ir vėl galėtų nešti 
jiems overkotus.

Dabar iškilo naujas daly
kas, kuris kiekvienam, nors 
ir mažai protaujančiam, du
ria į akis.

Dalykas dėjosi šitaip: 
Pradėjus kriaučių darbams 
mažėti, du stambesnieji lie
tuviški kontraktoriai Ber- 
žietis ir Kaupas, — uždarė 
savo dirbtuves ir paliko dar
bininkus be darbo. Dabar, 
kada pradėjo atsirasti dar
bo, Reržietis atidarė savo 
dirbtuvę ir atėjęs ant kriau
čių pildomosios tarybos po
sėdžio užreiškė, kad jisai 
atidarąs dirbtuvę kaipo nau
jas kontraktorius ir rinksiąs 
darbininkus, kokius jisai 
nprės. O jeigu ims koki savo 
senųjų darbininkų, tai algą 
derėsis kaipo su nauju. Moc- 
kaičiui už tai paagitavus, 
pildomoji taryba, kuri da
bar susideda iš jo pakalikų, 
nutarė Beržiečiui suteikti 
tą privilegiją. Bet visgi tuo 
Mockaitis dar neužsitikėjo 
ir nepaprastam kriaučių
susirinkime pranešė apie tai 
ir pats apie valandą laiko 
agitavo už tai. ir paskui ne
duodamas kitiems išsikal
bėti, nubalsavo pagal savo 
norą.

Po tam jau Mockaitis ma
nė, kad bus viskas gerai. Bet 
kriaučiai tuojaus pasijuto 
?są apvilti Mockaičio ir Ber
žiečio, ir ant rytojaus strei- 
kierių susirinkime jau kilo 
lermas, bet Mockaitis su sa
vo klapčiukais— Jankausku 
ir Jokuboniu— vis įsikabinę 
laikosi, kad neiškelti šito 
klausimo. Darbininkai, ma
tydami tą biaurią politiką, 
dar daugiau įsikarščiavo ir 
iau vienas po kitam strei- 
kierių susirinkimai iširo. 
Tuomet Mockaitis su savo 
klika matydamas, kad jau 
gero nebus, susiorganizuoja 
visus žiopliausius ir švep- 
liausius komunistus, ir su
šaukia 11 d. vasario nepap
rastą kriaučių susirinkimą, 
apkalbėjimui Beržiečio dirb
tuvės. Susirinkimui prasidė
jus, tuojaus apsireiškė su
organizuotos klikos vaisiai: 
balsavimų skaityti tuojaus 
perstato savuosius, tvarkos 
vedėją taip pat. Juos išren
ka apie 20 ypatų rankas pa
keliant— didžiuma nebal
suoja— svetainėje ūžia.

Pradėjus apie Beržiečio 
dirbtuvę svarstyti, visa eilė 
kalbėtojų kalba, kad čia yra 
kas nors nepaprasto. Ir rei
kalaujama sustabdyti .Ber
žiečiui galę rinktis darbi
ninkus, o grąžinti jo senuo
sius darbininkus, arba siųsti 
iš bedarbių listo. Komunis
tai kiekvienas atsistojęs 
agituoja, kad duot Beržie
čiui privilegiją rinktis dar
bininkus. Susirinkime ler
mas. ^fockaitis kalba ramin
damas, ir toliau savo kalbo
je agituoja už BeržietĮ. Pa
galios, neturėdamas argu
mentų, ima plūsti tuos žmo
nes. kurie kalbėjo prieš Ber
žiečio ir Mockaičio norus. 
Tuomet žmonės ėmė rėkti, 
ir pasodino Mockaitį. Pasė
dėjęs kelias minutas, jisai 
vėl pradėjo kalbėti; minia 
vėl jį pasodino. Lermas di
džiausias. Matydamas, kad 
nevyksta taip, kaip jo buvo

užsukta, Mockaitis pradėjo 
prašyti balso. Minia sutei
kia balsą su perspėjimu, kad 
neužkabintų ypatų. Tuomet 
Mockaitis, neturėdamas ką 
kalbėti,- tuojaus sustojo.

Diskusijas uždaro— eina 
prie Įnešimų. Įnešama, kad 
palikt kaip pirma buvo, t. y. 
duoti rinktis Beržiečiui dar
bininkus. Antras įnešimas: 
siųsti darbininkus iš bedar
bių listo. Pradėjus balsuoti, 
pasirodė didelė didžiuma už 
antrą Įnešimą. Bet balsų 
skaitytojai ėmė balsus vogti 
—susirinkime iškilo dar di
desnis lermas. Tris kartus 
buvo balsuota ir neprieita 
prie jokio rezultato. Tuomet 
minia, rėkdama visokiais * 
žodžiais ant Mockaičio, išsi
skirstė.

Kas bus su šiuo klausimu 
toliau —nežinia. Bet reikia 
pasakyti, kad iki šis klausi
mas bus užbaigtas, tai Ber- 
žietis darbininkus bus jau 
susirinkęs, nes Mockaitis su 
komunistėliais stengiasi tą 
klausimą vilkinti.

Dabar siuvėjai sako, kad 
Beržietis, kaipo turtingiau
sias Brooklyno lietuvių siu
vimo kontraktorius, auka
vęs daug pinigų Į "Laisvės" 
fondą, tai užtai komunistai 
už jį stoja. Kiti sako, kad jis 
davė Mockaičiui daug pini
gų. Gali būti, nes tie žmonės 
uždyką nedirbs tiek daug 
dėl jo. Bet aš pasakysiu, 
kiek aš žinau, tai Mockaičio 
su Beržiečiu santikiai ir pir
miau buvo gana geri. 1919 
metais, kuomet Beržietis 
kėlė bizni iš senosios vietos, 
ir didino biznį, tuomet man 
pats Mockaitis sakė, kad . 
■am Beržietis duoda $500, 
kad jis padėtų jam bizni ge
rai sutaisyti.

Toliaus vėl. kuomet Moc
kaičio moteris apsirgo "ne- 
tyčios" liga, tai Beržietis 1 
d. lapkričio, 1919 m. vežė 
sutomobiliuje abudu susi
krovęs i Nevvark’a pas d-rą 
K—.’

Na, o kuomet šitaip san
tikiai jų stovi, ar galima ko 
daugiau tikėtis iš Mockai
čio? Bet jau kriaučiam vis- 
tiek šitas dalykas su Beržie
čiu atidarė akis. Taigi 
kriaučiai turi žinoti, kad 
Mockaitis ir daugiau tokių 
Beržiečiu turi.

Pasvirkalnietis.

n

TORRINGTON, CONN. 
Pliuškių prakalbos.

11 d. vasario pas mus at
silankė su prakalbom kokis- 
tai pliuškius komunistėlis, 
kuris sakėsi esąs "Dilgėlių" 
redaktorius ir kitas vyrukas 
iš Lavvrence, Mass. Pirmas 
kalbėjo apie LDLD. ir apie 
Lietuvą, pripasakodamas vi
sokių nesąmonių. Publika, 
besiklausydama jo pliauška
lų, išėjo iš kantrumo ir pra
dėjo kelti neramumą. Antro 
kalba buvo kiek švaresnė. 
Jis kalbėjo vien tik apie N. 
E. W. A. uniją.

Žmonės, eidami iš prakal
bų spjaudėsi, kad komunis
tėliai, patys būdami aklais, 
bando kitiems kelią rodyti.

Ten Buvęs.
OGLESBY, ILL. 

Perspėjimas vaikinams.
Vaikinai, kurie įieško ap- 

sivedimui merginų per 
laikraščius, lai apšisaugoja 
dviejų merginų iš Johns- 
ton City, III. Jos važinėja 
apgaudinėdamos vaikinusi 
Jeigu jos nemes tokio savo 
darbo, tai aš paskelbsiu 
laikmačiuose jų vardus ir 
paveikslus įdėsiu. Vaikinai, 
kurie tomis merginomis yra 
užinteresuoti, gali gauti 
nuo manęs visas informa
cijas apie jas.

A. A. Grigaliūnas, 
Box 171, Oglesby, III.

(Korespondencijų tąsa 
ant 6 puslapio.)
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daugiau prirodymų tau rei
kia?

—Bet kada tu jį matei, tė
ve, ar ne tuomet, kaip išgė
rei bonką degtinės?

—Tai ne tavo biznis, Mai
ke, kiek aš išgėriau. Aš iš
gėriau savo, ne svetimą.

—Palauk, palauk, tėve, 
nesikarščiuok kaip davatka. 
Aš klausiu tavęs mandagiai, 
tai mandagiai gali man ir 
atsakyt. Keno ta degtinė 
buvo, tėve, tai mums čia vi
sai nerupi. Mums tik svarbu 
žinoti, kada tau tas šventas 
Petras pasirodė: ar prieš iš
gėrimą tos degtinės, ar ją iš
gėrus?

—Šiur, vaike, kad išgė
rus!

—Na. o kiek kaily negė
ręs tu jį matei?
<—Nei karto.

—Vadinasi, stebuklai tau 
rodosi tiktai tuomet, kaip 

i bonką degtinės išgeri, ar ne 
j taip, tėve?
J __ tfuv-jn'
I 
i 
i

—šarap!
—Aš žinau, tėve, kad tu 

ant manęs jau piktas, todėl 
eik namo ir išsimiegok. Pa 
sikalbėsime kitą syki, kaip 
pe.reis tau piktumas.

Apie Vėžio ligą

—Tegul bus pagarbintas, kine spaviednę, užpirkau 
Maike... > mišias už savo dūšią, už li-

—Sveikas gyvas, tėve likusius pasiėmiau kvortą 
Kas girdėt-tavo parapijoj? Į snapso, užsirakinau savo

—Neklausk, vaike, kas 
girdėt, ale pasakyk, man, 
ti mane matai, ar ne?

— Tai kodėl jau aš turė
čiau tavęs nematyt? Žino
ma, kad matau!

—O kaip tau išrodo, Mai
ke, ar aš esu tas pats vyčių 
generolas, ar ne ?

--Tas pats, tėve, tas pats 
nuo -aivos iki kojų.

—Nagi pačiupinėk, vaike, 
mano nosį.

—Kodėl? Ką tai reiškia?
—Aš, vaike, noriu tikrai 

žinoti, ar aš esu aš. ar ne.
—Man rodos, tėve, kad Į 

tau galvoj negerai darosi, j 
Aš ^atarčiau tau pas dakta
rą nueiti.

—Tu mislini, vaike, kad 
aš pradedu urnavot? Nau- 
sa. Aš tik noriu žinot, kas aš 
esu, dac oi!

—Tai kaipgi tas gali būt. 
tėve, kad tu pats savęs nebe
pažįsti ?

—Aš, Maike, pažįstu save 
laba^ gerai, tik aš nežinau, 
ar aš dabar esu gyvas, ar 
numiręs, tai yra, ar Čia ma
no kūnas su tavim kalba, ai 
dūšia.

—Aš negaliu tavęs supra
sti, tėve.

—Na, ko čia nesuprasti. 
’ vaike, kad čia viskas kaip 

aut delno. Bet jeigu tau ne
aišku. tai aš galiu tau išvi- 
rožyt visą istoriją.

—Gerai, tėve, papasakok 
apie tai plačiau.

—Buvo taip, vaike. Keli 
mėnesiai atgal mano kuinas 
Vištagalvis važiavo į seną į 
krajų, išvažiuodamas klau-j 
sė. ko aš noriu, kad jis par
vežtų man gastinčiaus iš 
Lietuvos. Aš paprašiau, kad 
jis parvežtų man moksliškų 
knygų, tik ne tokių, ką be- 
devių parašytos, ale ką ka
talikų kunigu išleistos, kad 
perskaitęs galėčiau stoti su 
cicilistais ant kritikų. Taigi 
šiomis dienomis jis sugrįžo 
iš Lietuvos ir parvežė man 
visokių skaitymų nuo pat 
žemaičių vyskupo. Viena 
knygutė buvo užvardyta 
apie žmogaus dūšią ir Dievo 
karalystę danguje. Kaip aš 
■.L. perskaičiau, tai pama
čiau, kad gyvent ant šio 
svieto visai neužsimoka, ba 
danguje yra didžiausios 
gražvbės, aniuolai gieda, 
muzika griežia, niekam ne 
reikia dirbt, ir tokia laimė 
ten--i yra amžina. Taigi aš 
ats» veikinau su savo fren- 
tais ir nutariau apleisti šią 
ašarų pakalnę: atlikau vely-

gyvas, tėve I'kusius pasiėmiau
I snapso, užsirakinau 
ruime ir pradėjau po biskį iš 
bonkos traukti. Sakau, kaip 
tik atsiras drąsos, 
suksiu gazą. ir

■ kaip tas šventas 
sius, kareivių patronas. Bet 
ant rytojaus, vaike, pabu
dau. ir žiuriu, kad aš gyvas. 
Taigi dabar, vaike, aš ir ne
žinau, kas aš per vienas: 
kūnas, ar dūšia?

—Nesąmones kalbi, tėve. 
Juk tu matai aiškiai, kad tu 
esi gyvas žmogus.

—Ale kaip gi tai galėjo 
būt, vaike, kad aš nuo gazo 

į nenumiriau?
' —Nenumirei dėlto, kad 
"risigėręs turbut užmiršai 
arba negalėjai ji atsuktu

—Ale. kad aš, vaike, ir 
šventą Petrą su raktais ma
čiau prie dangaus vartų.

—O ką tujinai, tėve, kad 
tai buvo šventas Petras?

—Tai kas tenai buvo, jei
gu ne šventas Petras?

—Galėjo būti visaip, tėve. 
Galėjo būti tuščia bonka 
įuo degtinės, arba galėjo ir 
visai nieko nebūti.

—Kaip tai. vaike, kaip tai 
galėtų būti, kad ir butų ir 
galėtu nebūti?

—Ir būti ir nebūti tuo pa
du laiku negali, tėve. Todėl 
aš ir sakau, kad jeigu tu ką 
nors ištiktųjų matei, tai vei
kiausia matei bonką.

—O aš. vaike, beeinu, kac 
tai buvo šventas Petras! Aš 
-a atsimenu ir kaip jo barz

da išrodė.
—O aš tau pasakysiu at- 

I virai, tėve, kad tokio as_ 
. mens. kaip šventas Petras 
[visai nėra.
į —Tai kas. vaike, stov’j 
I prie dangaus vartų?
- —Kad ir tokių "vartų” vi-1
įsai nėra. |

—Kaip tai nėra?
—O kur jie? Kaip jie išro

do?
—Maike. 

kalbėk!
—Tai nėra jokia bedievy

bė.
—Kaip gi tai nėra! Tai 

vra tikra šliuptarnystė, vai
ke. Jeigu nėra nei švente 
Petro, nei dangaus vartų, 
tai reiškia, kad nėra ne' 
dangaus, nei paties Dievo. 
Ar gali būt da didesnė bedie
vybė ?

—Gerai, tėve, jeigu tu tik
rai žinai, kad tokie dalykar* 
vra. tai prirodyk man, o tuo
met ir aš tikėsiu.

—Aš tau sakau, vaike 
kad aš mačiau šventą Petrą 
savo akimis, tai kokių dai

ar

į
i

tąją at- 
numirsiu 
Marcijo-

bedieviškai ne-

Pagal surinktus statisti
kos užrašus Suvienytose 
Valstijose nuo vėžio miršta 
apie 90,000 žmonių kas me
tas. Tose Suvienytų Valstijų 
vietose, kuriose yra daroma 
vėžio ligos registracija. 1917 
metais yra užrekorduota 
nuo tos ligos 61,450 įnirčių. 
Tokia registracija 1917 me
tais buvo vedama tik tarpe 
73 nuoš. visų šios šalies gy
ventojų. Jei visos mirtįs nuo 
vėžio butų teisingai užre- 
korduotas, tad pasirodytų, 
kad Suvienytose Valstijose 
nuo tos ligos miršta nema
žiau kaip 100.000 žmonių 
kas metas.

Tose Suvienytų Valstijų 
apielinkėse. kur yra vedama 
labiau prasiplatinusių ligų 
registracija, 
nuo džiovos 
žmojiės: nuo 
gimo (paprastais metais, 
kuomet nebuvo influenzos) 
112.821; nuo širdies ligų 
115,337; nuo inkstų ligų 80,- 
912. Taigi vėžio liga yra vie- 
na tarpe labiausia prasipla
tinusių ligų.

Ar vėžio liga platinasi ?
Išrodo, jog taip, nes užra

šomieji mirčių skaitmens 
narodo. kad kas metas nuo 
vėžio miršta ant pustrečio 
nuošimčio žmonių daugiau. 
Suvienytose Valstijose tas 
-kaičius pakilo ant 100,000 
gyventojų nuo 52.9 nuošim
čiu 1900 metais iki 81.6 nuoš. 
■ 917 m. Panašiai pranešama 
r iš kiekvienos kitos civili
zuotos šalies. Tečiaus aty- 
Ižiai dalyką ištyrus sunku 
jasitikėti, kad tos žinios vis
ką nurodytų, kas liečiasi li
ros platinimosi.

Kokiu amžiaus laiku vėžiu 
daugiausia sergama?

Vėžys beveik išimtinai už- 
lugusių liga. Apie 95 nuoš. 
nirštančių nuo vėžio yra 
žmonės, turintieji daugiau 
tai 35 metus. Vienas iš de
šimts žmonių, turinčių virš 
10 metų, miršta nuo vėžio, 
'eigų žmonės nuo tos ligos 
langiau saugotųsi ir laiku 
iradėtų gydytis, tai mirčių 
(kaičius butų per pusę ma
žesnis.

Kuriose kūno dalyse vėžys 
daugiausia randasi ?

Vėžio liga apsireiškia įvai
riose formose beveik kiek
vienoje kūno dalyje. Suvie
nytų Valstijų cenzo prane
šimai parodo, kad pilvo ir i 
kepenų vėžys būna priežas- ■ 
:imi 35,000 mirčių. Moterų 
yriškųjų organų vėžys yra ; 
iriežastimi 13,000 mirčių: 1 
ežys krūčių nuvaro į'kapus t 

?.5OO moterų kas metas. i

I

1917 metais 
mirė 110.285 
plaučių uždė

- Ar moters daugiau serga vė
žiu, negu vyrai?

Taip, nes moterų lytiškie
ji organai yra ypatingai 
prie tos ligos palinkę. Viena 
aštunta dalis visų moterų, 
turinčių virš 40 metų, serga 
žiaus vyru t a hga^serga^Tk Ilarpu dar negalim pasakyti, j Politinės ekonomijos mok- 

viena keturiolikta dalis. Jei ^- 
mes išskirsime moterų mir
tis nuo vėžio krūtyse ir yš- 
čiuje, tai pasirodys, kad vė
žio liga randasi beveik to
kioje pat proporcijoje pas 
vyrus ir moteris. Civilizuo
ta. ypatingai baltoji žmonių 
rasė dažniau serga vėžiu, 
negu Šiaurės Amerikos indi- 
jonai ir negrai. Bet vščiaus 
vėžys yra dažnesnis pas neg
res. negu pas baltas moteris. 
Vėžys krūčių dažniau atsi
tinka tarp nevedusių, o yš* 
čiaus vėžys tankiau tarp ve- J 
dusių moterų.

Taigi vėžio liga ypatingai 
apeina moteris, o labiausia 
pusamžio moteris. Yra ap
skaitoma, kad tarpe 35 ir 45 
metu amžiaus nuo vėžio 
miršta tris kartus daugiau 
moterų, negu vyrų. Tarpe 
45 ir 50 metų du sykiu tiek 
įdek ^ rų.

Vienok linksma yra pažy
mėti. kad vėžio liga, kaip ir 
kitos panašios ligos, liečian-Į 
čios ypatingai moteris, yra: 
išlydomos, jei tik ligos pra
džioje pradedama tinkamai ■ 
gydvti.■ * * ............

vienam.
Visai maža išskirstyta 

K (‘dainių aps. išviso 326 ha., 
Utenos aps. 224 ha., Trakų 
aps. 175 ha. ir Ežerėnų aps. 
30 ha.

Visai nesiskvrstė viensė
džiai Telšių. Mažeikių, Kre
tingos. šakių ir Ukmergės 
apskrityse.

Iš viso šią vasarą išskirs
tyta 86 kaimai į 1778 ukius 
benrdu žemės plotu 24 tuk. 
101 ha. Vidutinis skirstomų 
kaimo ūkių didumas, kiau
rai imant, 13 ir pusė ha.

Tat išviso šiais metai ma
tininkų išskirstyta dvaruose 
ir kaimuose apie 52 tuks. ha.

Pradžioj vasario tą skirs- 
. ■ tymo darbą dirbo 35 mati

ninkai; pabaigoje sezono jų 
i skaičius padidėjo iki 60. 
i Prie Datnavos ūkio mokyk
los yra įrengti specialus 

_ kursai matininkams ruošti; 
manančio gvdvtojo ištirtas. Uuose dabar yra apie (0 mo- 

Nuolatinis 'tekėjimas ar kin^ kurių pusė žada eiti 
kraujo plūdimas yra nužiu- P™ įarJ>o -iau b?31 
retini.

Am. Raud. Kryžius.

* $ $

Vėžys pradžioje yra be 
skausmo, todėl jis ypatingai 
yra apgaulingas ir pavojin
gas.

Vėžys iš pradžios yra tik 
mažas gūželis, kuris gali būt 
lengvai patyrusio chirurgo 
arba gydytojo prašalint?

Vėžys nėra kūno su t 
arba kraujo liga

Vėžys yra nelinr liga, i 
Vėžys yra ne; aamas. I 
Kiekvienas žmogaus 

kūno gūželis tu i būti nusi-

Nuolatinis tekėjimas ar

Skirstomi dvarai buvolvv — UI
skiriami pirmoj eilėj kariš-.lC pA||f|||Aę r IfA 
kiams, o kariškių vietoj ne-!» * VII U11 VO liAv 
sant, turi būt perduodami | ----------
vietos bežemiams ir maža- Bendroji buržuazinės poli- 
žemiams. Kiek tų išskii-stv-tinęs ekonomijos charakte- 
tų sklypų jau perduota j bu-; _
simų ūkininkų rankas, tuo: 
i 1 • y A • I _ V?x • • _ 1— _  • _• i

■

; bendras išskirstytų ■ slas gyvena nuostabią savo 
sklypų skaičius, 1830 ūkių, 
palyginus su tuo, kiek Lie
tuvoje yra žemės reikalin
gų, atrodo kai mažas kris
las.

Šią vasarą ėjo ir kaimų 
skirstymas į viensėdžius. 
Daugiausia kaimų išsiskirs
tė į viensėdžius šiose apskri
tyse: Panevėžio 581 ūkinin
kas išviso 6835 ha., Šiaulių 
aps. 332 ukninkai 6398 ha. 
žemės. Raseinių aps 262 uk. 
žemės 3225 ha.. Rokiškio ap. 
199 ukin. žemės 2789 ha.

Daug menkiau ėjo kaimų 
skirstymas Kauno, Pasvalio 
ir Tauragės apskrityse, kur 
išskirstyta žemės .vidutinis-: . ,Kų „„„
kai apie tūkstantį ha. kiek '„.jog gyventų, didžiausioji 

istorinė drama vieniems ne- 
šė mirtinos baimės, kitiems 
gi didžiausio džiaugsmo. 
Feodaliniuose griuvėsiuose 
jaunoji buržuazija pirmą 
kart pakėlė savo balsą, pir
mą kart per apšvietus filo 

Į.zofiją ir revoliucinius pu
blicistus ji prabilo apie ne
ginčijamas, šventas žmo
gaus ir piliečio teises.

Visa rodėsi, šypsojosi tai 
naujai gimusiai jėgai, kuri 
galingai tiesė sau naują ke
lią. Buržuazija buvo min
čių vadovė.

Savo garsioje brošiūroje Į. .J ... - 
"Apie tretįjį luomą” abatas Į

tiijuvoc luautiiuutm i •„. _ .

ir trijuose atsakymuose pil- zlU!’et! apsupusią juos ti
nai išreiškė jo laikų buržua- stojo akyse aiskėda-
zijos socialiniai politinių P1?3, kapitalistinės tvarkos 
riekiu esmę * zaizacs. Darbininkų klasės

i..zx Į gyvenimo vaizdai, piešti ga
mas?’ 
sa!” ” 
laiko?” —"Niekas! 
jis nori buri?’’ —” 
buri!”

Revoliucinei buržuazijai Marks»0 --Kapitalo” 
gyvenimas buvo prielankus:1 - - - - --
ilgainiui visose konstituci
nėse valtybėse matoma ją 
ne menkoje ”Ko nors” rolė
je, bet vvriausiaja valstybių šimtmečio pusė rodo drąsių 
ir tautu likimo lėmėja. Ji norų nusimesti nuo savo 
šaukė savo parlamentus, sprando biaurų jungą. At
leido savo kodeksus, gynė prado ne tiktai atskiri nrin- 
ir platino savo nuomones tytojai, bet ir visos siste- 
mitinguose, kongresuose, mos, teorijos, kurios kalbė- 
-paudoje ho nukankintai žmonijos da-
Atėjo laikas, kada Sieyės’o 

klausimus gali pastatvti skle,de jai n™Jas- laimin- 
įv naujas minčių vadovas-Į «snes Perspektyvas.

darbininkų klasė. ”Kas nors Kilo nauja pasaulėžiūra 
buri!” — tai obalsis, kuris —socialistinė, kuri žing- 
dabar teisingai priklauso snis į žingsnį be jokio gai- 
jai. lesčio griovė ekonominio

Ir jeigu pirmoje XIX liberalizmo argumentus.
i šimtmečio pusėje politinė Beširdžiam darbininkų kla- 
ekonomija karštai gynė sės naudojimui, radusiam 
tvirčiausios visuomeninės išteisinimo liberalinių eko- 

| klasės—buržuazijos reika- nomininkų darbuose, nau
jus, tai paskutiniuosius pen- joji pasaulėžiūra pastatė

_ _ _ » 
kų revoliucinių rekalaviinų Į ”sau tikslą” (Zweck an sich 
įsiūbuota, ji maino savo ak - selbst). [ 
sįomas, ; .

Žvmus darbininku laimė- ka’P° i priemonę, 
jimai. kurie kasdien vis yra- sau
naujose pozicijose įsitvirti- įP.1 ?‘s,. ,s^ato s 
nu •inlcitvn koinin norvprtč *v.ickv icname, darj

rinkas Perri darbininkams. 
"Ar galima ginčyti aritme
tikos keturis veiksmus? O 
jūsų uždarbio mokestis yra 
to kapitalo dalinimas, kuris 
šiuo tarpų yra šalyje, kad 
apmokėti jūsų darbą išda
lintą darbų rankoms. No
rite padidinti mokestį, tai 
padidinkite kapitalą. Nė
ra galimybės? Tuomet lie
kasi vien sumažinti darbo 
rankų siūlymą. Atsisaky
kite vedybų, gimdymų, ir jus 
pagerinsite savo būvį”.

Ir darbininkas turėjo 
maitintis cinizmo trupi
niais, nubirusiais nuo eko- 
nomininko mokslinio stalo, 
kuris savo mokslu tarnauja 
buržuaziniams reikalams.

Žinoma, liberalizmas ko
vojo dėl visos reformų eilės, 
protestavo daugelyje vietų 
prieš neribotą jėgos sauva
lę: jisai stovėjo už asmens 
neliečiamybę, gynė sąžinės 
laisvę, spaudos, susirinkimų 
laisvę, bet taip pat jis gynė 
ir nervintos nuosavybės tei
se. kapitalistinės eksploata
cijos laisvę ir tuo pačiu ati
davė beturčius privilegijuo
tų klasių dygliuotoms ran
koms.

Tarp buržuazijos prano
kėjų daug buvo ir tokių, 
l.rie šventai tikėjo savo gin
klo šventumui: bet jie buvo 
aklas kapitalistų klasės į- 
rankis.

Bet nykstant bužuazinių 
i entuziazmui, 

Sieyės trijuose klausimuose Į l?.rad6iu? žmonėms blaivai

j gyvenimo epochą. Didis rū
mas, kurį ilgus metų metus 
be poilsio statė mokslininkai 

| ekonomininkai, musų aki
vaizdoj griūva, sklaidosi; 
išjudinti, rodęsi neišjudina
mieji pamatai, kuriems taip 
ilgai tikėjo žmogaus protas, 

(žmogaus sąžinė; nyksta ir 
■žūva senos "tiesos”.
1 Didžiųjų perversmų eko
nomijos moksle priežastis 
yra "darbininkų klausimo” 

į iškylimas.
XVIII šimtmečio gale pa

saulis buvo nukreipęs visą 
savo domesį į įvykius, ei
nančius revoliucinėje Fran- 
cijoje. Visų, kada nors žmo-

I

I

i

I

i
sari. Tat Žemės Ūkio Minis
terija tikisi naujam sezonui 
paruošti apie KM) matinin- 

„. . . įku. Manoma, kad kitais me-Kiek Išdalyta Lietuvoj dva- tais pats darbas bus kitaip 
m i sutvarkytas, bus našesnis irR| IT KaOMį į VMKeUZMS. pasiseks išskirstyti apie 160 

tuksi, ha.
Jei prisiminsim, kad iš- 

dalintinos žemės dabartinėj 
Lietuvoje yra daugiau 2 
mil. ha., tai bus aišku, kaip 
greit galės vykti pas mus 
žemės reforma, kad ir didė
jant kas met matininkų jė
goms. C’Soc.-d.”) I_

Kas tai yra tretysis Juo- bjog Engelso rankos kuri- 
—-kląuse Jis — Y.1* ny: "Die Lage der Arbei- 
Kas, jis buvo hg sV) Lencjen Klasse in England” 

- —. KasLAngHjos darbo kJasės pa_ 
Kas dėtis), išėjusiame daugiau 

kaip prieš 60 metų, arba 
ir dau

gelio kitų, vaizdingai rodė3 
neregėta baisybė.

Ir štai jau pirmoji XIX
rų ir kaimų į viensėdžius, j
Žemės Ūkio Ministerija, 

kaip žinoma, pernai pradėjo 
dvarų ir kaimų skirstymo 
darbą. Darbas laukuose bu
vo varomas, kiek tik oras 
leido, ir pradėjus šalti su
stabdytas. Žiema bus sunau
dota padarytų skirstymų 
planams užbaigti. Aplamai 
imant, jau suvesta atliktojo 
darbo skaičiai ir galima Į 
juos prisižiūrėti. i

Visoj Lietuvoj išdalyta 
112 dvarų ir palivarkų, iš 
rišo 28 tūkstančiai 65 hek
tarai (Hektaras yra dešim
ta dalim mažesnis už de
šimtinę). Visas tas plotas iš- 
skyrstytas į 1830 sklypų. 
Sklypų didumas nevienodas. 
Geresnėse . žemėse sklypai 
buvo daromi mažesni, blo
gesnėse didesni. Vidutinis 
sklypo didumas, kiaurai 
imant visa išskirstytą plotą, 
išeina 15 hektarų.

Daugiausia paimta žemės 
iš dvarų šiose apskrityse: 
Maria m po les aps. 3379 ha., 
Kėdainių aps. 3333 ha., Vii- . 
kariškio aps. <3329 ha., Šiau
lių aps. 2971 ha., Rokiškio I 
aps. 2216 ha., Pasvalio-Bir- Chicago, I1J.; 
žų aps. 2213 ha., 
aps. 2080 ha., ir Trakų aps. 
1993 ha.

Mažiausia dvarų išdalyta 
šiose apskrityse: Kretingos 
aps. vienas dvaras 193 ha. ir 
Telšių aps. 2 'dvaru 155 ha. 
Nė vieno dvaro neišdalyta 
Ežerėnų ir Mažeikių apskri
tyse. Pažymėtina, kad Tel
šių, Kretingos. Kauno, Tau
ragės ir Raseinių apskrity 
se, kur dvarų palyginus la
bai daug, paimta jų ir iš
skirstyta tuo tarpu labai 
maža.

L D. L. D. REIKALAI
LDLD. viršininkai 1921 m.

Iš sugrįžusių balsavimo 
blankų, pagal daugumą bal
sų, šiems metams draugijos 
centro viršininkais išrinkta 
sic dmucmi * , « . _ _ _

Pirmininku J. S. Prusa]ai- kiasdešimt metų, darbinin-Kanto žmoginį postulatą: 
n- a i _ Vii rovnlmninin rpkalavimn •sau tikfclA 7 (Zrceek an sirhtis, Waterbury, Conn.

Pirm, pagelb. P. Miller, 
Chicago, 111.

Sekretorium J. M. Bučin
skas. Binghamton, N. Y.

Iždininku K. Liutkus, 
Brooklyn. N. Y.

Knygiam P. Raškevičius.
Brooklyn, N. Y.

Literatūros komitetai! iš
rinkta:

S. Michelsonas. So. Bos-; klasės įsakymus, išaugo pui-. 
ton. Mass.; Kl. Jurgelionis, kiai disciplinuotų žmonių p 

" ; V. B. Ambro
Ukmergės zaitis, So. Boston, Mass.

Draugijos organu ”Ban
ga.”

Nuo 
išrinkti 
pradėti 
reigas.

Kuopų sekretoriai ir ats
kiri draugai, turėdami ko
kių reikalų su musų LDLD. 
teiksis kreiptis pas naująjį 
centro sekretorių sekamu 
adresu: J. M. Bučinskas, 52 
Glenwood 
ton. N. Y.

šio paskelbimo, visi 
draugai malonės 

eiti draugijos pa-

Į žmogų — mokino 
Kantas — negalima žiūrėti, 

Jis VI- 
’sau tikslas”, 

subjektas, 
na. aukštyn kojom pervertė! dargi Pačia-

. visus buvusius socialiniu me niekingame, žmogaus 
■grupių jėgų santykius. Vie- asmenyje yra tai, kas turi 
toje beteisiu, be atodairos absolmtmes vertybes; tai 
vykdančiu ‘ valdančiosios žmogiška prigimtis.. Visuo- 

j. mene, gi yra lygių ir lygiai 
'gerbiamų tikslų bendruo- 

masė, kuri buvo tampriai me”6-
! surišta bendrais rekalais, šita lygios žmogaus as- 
turėjo rimtą gyvenimo pro- menų vertybės idėja įėjo 
gramą, atstovus parlamen- pamatiniu akmeniu į visų 
tuose, apsidraudimo ir savo socialistinių mokyklų mok- 
kasas ir plačius kovos ton-klą, pradedant sen-simoniz- 
dus. Sunkaus^ gyvenimo mu ir kitomis ankstybomis 
neturto sutremtų vergų do- socialistinėmis konstrukci
jos nužeminti, savo istori- jomis ir baigiant mokslinio 

i jos aušroje, jie ramiai ture- socializmo kūrėjais. 
Jų.kSišdS'SavJ Bet bėgios žmogaus ver- 
j?ems buržuazinis mokslu

nė kategorija, kun socia
lizmui reikėjo įgyvendinti.

(Toliaus bus)

I

avė., Bingham-'•f

.1. A. V aleika.

kuomet jie kreipdavosi Į jį 
patarimo jeskodami.

"Kuo gali jums padėti 
mokslas?”— sako ekonomė
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Maloniai šviečia

Klerikalai įskundė M. 
Petrauską•'■-TT

Skaitytojai jau žino, kad 
Anglijoj buvo sulaikytas 
kęmp. M. Petrauskas, kuo- 
ffiet jis dabar grįžo iš Lietu
vos į Ameriką. Nežiūrint, 
kad jis yra Amerikoje ilgai 
gyvenęs ir turi čia savo na
mus, Suvienytų 
konsulis Anglijoj atsisakė 
vizuoti jo pasportą. Be vizos 
negalima Amerikon įvažiuo
ti. Tik po ilgų vargų, kuomet 
už Petrauską užsistojo net 
ir viena gramofonų kompa-j 
nija, kurios i 
yni dainavęs, jo pasportą 
galų-gale užvizavo.

Kodėl p. Petrauskui dary
ta tokių kliūčių, kuomet kiti 
panašus dailininkai įleidžia
mi be jokio pasipriešinimo, 
tai iš pradžių nebuvo aiškų. 
Bet dabar "Sandara” prane
ša, kad p. Petrauskas buvo 
įskųstas Amerikos valdžiai 
kai|»o "bolševikas,” todėl ir 
nenorėki jį įleisti.

Dabar klausimas, kas ga
lėjo tokią niekšystę padary
ti? Negalima daleisti, kad 
tokių kliūčių p. Petrauskui 
darytų tautininkai, nes jie 
skaito jį savo srovės žmogu
mi. Apie socialistus negali 
būt nei kalbos, nes tokiems 
skundams jie yra priešingi 
iš įsitikinimų. Negalima 
taipgi daleisti. kad komunis
tai skųstų jį "bolševiku.” nes 
jie patįs skaito .save "bolše
vikais.

Taigi lieka tiktai- viena 
politinė sriovė, kuri galėjo 
tą judošišką darbą atlikti— 
tai klerikalai.

Kad klerikalai mėgsta -Tu- 
došiaus amatą, tai jau jie ne- 
sykį yra tatai parodę. Karės 
metu" beveik visi šnipeliai, 
kurie šnipinėjo tarp lietuvių 
visuomenės, buvo iš klerika
lų abazo. Jie skundė valdžiai 

žangiuosius musu laikraš
čius, kalbėtojus ir šiaip vei
kėjus. Šitą juodą darbą jie 
varo ir dabar, karei pasibai
gus. Nelabai senai vienas 
veikėjas iš Bostono norėjo 
važiuoti Lietuvon komerci
jos reikalais, bet klerikalų 
šnipai ji taip pat Įskundė 
"bolševiku," ir pasporto jis 
negalėjo gauti.

Nėra jokios abej< nes. kad 
p. Petrauskas taipgi kleri
kalu buvo Įskųstas. Nors Į ( 
politika p. Petrauskas nesi
kiša ir su katalikybe neko 
voja tečiaus organizuoda
mas pažangiosios jaunuo
menės chorus ir rengdamas 
koncertus patraukia savo 
pusėn nemaža katalikų, ku
rie pradėję dalyvauti su pa
žangesniais žmonėmis atsi
tolina nuo parapijų. Todėl p.

- --- - - . - - - - - r
Aš. Jievą Raguekiutė, po vyriui 

1 Kukliene, pajieškau savo broliu ,1/ 
-e.-ers Vincento ir Petronėlės Ragąu- 

1 ckų, Vilniaus rėd., 
džiugų valsčiaus, 

' Meldžiu atsišaukti 
Į no man pranešti, 
reikalas.

Jieva Kuklienė
1813 Merriman AUy, 

S. S. Pittsburgh, Pa.

Trakų apsk.. Ne- 
Purevieiių kaimo, 
arba kas 
nes yra

juos ii- 
svarbus

Ai Kazimieras Tambrotąs, pajieš
kau savo brolių Pranciškaus ir An
tano Tmnbrotų, paeina iš Raseinių 
apskričio, Kaltinėnų valsčiaus, Gede- 
nūniškių kaimo. Meldšiu atsišaukti 
arba kas apie juos žino man praneš
ti. (9)

Kazimieras Tambr. tas
P. 0. Boa 14. Hainesport, N. J.

|

QERAS patarnavimas pa
daro pasaulyje gėry vie* 

tą gyvenimui.
rke Uum Eltone

I

Aš, Ona Žigiutė, po vyrui Zu 
marienė, pajieškau savo brolio Kro
no Žigu. Vilniaus rėdybos, Trakų 
pavieto, Butrimonių valsčiaus, Stak
liškių parapijos. Gailakiemio kaimo. 
Pirmiau jis gyveno Scranton, Pa. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie ; 
žino pranešti šiuo adresu: 

Mrs. Ona Zumarienė
11 banforth st.. Sasonville. Mass.

(9)
jj

Pajieškau orelio A. A. Maniau, 
paeina iš Kauno rėd., Airiogalos pa- . 
rupijos. Prieš karę gyveno Porl- 
land, Me. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį zuio. man pranešti.

t. Norkeviėia 
Airiogalos krasa, Kėdainių apskritis. 
Kauno rėd. Lithuania

Pajieškau apsivedimui 
kuri butų laisvų pažiūrų nuo 17 iki 
22 metų amžiaus. Aš esu 23 metų.' 
Kuri sutiktų laukė, kol pagaigsiu ‘ 
kariumenej tarnaut, meldžiu atsi
šaukti ir su pirmu laišku prisiųsti I 
savų paveikslą. Atsakymą duosiu > 
kiekvienai ir paveiksllus grąžinsiu 1 
ant pareikalavimo.

Pvt. Mikalaukas T.
Co. A. 29-th lnf. Camp Benning, Ga. i

mergino.-, I.Arvių, I vištininkai, 31 vaisiniai me 
džtki. Platesnių žinių kreipkitės per 
laišką. Pirkęs gaus komis i ną kaipo 
agentas. Priežastis pardavimo— va
žiuoju į Lietuvą.

John Jonuskis (D)
1061 Sumner sL. Stoughtou, Mass.

PARDAVIMAI

no, kad čia laikraščio spaus
tuvė kalta, kad laikraštis 
taip vėlai pas juos ateina.

Ištikrujų gi čia yra kaltas 
pašto apsileidimas, jeigu 
tyčia daromas trukdymas. 
Nes kaip seniaus, taip ir da
bar mes pristatom "Keleivį” 
ant pašto visuomet seredoj 
iš vakaro, ir. pagal’ geros 
tvarkos, skaitytojai turėtų 
ji gauti Massachusetts vals
tijoj ketverge. Maine, Ne\v 
t orko, Connesticut ir Penn-

- /.l'įsylvani jos valstijose nevė- 
L b £Xrt»iIiau kaip 0 Illinois 
■>, j j paspoitą nevė!iau kaip subatoj.

Tuo tarpu gi šauniam mu
sų paštui ima kartais 4-5 
dienas pristatyti skatyto- 
jams laikraštį tam pačiam 
Bostono distrikte!

Valstijų

L. S. S. Reikalai.

Pajieškau brolio, kuris po savo tė
vu vadinasi Povylas Žigas. Kauno rė
dybos. Šiaulių apskr, šaduvos para
pijos, Piupių kaimo. 24 metai atgal 

Į jis gyveno Beit ir Red Lodge. Mont 
Meldžiu atsišaukti arba 

'žino, malonėkite pranešti 
I su, už ką bus atlyginta. 

Ben. VVaiczunas
Haines.

kas apie jį 
šiuo adre-

Alaska.

Pajieškau pirkti didelės paveikslą 
studijos. Jeigu kas tokią žino ir man 
apie 
ta.

tas

p. o.

praneš. bus užtai atlygin 
(8) 

K. W. Yanulevičius
Box 4»6. Sta 12 

Ltivvrence, Mass.

Pajiekau pačios Mary Butlcr ii 
dukteries Jennie. Septyni meta: 
t aip persiskyrėm. Prašau atsišaukti 
ar kas žino praneškit. (9K

A. S. Butlcr
110 Ann st. Hartford. Conn.

t

Išsiuntinėta referendumas, 
i Vasario 14 d., 1921 m. vi
soms LSS. kuopoms išsiunti- 
rėta balsavimo blankos dėl 
LSS. viršininkų rinkimo. 
Kuopos yra raginamos kuo- 
greičiausia atlikti tų refe
rendumą ir jo rezultatus 
pranešti sekretoriui- vertė
jui.

Jeigu kurios kuopos se
kretorius negautų tų blan
kų. tai teiksis duoti žinią.

Marė Jurgelionis.
Sekr.-Vert.

63 METAI KŪDIKIŲ 
AUGINIMO.

Daugiau kai 2S.000 motinu parašė 
laiškus Bordcn Companijai, dėkoja
mos už puikias pasekmes, kokias jos 
turėjo maitindamos savo kūdikius su 
Borden's Eągle Brand Condensed 
Pienu. Jeigu jūsų kūdikis nesijaučia 
gerai nuo duodamo jam maisto, jus- 
išbandykit Eagle Brand pieną.

Ant puslaoio G šiame laikraštyje 
telpa apskelbimas šio originalio kūdi
kių maisto. Iškirpk kuponą ir pasiusk 
ji The Borden Cormanv. o gausi vėl-' 
tui visas instrukc’jas apie maitinimą 
jūsų kūdikio Eagle Brand pienu ir 
kartu knygą po vardu Kūdikių Ge
rovė.

Pajieškojimai
Aš. Antanas Kaminskis. pajieškau 

švogerio Juozapo Stegvilo, Kauno rė- 
dybos, Tauragės apskr.. Skaudvilės 
vaisė.. Keterių kaimo. Turiu svaibų 
laišku nuo tamstos žmonos. Meldžiu 
atsišaukti, arba kas apie jį žino man 
pranešti. (8)

Antanas Kaminskis
Sta 12 Dox 527. Lawrence, Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Vai- 
kaso. Kauno rėdybos; Mažeikių 
■apskričio, Akmenės Valsčiaus, Vi- 
'iošių kaimo. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas žino apie jį man pranešti 
šiuo adresu: (8)

Marijona Daugėlienė
725 Hatlie st. Schenectady, N. Y.

Pajieškau Jono šilingio ir Jurgio 
Lcvanavičiaus. kurie pirmiau gyvem> 
Pittstone ir persikėlė į Bay City. 
Mich. Meldžiu jų atsišaukti šiųc 
o.dresu (8)

Juozas Levanavičius 
2s Mitcliell st. Fittston. Pa

Pajieškau Zigmo Kriaučijjno. 
paeina iš kaimo Gerbliaučiškių. Žiež
marių parapijos, Trakų apskričio 
Vilniaus rėdybos. Pajieško jo motina 
Ona Kriaučiūnienė iš Lietuvos. 
Jis pats ar kitas kas žino prašau 
atsišaukti sėt ačiū antrašu: (8)

Jurgis Kazlauskas,
378 Elnį st. Lawrcnce, Mass

Aš. Ona Abartoitč. po vyrui Bude
lio. pajieškau giminių ir pažįstamų. 
Aš paeinu iš Selenių sodos. Salantų 
parapijos. Kretingos apskričio. Mel
džiu atsišaukti. (8)

Ona Butienė
109 Shaw st., Hamilton Ont 

Canada.

Pajieškau savo brolio Antano Vier- 
l aucko. paeina iš Vilniaus rėdybos i: 
;ips., Ciubiškio parapijos. Burniškiv 
kaimo. Meldžiu atsišaukti arba ka- 
apie jį žinot pranešti, nes turiu svar
bų reikalą. " (8)

Vitoldas Vicrkauckas
Box 137. Frankfort, N. Y.

P-jieškau savo tikro brolio Vin
cento Genaviėiaus. Vilniaus gub. 
Žiežmarių parapijos. Bijautonių kai
mo. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie jį žinot, malonėkite man praneš
ti, už ką busu labai dėkingas. (10) 

Mike Genavičia
210 Front St., Fargo, N. Dak.

Pajieškau draugo Kastantino Ziko, 
paeina iš Trakų apskričio. Kruonio 
valsčiaus, Darsūniškio parapijos, Zi- 
kų viensėdijos. ■“ 
kitų draugu ir 
meldžiu atsiliepti, 
kionių kaimo 

Corpl. A.
Co. L. 16-th Inf.

Tapgi pajieškau i: 
draugių. Širdingai 

. Aš paeinu iš Se- 
(9) 

Marchulonis
Camp Dix. N. J.

Aš, Marijona Brazauskiutė, pajieš
kau seserų Onos ir Katrinos ir bro
lio Petro Brazausko. Malonėkit 
atsišaukti arba kas žinote, man pra
neškit, už tai bus atlyginta. Turiu 
svarbų re’kala.

Marijona Brazauskiutė
1412 Marston St. Philadelphia, Pa

Pajieškau švogerio Jono Esmano. 
pinniąu gyveno McKees Rocks. Pa., 
bet dabar jau dveii metai negaunu 
laiško. Taipgi pajieškau pusbroliu Jo
no ir Vincento Punelių. keturi metai 
atgal jie gyveno N'evvark. N. -J., liet 
dabar nežinau, kur jie randasi. Mel 
džiu atsišaukti arba kas apie juos ži 
no pranešti, už ką busiu labai dėkin
gas. Tonis Punelis (S)

Br>x 12. Consol, lova.

—-----------------------------------------......... ■ ■ ;

Pajieškau pusbrolių Juozo ir Jono 
Dab'išinskų ir pusseserės Marė: 
Dabašinskiutčs. taipgi pusbrolių An
tano Paplausko ir Juozo Mickaičio 
Vis; paeina iš Sasnavos Valsčiaus. 
Meldžiu atsišaukti ant šito adreso: 

J. Kalvaitis (9)
P. O. Box 631, Kokomis, III.

Aš. Domininkas Damanskis, pajieš
kau savo švogerio Pranciškaus Skar
baliaus, paeina iš Kauno gub, Rasei
nių apskričio, Nemakščių valsčiaus 
Nemakščių sodžiaus. Pirmiau gyve
no Philadelphia, Pa., o dabar gy 
vena Pittsburge. Meldžiu atsišaukti. 

Domininkas Damanskis
52 Brod Mount av. Frackville. Pa.

Pajieškau brolio Povylo Jurkevi
čiaus, Kauno rėd., Panevėžio apskri 
čio, Subačiaus miestelio. Turiu 
svarbų reikalą iš Lietuvos. Meldžiu 
atsišaukta arba kas apie jį žinot man 
praneškit, už ką busiu labai dėkin
gas. (9)

John Jurkevičius
301 South 1-st St. Brooklyn. N. Y.

Pajieškau brolio Karaliaus Gu
cevičiaus, paeina iš Kuršo gub., 
Bauškos apskr., aštuoni metai kaip 
Amerikoj, trįs metai atgal gyveno 
Chirago, III. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie ji žino man pranešti. Už 
pranešima duosiu 5 dol. (9)

Jonas Guževiėiųs
2123 W. 18-th SL Clevelar.d. Ohio.

Aš, Leonas Abromavičių, pajieškau 
•aru švogerio Petro Lukošiaus. 
Kauno gub.. Telšių pavieto. Žarėnų 
volasties. Pirmiau jis gyveno Pitts- 
otirge, o dabar r.ežinau kur. Meldžiu 
■’.tsišaukti arba kas žinot man praneš- 
i. ' (9>

Leonas Abramaviėia
1106 Wcntworth Avė,

Chieago Ileights. III.

Pajieškau savo pusbrolių Juorape. 
’vazymiero, * Jono,' ir Pranciškau- 
Pranulių ir pusseserių Elrb'etos ir 
Leonoros ir švogerio Palėauskjo. 
jaeina iš Kauno gub.. Papilės volas- 
ies ir parapijos- 1*^ laiką gyveno 

Tiliuniškėse, netoli palivarko. Dabar 
rirdčjau jie randasi Amerikoj ir gv- 
ena Waterbury. Conn. Meldžiu at- 
išaukti laišku. Aš esu Franciškus 

Gludzinskis. Kauno gub, Šiaulių 
ravieto. Kuršėnų volasties. Gudmiš- 
dų sodos. Meldžiu rašyti šiuo ad
resu: (9)

Franciškus Gludzinskis 
140(5 Wentwrth Avė.

Chicago Heighis, 111.

Pajieškau Igno čapullo. pastaruo
ju laiku gyveno YVila, Pa. Kas apie 
jį žino malonėkit pranešti. 

Stanislovas Ladunčus
P. O. Box 87 Linfidd. Pti.
Pajieškau Vinco Mockevičiaus, pa

eina iš Kukiškio kaimo, Jiezno vals.. 
Alytaus aps. ir Vinco Bunevičiaus, 
Bučunų kaimo. Prašau atsišaukti.

J. Kamarauskas
15 Damon st, Readville. Mass.

Aš, Tafilius Bernotas, _ pajieškau 
brolio Juozapo Bernotus, 15 metų at
gal gyveno Brooklyne, o dabar neži
nau kur randasi. Jis paeina iš Kauno 
•ėd, Raseinių apsk, Skuvilės parapi 
jos. Meldžiu atsišaukti arba kas apic 
’į žino man pranešti, už ką busiu dė
kingas.

T. Bernotus
6. Prince George, Monireal. Canada.

Aš. Jonas Posky, - šiuomi pranešu 
ai špatai. .kuri man. rašė laišką iš 
3anfood, kad' aš jūsų laišką pam< - 
•iau ir netuėrdamas adreso negaliu 
iuot atsakymą. (9)

J. Posky
1411 So. Cherry Št. Centralia. 111.

Pajieškau dėdės Juozapo Paulavi- 
'•iaus, Kauno rėd, Mažeikių apskr.. 
sėdos vals. Pirmiaus gyveno Bridge- 
oort. Conn. Prašau atsišaukti, turiu 
varbų reikalą. Alek. Paulavičius 
85 Waverly St. Brighton. Mass.

Aš, Ona Bučinskienė. pajieškau su
jaus Vinco Ručinsko, Baga.molų so
jos. Viduoklės parapijos. Raseinių 
apskričio. Atsiliepkit šiuo adresu: 

Mrs. Ona Buchinskas (9) 
803 No. 21st st, Philadelphia. Pa.

Pajieškau Antano Baltrušaičio, 
siaubų miesto. Kauno gub.: gavau 
-varbių žinių iš Lietuvos nuo A. Bal
trušaitienės. Kas apie jį žino malonės 
pranešti arba pats lai atsišaukia.

Stasys Kuzmickis
863 Ilollins st. Baltimore. M d.

Parduodu (arini’ ir pieuo biznį.
24 akrai žemės, S dirbamos, kita da

lis ganyklos dėl 10 karvių. Ganykla 
! aptverta. Skersai žemės bėga du upe
liai. Apie 15 kordų malkų. 5 melžia
mos karvės, 2 veršingos telyčios, 1 
arklys, 25 vištos. 6 vežimai, 1 roges ir 
kiti įrankiai. Pieno biznis išdirbtas 
per 3 metus, keisai, kenai ir kostume- 

. riai. 9 kambarių namas, barnė dėl 10

PARSIDUODA KARMA.
Parsiduoda firrma Michigan valsti

joj. Žemė gera: molis maišytas su 
žvyru. Geri žvyruoti keliai, graži apy
linkė ir gražus ežerai. 40 akrų žemes, 
visa lygi ir dirbama. Dalis apsėta ru
giais ir kviečiais, kitos dvi dalys do
bilais. Taip pat yra žemės vasarojui 
ir ganykloms. Geri budinkai. Kas no
rėtų, galėtų pirkti ir su gyvuliais: 3 
arkliai. 6 melžiamos karves, 2 veršiai. 
12 kiaulių ir visa mašinerija. Kas no
rėtų plačiau žinoti, lai kreipiasi.'per 
laišką šiuo adresu;

MR. KAZ. ŽVIRGŽDAS
R. F. D. 1. Fountain. Mich.

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

IR MUZIKA KUOMET APLANKO DRAUGAI
i 

užbaigtas, vakarienė suvalgyta. Jūsų draugai 
ateina pamatyti jumis. Tildą beveik visi jus norite, kad jūsų 
namuose butų linksmybė ir muzika. Jus galite patraukti kar- 

jįjgįuokų garsių 
’vtskas bus ju-

LINKSMYBE
Dienos darbas

petas i šalį ir šokt arija klausytis linksmiu daii^i^
aktorių. arba operų garsiu pasaulio artistu ...______ __
su frontruimj. kuomet jus uždėsite Columbia ^jįfeHiordą ant Co- 
lumbia Grafonolos. Naujas programas kiekvieį ‘ ' 
site užvardžius, artistų vardus ir numerius pilname Columbia 
Rekordų Kataloge Lietuvių kalboj. Bile vienas Columbios par
davėjas su mielu noru suteiks jums vieną, štai puikus Rekor
dai, kuriuos jus norite išgirsti:

JO Inch—85c

P) vakarą! Jus ra-

E-1617

E-1362

Mcrgitė tu mano nvela.
Valcas. Aimonikų duetas

Kur tu eini. Polka.
Klarnetų Orkestrą.

Kur upeli* teka.
J Jonas Rūtenis,

Viltis.
basso.

E-1717

E-toos

Virbalio Polka.
Orkestrą.

Sesutės Valcas.
Inst. Kvartetas.

Gerkit šaltyšiai.
Mišras choras.

O kas sodai, do sodeliai.

Petrausko veikimą kunigai 
skaito rimtu pavojum savo 
bizniui ir kiek įmanydami 
jam keršija. Mums teko gir
dėti, kad šiuo kartu jie buvo 
panaudoję net kardinolo 
tėkmę, kad neįleidus Pet

rausko Amerikon. Vieton 
M. Petrausko, kunigai tarė
si parsitraukti iš^ Lietuvos 
savo plauko panašų žmogų.

Pajieškau draugo Domininko Da'- 
g»s, šiatiliu apskričio. Pašvitinio 
valsčiaus, Binėnų kaimo. Meldžiu 
atsišaukti arba apie jj žinančius pra
nešti. už ką busiu labai dėkingas. 
Taipgi pajieškau pusbrolio Juoza
po Vadakojo, Šiaulių apskričio, 
Pašvitinio valsčiaus. Binčnų kaimo. 
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu at
sišaukti arba kas apie ii žino man 
pranešti. (8)

Aš. Petrone Petraitienė. pajieškau 
brolio Kazimiero Račkausko. Prieš 
kare gyveno San Francisco. Gal 
Dabar aš negaunu nuo jo laiškų. 

‘ Mano jam rašyti laiškai sugrįžta 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie j’ 
žino man pranešti, už ką busiu laba* 
dėkinga. Rašykit šiuo adresu: 

Kantor Frohlich in Schirvindt
Ost— Preussen Petronei Pctraitienei.

Pajieškau pirk^ nedidelės paveikslų 
stadijos. Jeigu kas tokią žino ir man 
tpie tai praneš, bus užtai atlyginta.

K. V. S anulevičius (8
S ta 12. Bos 496. Lavrrei c?, Mass.

J IEŠKĄ U KARMOS pirkt ar ra»- 
davot, kur yrą žvėrių ir paukščiu.

Zig. (10)
8105 Chambcrlain St.

Detroit, Mich.

Viktoras A leksc ru nas
P. O. Bok l«.

Potomac Mano“. W. Va.

|

Aš, Andrius Varėna, pajieškau bro
lio Jono Varėnos ir seserų ~ 
Spilgicnės. Jievos Kairienės 
tčs Vasilienės, paeina iš 
gub.. MariampoltV pavieto, 
riškio parapijos. Žiūronių 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

And. Varėna
T. O. Box 483, Frankfort Ileights III.

Pranės 
ir Vik- 

Suvalkų 
’Balbie- 
kaimo.

(9)

APS1V ĖDIMAI
Pajieškau

Palto apsileidimas.
Daugelis ”Keleivio” skai

tytojų skundžiasi, kad jie 
gauna laikrašti panedėlį ir 
net utarninke sekančią są- 
vaitę, kuomet pirmiau ”Ke- 
leivis” pasiekdavo juos ket
verge arba pėtnyčioj tą pa
čią sąvaitę. Skaitytojai ma-

Pajieškau savo vyro Kaulo Lau
kaičio. Malonėk atsišaukti, nes aš 
ženijųos su kitu vyru. Aš nejieškau 
tavos'ant juoko, kuomet apsiženysiu 
su kitu, tuomet nerugok ant manės. 
Jeigu nori, tai aš duosiu tau divorsą. 
Kas pirmas man apie jį praneš, gaus 
50 dol. dovanų. (9)

Marė I^iukaitienė
18 Lafayette St.. Waterbury Conn.

Aš. Mykolas Maleckas, pajieškau 
savo dėdės Simono Malecko, paeina 

| iš Vilniaus rėd.. Trakų apskričio.. 
Turiu labai svarbų reikalą ir norė
čiau susirašyti. -Meldžiu atsišaukti 

. arba žinančius apie jį man pranešti 
: šiuo adresu: (9)

Mykolas Maleckas
Atsargus batalionas. 3 kuopa, 2 bū
rys. Kaunas. Šančiai. Lithuknia.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ąrl>a našlės nuo 25 iki 40,netų.
ir ~ ~žz-kn'~ *'— —
netų. ’____ .
ižiu atsišaukti, 
kiekvienai

1833 S. 14-th St

t uu vienu viųku. Aš esu iki.šIj 
Turiu 'pasėtinai turto, 

duobiu atsakymą 
K. J.

Shcboyg-an, Wis.

Aš. Domicėlė Šatkauskienė, pajieš
kau savo vyro Stanislovo Satkauskio. 
Jis mane apleido jau septyni metai 
atgrok palikdamas mane su mažu kū
dikiu dideliame varjre ii žmonių pa
juokoj. Kas apie ji žino, meldžiu man | tų amžiaus 
nranešti. už L, ‘„„L J7L2-,__ ’ I .
Taipgi meldžiu ji patį atsiliepti. Jei-1 ruskai ir biskį angliškai: lietuviškai

Pajieškau mano dukters Onutės 
i Rutkauskaitės. 4 metų, ją išsivežė 
mano pati Domicėlė, kuri prasišalino 

. su lenku Antanu Madzwecku, 45 me- 
___________ , . " ' >r paėmė mano $900.00. 

ką busiu iabai dėkinga.' Jis yra trumparegis, kalba lenkiškai, 

gū neatsiliepsi į' mrnesį laikot tai aš ; nemoka. Mano duktė Onutė kalba tik 
paduosiu teisman, reikalaudama per-; lietuviškai. Jeigu kas patėmytų juos, 
siskyrimo. Jis paeina iš Kauno gub.. j malonėkit man pranešti, nž ką skiriu 
Šiaulių apskričio. Kuršėnų parapijos, i 815.00 atlyginimo. (11)

D. Šatkauskienė (8) ' Adomas Rutkauskas
11 Canton st.. Montello, Mass. į 17—2nd st.. Framingham, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų, mylinčios dorų 
gyvenime. Geistina, kad butų mažo į 
ūgio, mokanti angių kalba. Aš esu 
jaunas vaikinas, pagal amatą automo
bilių mekanikas. Merginos. norin
čios gaut gerą vaikiną, kreipkitės 
laišku, prisiųsdamos savo paveikslą, 
kurį ant pareikalavimo sugrąžinsiu, i 

C. B. •
General Delivery Ba)timore,Md.

PRANEŠIMAS
HANOVER TRUST COMPANY

268 Hashington Slreet
Nuo Rugpiučio 11 d. 1920 metų 

Bankų Komisioiiierius paėmė j mvo 
i rankas visą turtą ir biznį HANO- 
\ ER TRUST COMPANY ir eina prie 
jo likvidavimo apmokant skolas pa
gal priimtas tiesas.

Visi skundai prieš šią Kompaniją 
turi bui išpildyti po pridega ir pri
duoti po viršui nurodvtu adresu prieš 
ir 15 D. KOVO (MARC11) 1921 m.

Po iše^zaminavimui. patikrinimui 
ir pripažinimui skundu. RAŠTIŠKA 
KOPIJA .SKUNDO PA LIŪDI.'i M C 

bus išsiųsta kiekvienam, kurio skun
das bus pripažintas.

JOSEPH C ALEN, Kankų Kurni- 
sionierius valdytojas llanover Trust 
Company pagal skyrių c!’9, aktą ly 10 
m.

Per Fitz-Henry Smitl: J r. agentas 
užžiurėtojas.

V ARGOMNil.NKAS reikalingas 
i Lietuvių Taut. Katalik. Bažn. 
IztuTeuce, Mass. Mokestis gera. 
Laiškais arba ypatiška! infor
macijų norint, kreipkitės prie 

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

"SOSTO AK Y VEIZIMU” *
Vieno veiksmo puiki tragedija. Min

tis yra imto iš rusu kalbos. Labai 
tinkama perstatyti lietuvių vakaruo- 

Reikalinga trylika veikiančių 
ypatų, taipgi kareivių ir sargų. Kny- 
-elčs kaina 25c. Reikalaudami kny
gučių kreipktės šuo adresu: (12)
gėlės kuiną 25c. I—— 
gučių kreipktės' šuo adresu ’

P. Miksi s
85 Shoęt St l«iwrencv. Mass.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką t i išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE, Knygu
te je aprašomą visokias vaistiškas žo
les, šaknis. žiedai ir tt, nuo kokių li
gų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti bilc aptiekoje. Apart to, 
yra daugybė gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokią knygutė vra 
kožnam reikalinga. Prekė tik Jl.tM).

M. ŽŪK ANTIS (35)
431 Mudson a)e, Rochcster. N. Y.

E-H15 <
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Laiškas nuo Barbutės.
Piieniunas ir Lušnakojis. 

I'ery tos.

Piemenėlis.
M. Petrauskas.

Pavasary j.
tenor.

TĖMYKIT GERAI
Pati žmogaus prigimtis patrauki-i 

prie gražaus daikto, o ypatingai prie 
gražaus paveikslo. Taigi dabar 110- 
retumem.supažindinti tamstų su mu
sų naujais išdirbtais paveikslais 
(port ratais). kurie yra padaryti am
žinai; nesupliš, nenųšus ir nesusi
daužys. Jeigu tamsta norite j^j'ti 
tokį didelį gražų paveikslą, prisės
kit savo paveiksią. Mes išimsim vie
ną, jeigu randasi grupoj. Bus taip 
l adarytas, kad galėsite pastatyti ant 
komodos arba pakabinti ant sienos, 
•ani nereikia nei stiklo, nei rimukų. 
Jeigu susitepa, visada gali numaz
goti. Didumas 7x9 kaina $3.50. Di
dumas 9x11 kaina 5 dol. 50c.

Taipgi mes turime gražiausių lie
tuviškų atviručių, ant kurių galėsi 
pamatyt Lietuvos miestus, kaimus, 
tvirtoves. Kaina 5e. viena; C už 25c. 
Mažiau paėta nesiunčiani, kaip 6 at
virutes. (H)

Juozas Bakšas
P. O. Box 331. 140 Pcnabscvt St. 

Rumford. Me.

žiūrėkit 
Columbia 
ženk lis ir 
numerius
Rekordu—

kad butą 
Vaizba- 

paminėk 
Columbia

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

IR LINKSMI KŪDIKIAI YRA 
UŽSISANEDINIMAS MOTINOMS

Lietuvaitė motina iš Milwankee Rašo:
Bcr daugelį savaičių mano kūdikis verkė beveik 

be perstojo dienomis ir naktimis. Aš tikrai nejau
čiau. kad tam kaltas jo maistas, ir visur jteškojau 
pagalbos. bet be pasekmių. Pagalbius mano gydy
tojas patarė

3&rdvnA

EAGLE BRAND
(CONDENSED MUK}

•t beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs, 
miegoje gerai, ir dabar yra sveikiausis kūdikis vi
soje musų kaimynystėje.”

The Bordcn Company
llorden BuiMnig New York

Pajieškau našlės su pora mergy
čių (kad ir su viena) ne senesnės 
kaip 35 metų. Mananti vesti ir 
mylinti gražų šeimynišką gyvenimą 
kreipkis žemiau paduotu adresu. At- 
sakydams ant pirmo laiško suteiksiu 
platesnes informacijas.

John Wdowetz
R. F. D. 1. Woodstock, Vt

Extra ir da extra.
Nauja knyga "Receptai ir Sekretai.”
(Apsisaugojimas nuo įvairių ligų.) 

Nuo visokių epidemijų, kokios nebūt. 
Išviso receptų ir slaptybių (sekretų) 

•‘190. Kama 1 dol. 10c. ir 3 lapeliai. 
Su daugeliu receptų, soliucijų, anti
septikų ir antiseptišką mosčių ir pi
lių. Nuo siplio Erisipcla.s, skuros ir 
nervų _ ligų. Receptai lotynų kalboj, 
kaip juos naudot-—angliškai ir lietu
viškai. Aprašymai apie ligas lietu
viškai. Turi 40 puslapių, mėlynais 
minkštais viršeliais visos. Knyga 
turi pirmos klesos tiesas. Platinto
jam duodam daugiau sekretų. Moti
noms dovanos, apsaugojimas kūdi
kių nuo daugelio ligų. Vartokite 
( alomel Tablets, 2 gr. j kvortą atvi- 
ryto vandens plovimui bonkutės. Ir 
mostis yra Calomel Ointmet nuo 
veneriškų ligų apsisaugojimas. Ir 
prausianties labai naudinga burnai, 
dantims ir galvai plaut Vertas pi
nigo pagarsinimas. Nepraleiskite 
progos. Nusipirkit knygą, o busite 
užganėdinti ir sutaupysit pinigus. 
Vieno recepto yra įvykusi klaidų, 
nuo surišlapinimo lovoj. Ne pažy
mėti X_L, tai yra 40 pilių. "laisvėje” 
buvo juokingas kritikavimas to re
cepto. F. M, parodė tik 4 'z2 gr„ o 20 
grains pasiliko ir padare is minimų 
vienų pilę. Esą, jeigu vaikas tokią 
pilę paimtų,_ tai jam daugiau šlapintis 
nereikėtų.' Vietoje to naudokit (Cys- 
togen) a NeU" Urynary Antiseptic 
Wetting the bed. Jis nuo kelių lygiai 
ligų. Rasite jo aprašymą. Pinigus sių- 
’-kit tik nionev orderi, adresuodami:

Wm L. MATULONIS (9) 
Wr*t Frankfort. III. P. O. U. S. A.

P. S. Reikalaukite knygos "Recep
tai ir Sekretai.” o pinigus kaip gausi 
ją. Arba reikalauk tik lapelio Nr. 3 
prisiųesdamas 12c. stampoms.

KRIAUČIAI!
Padidinkite savo biznį, vartodami 

•misų SĮMvialrs Kirpimo Pstrinas. 
Nurija ilsint? mados ir gvarantOrijaina, 
kad tiks. Mes taip pat sukerpant dra
bužius pagal jūsų mici-,1- už pririja
mą kainą. Delei susipažinimo mes pa- 
-iųsim jums vieną puikiai prilaikyta 
-ack coat patrina, mitra 36 -38 arba 
10 už 35c. įtampomis. Reguliuiė kaina 
75c. Rašyk tuojaus; (8)
ANDRIUS DRAGŪNAS
220 Lconard SU 

Brooklyn, N. Y.

Vardas

Adresas

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI musų knygą. KUD1KIV 

GEROVE, kuri paaiškins, kuip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0105

DYKAI
KATALI0GAS.

Jeigu norite sutaupy ti J3.00 
ant po i-o s ėeverykų, tai parsi- 
traukit musų kataliogą. (8)

The U’aterbury Mail Ordcr 
Corparalion.

502 S. Wilson Street 
WATERBURY. CONN.

* « * * «
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LAWRENCE, MASS.
Vyrai dirbą, o jų pačios 

„uliavoja.”
Tūlos musų moterėlės sa

vo pasielgimais daro gėdą 
visai lietuvių kolonijai. Kai 
vyrai išeina i darbą, tai jos 
susikviečia visokių pašilei-į 
dėlių senbernių ir „ųliavo- 
ja”. Kartais besilinksminant 
net peštynės iškyla. Taip 
nesenai pas vieną tokią mo
terėlę V. nuėjo i „svečius*’ 
komunistas K. Z. ir ten ga
vo gerokai į kaili, 
komunistams i 
„slaptas 
ka.

Taipgi 
berniai,

Mat ir' tikslams 
nevisokis 

veikimas” nusise-

i;nesenai tūli sen- 
pasigavę vieną iš 

miškų parvažiavusi vaikiną, 
nuvedė ji pas moterį B. Ta
sai vaikinas ten „prašumi- 
no” visus savo pinigus. Sa
koma, jogei turėjo apie 
200 dolerių.

Čia yra ir tokių moterė
lių, kurios su savo vyro ži
nia daro panašų bizni. Pa
daro „samodielkos” ir parda
vinėja ją visokiems girtuok
lėliams, o savo vyrą pasiun
čia ant gatvės kampo „va- 
čvti,” kad policija neužeitų.

Skaitytojas.

PROVIDENCE, R. I. 
Kunigas baugina parapijo

nus.
Kol Providence nebuvo 

romiškio kunigėlio, tai lie
tuviai gyveno sutikime. Da
bar kunigas pradėjo kelti 
tarp lietuvių nesutikimus, 
visaip niekindamas, keikda
mas ir baugindamas nepa
klusniuosius. 13 d. vasario 
visaip baugino "Keleivio” 
skaitytojus. Esą, kas iš pa
rapijom; skaitysiąs ”Kelei- 
vį”, tai jis i to parapijono 
namus neužeisiąs. Katras 
skaito „Keleivi” ir kitus be
dieviškus laikraščius, tas 
esąs velnio apsėstas. Parapu 
jonkom gaspadinėm liepė 
„Keleivi” degint ir vyt lau
kan iš namų tuos burdingie
rius, kurie skaito "Keleivi.” 
Ant pabaigos ragino skaity
ti „Darbininką’’ ir „Draugą*! 
kaipo „geriausius laikraš- j 
čius”, kuriuos ten pat dalino 
žmonėms dykai.
Žmonės, išėję iš bažnyčios, 

šitaip juokavo: „Pigaus ta
voro galima gauti dykai, o 
už gerą reikia pinigus mo
kėti.’’

Belaisvis.

or~
nu-

BROOKLYN. N. Y.
Kriaučiams pranešimas.
Gerbiamieji draugai ir 

draugės’
Brooklyno komunistų 

ganas „Laisvė" 17-tams
meryje primelavo jums, buk 
"Naujienų" ir „Keleivio” 
korespondentas iš Eliza- 
betho siunčiąs ‘ savo moterį 
į New Yorką skebaifti 
kriaučių streike.

Kadangi Elizabethe tik 
aš vienas esu „Naujienų” ir 
„Keleivio” korespondentas, 
tai „Laisvės” melas krinta 
tiesiog ant manęs. Neno
rėdamas, kad melas ir klas
ta imtų viršų, aš parašiau 
"Laisvei*’ reikalavimą, kad 
ji prirodytų, kada ir kur 
mano žmona New Yorke 
skebavo.

”Laisvė’’ mano reikalavi
mo netalpino ir nieko nepri- 
rodžius sugražino jį man 
atgal.

Taigi aš pranešu Brook
lyno kriaučiams per teisin
gą laikraštį „Keleivį,” kad 
jeigu „Laisvė”, prirodys, 
jog „Naujienų” ir „Kelei
vio” korespondento žmona 
iš Elizabetho važiuoja į 
New Yorką skebauti, tai aš 
duosiu $10 „Laisvei’’ ir $15 
streikuojantiems kriau
čiams. O jeigu „Laisvė” to 
nepadarys, tai tegul ji duo
da $10 kriaučiams. -

-is labai vykusiai sudainavo Į 
keletą gražių dainelių. 
Apart to buvo sudainuota 
keliatas dainelių vienų to 
choro merginų. Vėliaus sekė 
duetai, monologai ir prakal 
belės. Draugas Uktveris 
kalbėdamas pasakė, jogei 
Mirgos choras aukauja Lie
tuvai 23 dol. ir prašė susi
rinkusių taip pat po kiek 
nors paaukauti Surinkta 
nuo publikos 22 doL Apartu 
to, visas to vakarėlio pelnas j 
yra skiriamas Lietuvai. j! į ■ 

Šio vakarėlio programų J; 
susirinkusieji žmonės buvo ; 
labai užganėdinti. i

Ten Būvės. i!

U. S. MAIL STEANSBff COMPANY, -dantį iš trijų akrų aplink lai atsibus 16 d. sausio, 1921. 
pasiųsti du 

dinti dabartine gera tvarka1 draugai ištirti išlygas atra- 
dirbtuvės. Susirinkimą ati- do, kad už svetainę reikės 

mokėti 50 dol. ir paskui pel
ną ant pusės. Taipgi neži
nia, kur Levinskas padėjo 
pelną nuo to parengimo. Jis 
tik atnešė pašto ženklą pa
rodyti, kad pasiųsta $25.80 
bet ne žinia, kam jie pasiųs
ta.

Draugystė buvo maniusi 
prie to pelno pridėti dar 
kiek iš savo iždo, bet kuomet 
Levinskas taip sauvališkai 
pasielgė, tai viskas taip ir 
liko.

Už tokj F. Levinsko sau- 
vališkumą draugystė nubau
dė jį, atimdama jam tiesas 
ant 6 mėnesių.

Varde Lietuvos Sūnų Dr- 
stės pasirašo komisija:

Jurgis šaukevičius. 
Vincas Urbanavičius, 
Antanas Tomašiunas. 

Antspauda.

Aiškiai matyt, kad ”Lais- dirbtuvę. Visi buvo užganė-; Draugystės 
vės” agentai ardo darbinin- 
kų vienybę ir todėl skleidžia 
visokius paskalus. Aš ne
noriu, kad neteisingi „Lais
vės” pliauškalai kurstytų 

j vienus darbininkus prieš 
į kitus, ir todėl prašau, kad 
| kliaučiai būtinai pareika- 
įlautų iš „Laisvės" prirody
mų. Jeigu ji pliauškia to
kius dalykus, tai ji turi tu- 
lėti rankoje ir faktus. O 
jeigu ji to neturi, tai tuo
met matysime, kokiems 

ji sėja darbinin
kuose tokią neapykantą.

Brooklyno kriaučiai turė
tų apsivalyti nuo „Laisvės” 
agentų, nes tai yra tikri 

į darbininkų vienybės ardy- 
! tojai.

Lauksiu prirodymų.
1 „Naujienų*’ ir „Keleivio*’į

darė 10 vai. iš ryto pirm. F. 
J. Bagocius, kuris pasakė 
prakalbėlę, nurodydamas, 
ką turėjo pergyventi Pro
gress Shoe Mfg. Co. per pe
reitus metus..Ypač nustebino 
visus susirinkusius, kada 
užmetimą padarė, vienas iš 
šėrininkų. A. K. Jis į susirin
kimą sako: „Paklausykit 
mano raporto, kurį aš turiu 
iš pasitikėtinų šaltinių su
rinkęs. Krautuvėse yra 18,- 
000 porų po $6.00, tai išpuo
la $46,000.” (Tas netiesa; tu
ri būt daugiau.) Toliau jis 
sako: „kapitalo yra sukelta 
8160,000.” čia A. K. irgi per
dėjo ant $30,000. Ir daug ki
tokių užmetimų darė. .Bet 

j kad visi jo užmetimai buvo 
Korespondentas iš Eliza- daromi su tikslu, tai paliu- 

betho.
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NORWOOD, MASS.
Gelbėkim nelaimingą lietuvi

Jau antri metai, kaip Nor- 
•»voodo lietuviai užlaiko su- 
paraližuotą lietuvį Simaną 
Grigą, serganti nuo 1918 m. 
Jisai kaipo darbininkas savo 
menką uždarbi veikiai išlei
do ant daktarų, gyduolių ir 
tt. Tada paėmėm mes jį gel
bėti nuo badmiriavimo, bet 
musų kaimelis lietuviais ne
skaitlingas, o juk ir nevisi 
atjaučia. Musų vos gyvuo
jančios draugystės aukavo 
kiek išgalėjo, o išlaidos gana 
didelės, tiktai už vieno mė
nesio pragyvenimą mokame 
10 dolerių, o kur drapanos, 
kiti dalykai, beto nuolatos 
lankosi pas daktarą, kuriam 
irgi reikia užmokėti. Tokiu 
budu ir prie geriausių norų 
vargšą patįs vieni ant ilgo 
užlaikyti neišgalėsime, o už
laikyti visgi reikia. Ir kurgi 
dėsis nelaimingasis, juk da 
šiaip, taip gy\ as į žemę ne- 
lvs.

Mes ir jisai nekantrauda
mi laukiame ramesnių laikų 
Lietuvoje ir su pagelba ge
rų žmonių tą vargšą išleis
tume ten. Bet ir ten beturtis, 
c darbininkas iš jo tur būt 

l jau nebus ant visados. Dėlto 
gi neprasižengtume jei galė
tume pinigiškai aprūpinti 
tolimesnę jo ateitį. Dauge
liui pagelbėti vieną nėra 
sunku, tikrai reikia gerų no
ru.

Todėl, geraširdžiai, kurie 
gelbstit Lietuvą, mylėdami 
jos žmones ir kurie stovite 
už darbininkų labą, šiuomi 
sykiu pagelbėkite savo bro- 
iliui S. Grigui, išvaduodami 
jį iš badmiriavimo: kas do
lerį, kas pusę, kas kvoterį ar 
i0c. Pasiturinčios draugys
tės malonėsit pagal išgale 
aukoti. Aukų čekį ar money 
orderį rašykit vardu: Jurgis 
Versiackas. 564 Pleasant st., 
Norwood, Mass. Ant kon- 
verto užrašykit: J. Pakark- 
lis, 23 Dean st., Nonvood, 
Mass.

S. Grigo šelpimo Komisija
Liudymai:
DLK Keistučio Draugystė 

Norwood, Mass.
F. M. Matchian, pirm.
A. Pratašius, sekr. 

šv. Jurgio Kareivių Drau
gystė Nonvood, Mass.

J. Versihckas, pirm. 
Pr. Dorgvainis, sekr. 

Antspauda. i

dijo jo paties laiškas, rašy
tas i Kauną, bet patekęs 
Progress Shoe Mfg Corp. 
direktoriams Į rankas, ir 
prie jo akių buvo perskaity
tas. A. K. taip susinervavo, 
kad atrodė, jog pats sau lu
itas nukramtys.

Toliau buvo skaitytas pro
tokolas, kuris likosi priim
tas. Bet kada perskaitė me
tini raportą, prasidėjo gin
čai; ar ji priimti, ar atmesti. 
Mat, kokia ten „Apsaugos 
Komisija” buvo susitvėrus 
ir žadėjo priduoti faktus, 
bet pasirodė, kad jokių fak
tų neturi, tik kalba tuščius 
žodžius. Tai tokia komisija 
nerado vietos šioj Korpora
cijoj, nes buvo aišku, kad iš 
jų kaikurie veikė su blogais 
norais korporacijai, tik gai 
la. kad nevisi tą permato. 
Didžiuma balsų raportas li
kosi priimtas. Nauja valdy
ba išrinkta ateinantiems 
metam: A. Čižauskas, prez., 
S. Alasevičius, vice-prez., S. 
A. Milchius, sekr., C.P. Yur- 
gelun, ižd. Nauji board di
rektoriai: P. Yakavonis, J. 
Medžiauskas, Aląsevičius ir 
A. Gemiprauskas. Kapitalas 
likosi pakeltas iki pusės mi- 
liono, ir kaip tik surinks 50 
tūkstančių, kelti Į Lietuvą 
ir atidaryti skyrių dirbtu
vės Lietuvoje. Linkėtina, 
kad veiktų taip teisingai ir 
ateityje, kaip per praeitus 
metus. Buvo sunkiausi me
tai pramoninkams ir daug 
reikėjo nukentėti, kada pre
kių kaina nupuolė, ir šiais 
metais dividentų nebus ga
lima išmokėti, bet valdyba 
gvarantuoja, kad visi gaus 
dividentų ateinanti metą.

Ten Buvęs.

BELOIT, VVTS. 
Gražus vakarėlis, 
d. vasario Apš vietos5

Kliubas surengė labai gražų 
vakarėli, šiame vakarėly 
dalyvavo Mirgos mišrus 
choras iš Rockford, III., ku-

yra skiriamas Lietuvai.

Dr. i J. Karalhs
Gydytojas 

ir Chirurgas
Gydo užsenSjusias ligas 

Tyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus. 

3303 S. NORGAN ST.
CHCAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

KALENDORIUS 1921 nū]

t

JEIGU DA NETURI ŠI V METU AUŠROS BENDROVES SPAU2- 
litNTO KALENDORIAUS. TAD PASISKUBINK ĮSIGYTI, nes tai 
vienintelis KALENDORIUS šiais metais Amerikoje išleistas.

Jame telpa daug gerų raštu ir papuoštas su keliolika puikių pa
veikslų. Turi 128 puslapius. Kaina tik 50c. Kas prisius dolerį, tam 
prisiusime tris KALENDORIUS.

Taipgi, mes patys, galime pasiųsti ir į IJetuvą už tų pačių kaiti?.
Už vienų Kakmlorių, galima prisiųsti ir pašto ženkleliais (staru.) 

DOVANOS.
Kas prisius 50c. iki KOVO 15 d., tam duosime dovanų keturias 

laiškams rašyti popieras, su dainelėm, eilėm ir tt. *-
Siųsdami pinigus pažymėkite, dėl keturių laiškų, kokių norėsit, iš 

sekančių: Laiškams rašyti popierasu drukavotu pasveikinimu ant pir
mutinio puslapio, pas tėvą, motinų, tėvus, brolį, seserį, gimines, pa
žystamus, merginą, vaikiną; su eilėmis darbininkiškoms, katalikiš
koms, socialistiškoms, revoliuciohieriškoms, tautiškoms "ir kitokioms.

Norintieji pirkti LAIŠKAMS rašyti popieros. kaip nurodyta, tad 
kreipkitės laišku, o mes pranešim kiek kainuoja.

Pinigus ar Money Orderį siųskite sekančiu adresu:

AUŠRA
1443 N. Paulina st.. Chicago, III.

ATYDAI LIETUVIŲ

Suteikiame paaiškinimus kaip geriau važiuot tėvynėn, 
ir išdirbame pasportus trumpiausiam laike.

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus.

LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR IS KR A J AUS; 
SIUNTIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PI
NIGUS ANT PAČEDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.

HENRY C. ZARO
3 AVĖ, Cor. 6 ST. Dept. L. 3. NEW YORK, N. Y

ATYDAI

fį

Iš NEW YORKO be persėdimo TIESIOG |

BREMENĄ IR DANCIGĄ
S. S. ANTIGONE March 12, April 30

S. S. SLSųi EHANNA April 6. May 21

Pasažierių Skyrius: 99 Statė St., Boston, Mass. TeL: Fort Hill «745

• -

I Inįted American Upes
■ Joint Service with

Hamburg American Line
Tiesiai iš NEW YORKO J HAMBURGĄ

Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis .Centralinės Europos
GARLAIVIS "MOUNT CLAY” -^^^1.-
Išplauks iš | Išplauks Ketverge j
New Yorko ) 31 d. Kovo-March, 1921. f Xto*2“ai? po

i
i

<! 
i!

1
!

! [
________ . —-  -------- pieta j >

Polam reguliariai kas sąvaitęišplauks garlaivis "HANSA (buvęs ' ! 
Victoria Luise) ir nauji garlaiviai, kurie dabar budavojami. j I

Garlaivis ”.MOUNT CARROLL” <
Garlaivis BA^ EJIN’ Garlaivis vc.nxmmmiu . .

Ruimai su 2, 4, ir 6 lovom ant šių visų garlaivių. Specialiai valgo- < !

| nuo Pier No. 7 
> North River

i! 
Garlaivis ’MOUNT CLINTON” 1 I 
Orlaivis ”WUERTEMBERG” ' Į 

mieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui ruimai ir pasivaikščiojimui j i 
deniai . visas tas patvarkymas trečios klesos pasažieriams. ’

" - ’ ....................... ' ___________2 (’

NEW YORK CITY < i
Ž Reikale rašykit bile vienam musų autorizuotam agentui arba 
£ 39 BROADWAY
_ -----------------------------

•“ - ą ■

BALTUOS-AMERIKOS LINMA
12 Broadwav, New York City

l

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO
Per LIBAVA Arba H AM BURGA-EITKUNUS

IT TE*I,TTMZ A Laivai išplaukia kas Liliu 1 U V A 14-tą dieną.
Dideli dvieju sriubų pašto laivai išplauks:—

S. S. LITUANIA KOVO 4
Š. S. ESTONIA KOVO 16
S. S. POLONI A KOVO 30

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

MINNEKAHDA
(naujas tik 3 kiesa) 

31 d. Kovo
$132.00

130.00
Trečia kiesa iš New
Trečia kiesa iš New

Trečios klesos pasažieriams yra duodami valgiai su patarnavimu 
dideliams valgomam kambaryje. Moterims ir vaikams rezervuojami 
kambariai su k'.asetais.

Kreipkitės i Kompanijos ofisą 84 Statė st., Net York arba j vietos Agentes.

MONGOLU
17 d. Kovo

Yorko j Libavą % . 
Yorko Į Eytkunus

AMERICAN
Tiesioginis perp laukimas tarp

NEW YORKO ir HAMBURGO
Labai paranki kelionė Lietuviams ir Rusams.
Dideli moderniški garlaiviai išplauks sekančiomis dienomis: 
MANCHLRIA 
S d. Kovo

MONTELLO, MASS.
Lietuviu čeverykų bendro

vės susirinkimas.
Progress Shoe Mfg. Corp. 

metinis šėrininkų susirinki
mas buvo vasario 1 dieną, 
Lietuviu salėje. Iš tolimes
niu kolonijų daug šėrininkų 
pribuvo iš vakaro ir aplan
kė dirbtuvę, o iš artimesnių 
kolonijų pribuvo anksti iš
ryto ištraukė tiesiog pasi
žiūrėti dirbtuvės. Visi pri
buvusieji svečiai džiaugėsi,

GIRARDVILLE, PA. 
Atsakymas MaineriuL 
„Keleivio” N r. 5 tilpo iš 

Girardville, Pa. korespon- 
cija, kurioje F. Levinskas, 
pasivadinęs Maineriu (Mai- 
nerys—ne Levinskas, neįspė 
jote. —Red.) apšmeižia mu
sų gerbiamą Lietuvos Sūnų 
Draugystę, prilygindamas 
ją prie Žulikovskio čebatlai- 
žių (Tasai prilyginimas bu
vo adresuotas ne Lietuvos 
Sūnų draugystei, o tik tū
liems jos nariams.—Red.). 
Turime pasakyti, kad tasai 
korespondentas yra pats Žu
likovskio čebatlaižis, jeigu 
taip neteisingai rašo.

. štai koks buvo draugys
tės nutarimas:

Susirinkime, laikytame 
21 d. gruodžio, 1920, F. Le
vinskas padavė sumanymą, 
kad Lietuva bųtų sušelpta 
kiek pinigiškaį. Tasai suma
nymas buvo vienbalsiai pri
imtas ir tam tikslui nutarta 
parengti kratomus paveiks
lus. Į rengimo komitetą įėjo 
F. Levinskas, F. Šimulaitis 
ir A. Tamošiūnas. Draugo 
Levinsko darbas buvo para* 
pinti tam vakarai svetainę. 
Paėmęs svetainę jisai neda
vė draugystei žinoti, ant ko
kių išlygų padarė sutartį su

! 
I
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ŠVEDUOS AMERIKOS UNUA
24 STATĖ STREET NEW YORK, N. Y.

Greitas keleiviams patarnavi- T ifklMkill 
mas iš New Yorko per Goten- 
bėrgi, Švediją, j ir

Laivas STOCKHOLM išplauks 10 KOVO-MARCH 
S.S. Drottningholm išplauks 24 KOVO-MARCH

Trečia kiesa Į LIEPOJŲ ir RYGĄ $145. Karės taksu $5. 
Trečios klesos pasažieriai gauna puikius kambarius po 2, 4, 6 į kam
barį- Dėl tikietu ir informacijų apie pasportus, kreipkitės prie vieti

nių Agentų.

Kas dvi savaites „O” Laivais

Tarp New Yorko 
irHamburgo

i

• Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjtnasi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom?. Bet jis 
žino, kati jam niežti? ir 
visi kiti tą žino. < 

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

I daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
Į įvvkstančių nou pleiskanų.
I KUFFLEte
I panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
I Paskui tik retkarčiais suvilgvmas galvos apsaugos ją nuo pleiska- 
| nų atsinaujinimo.
I RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
| Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apĄeiti be 
j RUFFLF.S, jei turite pleiskanų.
I 9 Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
? galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
I markėmis ar money order, kuriuos siųskite-šiuo adresu: 
♦■■■—»r. AD. RICHTER dCO., 326-330 Bro*dway. New York

h1:1kh re. m. s.i*
J EUROPĄ

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis

Pain-Expellerit 
yra naudojamas, su
virtum per 50 metų, 
beveik visose pasau
lio valstybėse.

Nuo reumatiškų 
skausmų, neuralgi
jos, apšlubimo. nik- 
sterėjimo, raumenų 
nuyarginimo ir grei
tam p a š ai i n imui 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia neapkaintto* 
jam? pagalbų.

Sustoja prie
CHERBOURG ir SOUTHAMPTON

ORBITA išplauks GEGUŽĖS 21 
OROPESA ” BIRŽELIO 4
ORDUNA „ BIRŽELIO 18

1-mos, 2-ros ir 3-čios klesos pasažieriai.
Geriausi parankumai ir patarnavimas trečios klesos pasažieriams.

THE ROYAL MAIL STEAM PACKET CO.
Eaves S.S. Ag. Gen. Ag. Naujosios Anglijos. 

10 CONGRESS STREET, BOSTON, MASS.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
Jeigu norite teisingą vaistą šėmoms kainoms, tai visada sfldte 

ant 100 Salėm str^ kur rasite visokią nemintą vaistą iakną me vl- 
eoHu ligą, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užūmMJmIo m 
mutizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo vėlimui, nuo uždegimo plau
čiu. nuo kosulio ir kitu lira. Taion tarime nuo

Kiekvienas aptie- 
korius parduoda 
Pain-Expellerj. Ta
čiau?, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu. r

Jota) kitą nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri- 
kMotą.

«
f. ap. namui & ce 
MAiUmil, 

to* 100 SALĖM ST BOSTON, MAU.



mo, pilvo skaudėjimo, gazų 
žarnose, galvos skaudėjimo 
ir tt., nueikit pas savo aptie- 
korių arba vaistų pardavėją 
ir paprašykit Trinerio Kar- 

Ką rašo Lietuvos kareivis smarkių vyrukų, išnetyčių,^°j° Vyno. Jeigu jus turit 
—•--------- «------------- ..iki--------------------- •------------------u. nesmagumą su kosėjimu,

imkit Trinerio Sedativą nuo 
kosulio. Jeigu norit, kad 
greitai jums palengvintų 
skausmą nuo romatizmo ar
ba neuralgijos ir tt, pirkit 
Trinerio Linimentą. —Jo- 
seph Triner Company, 1333- 
45 So. Ahland avė., Chicago,

apie mušius su lenkais.
V. W. Anckaitis iš T 

ton, Pa. gavo laišką iš Lie
tuvos nuo savo pusbrolio, 
kuris jau ilgokas laikas tar
nauja Lietuvos kariumenėj. 
Tame laiške štai kas rašo
ma:

Mielas Broliuk! Sveikinu 
tave, sesutę ir tetulę, linkė
damas jums visiems daug- 
daug laimės jūsų gyveni
me. Aš linksmas, kad ga
vau nuo jūsų laiškelį, kuria
me radau viską, kas buvo 
įdėta. Labai ačiū.

Žinai, broliuk, aš jau iš
stovėjau mūšio lauke de
šimts mėnesių ir daug kar
tų prisėjo grumtis' su len
kais. Išsyk buvau ties 
Dvinsku ant fronto su len
kais ir latviais, vėliaus mu
mis nugabeno ties Seinais. 
Čia ėjo labai smarkus mū
šiai lietuvių su lenkais, šau
dymasis buvo neišpasaky
tas, net kulkosvaidžiai tru
ko nuo karščio. Ne vienas 
musų* brolelis paguldė ten 
savo galvelę. Lenkai buvo 
mus apsupę ir vos tik pasi
sekė mums iš jų pasprukti. 
Iš aštunto musų pulko ma
žai kas ir liko: dalį paėmė 
lenkai į nelaisvę, o kita da
lis žuvo ant kovos lauko. 
Užmuštų musų kareivių 
lenkai nelaidojo per ilgą 
laiką, todėl plėšrieji žvėrys 
ir paukščiai buvo pradėję 
jų kunus draskyti. Tada 
vietos gyventojai,'gavę len- 
Įfų leidimų, nakčia pakasė 
musų žuvusių kareivių la
vonus po žeme.

Dabar męs stovim ties 
Alytum. Čia irgi ėjo smar
kus mūšiai. Lenkai nukir
to gelžkelį ties Varėna ir 
užatakavo mumis, norėda
mi paimti niusų sandelius, 
kurie susidėjo iš 200 vago
nų maisto. Tas maistas bu
vo jiems svarbiausia, todėl 
jie darė ant musų didžiau
sias atakas. Vienok jie po 
musų batairejų šoviniais 
krito kai musės ir likosi at
mušti. Laike šito mūšio 
man prisėjo gulėti apkasuo
se be drabužių, o tuokart 
šalta buvo, todėl smarkiai 
peršalau ir sirgau.

Jau nusibodo kariauti su 
tais velniais lenkais. Ant 
kiekvieno žingsnio matai 
tik lavonus ir lavonus. Mir
tis gręsia kiekvieną minutą. 
Bet reikia atminti, kad mes 
esame užpulti ir*privalome 
gintis.

Bučuoju jus visus 
Jūsų Kastas.

užklupom lenkus ir prasidė-
Eas- jo kova. Šaudymasis tęsė-
Lie- si apie 20 minučių ir 8 len-

I
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Lie- 
(se- 
per- 
yra

SALUTARAS

»;

No. 
No. 
No. 
No.

kai buvo užmušti, o 12 su
žeistų. Kiti pabėgo. Iš mu
sų šaulių būrelio visi liko 
gyvi ir net nesužeisti. Tik 
vienas lenko šovinys patai
kė man į koją ir sugadino 
visai gerą čeveryką. Pas- Hlinois. 
kui kitą dieną, t. y. ketverge j ~
prieš Kalėdas lenkų 
ninkai užpuolė ant Sarkiškill Karvės melžiam su mašina. Darbas 
kaimo irgi norėdami apifetivi“J~- ir ’»*«• 
plėšti gyventojus. Mes iri „ .. m. P. Praninski 
ten juos užąįtakavom. Čia R~ F' D' ______o**
tris lenkus patiesėm, o kiti aąm(MMTOKTOTOTO©®®®®®®®®®©& 
pabėgo. Jau tris kartus da-' į 
dalyvavau durtuvų kovoj su į1 
lenkais, bet vis išlikau gy- • 
vas ir sveikas.
Kaip klausiat apie Rusijos ;• 

bolševikus, tai jie nėra toki ; 
blogi, kaip kunigai sako. ;; 
Kunigai apie juos tyčia I ; 
skelbia melus. Dabar var- ; 
guoliams kitokio išėjimo [ 
nėra, kaip tik vykdint gy-1; 
veniman sovietų programą. :; 
Jeigu Lietuva nesusilauks :: 
pagelbos iš Rusijos, tai var- :; 
giai atsilaikys prieš lenkus, ■! 
kuriuos remia franeuzai. r !

Viso labo jums velijantis !! 
Jūsų brolis Vincas. h i

Lu&
BE KO ŽMOGUS
BE sveikatos, mokslo, litera- turas, dailės, juokų, meilės ir
šeimynos mėnraščio: Meili*- šeimynos ir Sveikatos Sargo.
Kaina metui $3.00. 1 num. 25c. BE didžiausios visame sviete 
dailės paveikslų knygos. Kaina 14.00. BE puikiausios apie meilę knygos: 
Meili ir Dailė. Kaina $2.00. BE Portugalų Minyškos Meiliškų Laiškų 
knygos, kurioje telpa didžiausi meilės sekretai. Kaina $1.00. BE knygos 
apie paleistuvybę: Baltoji Vergija. Kaina $1.00.

Mes jau esame praktiškai patyrę, kad be musų laikraščio ir knygų nei 
vienas žmogus negali laimingai ir smagiai gyventi; o kas mano kitaip, 
tas labai storai klysta ir griauja savo laimės rūmą iš pat pamatų. Todėl 
visiems, kurie nori laimingai gyventi, tik viena išeitis tebelieka: o tat yra 
tuojaus užsisakyt musų 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. MAROS R13 PU B. CO.
2023 St. Paal Ava., t CHICAOO, ILL.

(Mokslas) (Juokai) j

^®©©®©®®©©©©©©©-»3©®e®©®®®®©®®©©®©®®®®©$©®®©®®©©®®©©/
“VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS” g

Yra didelė bėda kiekvienoje sunkioje ligoje, gimdantis dvasišką slogi- 
nimą. susierzinimų, nervišku m ą, akių silpnumą, atminties nustojimą S 

VARDAN SAVO VIDURIŲ I
PABANDYK “LIEPILKOS” |

GARSAUS VIDURIU SPECIALISTO |
Gyduolių nuo v

KRONIŠKO VIDURIŲ UŽKIETĖJIMO |
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 viduriu nemalimo ir » 
nuo aitrumo. Stebėtinos vidurių valytojos, kurios veikia be skausmo. .į 

S Tos gyduolės veria savyje puikiausius vaistus, kokius 
® gabumas gali pagaminti. Siunčiama by kur aplaikius

Pinigai grąžinami, jei neužganėdintas. Antrašas:
LITHUANIAN PHARMACAL CO.. 

Box 1200, \Vaterbury. Conn.

tik pinigai ir 
vienų dolerį.

(10)

Oro neįleidžianti Variniai Katilai X
Padaryti iš nieko daugiau, 
kaip tik iš tikro vario. Pri
taikyti tam, kad 
ma padaryti 
maistų ir kitkų 
skoniu” be jokių 
Mes turime tiktai tam tik-

ORO NEĮLEIDŽIANTI VARINIAI KATILAI.
(Tikros mieros)

Kainus
$4.90

6.35
8.25
9.50

50—50 gorčių
Greitas persiuntimas gvarantuoja mas. Specialės kainos perkurčiam 
Visi katilai yra supakuoti mediniuose baksuose.

Pažymėki t: Dun’s ar Bradstreet’s
Siųskit Banko Draftą arba Money orderį, kad suččdinus jūsų ir 

musų laikų.
Siunčiam katilus ir C. O. D. jeigu reikalaujama.

f RELIABLE HARDWARE & PAINT COMPANY'
Dept. F. N.-23, 515 So. Cicero avė. Chicago. 11L

ATGAUS JUMS:— 
APETITĄ, 
PATAISYS VIDURIUS 
SUDRUTINS JŪSŲ 

SVEIKATA.
Mes išdirbame daug 
karstą pagal Europos 
no krajaus) metodos, 
tai musų lekarstos 
geresnės negu kitų.
Musų ŽOLIŲ ir ŠAKNŲ 
sandelis yra turtingiausia 
visoj Amerikoj, nes mes 
taupome apie 500 Įvairių 
šaknų ir žolių.
Reikalaukite nuo musų 
tam tikrų aprašymų apie 
Įvąirias lekarstas—siun
čiame persitikrinimui dy- 

[ kai. Žoles užlaikėm nuo viso- 
[ kių ligų.

SALUTARAS DRUG 
CHEM. CO.

1707 S. Hąlsted st„ 
CHICAGO, ILL.

butų gali- 
preservus, 
su "tikru 

nuostolių.

rą skaičių šitų Varinių Ka
tilų, gatavai prirengtų pa
siųsti tiems, kurie jų reika
laus. Mes taip pat turime 
varinių triubelių ir sujun
gimų.Redakcijos Atsakyii.

Kun. S. Šleiniui. —Sugrą- 
žinom su paaiškinimu.

J. Zdanavičiui. —Laiškas 
buvo privatinio pobūdžio, 
todėl laikraštin jo nedėjo
me. Atsakymą pasiuntėm 
laišku. > ;

A. Kasparavičiui. — Iš-p 
karpą iš ”National Republi- į 
can’’ apie Lietuvą ir Tautui' 
Lygą gavome ir tariame MOTERIMS PLAUTIS 
draugui ačiū už jos prisiun-| ČIRKŠLĖ $2.45. 
rimą. Sunaudosime ją se
kančiam „Keleivio” nume
ryje.

Ten Buvusiam, Peabody, 
Mass. Nors tų žmonių blogo 
pasielgimo jūsų parengime I attų firkšię tnkst*n«ai motetų «o 

npnao-iriamo hpt ir in-1 P*sitenkinimu rekomenduoja. Pada- 
mes nepaginame, oet įr^ju I ryta iš minkšto raudono gumo. įtalpi- 
sų kuopos veikimo neuzta- na savyje 8 uncijas vandens, čirkž- 
rianinrnp no« 71‘nnmP kia plačiai j šalis, taip kad plauja vi-naujame, nes žinome, sag ^jg vjetos. Prisinsk $2.45 su sa-
įusų ”elde-elde ’ yra dalimi Ivo antrašu. Taipgi mes turi- 
fn triukšmadariu kurie SU- I daugybę tiems panašių dalykų ir cų triUKsmaoanų, Kurie su prietaisų Rašykit tuojaus. 
gnovė tikrąją LDLD. fishleigh & co, Dept m,
' P. Belinkevičiui, Lawren- Į chicago. ill.

ee, Mass. —Tai jau užmirš
tas atsitikimas. Netilps.

M. Petkevičiui.
klerikalų fondų sauvaliavi
mą su žmonių surinktais pi
nigais jau daug kartų buvo 
rašyta. Natilps.

Projektui, Utica, N. Y.— 
Galbūt jus ir teisybę rašot, ; 
bet įvairių bendrovių ;; 
veikimą veltui garsinti ne- p i 
apsimoka. • >

žmogui. —Jūsų eilės silp- <; 
nos. Netilps. |

K. P., Rumford, Me. Apie | 
tokius "teatrus” neapsimo- j 
ka laikrašty vietos užimti. ■

Visiems, kurių korespon-p ! 
dencijos ar straipsniai ne-p ! 
tilpo šiame "Keleivio” nume-p 
ryje, tilps sekančiuose. r

Pinigai į Lietuvą

4— 4 gorčiai
6—6 gorčiai
5— 8 gorčiai
10—10 gorčių 

No.

No. 
No. 
No. 
No.

12—12 gorčių
15—15 gorčių
20—20 gorčių
25—25 gorčiai 

4950

12.50
15.00
20.00
25.00

Apie

Kaip Lietuvos šauliai kovo
ja su lenkais plėšikais.
P. A. Keršis iš Phila

delphia, Pa., gavo laišką iš 
Lietuvos nuo savo brolio 
šaulio, kuris aprašo apie . 
šaulių kovą su lenkais plė* 
sikais.

Mylimas Broli! Jūsų laiš
ką, rašytą 12 d. birželio 
1920 m., aš aplaikiau tik 
4 d. sausio, 1921 m. Tame 
laiške rašote, jogei siunčia
te man įdėję 5 dol., bet aš 
radau tik 1 dolerį. Dabar 
aprašysiu jums apie musų 
vargus. Pirmiau aš tarna
vau kaipo šaulys, vėliaus 
mane buvo paėmę į regule- 
rę kariumenę ir priskyrę 
prie raitelių, bet dabar pa
leido. Kol kas bunu namie, 
bet esu skaitomas kaipo 
mobilizuotas šaulys ir bile 
valandą turiu būt pasiren
gęs stoti į kariumenę.

Ramumo pas mus nėra 
nei dabar, laike taip vadina
mos mūšių paliaubos. Len
kai atskirais būriais užpuo
la musų kaimus plėšimo 
tikslais. Taip, prieš Kalė
das seredoj 27 lenkų raite
liai puolė ant musų kaimo,; 
norėdami prisiplėšti valgio 
šventėms. Bet musų šaulių 
būrelis, susidedantis iš H

' f

KOKYBĖ YRA LAIMĖ
TOJA.

Vienas Pennsylvanijos 
aptiekorius štai ką parašė 
mums šiomis dienomis: 
” Niekas negali atstumti 
žmonių Įsitikinimo 1 Trine-I 
rio Kartųjį Vyną. Keliatas 
pamėgdžiojimų pasirodė 
ant marketo, vienok kostu- 
meriai nori vien tik Trinerio 
Karčiojo Vyno. Jie negali 
apsieit be jo.” Ir nestebėti
na. Visuomenė žino, kad 
musų apskelbimuose nėra 
nieko neteisingo. Ponia 
Krank Odett, kuri parašė 
mums iš Susanville, CaĮ 9 d. 
vasario, 1921, pataikė tikra
jai viniai tiesiog į galvą: 
''Trinerio Kartusis Vynas 
yra taip geras, kaip jus 
skelbiate, ir niekas negali jo- 
sukirst.” Jeigu jus kenčiate 
nuo prasto apetito, nemali-

Pasportai į 
Lietuvą.

Mes parūpiname greitai 
PASPORTUS

su Latvijos vizų keliauti 
Į LIETUVA 

važiuojantiems per Libavą 
tiesiog iš New Yorko.

Geriausis patmavimas ir 
pigiausios Kainos siunčiant 
siuntines per telegramą ar
ba per paštą į LIETUVA.

čekius išduodame į Lie
tuvių Komercijine Banką 
Kaune.

Pinigai važiotis su savim 
-neparanku.

Interaational Bankers 
Company

103-5 SALĖM ST., 
BOSTON, MASS.

Įseigta 1880 m.
t

Stebėtinai pasekmingas nu
siuntimas pinigu per American 
Espress Kompaniją į Lietuvą 
prieš karę, dabar vėl atnaujintas 

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

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 metuose, turi 
įmokėtą kapitalą $18.000,000.00 
ir siunčia daugiaus pinigu į Eu
ropą negu bent kokia kita kom
panija. Kompanija tur savo loc- 
ną 21 lubu milžinišką namą ant 
Broadwa_v. New Yorke, kurį čio
nai matote, ir jame talpinasi vy
riausieji musu ofisai

Naudokite musu "Dolerinius 
Money Orderius” išmokėjimams 
pinigą ir persiuntimu Amerikoj 
ir Kanadoj. Parduodame viso

kius Europinius pinigus. Kada siąsite bile kur pinigus, 
tad siuskite per American Express Kompaniją ir visa
dos reikalaukite kvitos nuo siunčiamą pinigą, kad turė- 
raėt prirodymą. Kreipkitės į bHe musu ofisą arba rašy
kite Lietuviškai j musą yyriausyjį ofisą:

Kreipkitės į bile vieną agentūros skyrių arba i ofisą 
American Railway Express Co. arba rašyk mums savo 
kalboj į Foreign Money Order Department.

AMERICAN EXPRESS CO.
NEW YORK, N. Y.

Prašalinkite Slogą su 

CASCARA E? QUININE
FOR AND

Colds, CoagLs La Grippe

Užleistas šaltis yra Pavojingas
Neatsiduok likimui. Turėk tuos pavyzdingus vaistus po ranka 
dėl pirmo nusičiaudėįimo.

Prašalina šaltį į 24 valandas— Pegelbsti. 
Gripų Į 3 dienas—Geras nuo Galvos skaudėjimo.

Quininas šitokios formos nepadaro efekto galvoje—Cascara yra ge
riausias paliuosavimui Tonikas—Nėra Migdonų Hills’o vaistuose.

VISI APTIEKORIAI JUOS PARDUODA.

DIDŽIAUSIS PASIŪLYMAS
TIK PER 30 DIENŲ!

i!
i’
i!
i Į 65 BR0ADWAY,

< i

1

!

-
i

PONAS RADIN, PREZIDENTAS 
PEOPLE’S EXCHANGE, INC.

- Unitas j LIETUVA *1* Im-Mirck 10 dieną.
Visi tie. kurie norėtumėt, kad jis atlankytų jūsų gimines Lietuvoje, 
uostykit jį pirm išvažiavimo. Laike savo buvimo Lietuvoj jis gali 
daug kame pagelbėti jūsų giminėms. Jis sugrįžš j apie 3 mėnesius.

r------- ■

Tel. Bowdin 1381 -R .

DR. JULIUS SIUBEM
GYDO VENERIŠKAS. 

CHIRURGIŠKAS IR VAIKŲ 
LIGAS.

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 8 vakare.

Ant pareikalavimo važiuoja 
į namus. . , , .

ir

i

t

People’s Exchange Ine.
78 Stlen Street, tatai, ltas.

Telephone Richmoud 1410—1411

Ai

Mes sumanėm išparduoti 3,000 gdžkelio laikrodėlių nužeminta kaina tik 
per 30 dienų. Šis laikrodėlis tai yra gelžkelio laikrodėlis, šis modelis tik 
truputi didesnis negu sidabrinis doleris. Pirmos klesos darbo, su 21 akme
niu, pritaikintas iki minutai ir laiką rodo teisingiausiai. Todėl šituos laik
rodėlius vartoja daugiausia dirbantieji ant geležinkelio žmonės ir tie, ku
riems reikalinga žinot teisingas laikas. Darbas ir viršeliai yra gvarantuoti 
ant 20 metų. Toks laikrodėlis mažiausia vertas 25 dolerių, bet mes parduo
sime juos laike šio išpardavimo, kuris tęsis tik 30 dienų už $12.45 ir kaipo 
dovanų prie kiekvieno laikrodėlio duosime kostumeriams DYKAI šiuos dai
ktus: 1 Puikius paauksuotus laikrodėliui lukštus; 2 Gražų paauksuotų 
Lranzalieta su imitacija laikrodėlio; 3Fountaininę plunksnų; 4 Barbeno 
britvą; o. Britvai galąsti diržų; 6. Pinigams diržų, kuris padarytas taip, 
kad tu niekuomet nepamesi pinigų ir niekas jų nuo tavęs nepavogs; 7. Pu
čiamų vargonėiį, kuri kų tik aplaikėm iš Europos; 8. Paauksuota žiedų su 
gražiu akmeniu. Tuos 8 čia nurodytus daiktus duodame DYKAI kiekvienam 
musų kostumeriui, kuris užsisakys viršuj nurodytų laikrodėli, čia nurody
tų daiktų atskirai mes neparduodam. Kadangi šis pasiūlymas tęsis tik 30 
dienų, tai neatidėliok laiko bot prisiusi tuojaus 1 dol. depozito, o likusius 
užmokėsi pristatant daiktus. Užtikriname, kad busite užganėdinti. Jeigu gi 
ne, tai pinigus sugrąžinsime. Rašykit tuojaus ir adresuokite. (8)

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 NORTH IR VIN G AVĖ. Dept 10CI CHICAGO. ILU
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Vietinės Žinios icton komu-: VjSįem$.•Munšainas” vi 
nizmo.

So. Bostono lietuviai ko aKORTėS Iš NEW YOK- 
munistai vieton komunizmo K0 | EYTKIMJS tž $109.60.

I

• - - • - • a. <•i inunsai- 
, ną ’. Taip, vienas komunis
tas K. S. išdirba ”munšai- 
ną,” o kitas R. P. (60 kuo]>os 
kasierius) platina ji lietuvių

Bostono kriaučių streikas . Patinti
tęsiasi. ~~ ..............

Nepaisant, kad darbdavių 
nusamdyti valkatos bando 
ant streikierių i 
ir nežiūrint, kau policija janėiu kriaučiu. 
pradėjo persekioti ir arės- * . . .
tuoti streikierių piketus,! Kitiems musų komunistą! 
kriaučiai laikosi didžiausioj ■ ra papratę prikaišioti biz- 
vienybėj ir tikisi netrukus 
kovą laimėti.

Todėl, draugai kriaučiai, 
tiktai turėkime dar .truputi 
kantrybės ir dar daugiau i 
pasišventimo, o pergalė bus 
musų pusėj.

Presos. Komisija.

užpuldinėti SVetainėje tarpe streikuo-; 
kad policija • -• • •

Baisi žiema.
Staiga Bostoną užklupo 

baisi žiema. Iki šiol Bostone 
nebuvo nei sniego, nei šal
čių. Žmonės, manė, kad šįmet 
žiemos jau ir nebus. Bet nuo 
pereitos subatos iki panedė- 
lio tipk prisnigo, kad pane- 
uėlio rytą žmonės ir durų 
n e g a lė j o atidaryti.
Gatves taip užpustė, kad tu
rėjo sustoti gatvekariai 
vaikščioję. Vietomis prisni
go iki 2 pėdų sniego. Tuo pa
čiu laiku pradėjo ir šalti.

niškumą,’’ "dolerių gaudy- 
: nią" ir tt.. o pasirodo, kad jie 
patys gaudo iš darbininkų 
(dar gi streikierių) dolerius 
nešvariausiais budais. Nors 
jie ir dedasi karės priešinin
kais ir sovietinės Rusijos ša
lininkais, bet laike karės ėjo 
dirbti i arsenalus, kur buvo 
gaminami ginklai ir siunčia
mi visokiems Kolčakams ir 
Denikinams žud.vmui Rusi
jos žmonių. Karščiausias ko
munistas N. J. ir dabar dar 
tebedirba arsenale. Mat. kad 
ir žudymo Įrankius išdirba. 
l>ejt daugiau dolerių ten gau
na. ;

Tai šitoki iš jnusu komu
nistų "revoliucionieriai" ir 
"idealistai.” '

J. R.

t ke-^er^>e.

DIDELIS TEATRAS.

Laimės Jieškotojai”
KETUKIU VEIKSMU DRAMA

J*arušė S. E. .Vilaitis.
Bus lošiama pirmu kartų So. Bostone,

Subatoį, S d. Kovo-March, 1921
PRADŽIA NUO 7:30 VAKARE.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
KAMPAS E IR SILVER Slk SO. BOSTONE.
Veikalas perstoto lietuvių gyveniniu Lietuvoje ir Amerikoje, puikus ir 

pamokinantis, juokingas ir kartu graudus. Gera proga visiems pamaty ti. 
Perstatys pasižymėję* aktoriai iš So. Bostono. Cambridgeaus ir Ne^tono. 

širiiingai vi.-us kviečia A. L. T. SANDAROS i KUOPA.

44

I

- Petras Bartkevičių, 
vės dir-rius. Kovo 26 d.
I;

•! š t
\ »

Plėšikas apsimetęs_"Gazo 
kompanijos agentu."

Wlnthrop miestelyje, ne-i 
toji Bostono, atėjo Į vienus 
namus plėšikas ir pasisakė, 
kad jis esąs gazo kompani-! 
jos agentas ir turįs apžiurę-:

vos našląiėių, kurių tėvaržu- apsižiūrėjo, kad moteris vra 
vo karėje, koncertas bus 19 viena pati nainie, jis ją'su- 
kovo, suliatos vakare. 'rišo, užkimšo burną ir ėmė 

Rengėjai stengiasi su- iieškoti pinigu. Atradęs 
traukį geriausius lietuvių ^2Ž5 pavogė juos ir pabėgo.

------------------ , Į
Pavogė seifą.

. Somen-illės vagįs iškėlė *57 Broadway. 
. ir išvežė iš vienos krautuvės 
■visą seifą. Tam tikslui jie 
įurėjo pasamdyt kur nors 
vežimą ir sunkiai dirbti, pa
imi Įkėlė geležinę šėpą Į ve
žimą. Bet kada atlupo ją. 
rado tik keliasdešimts vari
nių centų.

I I

Koncertas Lietuvos našlai
čių naudai.• •

Bostono Iiętuvių Studen
tų Kliubas ■ rengia dideli .< ......
konceiTą ^šuselpimui_ Lietu- į j gazo metrą. Kada plėšikas! 
..... .............. * apsižiūrėjo, kad moteris yra i- ““

Į

artistus, kad koncertas išei
tų kubpuikiausia.

, . , -i
West Lynno Eiektrikinė 

darbininkams 
algas.
Electric Works 
West Lynne iš-

į

Bemiro- 
■ vės dir-rius. Kovo 26 d. š. m. su I l.
i ląivu New Amsterdam išva
žiuoja Lietuvon. Jis važiuoja 
kaipo vadas Baltic Statės Fi- 
aance Cor. su skaitlingu būre
liu lietuvių i Kauną. Iš Kauno 
Bartkevičia važiuos Į Užventę. 
taipgi lankysis ir kitose vietose 
Lietuvoje. Sugrįžęs Į Kauną, 
darbuosis Baltic Statės Bendro
vėje. o apie Birželio ar Liepos 
mėn. grįžš atgal i Ameriką.

Kurie norite keliauti į Lietu
vą, tad gera proga važiuoti 
draugėje su šiuo lietuviu būre
liu.
Kurie nori atsiimti iš Lietuvos 
gimines ar draugus, klauskite 
musu paaiškinimų.

Taipgi kurie nori greitai par
siųsti pinigų Į Lietuvą, siųskit 
mums tuojaus. Lietuvoje mes 
išmokame dienos kursu, kursuo
jančiais Lietuvoje auksinais 
arl>a Ost rubliais.

Pinigus Lietuvoje išmokame 
ir per telegramą.
BALTIC STATĖS FINANCE 

CORPORAT1ON
iy, So. Boston, Mass

TeL Beach 6933

DR. N. M. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENER1ŠKV 

1.1GU. 
VYRV IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1969 VVASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

Tel. riaymark*t 4154
Gyvenimo Tai.: Cambridg* goM.

DR. AL F1DERIIEW1CZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų-
VALANDOS: 

Nuo 1 iki 3. nuo B iki ?:M 
tventadieniai* nuo 10 iki 1 

SI C ANA L ST, BOSTON.
Room 211 ir ?14

t 
»

» 
I
I 
t 
I

t

Dr. J. C. Landžius Seymoor
LIETUVYS

Gydytojas ir Chirurgas.
:X6 BROADVVAY.

SO. BOST'ON. MASS.

s 
š k

Per Amžius

KRIAUCIUS
Paduva gražiai ir pigiai Dra
bužio VYKAM ir MOTERIM 
pagal šios dienos mados. Taip
gi pataisau ir išprvsinii. (9)

MARTiN XVAl.l LIS
Bn»ad«ay.

Canibridge. Mass.
279a

i 
i 
j!

Norėčiau virš pažymėtos sumos pasiskolint ant antro įI 
inortgičiuus ant namo, kuris yra taksuotas apie $17,000 ?
ir pirmas mortgičius $35,000, ant 3 metų su Bostono Ban- J 
ka. Aš nuriu tą namą pirkt, bet neturiu užtektinai pini- ? 
gų, dabartinis savininkas nor pilno a t mokėjimo virš pir- 
mo mortgičiaus. Sutikčiau mokėt labai gerų nuošimtį ku- & 
ris galėtų man m mėtą sumą paskolint ant trumpo laiko. į 
Dėl platesnių informacijų kreipkitės į žemiaus pažymėtą 5 
agentūrą, per kurią aš perku šį namą. J

Vincent A. Jenkins, Ine.
395 BROADWAY. SOt’TH BOSTON. MASS.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, am 
20 metų auksuo 
tas su išrašytai.- 
dubeltavais vir 
šais. Labai tei 
siiųtas, ypatinga)

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai- 
as žinoti. Gvarantuotaa ant 20 me

tų Ypatingas pasiūtijimaa. Mes iš
busime šj laikrodėlį ant kiekvieno ad- 
,-eso už$9.75 C. O. D. ir persiuntimo 
iaštūs, su teise jums viską peržiūrėt 
lei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
•ento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
<net už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
■ciekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO.
06 Athenaeuai Bdg. CHICAGO. ILL

I
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Tel. Carnb. 356 i-R
Gyven. Tel. S. Boston 1191 \V.

Ar žinote, kad Lietuvoje nėra CEVEKYKŲ FABRIKO.

Ar žinote, ka

. i

hiimušė

General 
kompanija 
lipino savo dirbtuvėse pra- “ 
nešimus, kad nuo šio pane- 
dėJio, 14 vasario, ji numuša 
visiems savo darbininkams 
algas: kurie "nuo štukių" 
dirba, tiems numušama 13 
centų nuo dolerio, ‘o kurie! 
ant dienų dirba, tiems nu
mušama 8 centai. Kompa
nija aiškina, kad ji daranti 
tai tuo tikslu, kad gavus 
daugiau užsakymų ir davus 
darbininkams daugiau dar- 
l>o. Kuomet darbas eina 
pilną laiką, šitos kompani
jos dirbtuvėse dirba 13,000 
darbininkų, bet dabar yra 
daug atleista. Lietuvių te
nai irgi nemaža dirbo.

visų žiniai:
Liet. Labd. Dr-stės susirinki

mas Įvyks 2 kovo, seredos vaka
re nuo 8, Lietuvių Salėje. Visi 
nariai būtinai atsilankykite, nes 
daug svarbių dalykų yra. kurie 
visiems nyriams yra svarbu ži
noti.

i
♦!
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į
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Dr. L. J. Podder
1!
H

Iš Petrogrado. j
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 

MOTERŲ LIGAS. 
Taipgi Kraujo ir Odos Liga*. ] ! 

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

Kalbu Rutilai ir Lenkiškai. (2) j ‘ 
69 CHAMBER ST, BOSTON. | [ 

. , Telephone: Hay markei 3390 1 J

Sustreikavo da 800 rubsiu- 
vių.

Pereitą sąvaitę Bostone 
dar 800 rubsiuvių metė dar
bą. taip kad dabar dirba tik 
taip vadinami "kostumeriš- 
ki” kriaučiai. Visų gi dirbtu 
vių rubsiuviai, kurie dirbo 
drapanas krautuvėms, strei
kuoja.

Charlesto\vno uoste pe
reitą sąvaitę tarp jurininkų 
buvo didelės muštynės. Tris 
jurininkai likos pašauti. 
Muštynės kilo iš girtumo.

DrutuoJis F. Juška risis 
So. Bostone.

Ateinančiam panedėly, 28 
d. Vasario-Febi’uary, Lietu
vių svetainėje Įvyks didelės 
ristynės. Drūčiausias pasau
lyj lietuvys ristikas risis su 
italu šampionu A. Rizzo. Da 
nei vienas drutuolis Bostono 
apielinkėje -Jušką neįveikė. 
Naujoj Anglijoj jis turėjo 
apie 10 ristynių ir vis išėjo 
pergalėtojum Vienok galiū
nas A. Ri zo tikrina, kad jis' 
Jušką paguldys. Pamatysi-! 
me.

’ Apart to tą vakarą risis |

Ex-kareivių prakalbos.
13 d. vasario pobažnytinėj 

svetainėj atsibuvo lietuvių 
ex-kareiviu prakalbos. Kal
bėjo kun. Urbanavičia, kapi
tonas Murpliy ir J. J. Joku- 
’oauskas. Ex-kareivių reika
lams sukolektuota 93 dol. 72 
centu.

Kurie iš ex-kareivių ant 
minėtų prakalbų nepribu- 
vot. malonėkit prisiųsti savo 
antrašus sekr. A. Pasakar- 
niui, 301’/s Broadvvay, So. 
Boston, Mass.

LSS. 60-tos kuopos susirin
kimas.

Ateinančio j pėtnyčioj, 25 
vasario, apie 8 vai. vakare 
’’Keleivio” redakcijoj bus 
LSS. 60-tos kuopos susirin
kimas. Visi nariai teiksis at
silankyt, 
aktorius "Salomėjos, 
kalui.

nes reikės rinkti
vei-

Ateikit visi ant prakalbų!
Lietuvių Balso draugystės 

prakalbos, kurios turėjo įvy
kti pereitam nedėldieny, ne
įvyko iš priežasties idogo 
oro. Taigi visi ateikite ant 
Lietuvių Balso draugystės 

{prakalbų ateinančiam nedėl- 
idieny, 27 d. Vasario-Februa- 
iry. Atsibus Lietuvių svetai
nėje. kampas E ir Silver st., 
So. Bostone. Kalbės žymus 

i kalbėtojai, dainuos pagarsė- 
j ię solistai. Pradžia 7 vai. va
kare.

Nariai bus priimami nuo 
18 iki 45 metų amžiaus už 
pusę Įstojimo.

Komitetas.

Apart totą vakarą risis I Viena Norvvoodo » mote- 
dar i kitas lietuvys drutuo-1 ris, kuri kūdikio vežimėly 
lis F Lurich su milžinu finu turėjo paslėpus bonką degti- 
A. K Birch. \ nės. likos nubausta $100
Ryst\nių pradžia 7:30 vak. Dedhamo teisme.

Liet. Labd. Dr-stės valdyba. į —
-r

Reikalinga mergina arba našlė- 
Kad ir su vienu vaiku, kad tik 
mokėtų virt valgi ir butu teisin
ga- Reikės prižiūrėt 5 metų vai
ką ir mane patį- Darbas lengvas, 
alga gera. Atsišaukit tuoj. (9)

G. YVilson 74 Chelsea st j 
East Boston. Mass.

GRAŽIAI FLRNlšILOTI KAMBA
RIAI.

Išsirandavoja. su šiluma, šiitas ir šal
tas vanduo ir visi parankumai. Gali 
imti po vieną kambarį, du ir daugiau.

K. MALIAUCKAS (9)
122 F st.. So. Boston. Mass. ’

IŠSIRANDAVOJA 1)1 FOKN1ŠILO- 
II KAMBARIAI. vienas vvruį ant
ras merginai. Kambariai gražus. Ma
tyt tralima bile laiku.

69 G st_ ant 2 lubų, So. Bostone.

Krutančių paveikslų 
mašinėlė.

Jus galit matyt krutančius paveiks
lus savo stuboj. Kiek yni visokių juo
kingų filmų ir įvairių filmų. Filmus 
yra visai pigkA, nusipirk šita mašinė
lę, o turėsi laika kur praleisti vaka
rais. š'tas pasiūlymas tiktai ant JO 
dienų. Užsisakyk tuojaus, o gausi vie
nų pakelį filmų dykai. Kaina tiktai

11.50. Jeigu kas norėtų platesnių in
formacijų, .malonėkit kreiptis laišku.

Š. F. J a neoš 110)
P. O. Box 610. New Havcn. Conn.

Sevęros Gyduolei užlaiko 
šeimynos sveikata

l Kosulys, Šaltis, 
užkimimas,

yra paprasti negaiši šiam laijti. 
Stengakis prašalinti juos. Greita 
pagciba gali nukreipti pavoingas 
pasekmes.

Severa’s 
Cough Balsam

(pirmiau vadintas Severo Plaučiu 
Balzamas), yra vartojamas labai 
pasekmingai per keturios-dešimtys 
metų dėl gydymą užkimimu, skaus
mų gerkles, šalčių, mėšlungiško 
krupo, bei bronchiaKnio kosulo. Pri- 
imnus imti. Kaip suaugę taip ir 
vaikai bei kudikei gal juos imti. 
Pardavinėti aptiekuose. Prekė 25 
ir 50 centai.

VV. F SEVERĄ CO
CEDAR RAPIDS. IOWA
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Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentu greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius muzi- 
kališkus darbus 
Meldžiu kreiptis 
tais pas mane.
26 SCHOOL ST.

Tuniju ir taisau
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! AKINIAI
Į*rl0di.nV DYKAI, 
išbandymui

Nesiųskite Pinigų.
Musų 10 karato paauksuoti didelės 

. mieros puikus akiniai pagelbės jums 
prie skaitymo kad ir smulkiausių rai- 

’ -ižių, atlikimo siuvimo ir kitokių darbų 
dienomis arba vakarais be mažiausio 

i skirtumo.
: Gvarantuojam. kad užsiganėdinsit.

Vartokit šį musų apskelbimų išban
dymui savo akių. Paženklink mažiau- 

: sias raides, kurias tu gali perskaityt 
i >u abiem akim atstume 14 colių nuo 
akių. Paskui uždengk vienų akį ir iš
bandyk stiprumų kiekvienos akies at- 

. skirai. Pasekmes prisiųsk mums. Pa
žymėk. kiek turi metų ir jeigu nešio
jai akinius, tai kaip ilgai. Pritaikyti 
akiniai bus tuojaus jums pasiųsti. Iš
bandyk juos ant musų ekspensųį Jei
gu pat’ks, prisiųsk tik 2 dol. 95c. (pa- 

. prasta jų kaina 7 dol. 50c.); jeigu ne
patiks, sugrųžink juos mums atgal ir 
mes už tai nieko nerokuosim.
GREAT AMER1CAN SPECTACLE 

HOUSE
3937—39 XV. Sixleenth St..

Dcpt A23. Chicaga. III.

Į
i

iI
į j Tel.: Richmond 2957-M. į

| Dr. David W. Rosen 
;5 Kalba Lietuviškai, Lenkiukai ir 
■ 5 Rusiškai.
$ GYDO CHRONIŠKAS IK SLA- 
(į PTAS LIGAS.

VALANDOS:
Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 8 vakar*.

L HANOVER BT 
BOSTON, MASS.

5?

1

CAMBRIDGE. MASS.
Tek Catubridge 7322

atsakančiai, 
visais reika-

RANKA VISIEaMS žMONeMS
i,

Boston National Bank i
% t •»

X5%

■ >

< t

MES KVIEČIAME JI MIS 
PRADĖT SAVO TA l. PY.M A

■

■

:■

Ju- atra it--, kad aitas Buikas yra .’ivdemiikas, 
šių d**'1bankas, pastovus ir stiprės. Kuris yra pa- 
sireiiges patarnauti jums kiekviename reikale.

MISV TAUPYMO SKYRIUS
ant padėtų pinigų 
■f'oka nuošimčių

MUSU UžRUBEzIO SKYRIUS
Turi tiesioginius susinėsimus su Lietuva per 
Direction der Disconto-Gescllschaft, Kaune; 
Litauische Bank'fuer Handel und Industric, 
Kaune.
Mes siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir į 

Lietuvą su didžiausiu pasisekimu.

BOSTON NATIONAL BANK
161 Hanover Street 

BOSTON, MASS.
NARYS FEDERALES REZERVO SYSTEMOS.

::

fi

Ar žinote, kad Lietuvos žmonės moka po 400 Auksinų už 
porą, pusiau popierinių čeveryku (vokiet.išdirbimo) ?

Ar žinote, kar Progress Shoe Mnfg. B-vė, yra Pirmutinė 
Lietuvių čeveryku Fabriką Pasaulyje?

Ar žinote, kad Progress Shoe Mnfg. B-vė išdirba puikiau
sius ir geriausius CEVERYKUS, kurie kiekvienam 
tinka ant kojos?

Ar žinote, kad Progress Shoe Mnfg B-vė turi DEVVNIAS 
nuosavas Krautuves sekančiuose miestuose: \Vvrce- 
ster, Mass., So. Boston, Mass., Nevv Haven, Conn., 
Brooklyn, N- Y., Providence, R. 1., Baltimore, Md., 
ir DVI Chicago, III.

Ar žinote, kad Progress Shoe Mfg. B-vės Krautuvėse par
siduoda-šimtai porų kasdieną?

Ar žinote, kad Progress Shoe B-vė pasiunčia savo KATA- 
LIOGĄ į kiekvieną stubą (ant pareikalavimo) ? 
Ir jus galite pasirinkę iš jo pirkt Cevervkus tiesiog 
iš Fabrikos, nemokant nė cento iš aukšto, ir tuomi 
sutaupinate sau krautuvininko peklą.

Visur ir visados REIKALAUKIT PROGRESS IŠDIRBY'- . 
STES ČEVERYKU ir'ŽIŪRĖKITE, kad butų ANT 
PADO Žirgvaikis.

PROGRESS SHOE MFG. B-VE YRA INKORPORUOTA 
M^YSS. VALSTIJOJ ant ($500,000) PUSES MILIJO
NO DOLERIŲ.

PROGRESS SHOE MFG. B-VE, TURI apie TUKSTANTJ 
DALININKU., kurie yra visi LIETUVIAI '(ne lietu
vius į Bendrovę nepriima).

PROGRESS SHOE MFG. B-VE TURI TRIS AKERIUs 
ŽEMĖS, TRIS DIDELIUS NAMUS su geriausiais 
Įtaisymais, prie pat geležinkelio.

Vieta randasi didžiausiame čeveryku išdirbystės centre 
pasaulyje.

Bendrovė taipgi turi uždėjusi didelį PARDAVIMO ofisą, 
BOSTONE, United Statės Hotel, 136 Lincoln Street.

PROGRESS SHOE MFG. B-VE Įsteigs tokį pat arba di
desnį Fabriką KAUNE, Lietuvoje.

Štai ką sako tik sugrvžęs iš Lietuvos B-vė Sekretorius 
S. A. MILCHUS. ”kad Įsteigus Lietuvoje čeveryku 
Fabriką ir išdirbant po 3,000 porų į dieną, tad nespė- 
tumėm padaryt tiek čeveryku, kiek Lietuvos žmonės 
suvartoja Į vienus metus; darytųsi metinė apyvarta 
apie DU ŠIMTU MILIJONŲ AUKSINŲ, tas sudary
tų tiktai PENKTĄ DALĮ TO, kiek reikalinga Lietu
vos žmonėms.

AMERIKOS LIETUVIAI kuogreičiausiai turėtų sudėti 
reikalinga KAPITALĄ ĮSTEIGIMUI LIETUVOJE 
CEVERY’KŲ FABRIKO, nes dabar yra geriausis tam 
laikas.

PROGRESS SHOE MFG. B-V ES ŠĖRAI PARSIDUODA 
lygiai po $125.00 (Common Stock). Galima pirkti 
mokant ”CASH” arba ant lengvo išmokėjimo. .

PROGRESS SHOE MFG. B-VE priims SUV. VALSTIJŲ 
LIBERTY BONUS VISŲ IŠLEIDIMŲ Už PILNĄ 
VERTŲ. (Pasarga: Bonai bus imami už pilną vertę 
tiktai iki Gegužės 1 d., 1921 m.

INSIDEMEKITE. kad parvažiavę i Lietuvą NEORGANI
ZUOTI, didelių darbu nenuveiksite. PRISIDEKITE 
PRIE PROGREES SHOE B-VES, NES JI JAU YRA 
PRADĖJUSI TĄ DIDELĮ DARBA.VEIKTI.

Kiekvieno žmogaus ateities gerovė priklauso nuo jo pa
ties veikimo. Jūsų prisidėjimas atneš naudą jums ir 
Lietuvos žmonėms.

Todėl nieko nelaukus išpildyk apačioje aplikacijos blanku, 
užsirašydamas vieną ar daugiau šėrų ir pasiųsk į Bend

rovės Ofisą.

Progress Shoe Mfg. Corp.
88—92 SPARE STREET, BROCKTON, MASS.

APJLIKACUA
Aš žemiau pasirašęs šiuorai užsirašau ant..................

Common Stock Šerų Progress Shoe Mfg.Co. ir tuojaus 
Įmoku kaipo dalį ant aukšeiaus paminėto skaitliaus šėrų: 
$.................. ; kitą dalį sumos, $................. sutinku už
mokėti .............................. dien. laiko, nuo užsirašymo
dienos.

Čekiai ar ”Money Order” turi but mokami Progress 
Shoe Mnfg. Corp.

Mėnesis
Parašais ....

Adresas
Mieste .
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............street 
Valst...............

d., 1921 m.


