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Rusijos žmonės sukilo prieš
komunistų valdžių

linkėj keturi kariški laivai
bombardavo
bolševikų
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•
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• pozi•
cijas ir nutildė keturias jų
artilerijos baterijas.

True translation filed with the post- 'veda „dešinioji” partija, o
jo
aųi Xq pannDai sa ‘JZ61 ‘6
niaster at Boston, Mass., on March i Maskvoje „kairioji,” kuri
October 6, 1917.
taip pat nepatenkinta da

Metai XVI.

Plebescisto Vilniuje
nebus.

bartine
Rusijos valdžia.
„Dešinieji” reikalauja žo
IšVIJO KOMUNISTUS Iš
džio, susirinkimų ir spauKIJEVO.
i dos laisvės. Prie jų prisidėFinansinė ukrainiečių a- KARIUMENĖ EINA ANT;jo nepatenkinti darbininkai LIETUVA TURĖS MAI- plebiscitas priimtas: o da
TRIJŲ MIESTŲ.
j ir socialistai.
gentura Paryžiuje gavo ži
TINTI VILNIAUS GY bar mato naudos, kad ple
KOMUNISTAI ŠAUDO bar esanti revoliucionierių nių, kad Ukrainos revoliu
biscitas panaikintas.
Todėl
sunku
tikėtis,
kad
VENTOJUS.
Kiekviena šalis grobs kas . į0™ ?unKU
organizacijos centru.
DARBININKUS Iš
cionieriai išvijo iš Kijevo
Iš neoficialių žinių mes
nusi

jai patiks.
„Sukilę jurininkai atsuko komunistus ir paėmė tų
KAN UOLIŲ.
Bet
kariumenė
ir
valdžia
tegerai
žinome,, jog delei to
sektų, nes j’oje veikia dvi
šarvuočio 'Petropavlovsko’ miestą į savo rankas.
Vokiečių konferencija su priešingos sriovės.
nai pasiliks lenkų.
plebiscito priėmimo buvo
Kronštatas ir Petrogradas1 kanuoles į Petrogradą,” sa
aliantais Londone pairo.
_____
sukilęs
Lietuvos žmonėse
—
■
■
■
esą revoliucionierių
Bus jau keletas dienų,
ko Londono ”Exchange Te- SUKILIMAS NEPAVO Vokiečiai nesutiko mokėt; !
_ »Exchange
protestas,
ypač
tarp Lieturankose.
cUMJiuvoe yra
via pasu<xo- __ , x, , v
j
kaip laitu
laikraščiuose
legraph’o” korespondentas. JINGAS, SAKO LENINAS. tiek mihardų, kiek aliantai ;Tel
h>, korespon(ientZs klydus
žinia, jog Tautų SąfeST
Finų atstovybė Washing- „Ledams laužyt laivas ’Jerties
buvo,
o
gal ir visų au
Maskva.
—
Kalbėdamas
vpraneša
kad
sovietų
valjunga atsisakė nuo plebisci
tone pereitoj subatoj gavo mak’ yra pasiutas į Orapertrauktos.
Vokiečiai
si
pasiūlė
didelių
nusileidrų
kaikurių
širdyse jis bunuo savo valdžios oficialių nienbaumą, kuris stovi prie Maskvos sovieto susirinki utarninkų išvažiavo namo, dimu*'* p tr0. to Lietuvoje. Platesnę žinių I vo sukėlęs. Buvo rašomi
apie tai padarė 3 vasario i
Užlajos,
priešais me apie dabartinius sumiši o aliantai jsake savo arnii. :grado
žinių, kad Kronštato tvir Finų
Sovietas
mus,
Leninas
pereitą
ket„The New York Times,” o 1 i memorialai ir net kalbama
Sovietų valdžia
tovę paėmė revoliucionie- iKronštatų.
]
joms
tuojaus
eiti
ant
VokieKronštatui
pradėti
taikos
vasario atėjo jau ir nuo „EI- i J? A
• Patsai
riai, kurie sukilo prieš ko ;au sulaikė traukinius tarpe IĮ vergą pasakė, kad tas judė tijos ir užimu turtingiau- d b Kronštatas atsakė, tos
”
pranešini,
kur
sakoJautų
Sąjungoj
p.rmuunPetrogrado ir Oranienbau jimas prasidėjo daugiausia šiam pramones distnkte
munistų valdžia.
- ■
’
įkas L. Bourgeois apie tai
; dėl stokos kuro, tečiaus jis tris miestus — Langenfield, kad jis sutinka Petrogrado ma:
Finų užsienio mninsteris mo.
Au
ffe
_
sužinojo ir savo telegramoj
delegaciją priimti, bet joje
„Koenigsberger
„Sukilę jurininkai pa nesąs pavojingas.
savo telegramoj priduria, '
Wiesdorfą ir Dusseldorfų. negali būt daugiau kaip 15
o
bzv.rn
Kontrolės
Komisijos Lūšio
pirmi“ZVMJ
t ninkui
ChardignAo
jog revoliucionieriai aires* siuntė Petrogradan savo „Paskutinėse demonstraci Prancūzai, anglai ir belgai nuošimčių komunistų.
neša iš Paryžiaus, kad Tau
tavo komunistų komisarus delegacija, tik nežinia, ar jose Petrograde ir Maskvoj užims vokiečių muitines ir
buvo
paleistas
1
tik
vienas
su

Krasnos
Gorkos
garnizo

tų
Sąjunga atmetė galutinai nurodo į pavojų, kursai iš
derėtis
su
sovietų
valdinin

ir laiko juos Įkaitais.
grobs
kas
tik
jiems
patiks,
priežasties plebiscito gali
Da toliaus šita telegrama kais, ar tartis su draugais vis, kuris užmušė komunis kad sukolektavus miliardus nas perėjo revoliucionierių plebiscitą Vilniuje, nes jo atsirasti, nes ir bolševikai
tų,” pasakė Leninas.
į pusėn. Dalis Kronštato de nenori nei lenkai nei lietu
priduria, kad per Estonijų revoliucionieriais.
aukso markių.
„Tai
yra
labai
liūdnos
ga. Petrogradas ir jo apie- viai. Tautų Sąjungos Tary gręsia, jog nepakęs Vilniu
pasiekusios Finliandijų ži i „Iš Maskvos pranešama,
linkės fortai bombarduoja ba praneša, jog abi pusi siū je svetimos kariumenės, ir
nios skelbia, jog „visoj Ru-i kad tenai komunistai slopi dienos, bet mes esam pergyMARCONI
PADARĖ
venę daug sunkesnių laikų
mi. Tenai pribuvo Trockis j lo klausimą išspręst kitaip. lietuvių tauta esanti didžiai
sijoj prasidėjęs milžiniškas na darbininkų sukilimą kru ['praeityje.
NAUJA IŠRADIMĄ.
Savo
priešus
mes
j ir Kamenevas su daugiau Po Tautų Sąjungos priežiū sujudinta, kuomet matoma,
sukilimas,”, kad Maskvos viniausiu teroru.”
Bevielio
telegrafo
išradę-į
ra lenkai ir lietuviai tarsis jog plebiscitas daromas Že
garnizonas atsisakęs muš Gauta Londono „Times’o” gerai pažįstam. Mes tiki jas Marconi padarė dar vie-j1 artilerijos.
ligovskiui dar Vilniuje te*
I tiesiog, žinia gal tikra.”
tis ir kad didesnė Petrogra žinia iš Rygos sako, kad su mės galutinai juos sumušti nų be vielinį išradimą, kurio,
beėsanUo
.
u:
K1
.
pagalba busią galima rodyt', T0^10-.
kibiro respubli- Be to, nuo kun. DobUžįo Jeigu spėti, jog plebescido dalis esanti revoliucionie kilę Kronštato kareiviai ir pavasarį.”
rių kontrolėje.
■
J jurininkai pereitą pėtnyčią Leninas patiekė statisti laivams keliį laike tiršto’PTO valde bolševikai, tų pačių dienų gauta, tokių tas tapo panaikintas delei
*
'taipgi kilo revoliucija. Re- pcablegrama:
i
Londone gaunamos tele atakavę Oranienbaumų per kos žinių, kurios parodė, ruko
musų žmonių pasipriešini
kad
Maskva
dabar
gauna
10
-------■
--------------i
voliucionieriai
užėmė
jau
ledų,
bet
buvę
atremti
Į
„Vilniaus
plebiscitas
pa

gramos apie vidujinį Rusi
mo,
tai tuomet galimų su
[ ------------- ________ -------- Čeliabinską,
Tobolską ir naikintas Lietuvos naudai.”
jos padėjimų dar prieštara kanuolių ugnimi. Tuomet sykių mažiau maisto, negu SUŠAUDĖ
15
STREIKUO

tikti,
jog plebescitas panai
! Pagalios, kovo 5 diena kintas
vo viena kitai, bet vėliaus keturi laivai irgi pradėjo pirma. Pirma Į 5 dienos a- JANČIŲ DARBININKŲ. Omską.
Lietuvos naudai.
gauta naujas „Eltos” prane Lietuvos valdžia ir žmonės
paaiškėjo, kad žinios apie šaudyt į Oranienbaumų iš teidavo 200 vagonų, o dabar Meksikoj dabar eina gele
Jurininkai nu tik 20 vagonų.
Maskva. — Petrogrado šimas, kursai paduoda visą nekuomet plebescito neno
žmonių sukilimą yra teisin kanuolių.
(Bet taip Leninas kalbėjo žinkelių darbininkų strei i sukilimui vadovauja Petri- nutarimą šitokioj formoj:
gos, ir tik komunistai nori siuntė Petrogradan reikala
rėjo, nes nepasitikėjo Tau
vimų, kad Petrogrado dik >ąvaitė atgal. Šiandien da kas. Keliatas tiltų tapo su čenko, Jakovlenko, Ševčen- „Kovo 2 d. Tautų Sąjunga tų Sąjungai ir jos agen
jas užginčyt.
išrodo daug blogiau.) naikinta ir daugelyje vietų ko, Burcevas, inžinierius panaikino Bruselio nutari
1
Subatos vakare Londono tatorius tuojaus butų išvv- lykai
tams, kurie aiškiai stovėjo
geležinkelių bėgiai išdras
Orieškinas ir buvęs šventi mų daryti Vilniuje plebisci ir stovi už Lenkijų. Alianlaikraščiai gavo iš Helsing- tas, o Trečiojo Internacio
kyta.
Spėjama,
kad
tai
vis
forso telegramų, kad Petro nalo pirmininkas ir Petro KERENSKIS GAUNA streikuojančių darbininkų kas Putilinas, nors vyriau- tų. Lenkų -lietuvių ginčų ri- ,tų valstybių spiriama, Lie
ŽINIŲ.
grade komunistai negalėjo grado gubernatorius Zinov,
Valdžia yra pasakiu
darbas. Todėl kariumenė sis šito sukilimo vadas yra Šimų nusprendė pavesti lie- tuvos
jevas
kad
butų
sušaudytas.
Kerenskis
Paryžiuje
ga:
generolas
Kozlovskis.
sukilimą nuslopinti ir jis
tuvių
ir
lenkų
konferencijai
<
si. jog principialiai ant ple
pradėjo streikierius šaudyt.
7o nuo savo partijos iš Ru Vienoj vietoj sušaudyta 15
plėtojasi toliaus.
Bruselvje, pirmininkaujant jbescito ji sutinka, bet norė
Po tų žinių, bolševikų už ŠAUDO DARBININKUS sijos žinių, kurios patvirti darbininkų.
Helsingfors. — Kronšta- P. Hymansui. Derybos pra tų žinoti, kur ir kaip jis bus
Iš KANUOLIŲ.
na visus paskelbtus iki šiol
sienio ministeris čičerinas
te susivienijo visi žmonės be sidės už mėnesio. Bus svars- vykinams.
išleido bevieliu telegrafu
London, 7 kovo. — Komu □ranešimus apie Petrogra
Nežiūrint visų šių nuro
i partijų skirtumo. Susidarė I tomas teritorijos klausimas,
oficialį savo pranešimų, sa nistų valdžia Maskvoj vis do sukilimų.
kaip
lygiai
ekonominiai
ir
dymų,
Tautų Sųnjunga vėl
i Revoliucijos Komitetas, kukydamas, kad žinias apie su dar laikosi prieš darbinin Kas dėl Maskvos, tai Ke
militariniai
santikiai.
Ligi
prispirtinai reikalavo 21
I ris vėliaus virto laikinąja
kilimus Rusijoj skleidžian kus raudonos armijos dur renskis sako, kad tenai re
valdžia. Jis susideda dau- pusi tarimo (priimtos tokios sausio įteiktoj notoj pasiduo
ti Latvija, ir kda jos esan tuvais remiama, bet kariu voliucinis judėjimas kol kas Telegramos gautos leidžiant j giausia iš jurininkų ir dar- sąlygos):
ti plebescitui. Vasariol die
čios neteisingos. Rusijoj menės ištikimybė svyruoja. silpnas. Bet parubežiais ko
„(1) Želigovskis grąžina nų Lietuva pasakė sutinka
„Keleivį” į spaudą.
1 bininku, nežiūrint kas koesu visai ramu ir nebuvę jo Sugrįžęs šiandien iš Petro- munistai esą labai nusigani kios partijos. Šita
laikihoji mas po Lenkijos disciplina ant plebescito, jeigu bus iš
Londonas. — Maskvoie
_ šova
•
**
•
!
nficValho
kių sukilimų nei Petrogra grado finų pasiuntinys sa-Į ię-ir neištikimiems atiminė- užmušta
keli šimtai žmonių, < ^aidžia paskelbė savo moni.
rnani- Į arba pamainomas reguliare kraustyta Želigovskio 'ka
ko:• „Petrograde buvo daug ja ginklus.
de, nei Maskvoj.
Į ke
riumenė, ir jeigu Lietuva
kuomet komunistai pradėjo 5es^’. reikalaudama tuojau Lenkijos kariumene.
Tečiaus Rygoj gauti iš gaisrų. Kariumenės ištiki
„(2) Tos kariumenės gali bus pripažinta de jure. Šio
šaudyt iš armotų į darbi- jaukti Rusijos Steigiamąjį
Maskvos laikraščiai parodo, mybė svyruoja. Maskvoje] SUĖMĖ 8 „ANARCHIS- įlinkų namą. Be to da daug
ir sugrąžinti asmens būt nedaugiau penkiolikos pripažinimo Lietuvai tuo
TUS.”
kad Rusijoj neramu. Iš tų komunistai patroliuoja gattūkstančių.
tarpu Londone aliantų prežmonių buvo sužeista. Ko-Paisv€*
laikraščių matyt, kad darbi-Į ves šarvuotais automobi- Clevelande slaptosios po„(3)
Lietuvių
kariumenė
mijerai nesuteikė, ir visas
ninkai Rusijoj streikuoja I iiais. Streikuojančius dar- licijos agentai su „patriotų” munistai pradėjo bombar-'
ame
fronte
turi
būt
nedi

klausimas vėl norima risti
ŽEMĖ DREBA.
duoti darbininkų salę tuo
ir įvairiose vietose būna su- bininkus šaudo iš kanuolių. sąjungos nariais suėmė <8 jaus
desnė
dviejų
divizijų;
kita
jau
tam tikrintis sąlygomis.
po to, kaip darbininkai
Washingtone
seismogra
sirėmimų Be to, Maskvos
------------------šmones, kuriuos jie kaltina apskelbė
grįžta
į
vidaus
kraštą.
Prisieina
spėti, kad kitais
generalį streiką. I fo aparataf rodė šj panedėli,
laikr. praneša, kad 2 kovo PSKOVE IŠMUŠTI VISI ksant „anarchistais,” nerė„(4) Lietuvos valdžia ap keliais einant lenkams nu
kad už kokių 2,100 mylių rūpina maistu ir sėklomis siseks daugiau laimėti, ne
Leninas su Trockiu išleidę
KOMISARAI.
jusiais „išžudyt” tos „patnuo Washingtono smarkiai Vilniaus srities civilius gy gu plebescito taku. Jau
pareiškimų, sakydami, kad žinia iš Rygos sako, kad notų” sąjungos veikėjus ir 100,000 darbininkų.
i
kad
te
a
E.'
dre
^0
Drebėjimas ventojus.
Rusijoj prasidėjęs rimtas pskove tapo išmušti visi ko- (išdinamituot’’ Clevelando
šiandien Lietuvos valdžia
i ‘*8&I 4p nanutesbruzdėjimas prieš valdžia sarai. Raudonasai gamizo-pnestą. Vištai „patriotiz- kai paėmė Odiį
„(5) Administracija pa turi ir maitinti Vilniaus ap
ir kad Petrograde ir visoj nas *tenaj sukilo nedėlioj. po” isterija,
lieka
Jokių naujų skrities gyventojus, ir duo
• 1 _ • dabartinė.
_
jo apielinkėj reikėję ap* Sukilimui malšinti komisą,
—r------ti jiems sėklų, o administra
Londonas. - Sovietų vai- MIKĖ ELEKTROS KĖDĖJ|ri^mųnetunbuti.
skelpti apgulos stovį ir visą Į raj pasišaukė specialę ko-Į KUNIGAS EINA FABRI- džia paskyrė Trockį dikta
~ . .
. ....
.T ■
(6) Kontroliuoti
pasilie- cija ir kariumenė pasilieka
' Sąjungos
’ ’ 11 ’ Militarė
Ossinmg kalėjime, N ew ka Tautų
KON DIRBT...
valdžių pavesti gynimo ko- hnunistų kariumenę.
Bet
torium ir suteikė jam ne Yorko valstijoj, pereitą sų- Komisija. Derybos Bruselyj Lenkijos.
mitetui. Pagalios šitas pa- darbininkai su raudonar
Prie tokios padėties visas
Kansas City mieste pro- aprubežiuotą galę revoliu
vadę tapo nužudytas ele<ct- turės eiti pilnos lygybės pa Vilniaus gyventojų pyktis ir
reiškimas sako,, kad buvęs kiečiais komunistus sumu testonų kunigas Meyer pa cijai malšinti.
ros kėdėj senas jurininkas I ma£ajs,,
generolas
Kozlovskis su šė. Paskui buvo areštuoti dėjo savo bibliją ant lenty
nerymastis delei 'maisto
žmonių pritarimu arešta ir išmušti visi vietos komu nos ir nuėjo dirbtuvėn dirb Helsingfors. — 37,000 ka Guy Nichols kuris metai ‘ Tai tokios oficialės žinios. I stokos liks ant Lietuvos
vęs Petrogrado komisarus. nistų valdžios komisarai.
ti, kad patyrus, ar ištikrujų reivių ir jurininkų maršuo- atgal Brooklyne užmušė Ar galima dėlei jų pasi- valdžios uždėta, o be to ir
džiaugti, ar yra čion musų musų kariumenė nuo fron
Kitos jiereitos subatos ži
darbininkams yra taip sun ja dabar iš Kronštato ant žmogų.
nios, atėjusios per Skandi BOLŠEVIKŲ ARTILERI ku, kaip jie sako, šitokį Petrogrado. Sovietų valdžia
laimėjimas ? Kun. Dobužis to atitraukiama. Nėra jo
naviją, sako, kad Raud. Ar
ramina
Amerikos lietuvius kios garantijos, kad lenkai
SUDEGĖ
8
ŽMONĖS.
JA NUTILDYTA.
bandymą reikėtų padaryt buvo išsiuntus savo kariu
mija jau pradėjo priešintis Kronštato tvirtovė, kuri ir musų nusipenėjusiems menę iš Petrogrado šitiems Tarp Bridgeporto ir Shel- jog- „plebiscitas panaikintas nepradės reikalauti atlygi
vartojimui spėkos prieš re pirmutinė sukilo prieš caro j prabaščiams.
revoliucionieriams sulaiky dono, Conn. valstijoj, perei Lietuvos naudai.” Už tokį nimo ir už pasitraukimą iš
voliucionierius.
valdžių, dabar pirmutinė
ti, bet einant komunistų ka- tų sąvaitę susikūlė du karai nuraminimų galima tarti Vilniaus ar kitur.
stojo ir prieš bolš. viešpata NUSIŽUDĖ MILIONIE- riumenei ledu, kariškas lai- su pasažieriais. Ant vieno ačiū, tečiaus prisimena kun. Delei šių ir daugelio kitų
KRONŠTATO KANUO- vimų. Kronštato revoliucio
RIUS.
vas „Petropavlovsk” visą ją karo buvo penkių galionų Dobužio telegrama, kuri bu priežasčių priseina susirū
LĖS ATKREIPTOS
vo lygiai mėnuo tam atgal pinti, bet jokiu budu nerei
nieriams vadovaująs Brug- Omahos mieste, Nebras- nušlavė savo ugnimi.
Jkana gazolino, kuris tuo
J PETROGRADĄ.
Amerikos lietuviams prisių kia nusimint. Am. lietuviai
ser, buvęs Rusijos laivyno kos valstijoj, nusinuodijo
jaus ekspliodavo ir pagim- sta
: „Plebiscitas priimtas. yra daug kuomi pagelbėję,
Nedėlioj gautos Londone kapitonas.
Priešais Kro- gazu milionierius Emil Rot- Helsingfors. — Rusijoj dė ugnį, kuri apėmė abudu
Lietuva
netrukus bus pripa daug kuom, jau pagelbėję.
žinios pat iitina, kad Kron- štatų ant kranto bolševikai schild. Savžudystės priežas dabar eina dvi revoliucijos sudužusiu karu. Aštuoni
žinta.
Dalykai
gerėja. Rei- Ta
'
pagvloa atneš ir toliaus
šta tas yra užimtas revoliu kasa apkasus ir stato arti-| tis buvo dideli nuostoliai jo prieš Lenino ir Trockio vai- žmonės sudegė mirtinai, ir
kia
rengtis
plebiscitui.
”
Tas<
dar
geresnių vaisių.
cionierių. šita tvirtovė da- lerijų. Oranienbaumo apie- finansinėse operacijose.
džią. Petrograde sukilimą prie to da 25 buvo sužeista.
met jis liepė džiaugti.., kad
Lietuvos Infor. Biuras.

Aliantai užpuola
Vokietiją.

Vėliausios žinios
iš Rusijos.
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' mas Petrogrado operoj gau- True translation fiied with the post master at Boston, Mass., on March
suomet buvo skaitoma di
davo 250,000 rublių į vieną 9> 192b as re‘*uired by the Act of Octcber
desnė už Kobę, dabar pasi
[vakarą,
o rusų dainininkas
rodė esanti daug mažesnė, j .
11 B i
I
0
nes turi vos 422,940 gyvento- tUVOS PI. I OtFAUSKASi 'šaliapinas gaunąs 300,0i)0
į rublių į vieną vakarą.
jų.
Sugrįžęs
dabar
iš
LietuTuo tarpu, kiek yra žino-,
Moterų Japonijoj yra 124,NAUJO PREZIDENTO lis. Ar Senas Vincas buvo <850 mažiau, negu vyry.
(Tąsa iš pereito numerio) duoti antrajai pusei progos
vos
kompozitorius
Mikas'
' ma iš laikraščių, darbo žmo■
prie
to
Ratelio
kada
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nuo
mokesčių
iki
$2,000.
čių
Kaunan
pasiaiškinti,
ir
Tūlas nepraustaburnis,
"Apsigyvenę" (resident) plakdavo su vandeniu, už komunizmo priešais, ir da Rusijoj. Šitas straipsnis te
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nors nutarimų ir Įrašymui teiktųsi dabar vieną toki
tai, kas viršija 81,000, o ve
mirškime šitų faktų!” Ir diplomatas.
Petrauskas irgi vien tik
jų Į abelną taikos sutartį, titulą duoti ir pačiam Leni
dusieji
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tai,
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viršija
padėjęs tokį antgalvį, jisai
$2,000: tečiaus "apsigyve j tom avižom tris mėnesius
apie kurią yra kalbama šito nui. Bet kur tau! Leninas
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Paėmus man i rankas r ašto Įžangoje.
Šiomis dienomis Japonijoj
"Nedaug laiko praslinko, buvo padarytas pirmutinis ka ne 8, bet tik 4 nuošim j pę, kad paeiti kiti negalėję, ’Keleivio" 41 numeri, pir
Abidvi pusi pasižada sau vatkai popiežius.
kuomet mes. darbininkai, ati pilnas gyventojų sąrašas. čius, tai yra, 4 centus nuo i Operos dainininkai, prie ku miausia puolė Į akis LSS. goti ir globoti tokius turtus
Vieną kartą turbut mo
traukdavome nuo savo burnos Iki šiol gyventojų skaičius dolerio.
rių priklausė ir Kipras Pet- reikalai. LSS. administra i iki bus padaryta minėtoji
kyčiausias
Norvvoodo komduonos kąsnį ir įpenėjome po Japonijoj buvo remiamas
”, ir nežiūrint kas
Už vaikus, nesukakusius ; rauskas, atšisakę dainuoti. torius drg. C. A. Hermanas Į sutartis,
istas
diskusijose
išsireiškė
!
Tuomet
valdžia
pradėjo
ną Pijušą per kelis metus. Ti policijos statistikomis ir to da 18 metų, paliuosuojama
praneša, kad
Amerikos juos savintųsi, neišduoti jų
sekančiai:
"Demokratijos
kėjomės, kad tas
Pij ūsas dėl kaip didelė japonų tauta, ;m) $200.
Įduoti daininkams tam tikrą draugai socialistai jau nu niekam.
nebuvo, nėra ir nebus. Yra
Įgaus mokslo daugiaus, negu tikrų žinių nebuvo. Ir todėl
Piliečiai turi mokėti to valgomųjų daiktų, kombina tarė leisti savo organą, ku Pasargos:
mes kad turime ir, mokslo pa- dabar, kuomet cenzo skaitli kias pat taksas, kaip ir ciją, kuri vadinasi "proffe- riam jau ir vardas duotas— XII. Ši sutartis Įneina ga- ir bus tiktai diktatūra, pa
gelba, su plunksna rankoj — nės tapo suvestos, japonų "apsigyvenę" ateiviai: ne sorskij pajok." Šitokį "pajo- ’Banga.” O, kaip tai smagu lėn tuojaus ir abidvi pusi kol nepranyks klesos. Pra
stos tarpan musų ir kovos už skaičius pasirodė mažesnis, vedę moka 4 nuošimčius už į ką" gauną visi profesoriai, girdėti! Dar visai nesenai, imasi
reikalingų įmonių, nykus klesoms, pranyks’ir
musų reikalus. Išves mus, kaip negu iki šiol buvo manoma. tai, kas viršija $1,000, o ve komisarai ir šiaip žmonės vos metas laiko atgal, kaip kad ji įvyktų gyveniman. valstybės bei tautos ir bus
tas Maižis, iš žemės Egypto,
j užimantis augštesnes vie- Amerikos lietuviški komu- Ji galėję patol, pakol abidvi- tiktai žmonės, be demokra
Pačioj Japonijoj išrišo gy dę virš $2,000.
iš namų nevalios... Bet... apsi- ventojų yra 55,961,140, bet
Tečiaus jei pati negyvena I tas. Paprastiems darbinin- listai iš "Laisvės” pastogės pusi pildys įžangoj išdėsty tijos ir diktatūros.”
Taigi, jei kitur anarichisgavome ir skaudžiai apsigavo- jeigu paimt visą imperiją, sykiu su vyru, tai.paliuosa- Į kams komunist. jo neduoda. šaukė, kad LSS. jau nėra. tas išlygas ir pakol jos vie
tų
dar nesiranda, tai jau
me...
300,000 rublių dainininkui į Na, o kas gi dabar? Lietu ton nebus padaryta formakartu su Korėja, Formozą ir vimo nėra.
”Pijušas, kuomet jam buvo Sachalinu, tai japonų skai
kurią kai- Norwoode vienas išdygo. O
Tūlas laikas atgal buvo
vieną vakarą.
vių Socialistų Sąjunga jau lė sutartis,, apie
.
kaip anais metais F. J. Bareikalinga pašelpa, kuomet jis. čius siekia 77,000,000.
pasklvdęs gandas, buk lie
Lietuviškos veislės komu ir savo organą žada leisti i bama Įžangoj. Sukakus dvykaip ta akla višta, Įkliuvo Į kil Sulyg padarytos dabar tuvius valdžia paliuosavo nistai sako, kad kapitalistiš (jau ir išleido. Red), o ko-Į likai mėnesių nuo to laiko, gočius, kalbėdamas Waterpas, kuomet jį kazokai biskį statistikos, japonai išsiskirs nuo mokesčių. Tas netiesa. ka tvarka yra neteisinga munistai iš "Laisvės” kaip kaip ši sutartis bus Įnėjus bury, Conn. panašios rųpavaišino nagaikomis, kuomet tę šiaip:
Lietuviai turi mokėt mo daugiausia dėlto, kad joje musės žiemos laiku Į "sur- gdlėn, bile kuri pusė gali šies gaivalus siuntė j Afri
jis paragavo paprasto kalinio Pačioj Japonijoj 55,961,140 kesčius taip pat kaip ir kiti. nėra lygybės: darbininkas, paipes " sulindo!
pranešti, kad ji nori šitą ką pasigriušiauti, tai kaiduonos—jis atvažiavo pas mus, Korėjoj
Valdžia reikalauja, kad kuris dirba sunkų darbą, Aš labai džiaugiuosi jūsų sutarti panaikinti, ir po še riaspamiai už tai ant Ba17,284,207
gočiaus baisiai birbė.
musų sudėtais pinigais ir Formozoj
3,654,000 mokesčiai už 1920 metus čia gauna maža atlyginimo, darbu, draugai! Dirbkite, šių mėnesių po tokio prane
draskėsi, bei daužė kojomis es Sachaline
105,765. butų užmokėti iki 15 kovo o visokie profesionalai, ku draugai, su da didesne drą šimo ši sutartis skaitysis
Brooklyno pliuškė mėgs
trados pagrindas, kaipo di Iki šiol buvo manoma, kad šių metų. Jei kam ant syk rie neatlieka beveik jokio sa ir energija, o jūsų dar panaikinta.
džiausias kovotojas, kaipo Japonijos sostinėj Tokio yra užmokėti persunku, tai val darbo, ima dideles algas. bas atneš gražių vaisių dar Jeigu viena pusė sulau ta didžiuotis Lenino autori
tetu. Bet Lenino raštuose
vargšų užtarytojas ir karžy- apie 3 milionai gyventojų, o džia apsiima palaukti iki Prie komunizmo taip nebu- bininkų
žytų kada nors bent vieną nei kalbose nesimato "socii
klesai!
gis.”
Draugai! Nors aš dabar išdėstytų įžangoj išlygų, tai al-biaurybių,”
dabar pasirodė tiktai 2,173,- gruodžio mėnesio, tik rei šią. Komunistai padarysią
"judesių,”
Turbut nereikia aiškinti, 162. Antras didžiausis Japo kia dabar įmokėti 4-tą dalį. visiems lygias algas, nes pil- esu
i
atskirtas toli už vande kita pusė irgi tuojaus butų "niekšų,” "išdavikų,” ir ki
Jei nevedęs žmogus nėra; vai visų esą lygus.
’nyno, bet mano mintys vi jau paliuosuota nuo šios su tokių
kad čia kalbama apie d. P. nijos miestas yra Osaka, ku
pliauškimų, kokių
Tečiaus yra pilna "Laisvė.” Ale ką
Grigaitį, kurį mokslo metu ris turi 1,252,972 gyventojų; uždirbęs daugiau kad 1,000 Į Bet Rusijoj komunistai isados su jumis, draugai, ir tarties pildymo.
retkarčiais paremdavo gy paskui seka Kobe su 608,628, dol., o vedęs nedaugiau algų nesulvgino. Kompozi- iaš visados remsiu jūsų laik yra nutarta, kad pirma, ne čia stebėtis! Juk gizeliai
gu laužius šitą sutarti, nu visuomet murzinesni už sa
vavęs tuomet Amerikoje gyventojais, ir Kojoto su $2,000, tai nereikia nei mo- torius Petrauskas sako, kad 1rašti "Bangą."
jo brolis Kipras dainuodaJaunas Vaidyla. skriaustoji pusė turėtų vo meistrą.
Moksleivių šelpimo Rate- 591,305. Jokohama, kuri vi-j keti, nei blankų pildyt.
P. J. ,

Ką sako sugrįžęs iš Lie

D APŽVALGA D

Sovietų sutartis su Anglija.

Paaiškinimas apie taksas.

Skaitytoją pastabos.

Smagi žinia.
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Draugai LDLD. 28 kuoGIRARDV1LLE, PA.
CAMBRIDGE, MASS.
pi! Jus norėjot pagauti į
sugrįžo iš Lietuvos. Tuoj WATERBURY, CONN.
savo rankas ir tuos 25 dol. Progresisčių nekaltumas.
pos!
Nekaltinu jus, kad. Atsakymas Girardvillės
žmonės apspito jį ir klausi
"Du Broliu” scenoj.
ikomunistams.
80c. ir praleisti saviems rei
nėja: "Nagi, pasakyk, kas
Tūlas laikas atgal "Kelei
Vasario 20 d. L. D. L D. tūli jūsų da visai nenusima- Į
Pastaruoju laiku lietuvi gero Lietuvoj?
no
apie
sceną,
bet
nenusi

kalams
arba pragerti. !' vyje” tilpo korespondencija
Kaip ten 28 kp. lošė veikalą "Du
šiuomi atsakau Girardški komunistai pradėjo va viskas klojasi?’’ O "kairiamanydami ne "taisykite*
Broliu."
Šis
veikalas
buvo
i
villės
komunistams, kurie Levinskas žinojo jūsų tiks iš Cambridge, Mass. apie
ryti smarkią agitaciją prieš sparniai” priduria: "Kaip
veikalų,
nekraipykit
auto

lus ir dėl to buvo atsargus. progresisčių "progresą’’ ir
A. C. W unijos viršininkus. gi ta buožių valdžia ten lai vaidinamas jau trečią kar rių minčių ir neišnaudokit (neva draugystės vardu nori
Jeigu jus nemanėt pelno kitus galus. Toj korespon
Visi tie, kurie pažįsta ko kosi?” Milčius pradėjo pa tą Waterburyje. Veikalas dailės savotiškais politikos > diskredituot F. Levinską nuo krutamu paveikslų sa dencijoj
buvo
nurodyta,
žmonių akyse.
munistų "slaptą veikimą,” sakoti, kad ten dalykai sto yra gana gražus ir gerai tikslais.
žvalgas.
viems
tikslams sunaudoti, kaip kairiosios moters, pri
apdirbtas;
bet
šį
kartą
buvo
Atsakydami man "Kelei
žino, su kokiu tikslu jie tai vi visai kitaip, negu "Lais
vaidinamas
su
"pataisyvio
” Nr. 8, jie užmeta F. Le- tai pasakykit man, kur jus siklausiusios Jukelio pra
DETROIT, MICH.
daro. Komunistai yra nuta vė” rašo; kad Sleževičius ir
Įvinškui neteisingumą ir sa padėjot kelis šimtus dolerių kalbų apie meilę, nuprogrerę užgriebti visas pažan Galvanauskas yra darbštus !mais ” ir savotiškais dadėėšiomis
dieeiomis
šį
mies

unijos lokalo 918, ar ne pra savo meilės dalykuose.
gesnes unijas, pirmiausia ir išmintingi žmonės; kad kais, gal tai dėl to, kad Wa- tą apleido viena progresys- ko, buk jie nežiną, kur Le gerėti Už keno pinigus jus
Pamačiusios tą korespon
Įsiskverbiant i jų vadovus, nors seime krikščionių yra terburyj buvo jau trečiu čių, L. M. P. S. narė, kuri, vinskas pasiuntęs tuos 25 parengei sau balių viena denciją tūlos progresistės
Nenorėdamas,
o paskui išverčiant ant ko didžiuma, bet valdžios vie- kartu vaidinamas. O gal re save su pasididžiavimų taip ij dol. 80c.
diena prieš paveikslų rengi linksmai nusišypsojo, o ki
žisierius
pagal
savo
nusi

vadindavo.
Kuė-kai ' buvo kad m>las
vil> ¥
munistiško kurpalio visą tas užėmę daugiausia pavadindavo.
mą?
tos net pasipiktino: esą, tai
manymą "pataisė” atviras atvažiav^iš Nbrwood, Mass. vau nu?. Slaugo I.evinsko
organizaciją. Todėl jie da žangus žmonės ir tt.
Pagalios
jus
turbut
atme

šmeižtas, kuris jų veikėjas
.. r
k tom
I įor Misijos
ydas? Pavyzdžiui, pirmam ,
jam nvicmctn
prisiųstą Liet.
bar ir šmeižia kriaučių uni
nat
tą
pikniką,
kuri
rengėt
Musų
"kairiasparniai”, akte, kur tėvai, išleidžia sa kur jie yra gerai žinomi2 Į paliudymą,
ir vadoves niekina.
kuri siunčiu
jos viršininkus, nes tie ne išgirdę šitokį Milčiaus pa
kaipo
veiklus
žmonės,
taigi
15
d.
rugpiučio,
1920,
nau

Pagalios atėjo progresis
‘f. j kartu
su
šia
kores
komunistų plauko žmonės. sakojimą, net pabalo iš pik vo sūnūs, Zenoną ir Rapolą, ir Detroite atsižymėjo sa-į
dai
Waterburio
streikierių,
čių
susirinkimas. Moterįs
Komunistėliams jau buvo tumo. Vienas "kairiaspar- į Ameriką, ir išleisdami vo veiklumu. Aš neturė pondencija "Keleivio” Re kuomet streiko jau nebuvo. negalėjo praleisti pro ausis
pavykę į kriaučių organo nis”, stovėdamas sale ma verkia, tai Zenonas su savo čiau nieko prieš jų politiką, dakcijai. (Paliudymas aiš Kur pelną nuo to pikniko neapsvarsčiusios tų "grieš"Darbo” redaktorius įsta nęs, pratarė: "Kas velnias broliu Rapolu dainuoja. ar prieš tai, prie kokios or kiai parodo, kad 25 dol. 80c. padėjot? Juk streikieriams ninkių” darbų. Besvarstant
tyti savo Bimboką, kuris tam Milčiui pasidarė? Iš Prastą skonį darė ant žiū ganizacijos jie veikė,' bet i nuo Girardvillės lietuvių jus jo nesiuntėt. Ant galo vienos griekus jau buvo betaip nuredagavo kriaučių leidom į Lietuvą kaipo sa rėtojų tas dainavimas, pa dalykas tame, kad tie žmo kolonijos priėmė Jonas ži kas prarijo pinigus LSS. 79 nutariančios ją prašalint iš
organą, kad jau buvo gėda vo draugą, o dabar žiūrėk čių lošėjų pridėtas. Tėvai ir nės, statydami save apsi lius, Lietuvos Šaulių Atsto kuopos? Lai atsako į šiuos savo tarpo, bet antroji grieseseris verkia, o jiedu dai
ir į rankas jį paimti. Pasa į ką jis išvirto’’...
švietusiais ir progresyviais, vas. — Red.)
nuoja
!
Antrą melą jus skelbiate, klausimus tokie ponai Ta- šninkė, matydama, kad ir ją
kau atvirai, kad jeigu ko
niekindavo kitas organiza
mašiunai, Urbanavičiui ir toks pat likimas gali patik
Kritikas.
Antras aktas suvaidintas
munistams pavyktų paimti
cijas ir partijas. Bert man sakydami, kad sumanymas šaukevičiai. Štai dar vienas ti, pasiprašė balso ir pradė
silpnai. Daugiausia darkė apsigyvenus toj vietoj, kur rengti krutamus peveikslus
kriaučių uniją į savo ran
CHICAGO,
ILL.
sceną
antrame akte- Uldu- jie pirma gyveno, visokie naudai Lietuvos šaulių liko klausimėlis ponui Tamošiū jo sakyti graudų spyčių
kas, tai jie pastatytų uniją
a- kio žmona,
bekilnodama vertelgos pradėjo manęs si priimtas vienbalsiai. Jus nui: kadel tamstos pati jau apie savo ir savo draugės
i tokią poziciją, kokioj šian žemaitės išleistuvių vaka
nekaltumą. Esą, tie veid
rėlis.
aukščiau kelių savo sijoną klausinėt, kur dingo tie visą gerkle rėkėte, kad ne antru kartu pameta?
dien randasi
komunistų
Ir
šitokie
žmonės
stengia

mainiai socialistai tyčia nie
Subartoje, 19 d. vasario, ir kasydama savo nuogas žmonės, kur pirma toj pa norite paveikslų rengti, ne
partija.
si
diskredituoti
F.
Lenvinskina gabesnes veikėjas. Mo
Lietuvius
kriaučius, o lietuvių moterų draugija blauzdas, o ant galo da ir čioj vietoj gyveno. Man są draugystei pasidarys lė ką visuomenės akyse!
terėlės, prisiklaususios to
ypač musų kolonijoj, komu "Apšvieta’’ surengė Mildos ant stalo užsikėlė koją. paklausus vieno tų vertel šų. Sutikot tik tuomet, kai
Mainervs.
spyčiaus, padarė nuospren
nistams yra lengva suklai svetainėje draugišką vaka Negaliu suprasti, iš kur ji gų, kam jię jam reikalingi, Levinskas gvarantavo, jodį,
kad kaltinamos ypatos
lošimą
prasimanė. ( gavau atsakymą, kad Ku- gei draugystei nepasidarys
dinti, todėl kad didžiuma rėlį atsisveikinimui su ra tokį
NORWOOD,
MASS.
yra
nekaltos "šventvagiš
lietuvių seniau priklausė šytoja Žemaite, kuri išva (Veikale autoriaus to nėra j č-kienė, paėmusi daug ant (lėšų nei cento. O kaslink
kuose"
meilės dalykuose.
Visko po biskį.
Tokiu lošimu klodžių ir kitokių daiktų, i davimo draugystei žinios,
prie I. W. W. ir santikiai žiuoja i Lietuvą. Vakarė pažymėta.)
Paliko
jas
kuopoje, suversLietuvos Piliečių vietinis
tarpe A. C. W. -ir 1. W. W. lis pavyko konopuikiausiai. tiesiog darkė sceną ir pik prasišalino
neužmokėjus. į tai dar kartą, vyrai, pažiū
damos visą bėdą ant socia
buvo nedraugiški. Ir dabar Žmonių prisirinko daugiau, tino žiūrėtojus. Trečias ak Vertelgos prašo, kad aš su rėkite į draugystės nutari skyrius nore ir neskaitlin listų (Kad jos meilužiams
didžiuma lietuvių kriaučių negu tikietų buvo išpar tas atvaidintas nedaug ge- teikčiau jiems jų antrašą, mų užrašus ir melagystės gas nariais, bet stiprus ar bučkius dalina, tai socialis
gumentais. Nesenai pada
priklauso prie unijos tar duota. Daugelis tų kurie riaus. Rapolas neįstengė su bet ir aš nežinau, kur tie ilaikraščiuose neskelbkite.
Trečią melą skelbiate, rėme ataką ant katalikiškų tai kalti!).
tum iš prievartos. Jie nesi neturėjo pasipirkę iš kalno prasti savo kritiško padėji žmonės dabar randasi. Dėl
Na ir štai 3 d. vasario pa
gilina į unijos reikalus ir tikietų, turėjo grįžti nuo mo, o vėliaus ir savo likimo. šventos ramybės, malonė girdamiesi, kad jus norėjot tautos fondįninkų, bet šie garsėjusios rajono veikėjos
visą bėdą yra pripratę ver durų atgal. Ant laimės pa Smuklininkas Dinda lošė kite atsiteisti su savo sko- tam tikslui paaukaut ir iš nusigando ir visiškai į de vyras pareina iš darbo ir
sti ant unijos viršininkų. sitaikė ateiti muzikantams pusėtinai, tik jam truko linikais už paimtas prekes. draugystės iždo. Tuo pasa batus nestojo. Buvo atėję žiuri, kad jo jiačiulės nėra.
Rašydamas šitą kores kymu jus aiškiai parodot i debatus tik kom-istai, bet
Man per 10 metų priklau broliams Briedukams, ku drąsos, kada ėmė pinigus
Žvalgos šen ir ten, pagalios
nuo
Rapolo.
pondenciją neturiu noro savo veidmainystę ir nacha- ir tie likosi supliekti.
sant prie unijos teko prisi riuodu vienas ant smuikos,
randa ženklus, kad ji su
Ketvirtas aktas suloštas įžeisti L. M. P. S., paminė liškumą. Juk Lfevinskas bu
* ❖
❖
žiūrėti. kad didžiumoj uni antras ant piano gražiai
meilužiu iškeliavo į Kalifor
jos nepasisekimų yra kaltė pagrajino, o svečiai pasišo kiek geidaus, tik buvo labai damas jos vardą, nes dėl vo prašęs paskirt Lietuvos
čia jau nuo senai čirškia niją. Na, ar ir už tai socia
dekoracijos: pavienės ypatos prasižengi- apsigynimui keliatą centų iš
narių, kurie eina i pagalbą ko. Po šokių prasidėjo pui netinkamos
-cypia Cicilijos choras ir listus kaltinsite?
vieton
teismo
kambario,
bu mų visos organizacijos ne draugystės iždo, tai kam
darbdaviams, o ne unijai. ki vakarienė, kurią patiekė
jau antri metai lavinasi L.
Gaila, kad per keliatą ne
Abelnai i- galima kaltintie, tik patar iųs rėkėt visa gerkle, tar
Vieni tveria kooperacijas ir moterįs. Visiems prisisoti vo kalėjimas.
L. Ratelio choras. Kaip dorėlių buvusi pavyzdinga
ima iš verhauzių darbą už nus, buvo pakviesti pakal mant, veikalas suvaidintas tina Norwoodo progresys- tum ant. komo užminti, kad girdėt, žada pradėt lavin Cambridge’aus
moterų
pigiau, kiti tiesiog eina bėti daktarai Montvidas, silpnai.. Vaidino L. I). L. D. Įtėms apsižiūrėti, kad jos neduot? Jeigu pas jumis tis dar vienas choras. Ro kuopa nustoja savo gero
streiklaužiauti. Pažymėti Biežis ir Čenys. Jie savo 28 kuopa, kad padarius biz ‘daugiau neturėtų savo' tar butų buvę geri norai kas- dosi visų chorų geri norai, vardo. Tai vis jukelinio mo
pe tokių "veikėjų” kaip K., ’ink Lietuvos, tai jus būtu bet tokiai kolonijai kaip
na tas, kad streiklaužiauja kalbose iškėlė
žemaitės nio.
Gaila,
kad
musų
"mėgė

kuri gyrėsi prigulėjusi prie mėt paskyrę, nepaisant nie Nonvoodas, mano suprati kinimo pasekmės.
daugiausia taip vadinamie nuopelnus ir išaukštino jos
Eržviikietis. .
ji "radikalai,” kurie 1919 m. talentą. Po to kalbėjo jos jai” visai neatsižiuri į jau Lietuvių Moterų Progresy- ko. Pagalios, paskirkit da mu, trijų chorų perdaug.
prisidėjo prie "kairiaspar- sūnūs A. žymontas ir drau nutę musų sceną ir lošdami vio Susivienijimo kuopos bar, juk pagelba Lietuvos
* * *
LAWRENCE, MASS.
nių,” pagelbėdami frainis- gai Dubickas, Vasiliauskas, taip, kaip LDLD. 28 kuopa, Norwood, Mass., ir tenai apsigynimui reikalinga ir
Iš katalikų gyvenimo.
Iš tikrų šaltinių sužino
tams suskaldyti Socialistų Šatkus ir Šimkus. Visi kal be tam tikro prisirengimo, daug pasidarbavusi (gal dabar.
Pas mus yra dviejopi ka
Bet juk ne Lietuvos apsi jau, kad Šo. Bostono katali
Partiją. Dabar, kurie norite bėtojai stengėsi pasakyti netobulina musų dailę, bet taip, kain Detroite?)
talikai:
romiški ir tautiški.
kų
draugijos
rėmė
Liet.
A. Galmin.
gynimas jums, vyručiai, rupasižiūrėti į tuos "radika gerb. rašytojai kokį-nors dergia ją.
Ir
vieni
ir kiti susitelkę i
Labdarystės
Draugijos
na

lus,” ateikit ant .Paca gat komplimentą. Po tam mo
parapijas
ir turi po bažny
mo fėrus. Ot, kad taip mu
vės tuoj po penktos valan terų draugijai davė Žemai
J
čią.
Abiejose
parapijose
sų Jurgučius ir Kaziukus
dos vakare, o pamatysite, tei aukso sagutę pavidale
su nenustojančiom gelbėti klebonauja buvę Montellos
kaip jie eina iš darbo po pluksnos, o daktaro Montpanelėm pakvietus prie to šiaučiai: Vermauskas - ro
apsauga policijos.
vido sūnūs įteikė dideli ausį
kio
gero darbo, tai butų miškoj, o šleinis-tautiškoj.
Kada nueini Į lietuvių gyvų gėlių bukietą. Berto,
gardaus juoko, kaip imtų Tie buvę šiaučiai tarp savęs
svetainę, kur susirenka be likosi sumesta 37 dol. 70c.,
rėkti, spardytis ir su kaire nesutinka, vienas antrą ’
darbiai ir streikieriai, tad už kuriuos patarta Žemai
žegnotis,
kaip nuo piktų pa smerkia kaip Įmanydami.
kokį-nors
irgi pamatai unijos narių tei nusipirkti
Romiškoj parapijoj jau
gundų.
Mat
kartais ir vie
Pripildykite
savo
lentynas
su
Mazola.
šitas
apgarsinimas
yra
didžiausi apsileidimą ir ne- daiktą atminčiai nuo drau
senai
nėra tvarkos, o tau
vienas
iš
daugelio
kitų,
kurie
yra
nuolatos
talpinami
šitame
laikraštyje
nokia
sėkla
ne
vienokius
atbojimą į savo reikalus. gų. Putam pratarė keletą
tiškoj
tik dabar betvarkė
su tikslu supažindinti laikraščio skaitytojus su puikiausios ir geriausios
vaisius išduoda.
Vieton apsvarstyti savo rei žodžių pati žemaitė, dėko
♦ *
*
prasideda. Taip tautiškos
rūšies plačiosios Amerikos virimo aliejum, Mazola ir su ta didele nauda,
kalus, jie susėdę apie stalus’ dama už visas suteiktas jai
kurią
ji
suteikia
šeimininkei,
kuri
ji
vartoja.
Atsižvelgiant
į
tą
visą,
jūs
Musų parapijonai neteko parapijos susirinkime, ku
kaziruoja.
Jeigu kartais dovanas ir už neužpelnytą,
būtinai
turite
pripildyti
savo
krautuvės
lentynas
su
Mazola,
kadangi
prie
vargonininko S. Tai buvo ris atsibuvo 6 d. vasario
jiems užsimeni apie unijos anot jos, garbę, nes per
skaitliaus
dabartinių
jūsų
pirkėjų,
kurie
jau
vartoja
ją,
greitu
laiku
mandagus vyras, bet musų išduodant finansų apyskai
reikalus, tai jie pakeiksnoja penkerius Amerikoje gyve
prisidės daugelis naujų.
parapijonams jis nelabai ta, kilo nemažas triukšmas.
vadovus ir išsiskirsto. Kiti namus metus beveik nieko
Tie
jūsų
pirkėjai,
kurie
yra
iš
savo
gimtinių
kraštų,
pripratę
patiko. Mat, viena, būda Pasirodė, kad kun. bereika
skundžiasi, kad/’jau atsi neveikusi ir tik draugų ir
vartoti
geros
rūšies
daržovių
aliejų,
pripažįstą
Mazola
nepaprastai
tin

mas "unijistu”, neapsiėmė lingai išleidęs parapijos pi
bodo streikuoti.’’ Bet kas draugių geros širdis sutei
kamą
dėl
savo
virimo,
kepimo
ir
visokių
rūšių
salotų
sutaisymo.
Sykį
špitolninko pareigas eiti, o nigų. Vieni pradėjo smerkt
daryti? Jeigu leisime savo kusios jai tokią pagarbą.
jie
pabando
Mazola,
jie
niekados
daugiau
su
ja
nepersiskiria
ir
nemaino
antra, tai bemokindamas kunigą šleinį, o kiti gint,
Pirmeivė.
uųija išardyti, tai tuomet
jos ant kitų kokių nors aliejų, sviesto bei taukų.
Jie žino, jog jie
per keliatą metų bažnytinį vos tik peštynės nei vyko.
bus bloga.
Nesiduokime
pirkdami
Mazola,
užmoka
tiktai
už
aliejų
ir
daugiau
nieko,
kadangi
ji
klaidinti nei feidereišiams,
chorą, negalėjo nei vienam Ypač lermo kėlimu pasižy
LACONIA, N. H.
yra
pagaminta
Amerikoj.
Mazola
yra
liuosa
nuo
Įvežimo
mokesčių
ir
choristui įdėti naują balsą, mėjo šerkšnienė, Mikšienė
nei komunistams, bet gilin Nubaudė lietuvį už darymą
vandenyno
pergabenimo
lėšų.
kad galėtų "solo" pagiedoti. ir Grinkevičienė, kurios su
kimės į unijos reikalus ir
degtines.
Šitie
yra
tik
keli
iš
daugelio
kitų
dalykų,
delko
taupios
šeimininkės
Lietuvos Pilietis. kumščiomis šoko prie Ka
kovokime iki laimėjimo.
18 vasario pavieto teis
t
vartoja Mazola. Būkite prisirengę pasitikti smarkiai au
šėtos už smerkimą kunigo.
šilkaitis.
mo atstovas su trimis poligančius reikalavimus ir būk tikras, jog turi užtektinai
VVATERBURY, CONN. Kun. šleinis net verkdamas
cistais darė kratą lietuvio
tesinosi ant daromų jam
Mazola
aliejaus
savo
krautuvėj.
MONTELLO, MASS.
Apsivedė.
Kebečiaus fiamuose. Jieškoužmetimų. Šis mitingas iši
Ką pasakoja apie Lietuvą jo degtinės.. Nulipę į skiepą
7 d. vasario čia apsivedė ro. Beabejonės, kad bus
"kairiasparnių” draugas. rado savininką beverdant
drg. A. Velička su p-le D. lermo ir kitame mitinge.
Kuomet Milčius važiavo ■’munšainą.” Policija viską
Gvildžiute. Draugas Velič
7 d. vasario atsibuvo "si
Jeigu nors vienas iš jūsų pirkė
į Lietuvą Progress kom konfiskavo ir išsivežė. Ant
ka
yra žinomas waterburie- dabrinis šliubas” Juozapo
jų nebus galutinai užganėdintas ge
panijos reikalais, tai musų rytojaus buvo teismas. Kerumu ir ekonomiškumu Mazolos,
čiams kaipo veikėjas ir dai Buzevičiaus su M. Buzevimes igaliojame jumis sugrąžinti jam
kairiasparniai
džiaugėsi, bečius, kuris angliškai vadi
lininkas. Daug yra pasidar čiene. Mat sukako 25 me
jo užmokėtus pinigus.
manydami, kad jis parvež nasi Walter Baker, nusi
bavęs "Vilijos” chore ir L.S. tai, kaip ėmė pirmąjį šliuiš ten "gerų žinių apie buo samdę gabiausi vietos advo
S. 34 kuopoj. P-lė Gvildžiu- bą, tai dabar kun. Vermaus
žių valdžią”. Mat Milčius katą, kad jį išteisintų. Bet
tė taipgi yra daug pasidar kas tą pirmąjį šliubą dar
Dėl platesnių informacijų ir
teismas
vistiek
pripažino
jį
buvo skaitomas geru ”kaikainos kreipkitės greitai prie savo
bavusi ir mylinti dailę. padrutino. Nieko stebėtino
prekių pristatytojo, arba rašykite
riaspamių” draugu. Jie ti kaltu ir nubaudė užsimokė
Ypač daug ji pasidarbavo nebūtų, jei taip darytų ko
tiesiai j
kėjosi, kad sugrįžus iš Lie ti 100 doL bausmės, 4 dol. 75
prie "Aušros” ir "Varpo.” ki fanatikai, betgi Buzevituvos Milčiui jie galės dar centus teismo lėšų ir 60 die
Linkiu
jaunavedžiams čius buvo skaitomas kaipo
daugiau nesąmonių skelbti nų kalėjimo. Kalėjimo bau
laimingo
šeimyniško
gyve rimtas ir apsišvietęs žmo
CORN PRODUCTS RBFINING
smė
liko
suspenduota,
jeigu
ir Milčius tą viską užtvir
nimo ir ant toliaus darbuo gus.
COMPANT,
Androniškėnas
prisilaikys
17 Battery Plaee, Ne* Tori.
tins. Vienok skaudžiai ap kaltinamasis
tis lietuvių tarpe su tokia
blaivybės tiesų.
(Korespondencijų tąsa ant
siriko.
pat energija.

BALT1MORE, M D.
Iš kriaučių streiko.

Groserio ir Delikatesseno Krautuvninky Atidai!

UŽTIKRINAME:

Šiomis dienomis Milčius

Degučių Vargdienis.

%

Vargdienis.
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galįs pagauti. Nors butų !
greičiausias, žvakelės vis ne
gali pavyti. Bet būna atsiti
kimų, kad tokius drąsuolius
(Pabaida.)
žvakelės paskui pradedan
darbas, nepamokėtas darbo
Kitas tos epochos žymus laikas, nepamokėto produk
Augalų ir gyvulių kūnuo čios vytis ir parsivarančios
se yra auglio, vandenilio, a I ligi pat namų durų. Tokie tyrinėtojas, Dublino archi- to prisisavini mas, kuris ga
zoto, fosforo, deguonies ir pasakojimai yra labai teisin vyskupas Ričard Valti, siū limas eksproprijuojant ga
kitokių kūnų, kuriuos che gi. Kada žmogus eina prie lė net patį politinės ekono mintojo iš gaminimo Įran
mikai vadina elementais. žvakelės, norėdamas ją pa mijos mokslo vardą pakeis kių. Neišvengiamai ir poli
Kada augalai ar gyvuliai gauti, tai jisai priešais save ti katalaktika, t. y. maino tinės ekonomijos mokslas
numiršta ir patenka į vande-į stumia orą, o oras stumia to mokslas. Anoniminis "Poli kreipia daugiau domės Į
ni, tad ten ilgai gulėdami lyn žvakelę. Tokiu budu kuo tinės ekonomijos dialogų" analizę tų ūkio reikšnių,
pradeda puti -trūnyti. Taip' smarkiau bėga pirmyn, tuo autorius 1824 m. pareiškia, kurie pirmiau glūdėjo tam
po vandeniu kūnams trūni labiau jisai stumia orą, o kad politinės ekonomijos sus. Marksizmas Į tinkamą
jant anglis ir fosforas jun-' oras stumia tolyn žvakelę. principas, iš kurio visa kita vietą išstumia prekių gami
giasi su vandeniliu ir sudaro' Kada žmogus eina atgal, tai galima išnešti, yra verteny nimo procesą, kur aiškiai
dujas (gazus).
oras bėga paskui žmogų. bės mokslas.
iškyla socialinė ekonominė
Vasarą ir rudenį anglia Oras sykiu su savim traukia Galų gale, Džonas Stiuar darbo kategorijos reikšmė.
vandenilio galima daug ras ir žvakelę, dėlto žvakelė ir tas Mill — tas puikiausias Bet, nors savo žymiausių
ti dumblynuose, prūduose ir seka paskui žmogų. Kuo klasinių ekonomininkų ple darbuotojų kuriniais mark
pelkėse. Gal daugelis peste- žmogus smarkiau bėga, tuo jados viršintojas—pripažin- sizmas, o taipogi Rotbertus,
bėjo, kada kišo lazdą i prūdo smarkiau ir žvakelė sykiu su lamas tokias politinės eko ir labai daug padarė, ypa
dumblą, tai iš ten vertėsi oru paskui žmogų seka. Tal nomijos mokslo uždavinių ir čiai sulyginant su buržuazi
burbulai. Tie burbulai tai ir eri žinantiems, kas tai yra •ybų pažiūras "perdaug nės ekonomijos teoretikais,
Žmonės turi visuomet yra angliavandenilio dujos,
žvakelės, jokios baimės dėl siauras esant,"visgi pridė socialinių ūkio faktorių iš
saugotis klaidingų ir apga- kurias vadina pelkių dujo
žvakelių vaikščiojjmo arba ki : 'Tačiau, tokiam visuovingų nuo tos ligos vaistų mis, o moksliškai metanu. žmogaus vijimosi negali būt. nenės stoviui esant, kuomet aiškinimui, visgi tik paskuir gydymų, kuriuos taip Pelkių dujos dega silpna bet tiems, kurie žvakelėse kiekvienas viena taisykle čiausiuoju laiku pradeda su
dažnai skelbia Įvairus ap i melsva) liepsnele. Rudeni, mato piktas dvasias ir ką naudoja ne tuos daiktus, prasti taip atskiriu pajamų
gavikai.
Visos vėžio gy kada esti daug drėgnumo ir nors kitą, tai žinoma didelės kurių gamyboje jis pats da kategorijų vertenybės, taip
ir bendrai prekių verteny
duolės, kurios yra garsina būna dar gana šilta, tai lau baimės padaro.
lyvauja—vertenybės klausi- bės ypatinga socialinio fakmos laikraščiuose, yra tik kuose ir ypač pelkėse dėl au Karo metu žvakelės ne nas yra pamatinis klausi
lorio reikšmė. Visiškai tei
apgavystė. Nėra jokių vais galų ir numirusių gyvūnėlių vaikščiojo ’ turbut dėlto, ka< mas".
singai, pavyzdžiui, vokiečių
tų. kurie vėžį išgydytų, ir trūnėjimo_ -puvimo
Tokiu budu, vertenybės rašytojas štolcman pastebi
x
_ pasidaro
.
buvo dažniausia sausi ru*
vaistai, kurie duodami tam labai daug pelkių dujų. Tos dens ir ankstyvos žiemos, problemoms, tai yra priekių
ir puikiam savo
tikslui, nors gali būti ir ne dujos iš žemės ir iš vandens žvakelės pasirodo tiktai Be maino klausimams, buržua- i gudriame'
darbe> "Socialės kategoripavojingi, rėčiaus jie turi kyla i orą ir jei jas čia kas tingame ir šiltame rudenyje žinių ekonomistų raštuos jos visuomenės ūkio mok
blogų pasekmių dėlto, kad nors uždega, tai tos dujos Dabar dar reikia atsakyti ovo duota pirmoji vieta.
( Die gociale Kategorie
juos vartojant, liga užsivel ore dega silpna liepsnele, ku i vieną klausimą. Kas užde <ale šito ir kapitalistinio,jr tjer Volkswirtchaftslehre,
ka, taip kad dažnai pervėlu rią žmonės vadina klajojan ga tas pelkių dujas, nes jos nelno atsiradimas buvo ais-, 189^ kad atskirų formų
—Roman, Maike, aš noriu rra gazieta.
yra daryti operaciją. Iš čiomis žvakelėmis arba žibu' pačios savaime negali užsi kinamas, kaipo maino pro- pajamų dydis, t. y. uždar
—Bet šita tavo "gazieta"
su tavim pasišnekėti.
skyrus tuos atsitikimus,
Pradžioje sakiau, eso sėkmė. Kai kurie net bio, pelno iš kapitalo ir že
—Gerai, tėve, galim pasi irgi pletkas nešioja, tėve. Ji kuomet vaistai yra daktaro rinėmis. Žiburinės vėjo ne degti?
kalbėt, nes šiandien aš laiko tiki i stebuklus ir kitiems patariami, visi graužiantis šamos keliauja iš vietos i kad augalu ir gyvulių kū tenkinosi tendencingai nai mės rentos dydis yra ne tik
vietą, tai pakildamos augš- nuose yra ir fosforo. Auga viomis teorijomis, esą pratpie juos pasakoja. Taigi ji
t-riu.
tepalai yra blėdingi. Jie ga tyn, tai prie žemės nusileis-i lams ir gyvulių kūnams van nonininko Įplaukos prikla- tai atskirų gamybos fakto
rių veikimo paprasčiausias
—Ar tu, vaike, skaitei ga- 'Igiasi lygiai taip kaip da- li paakinti vėžį greičiau
io
specifinio
miklumo
ir
apdamos.
Prieš
vėją
jos
negali
denyje
ir
šlapioje
žemėje
atka.
z'etose, kad Lietuvos bulšeaugti arba jie gali pra- eiti. Tečiaus gali pasirodyti, įtrūnijant, fosforas jun ukrumo vieno kapitalisto, rezultatas, bet taip pat ir
—
Orait,
vaike,
tegul
bus
.kai nurėjo padaryt rivagriaužti paraugos viršūnę, kad žvakelės ir prieš vėją giasi su vandeniliu ir pasi vginant jį su kitu. Kiti ku- socialinės galybės santykio
r
taip,
ale
bulševikai
nega, . J'ą ir nuverst valdžią?
o apačioj duoti progos ligai einančios. Jei žvakelė eina daro fosforvandenilio dujos ė mistinę kapitalo našumo rezultatas, šitas paskuti
ėjo
Lietuvoj
rivaliucijos
—Taip, tėve, skaičiau.
platintis ir eiti gilyn, ir tuo lyg ir prieš vėją, tai reiškia, kurios išėjusios iš žemės ar eoriją,—teoriją "supainio- nis ir nulemia pajamų didu
adaryti,
ir
aš*tau
papasa

—O ar tu žinai, Maike,
pačiu tarpu gaišinti laiką. kad toje vietoje vėjas suki'si j iš vandens ir susisiekusios ų makaulių”, kaip visai tin mą.
kosiu
kodėl.
Nestojamos musų laikų
kodėl jie negalėjo to pada
■Jei apgavikai arba laikraš kiton pusėn ir su savim neša ! su oru tuojau užsidega. Už kamai išsireiškė Zombarsocialinės
diferencijacijos
—
Gerai,
gerai,
tėve,
aš
et
o
ryt?
čiuose skelbiantis "specia žvakeles.
sidegęs
fosforvandenilis
už

as.
procesas veda Į visą klasinių
pasiklausysiu.
—žinau.
listai" ar institutai rodytų
Žmonės pasakoja apie vi I dega ir pelkių dujas, kurios Maino procesas, kurio vir organizacijų, kaip kapitalis
pasakosiu
—
Aš,
Maike,
—Na, tai kodelgi?
ligoniui savo paliudijimus,
šūnėje stovėjo kapitalistas, tu, taip ir darbininkų, eilę.
"Išeivių tai jis turi atsiminti, kaip sokius nuotikius su žvakelė degdamos ir vaikščioja.
kaip
—Todėl, kad neturėjo tiek au taip,
mis.
Pavyzdžiui,
sako,
kad
J.
Kriščiūnas.
gipnozavo
buržuazinius e- Štai šitose organizacijose ir
Draugas" rašo, Bulševikų lengvai tokie paliudijimai
• pėkų.
1
("L. Uk.")
žmogus
žvakelės
niekaip
nekonomininkus
; jų socialinė- t uga visuomeninė klasos jė
užpulti yra padaromi ir glėbiais
—Matai, vaike, kaip tu buvo suplenuota
■konominė
pasaulėžiūra
da ga, šitoms organizacijoms
Lietuvą pardavinėjami.
tėvynę
težinai! Spėkų jie turėjo musų
Apgavikai T m e translation filed with the rx>st- inaster at Boston, Mass^ on Mare'
rėsi savaime atatinkamų priklauso paskutinis žodis
•liek tik reikia, turėjo jau ir iviem frontais, tai yra. iš paprastai remia savo liudv- 9, 1921, as reouired by the Act cf* October 6, 1917.
gyvenimo Įvykių Įtakoje. šių laikų klasinėje kovoje,
jombų prisidarę, ale- Dievas lauko ir iš vidaus. Tas turė- mus tuo, kad kam ten pasi
Darbui,
kaipo vertybės šal ir ekonomijos mokslas ne
’.pgynė katalikišką Lietu- o Įvykti, vaike, 15 janva- sekė prašalinti peraugą, ku
tiniui.
turtu
kūrėjui savo galėjo nekreipti domės Į to
■iaus. Mat Lietuvai Dievas ri buvo visai kas kita, bet
> os valdžią.
sistemose
davė
jie menkos kius Įvykius. Ji pradeda
—Nuo kokios davatkos -Įmet davė gerą užderėjimą
ne
vėžys.
Ne
tik
kad
yra
vietos, nežiūrint užuojąu- labai
domėtis skirstymo
r tenai yra gardžios duo daug rūšių paties vėžio, *
„u girdėjai apie tai?
niliarėn
armijon
esą
ĮsiraPO
JOS
SEKA
KYKAI.
os,
kurios
turėjo
kai
kurie
procesu
;
atskiras pajamų
—Ne nuo davatkos, vai tos, o bulševikijoj didžiauiusių
222.900
kareivių,
te

klasikai,
kaip
antai,
A.
Šmi

ir
kitų
ligų,
!
Lenkija
užima
trečią
vietą.
formas
nustoja
nagrinėję
bet
yra
daug
ke, ale taip buvo ištikro. ds badas. Taigi išalkę bulX- * r į
gaus
prie
to
da
nepriskaity
tas,
Mill
ir
kt.,
darbininkų
vien kaipo techniniai-ekono
Amerikos karės departa
Jeigu tu netiki, tai aš tau ievikai norėjo užpulti ant kurios labai panašios i vė
galiu ir gazieta atnešti, kur nusų žemės, kad galėtų pri- žį ir gali būti be jokios bai- jI mento surinktomis žiniomis i Filipinų skautai. Sulvg klasei. Darbininkas skendo mini faktorį, o pradeda na
šsti, ba Lietuva jiems tai mes panaudojamos Įvairių!i Rusijos bolševikai šiandier 'astarojo cenzo, Suvienytos kapitalistinės garbės spin grinėti kaipo socialinį fakto
šitas stebuklas aprašytas.
turi didžiausią pasaulyje valstijos turi 105.709,000 duliuose; jis buvo vien tik rĮ. Jau iš. šito paviršutinio
aip kaip restoranas išrodo,
—Stebuklas?
apgavikų,
kad
išgauti
pini

,
armiją, nes išviso apie 1,- gyventojų, taigi Įsirašusių gyvos gamybos rankos, jo aprašymo turi būti aišku,
—Jes, vaike, tai buvo tik ’.r išrodė, vaike, kad bus blo
gus
iš
nelaimingų
ir
nenu

-•00.000
kareivių. Bet pro •eguliarėn armijon karei uždarbis buvo ekvivalentas kiek turi svarbos politinės
ras stebuklas. Neprieteliai gai, ba bulševikų yra šimtą
______ _______
mokslui darbibuvo apsupę musų kontrą sykių daugiau kaip lietuvių, manančių pašalpos jieškan- . porcionaliai imant, sulyg vių čia išpultų 21 ant kiek- 'o darbui, kurį jisai atiduo- ekonomijos
ieno
1,000
žmonių.
Javo
.gamybos
procesui,
ninku
problema.
gyventojų
skaičiaus,
ji
yrc
čių
ligonių.
ai
ką
čia
vienas
prieš
šimtą
iš visų pusių, ale Dievas su
palyginamai nedidelė kari
maišė jiems visus pienus, itsispirsi. Aišku, kad Lietu
Sekanti didžiausia skai- 'Kapitalisto pelnas — rašė i Gimęs vienu metu su burAm.
Raud.
Kr.
šenior—yra atsilyginimas žuazine revoliucija ekono
nė
spėka,
nes
ant
kiekvienc
■ j kaip tiems žydams kal- vos valdžiai gręsė didžiauium armija po Rusijos ?o ekonominiam siauram
tūkstančio gyventojų išpuo santi Kynų armija, kuri
mijos mokslas atvaizdavo
-s, ką norėjo bokštą i dan- -is pavojus. Bet kunigai
rvvenimui,
ir
Mill
pilnių
la vos tik 82 kareiviai, kuo•
vvcuuuui,
**
.«****
r?
“
*/.*
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naujosios
klasės pasaulėžiuoradėjo melstis, ir Dievas
pabudavot.
usidedanti iš 1,369,000 vy
nlniausiai
prisidėjo
prie
širą:
ii
galvojo
jos kalbą. Jis
I
met
Lenkijoj
ant
1000
gytėjo
musų
Lietuvai
i
pa

—Iš kurgi tu, tėve, girtį. Trečią vieta užima Lėn okio aiškinimo. Jo žodžiai
'
ventojų
išpuola
304
karei
neigė
ir
galėjo
neigti darbi
galbą. Vidury žiemos pasi Kas reikia daryt,
ėjai toki dalyką?
ąją -su 815,000 kareivių "pelnas susideda iš to, ką
į
viai,
Lietuvoje
200.
Latvijo
ninkus
lig
tol,
kol jie neispavasaris:
sutirpo
—Gazietose skaičiau. Tu darė
> ketvirtą Francuzija, kuri šeimininkas išlošia, susilaikad
vištos
dėtų.
į 173, Čeko-Slovakijoj 164
augo i savitą visuomeninę
ai, vaike, kad dabar, sniegas, patvino upės, pab
labartiniu laiku turi po
kydamas kapitalą naudojus jėgą. Pusė amžiaus praėjo,
Ar žinot, kaip reikia už- Francijoj 185, ir tt. Mažiau ginklu 735,300 vyrų.
kaip saliunai užsidarė, aš juro keliai, žodžiu, pasida
avo asmeniniams reika- jik sutvirtėjo naujoji jėga,
dėjau gazietas skaityt, žė toks paleidimas, kad nei lakyti žiemos laiku vištas, šia armija Europoje šian
Paduodama
čia
lentelė
dien
yra
Vokietijoje
ir
šve
’
ams
ir atiduodamas jį ga- get jai teko iškeisti politikad
laike
didelių
šalčių
ne' a nėra kas veikti vakarais. pravažiuoti nebuvo galima,
_ •_ _
• - *T
••
_ 1__ T-_ •
j
liautų
dėję?
)arodo,
kiek
katroj
valstyminančių
darbininkų nau- įlies
r-es ekonomijos
dijoj,
nes
tenai
ant
kožnc
eftviiviiujvj mokslo
mviusiu reiici—O kokias gi "gazietas" nei praeiti. Beto 13 ir 14
■
i
___
įiZx-—
)ėj
yra
gyventoju,
kokia
ar1,000 gyventojų išpuola tik
lojimui”.
ikalai, perdirbti jos turinys
ianvariaus, tai yra prieš pat
skaitai?
Vištoms reikia duoti žierija ir koki nuošimti ji su
Tokios pažiūros amžinai ir parodyti nauji tikslai.
—Gali būt šiur, vaike, tą dieną, kada bulševikai no I mos laiku tokio lesalo, ko- po 27 kareivius.
Suvienytose Vastijose re- daro:
gyventi negalėjo. Beaugant
kad bedieviškų aš neskaity rėjo daryt ant Lietuvos už i kio jos gauna vasaros laike,
("Aušrinė.")
oramonei
ir
betobulėjant
siu. Aš nueinu pirma pas puolimą, pakilo didžiausia (i Duokit joms atlikusių tru
Gyventojai
Armija
Nuošimtis
Šalis
kunigo gaspadinę pasiklau- audra, užvertė visus kelius pinių mėsos arba žuvies - Šveicarija
4.25 technikai augo ir proleta
170,000
4.000.000
.-.ti, .'okius raštus kunigas medžiais, išlaužė Nemuno; tas užvaduos joms sliekus Grekija
240,000
3.20 riatas. Antroje XIX šimt
7.500,000
-'kaito, tokius paskui ir aš ledą ir išnešė i mares. Šito-: ir kitokius vabalus, kokių Estonija
1,200,000
36,500
3.04 mečio pusėje, kuomet dar
Lukšių Juozui.— Jūsų at
kiu
spasabu,
vaike,
bulševi-!
skaitau.
2.71 bininkų klausimas tapo pir siliepimo dėl Maikio ir Tėvo
615,000
30,072.000
jos prisigaudo vasarą lau Lenkija
—Bet kunigai skaito ir kai negalėjo iš Rusijos ant ke.
40,000
2.00 moji socialė problema, nu pasikalbėjimo apie Norwoo2.000,000
žalėsių taipgi reikia Lietuva
tuos laikraščius, kuriuos jie Lietuvos pulti, o tuomet ir. pridėti.
323,600
1.86 stelbusi savo reikšmingumu do "kičinų paslaptį” nedėjo
17,393,200
Galima sukapoti Rumanija
Lietuvos buntaučikai nedri-: kopūstų, barščių, gručkų ir Franci j a
"bedieviškais" vadina.
1.85 visas kitas; kuomet "mok me, nes Maikio Tėvą . kriti735,300
39,601,500
Jei ap’e tuos gaspadi- so savo nosies parodyti. O i.t. Patartina taipgi 'duoti Latvija
2,605,000
45,000
1.73 slinio socializmo” gimimas, kuot neužsimoka; jis yra
Manifestas,
’
■
jie
buvo
jau
prisigatavoję
nė man nesako, vaike. Ji
13,215,500
216,800
1.64 Komunistinis
sudygusių avižų ar kitokių Čeko-Slovakija
48
m.
revoliucinė
jėga, In vyčiu generolas ir jokių
davė man tokią gazieta, ką prie visko: buvo nutarta javų. Grudus galima tyčia Albanija
850,090
13,500
1.58
kritikų nepripažįsta. O jei
vadina "Išeivių Draugas," i kokius kunigus išpiauti, ka- sudaiginti: išmirkykit juos Jugoslavija
1.35 ternacionalas, — atidengė gu Norwoodo gaspadinės
194,000
14,365,500
naujai socialiniai jėir ir
i. S3kė, kad klebonas ją tros bažnyčios išgriauti, ?
Jonai paskleid
7,555,600
100,000
J.32 kelią
ir plonai
paskleidę palaik
palaikys Belgija
gai,—prasideda pagrindinė mano,. kad tą kičinų polisiųs. Kas tą gazietą dru- gink us turėjo isgalandę, ir Rj • ke|ias'dienrkIi
vį
gai,464,000
1.26
36,740,000
vie- Italija
reforma buržuazinės politi- tįką” aprašei tamsta/ tai
o a, as, Maike, nežinau, proklemacijas buvo atspau.
-• „..j;™.
30,000
1.25
2.391.800
Norvegija
I
nės ekonomijos, kuri ligi to.s’uomi lai būva visoms Nore ji gerai rašo. Tenai aš crli
’
nn
t-s>ri
nor-j
ni^-n
noi
J»
J
&
•
sdinę, kad nėra Dievo, nei
3,325,000
1.05 iaiko buvo skaitoma neklai-! woodo seimininkėms paais35,000
Finlandija
Beto tyrinėjimas yra jau Ispanija
adau aprašytą ir tą bulše dūšios. Bet paskutinę dieną
216,600
1.05 dinga. Pirmiau buvusios te-'kinta, kad tamsta, Lukšių
20,695,700
vikų nepasisekimą Lietuvo lietuviškas vaiskas apsupo parodęs, kad vištos daug Danija
.94
27,500
2,941,00t»
orijos, kurios teisino kapita-' Juozas, esat visai nekaltas
visą jų štabą. Išviso areš geriau deda, kuomet jos' Didž. Britanija 45,516,000
je.
.93
425,000
—Žinau, tėve, žinau aš tą tuota 100 bulševikų. Tai at laikomos šviesioj vietoj žie-j Turkija
100,000
.83 listinę eksploataciją, kurios tame.
12,000.000
. ikrašti. JĮ leidžia Škotijos sitiko per šitą audringą mos laiku, kuomet dienos Rusija
1,500,000
.82 kalbėjo ypatingą kapitalo j P. P. K. —Ačiū už prisių- ’
182,182,000
lietuvių klerikalai. Tas laik naktį. Na. tai kaip tu dabar, yra trumpos, tūli vištų už- Bulgarija
.72 našumą, aiškino pelno susi- stą žinutę iš anglų laikraš4,430,000
32,000
vaike, sakysi: ar yra stebu Jaikytojai net žiburius viš- Portugalija
raštis, tai tikra davatka.
.60 darymą iš kapitalistinio su-'čio, nors dėl stokos laikraš5,545,600
33,000
tinyčiose Įveda. Ir jie sa Vengrija
—Kaip tu, vaike, gali ly klas. ar ne?
.46 siturėjimo, turėjo būti ap- tyje vietos ir negalėjome
7,690.000
36,000
ko,
kad
prie
šviesos
vištos
—
Čia
nebuvo
joks
stebuk

gint gazietą prie davatkos.
.33 leistos. Socialistinė mintis jos sunaudoti.
22,000 .
6,400,000
Austrija
’
i deda, negu po Švedija
Davatka yra tokia boba, ką las, tėve. Audros atsitinka daugiau
.27 primygtinai sako, kad vie-l Lowellięčiui. Jūsų žinutės
15,600
5,813,800
I
letkas nešioja, o gazieta labai tankiai ir niekas to tamsiai.
J
.27 Miintėlis pelno šaltinis yra nesvarbios, netilps.
55,086,000
150,000
V okietija
stebuklais nevadina. Jas su
kelia ne Dievas, bet tam tik
ros permainos ore. O kad vi
dury žiemos sutirpo sniegas
ir išėjo iš upių ledas, tai irgi
labai paprastas atsitikimas.
Amerikoje
nebuvo jokių
bolševikų, o betgi sausio
mėnesyje nuvarė visą snie
gą, o vietomis net ir potvy
nių buvo. Ar tu sakysi, tėve,
kad ir čia buvo "stebuklas?”
—Nausa.
—Tai kadelgi tokia pat
oro atmaina Lietuvoje turetų būt "stebuklas?”
—Maike, tu-jau bedieviš
kai pradedi. Man tas nepa
tinka.

Klajojančios žvakelės
arta žibalinės.

Vežio gydymas ir apgavingi
daktarai.

Sovietų Rusijos armija
didžiausia.

NAUDINGI PATARIMAI.
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“KELEIVIS
GKfclAUSIS DARBO ŽMONIŲ
LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje:
Metams .......................... $2.00
Pusei metą ........................ $1.26.
Kanadoj ir Užrubežiuose:
Metams .............................. $3.00
Pusei metų ....... ................. $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei
piant j Redakciją, rašykit šitokį
adresą:
"KELEIVIS”
*55 Broadwav. So. Boston, Mass.

KELEIVIS
Antanas Brazdeikis jieškau mano

MONIKOS BRAZDE! KIR
L.S.S. ir L.D.L.D. brolienės
KES; turiu svarbų reikalą.
Reikalai.

Atsišaukimas į kitų koloni*
jų draugus.

I

So. Omahos draugai savo t
susirinkime
svarstė apie su
Maloniai iviečia
rengimą d. M. Jurgelioniu- ■
ję IEKV IENAS biznis, kuris nei, arba kuriam nors kitam
geram kalbėtojui
maršruto!
nor pakilti turi turėti y pa _ L- 1
•
—
i , • •
’
'{vakarinėse valstijose. Visų
tą,
kuri
jį
keltu.
’
*
pirma nutarta kreiptis įi d.
d.
Jurgelionienę, o jeigu ji ne•i r o.
C A*
apsiimtų, tai kviesti ką ki
.» I
tą. Maršruto tikslas butų at
gaivinti
ir sustiprinti LSS.
B1CKNELL. 1N1).
ir LDLD. kuopas. Dėl to
Lietuvių tamsumas.
Čia Monikos paveikslas
nutarta atsišaukt per "Nau
Šiuomi pranešu, kad tas
Jeigu
esat
gyva malonėkit atsišaukti
jienas
”
ir
"Keleivį
”
į
kitų
neIš šito miestelio nieko
yra nete.sybe. Aš tokio j- ^esn" ^Tonijų '<lra£ arba žinantieji ją teiksis pranešti.
simato lietuvių laikraščiuo nešimo nebuvau davęs o
vyras Juozapas mirė 28 d.
kai įai Kan^. cit Jus
Rugsėjo, 1920 m. Bostone; pirmiau
se, tartum kad čionai visai tik aiškinau kokios netei- Ęt ’Jose£h sjoux city
Monika gyveno Kenosha, Wis.. da
lietuvių nebūtų. Lietuvių
bar nežinau kur.
(12)
sybes
u
klaidos
pradėjo
dav
ft
»
nPQ
:
r
b
ir
kviesti
neisi.
Antanas Brazdeikis
Moines ir k., ir kviesti prisi
čia yra didokas būrelis, bet
rytis musų parapijoj, delei
Mineville, N. Y.
visi jie yra paskendę tamsy kurių parapija turi daug dėti prie to bendro reikalo. P. O. Box 259,
beje ir visą savo liuosą nuo nuostolių. Ir iš susirinki
Draugai, mes žinome, kac Pajieškau Juozapo Paulikonio
Kauno rėdytos. Ukmergės apskričio,
darbo laiką pašvenčia gar
dėlei
reakcijos ir kitokių Taujėnų
valsčiaus, Neprausčių so
mo išėjau kartu su visais
binimui alkoholio ir juodo žmonėmis.
priežasčių musų darbininkų džiaus. Turiu žinią nuo jo tėvų iš
Meldžiu atsišaukti.
jo Romos trusto. Šeimyno
jėgos
nusilpo,
daugeliui Lietuvos.
Ignas Vildžiūnas
(11)
j
Tokis
neteisingas
Lietu

se pas juos viešpatauja di
draugų atėmė energiją ir 1380 S. Moore St.
Akron, Ohio.
džiausi nesutikimai. Taip vio rašymas jam garbės ne į norą darbuotis. Bet dabar
Aš, Ignacas Stasiulis, Kauno gub.
tūlas M. nori su savo mote- suteikia.
j vėl prasideda visur darbi- Raseinių pavieto, Šinkaičių valsčiaus.
Zygmas Kašėta.
re persiskirti, kam ji kam
i ninku
judėjimas atgyti, Medininkų sodžiaus, jieškau gimi
ir pažįstamų. Mano adresas:
baryje kalbėjusi su kitu vy
i dvasia jų atsigauti, taigi ir niųSibir.
Sudzens:kia kopi, Tomskoi
ru. Arba vėl tūlas B. neiš
mes, draugai, turime ve gubernii, Sz. No. 5, Ignatiju StaELIZABETH, N. J.
Russia.
leidžia savo pačios iš stubos
imtis darbo, neatsilikti už niulisu
nei per duris išeiti, bijoda Rengiasi jau prie Geguži pakalyje. Darbininkų vieny Pajieškau Juozapo Marcinkevi
čiaus, Kauno rėdytos. Biržų miesto.
nės.
mas, kad ją kas nepaviliotų.
bė yra ių galybė ir laimėji Girdėjau
gyveno VVaterbury. Conn.
C. K. R.
LSS. 147 kuopa da nese mas. Turime stoti visomis Turiu svarbų reikalą iš Lietuvos
mirusių žmonių. Meldžiu
nai čia susitvėrė, o jau dar jiegomis prie bendro darbo. kaslink
•tsišaukti arba kas apie jį žino man
WATERBURY, CONN. buojasi išsijuosus: rengia Atgaivinkime ir sustiprin jranešti.
(10)
Valeris
Linkevičius
prakalbas, platina LSS. or kime visose kolonijose savo w Conant St.
Gardner. Aias.
Iš slapto į viešą.
kuopas, ir tada pamatysime,
ganą "Bangą” ir tt.
Musų "revoliucijonieriai”,
organizacijos Aš. Ona šerkšnaitė. pajieškau saLDLD. 54 kuopa (ne ko kaip musų
•'o brolių Antano ir Petro Šerkšniu.
kom-istai perėjo iš slapto
veikimas
išsiplėtos,
musų Kauno rėdytos. Šiaulių miesto. Mel
munistų) irgi tuojaus pra
veikimo į viešą. Ką pir
patiems atsišaukti arba kas
dės veikti, kaip veikė se- eilės padidės, o musų priešų džiu
įpie juos žinote man pranešk't, nes
miau atlikdavo susirinkę
į spėkos sumažės.
turiu svarbų, reikalą iš Lietuvos.
skiepuose slaptai, tą dabar, niaus.
Ona šerkšnaitė
(10)
Šiuo
reikalu,
draugai
yra
Kairieji musų draugai ir
44 Bates st.,
Providence, R. I.
atlieka viešai, prisidengę
kviečiami atsiliepti adresu:
L. D. L. D. vardu. Net ir "Laisvės” agentai, kurie A. A. Zalpis, 5311 So. 33-rd Pa'ieškau našlės moteriškes ori'iurėjimui mano šeimynos (4 vaikūprakalbas jie pradėjo reng agitatorių suklaidinti buvo ist, So. Omaha, Nebraska.
■ių), nesenesnės kai 40 metų. Aš
suardę
LSS.
ir
LDLD.
kuo

ti. Tik visa bėda tiems
P. J. Juzeliūnas.
įsu našlys. Užmokestis už jos trinpas,
dabar
jau
atsimeta
nuo
•ą bus gera. Meldžiu atsisaukt šiuo
vargšams, kad publika Į jų
adresu:
prakalbas jau nesilanko. komunistų ir pradeda grįžti
Vincas Yasinskas
1820 Cusick avė.
Scranton, Pa.
Taip į parengtas AndriUle prie musų LDLD., nes sako,
kad
komunistai
neturi
jokio
vičiui prakalbas susirinko
Pajieškau darbo ant farmos :.>a.K. Jieškevičiui. — Taria lietuvius.
vos pora tuzinų kom-istė- pamato po savo kojomis.
Aš esu 23 metų, sveikas
r stiprus singelis,. su farmų darbais
lių ir prie padengimo lėšų Jie šaukia tik griauti darbi me draugui ačiū už gerus ’rerai
apsipažinęs.
Butų geistina
turėjo pridėti net 14 dolerių ninkų organizacijas, šmeiž patarimus ir linkėjimus, te- gauti darbą kur nors nepertoliausia
ti socialistus, liet prie ko tas čiaus leisti "Keleivį” du tuo Philadelphi jos.
(11)
iš L. D. L. D. iždo.
I
John Kroniškis
nemanome,
.
I
kart
į
savaitę
metų
ve(
^
‘
b
nežino.
Pradžioje
1920
401 N. 13-th.. St. Philadelphia. Pa.
sekėsi ____
nebloga?
I Tuo tarpu socialistu pro- nes tuomet reikėtų pakelti
*
jiems dar
(__ _____
o
Pajieškau
brolio, kuris po savo tčo-riba
visokiu
bimbi1
gramas
yra
aiškus
ir
tikras,
prenumeratą
ir
sunkiau
buSu pagelba
bimbi•u vadinasi Povylas Žigas. Kauno rėniu kalbėtoiu iie buvo nri-1 Jie nesriauja darbininku tu laikrašti gerą padaryt, lytos, Šiaulių apskr., Šaduvos para
mukę įrie
L D Jn.'organizieiju/bet veda da.-: taip kad ir skaitytojams pijos. Piupių kaimo. 24 metai atgal
" '
iis gyveno Beit ir Reti Lodge. Mont.
- ■ ’bininkus
‘
didesnėn vieny naudos iš to nebūtų, ir Meldžiu atsišaukti arba kas apie iį
nemaža narių.
Bet šiais
didesnėn
'.ino. malonėkite pranešti šiuo adreNes
tik
stipriai
mums pasidarytų daug
metais daugelis tu narių
----- -------,----- orga..
3- sun- -u,
už ka bus atlyginta.
(Ui
jau atsuka jiems užpakalį nizuoti darbininkai gali at-^iam
Ben. Waiczunas
Mainės, Alaska.
prieš
galingą
kapi- geriau žmogui gauti į savai
ir
duoklių
ineužsimoka?
__ ____ 1__ ' įspirti
"
'
----tę
vieną
sykį
laikraštį,
bet
Pajieškau savo tikro brolio Vin
Žmonės jau spėjo pamatyti 't?lą.
cento
Genavičiaus, Vilniaus gub.,
gerą
ir
pigų,
negu
du
ar
tris
LSS. 147 kuopa jau paė
tikrąjį komunistų veidą ir
Žiežmarių parapijos. Bijautonių kai
mė svetainę ant 1 gegužės sykius, o skystą ir brangų. mo. Meldžiu atsišaukti arba kas
todėl jiuo jų šalinasi.
apie jį žinot, malonėkite man praneš
ir tariasi rengti
J. Degučiui. - Draugo ti,
už ką busu labai dėkingas. (10)
Kom-istų diskusijos apie šventės
Mike Genavičia
prakalbas kartu su LDLD. korespondencijos apie tą
meilę.
Fargo, N. Dak.
kuopa.
žmogų nedėjome, nes viešai 210 Front St.,
Musų komunidtėliai savo
Pajieškau Antano Valančiaus,
skelbti, kad jis yra apgavi
J. D.,
slaptose diskusijose kalba I
Kauno gub., Telšių apskr.. Retavos
kas, negalima, pakol jo ap iarap.. Vatušių Sodos; 11 metų
LSS. K. sekratorius.
netik apie tai. kaip ’’soeialgavystė nėra prirodyta tei Amerikoje, girdėjau gyvena Chicabiaurybes” išnaikinti ir pa
svarbų laišką iš Lietugoję. Gavau
”
sme.
vos. norėčiau jam pranešti, Kas
saulį augštyn kojomis ap-.
jį žino malonės praneštii arba
WATERBURY, CONN.
Jaunam Senberniui. Pa apie
versti, bet kartais ”pasida-j
(I0>
pats lai atsišaukia.
Petras Tamašauskas
liną nuomonėmis" ir apie Apie lietuves gyvanašles. naši korespondencija iš jūsų 131 Inslee
pi.,
Elizabeth, N. J
meilę. Taip vienose tokio-: Ant kiek man teko patir- kolonijoj jau tilpo.
Pajieškau Antano Marei nkeviėio,
Kūdikių Auklei. —Jeigu oae>na
se diskusijose pasirodė, kad- ti, Waterbury yra net 22 * ----------------------iš Kauno miesto, girdėjau
senberniai komunistai —
ne- jaunos moteris, pamėlusios permažai apmoka, sustrei- kad gyveno Waterbury,
Conn.
‘
~
Te
riu svarbų reikalą: sužinojau apie
pripažįsta nei meilės, nei savo vyrus-. Tos išdykėlės, kuokit.
jūsų moterį, kur ji randasi Lietuvoj,
ženybinio gyvenymo. ~ Su-(veda "sportišką’’ gyvenimą.
Darbininkui. Rašot, kad Atsišaukit raba žinantieji apie jį
(10)
lyg JU protavimo, visi tie, Išsimaliavoja veidus viso- užsimušė girtas saliuninkas, man praneškit
Justi n Urbon
Pittsburgh, Pa.
kurie yra vedę ir auklėja kiais
pentais ir paude- bet neparašot jo pravardės, 2223 Tustin S t.
kūdikius, yra kvailiai. Gir riais, sugarbiniuoja plau- Be pravardės žinia neturi Paiieškau brilio Stanislovo Pipidi, apsivedus negalima veik kus, susivaržo gorsetais pil- svarbos,
niaus. Kauno rėdytos, Panevėž’o
■Apskričio. Biržų parapijos. Klausučių
ti
(suprask
"revoliuciją vus ir sukinėjasi apie išlai
kaimo. Taipgi pajieškau Jone Gri
PRANEŠIMAS.
no, Zizanių kaimo.
Meldžiu atsi
kelti). Esą, mes prisižiurė- džius senbernius. Senber
šaukti arba kas apie juos žino man
jom į vedusių gyvenimą bū niai, pamatę šitaip išsidabi šiuomi pasiaiškina. kad Vasa- pranešti
šiuo adresu:
(13)
Mike Pipen
dami pas juos ant burdo. nusias "lėliukes", tik laižo- rio 27 d., 1921 m. Kazimiera Žū
Tečiaus ir pas juos atsirado si. prie jų "meilinasi” ne- lis iš Bostono, gavo legali per- 419-21E Heran St. Aberdten. Wash
keliatas protingesnių kurie tik lietuviai sportai, bet ir siskyrimą nuo Jono Žulio, kuris Pajieškau savo dėdžių Jurgio ir
Antapo Jestramskų, Suvalkų rėdy
patarė savo draugams šen- italai, ir žydai ir kitokių pirmiau gyveno
Cambridge, tos,
Seinų valsčiaus, švienbažerio
bemiams negyventi pas ve tautų "mergininkai”.
; Mass. Nuo dabar ji vadinsis sa- parapijos, Mikičių kaimo. Jų seselė
Blažonienė iš Mikičių kai
dusius ant burdo, bet eiti į
Kartą aš, pasitikęs vieną vo pravarde Kazimiera Drus- Viktoria
mo. taipgi nori su savo broliais su
miškus,
tuomet
nebusią tokią
sirašyti, labai svarbiam reikale. Ro
gyvanašlę, užklau- Rus.
dos.
kad jie gyvena Brooklyn. N. Y.
tiek daug ordymo šeimynų siau: "Tai kodėl judu pasi-'
Jau bus apie 30 metų Amerikoj.
ir pabėgimo pačių nuo vy metėt su savo vyru?”—"Te
Meldžiu atsišaukti arba kurie apie
juos žinote man pranešti šiuo adre
rų.
gul jį velniai tą asilą, aš da
su:
(13)
Kom-istų Korespondentas bar randu geresnių !”■—"O
•
Vincas Blažonis
Pajieškau sesers dukterų Katrės, 1733 West 62 SU
Seattle, VVasii.
ką tu veiksi tada, kad pa Elzbietos
ir Marijonos Česniuėių,
Į
LAWRENCE, MASS.
sensi J r tie’geresni’ prie ta- Suvalkų rėdytos, Mariampolės vals Pajieškau brolio Liudviko Dubino,
Igliaukos parapijos, Žirniškių Kauno rėdytos, Vilkmergės pavieto,
|vęs
nekibs?" — pasiteira- čiaus,
Neteisybė.
kaimo. Meldžiu atsišaukti arba kas Traškunų parapijos. Gudelių so
vau aš vėl. —"Tuomet su- apie jas žino man pranešti, už ką džiaus. Taipgi pajieškau ir kitų
"Keleivio No. 7 tūlas Lie grįžšiu prie savo vyro, Jis busiu labai dėkinga. Turiu labai pažįstamų ir draugų. Meldžiu atra
žinių iš Lietuvos.
(11) šyti lašką, už ką busiu labai dėkin
tuvis, rašydamas apie tau ir dabar man rankas bu- svarbių
Pranciška Žitkiutė-Akelaitienė
gas.
(11)
tiškos parapijos susirinki čiuoia, kad tik grįžčiau, bet 1402 E. 28 St.,
Tacoma, Wash.
T)an. Bubi n
Co. A. 35-th U. S. A. Inf.
mą, sako, buk Z. K. buvo aš nenoriu”.
Pajieškau draugų Pranciškaus ir
Honolulu, ii. T.
padavęs inešimą, kad tau
.
Kazimiero
.Joniškiu, iš
Dumbrių
Tai
mat
ko
susilaukia
TU- kaimo, Papilės valsš., Šiaulių apskr.
Aš, Ona Bučinskicnė, pajieškau sū
tiška parapija
‘................
priklausytu
ir .Jono Galio iš Burbiškio dvaro. naus Vinco Bučinsko, Bagamolų so
Ii
vyrai,
belepindami
savo
prie airių vyskupo ir buk
Meldžiu atsišaukti, turiu svarbų rei- dos, Viduoklės parapijos, Raseinių
Stasys Vitkauskas apąjcričio. Atsiliepkit šiuo adresu:
, kalą.
delei to įnešimo Z. K. netu- jaunas pačiutes.
I
Mrs Ona Buchinskas
(11)
84 Mcrrimack St
Snaudžiu ant kėdės.
įėjęs vietos susirinkime.
North Woburn, Mass.
803 No. 21st st., Philadelphia, Pa.

lOftf SPONDEHCcir

Redakcijos Atsakymai.

Sūnūs Barboros Damulaitės. An
tanas Sabaliauskas pajieškau dė
džių Prano ir Antano Damulių, se
niau jie gyveno So. Bostone. Kas
r.pie juos žino ■ malonėkit pranešti.
Antanas Sabaliauskas
(10)
451'1 S. llermitage avė.. Chicago, 111

JONAS OIRAUTAS pajieškau ma
no žmonos I.evusės Oirauiienės po tė
vais šJinaičiukės; aš išvažiavau 1913
m. iš Blantyre, Scotland i Kanadą ir
nuo to laiko neturiu jokių žinių nuo
jos. Ji pati lai atsišaukia arba kas
apie ją praneš tam skiriu vieną sva
rą atlyginimo.
(111
Aš. James Norvilas, duosiu 100
Jonas Oirautas
dolerių
tam, katras suras Albert P. O. Box 588. Morgantovvn, W. Va.
BIcch* ■. kuris prasišalino 18 d. vasa
rio. Jis yra penkių ir pusės pėdų
ATSIVEDIMAI.
aukščio, veidas labai rauplėtas, plau
kai geltoni, akys mėlynos, daugiau
Pajieškau apsive-hmui našlės ar
sia žiuri į žeme, į žmogų žiuri iš
paniūrų, visados išrodo piktas, šneka to merginos, kad ir su vaiku, ruo
plonai ir mažai: moka šnekėt ir vo 25 iki 33 metų, laisvų pažiūrų, -utinkančią imti civilį šliubą ir mo
kiškai; turi virš 35 metų amžiaus.
James Norvilas
(13) jančios atskirti gerą nuo blogo.
P. O. Box 297,
Royalton, III. Meldžiu greitai atsišaukti, už ką ta
riu iškalno ačiū. Vyrus meldžiu ne(19)
Antanas Minkovik, brolau, malo ••ašinėti.
F. J. M.
nėk atsišaukti jeigu esi gyvas; aš
257 W. Commerce St..
turiu didelį nuliūdimą savo gyveni
Youngstovvn. Ohio.
me.
(H)
Paul Minkovik
Pajieškau apsivedimui merginos
Grantton, W. Va.
irto našlės, tarpe 26 ir 29 metų. Aš
■su 29 metų. Lai atsišaukia tokios
Pajieškau draugų: Juozo Endriu merginos, kurios moka atskirti gerą
kaičio, Kregždanėių kaimo; Antano nuo blogo. Milinčios taiką ir sutin
Antanaičio, Varculų kaimo; Antano kančios imt civilį šliubą lai tuojau atMikelaičio. Dapkuniškio dvaro; visi ūšaukia šiuo adresu:
(12)
(ieldaugiškio valsčiaus. Šakių apskri
A. Raudonis
čio. Malonėkit atsišaukt.
(11) 7 Litorty St.,
Amsterdam, N. Y.
Sabastijonas Valantinas
294 Snyder st.,
Brooklyn. N. Y.
Pajieškau apsivedimui merginos
irba našlės be vaikų, nuo 25 iki 30
Pajieškau Marcelės Alfeskiutėsnetų. Platesnes žinias suteiksiu laiš■ J-anaveckienės, Kauno rėdytos, Ra- ais. Aš esu farmerys, 30 metų
■einių parapijos, nuo Stonų, girdėjau vaikinas.
C. Lemen
gyvena Scranton, Pa. Meldžiu atsi
Prince George,
B. C. Canada.
šaukti arba kas apie ją žino malo
nėkit pranešt, nes turiu labai svar
Pajieškau apsivedimui merginos
ių reikalą.
rba našlės nuo 20 iki 28 metų. Aš
Dominik Aleskus
su vaikinas 28 metų, turiu savo far25 —16th st.,
Cloauet, Minn.
lą, pusė niailės nuo miesto. Plaesnes žinias suteiksiu laiškais.
V. Euske,
Kennan, Wis.
Aš Magdelena Mockytė. po vyru
Bartkienė, pajieškau brolio MotieAš, 40 metų vaikinas, pajieškau
aus Mockaus. Kauno rėdytos, Taupsivedimui merginos arba našles,
agės apskričio, Batakių valsčiaus
esenesnės kaip 40 metų. Merginos,
Akstinų kaimo. Meldžiu atsišaukti
tylinčios gyventi ant farmos, atsišauarba kas apie ji žino man pra-“i+;
it. Platesnes žinias suteiksiu laišl'uriu svarbų reikalą.
(11)
u.
Anton Ross
M. Bartkienė
Box 16, •
Kennan, Wis.
839 Bank St.
Waterbury, Conn
Pajieškau pusbrolio Kazimierr
-liekaus, paeina iš Kauno rėdytos
-’anvėžio valsčiaus, šilgalio kaimo
’>:rni išvažiavimo Amerikon gyveni
’’ inevežy. J Ameriką išvažiavo apū
'5 mtų tam atgal. Turiu laba
varbų reikalą.
Malonėkite atsi
šaukti arba kas apie jį .žino man pra
nešti šiuo adresu:
(11)
Povilas Sliekus
2125 Sarah St. S. S. Pittsburgh, Pa

Pajieškau apsivedimui merginos
ba našlės iki 35 metų senumo, ne
ičiau kad kalbėtų lietuviškai. Plaįsnes žinias suteiksiu per laišką.
B. 224 Miriam avė., Rockford. iii.

Pranešimas.

Aš Juozapas Balkauskis, šiuomi
ranešu visuomennei, kad aš buvau
psivedęs gegužės 12 d. 1917 metais,
.tsiskyrimas suteiktas vasario 18.,
J21* metais. Mano buvusi moteris
Pajieškau ANTANO I.INKAUS
aeina iš Lietuvos Kauno rėdytos,
Luršėnų miestelio, Šiaulių apskr
iržų
parapijos, Slepčių kaimo,
Kas apie jį žino malonėkite pranešti darė
Kazlauskaite. Dabar vienas
• rba pats lai atsišaukia, yra svar su kitu nieko bendro neturim.
us reikalas. Taipgi ir kiti pažysta
J. Balkaųskv
(10)
mi lai atsišaukia.
(11)
36
Field
St.,
Roxbury,
Mass.
Pranciškus Srutys
6 Melvin St.,
IVakefield, Mass.
Pa.iieskau brolio Jurgio -J'/kim •.
Kauno rėdytos, Raseinių apskričio.
Ariogalos
valsčiaus,
Pagalšaičicrainio. Meldžiu atsišaukti arba kas
■pie ji žino pranešt: šiuo adresu:
Vladus Jokimąs
(19)
309 S. Jirdin st., Shenandiah, Pa.

Pajieškau švogerio Gasparo AmLrozuno, Kauno rėdytos, nuo Jur
barko. Visada gyveno So. Bastone.
Taipgi pajieškau švogerio Stanislo
vo Aluzo, visa laika gyveno Brockton. Mass.
(10)
Benediktas Minialga
136 Pine St.,
Brookiyn, N. Y.

Pajieškau Pranciškaus Bružo. Ži
bikų kaimo. Viekšnių valsčiaus. Aš
gavau loišką iš Lietuvos, kuriame
vra svarbi žinia. Meldžiu atsišaukti
arba kas apie jį žino man pranešti,
už ką busiu labai dėkinga.
(11)
Teodora Yonaiūenė
82 Davis St.
Providence. K. L

Krutančių paveikslų
mašinėlė.

Jus galit matyt krutančius paveiks
lus savo stutoj. Kiek yra visokių juo
kingų filmų ir įvairių filmų. Filmos
yra visai pigiifc, nusipirk šitą mašinė
lę. o turėsi laika kur praleisti vaka
rais. Šitas pasiūlymas tiktai ant 10
dienų. Užsisakyk tuojaus, o gausi vie
ną pakelį filmų dykai. Kaina tiktai
8-11.50. Jeigu kas norėtų platesnių in
formacijų, malonėkit kreiptis laišku.
S. F. Jancos
(10)
P. O. Box 640, New Haven. Conn.

"SOSTO AKYVEIZDOJ”
Vieno veiksmo puiki tragedija. Min
tis yra imta iš rusų kaltos. Labai
tinkama perstatyti lietuvių vakaruo
se.
Reikalinga trylika veikiančių
ypatų, taipgi kareivių ir sargų. Kny
gelės kaina 25c. Reikalaudami kny
gučių kreipktės šuo adresu; (12)
P. M ik šis
i 85 Short St.
Laivrence. Mass.

PK INEilMAS
PRUDENTIAL TRUST COMPANY
83 Summer st., Boston.
Nuo 10 d. Rugsėjo, 1920 metų
Bankų Komisionierius paėmė į savo
rankas visą turtą ir bizrų PRUDEN
TIAL TRUST COMPANY n eina
prie jo likvidavimo apmokant skolas
pagal priimtas tiesas. Visi skundai
prieš Kompaniją turi būt paduoti
po prisiega ir išpildyti ofise pas agen
•ą, kuris užžiuri tuo reikalu, 196 Haaover st.. iki 15 D. KOVO 1.MAR.CH1,
1921 mėtų.
Po išegzaminavimųi, patikrinimui
ir vrioažinimui skundu RAŠTIŠKA
KOPIJA SKUNDO PALIUDIJIMO
bus išsiųsta kiekvienam, kurio skun
das bus pripažintas.
JOSEPH C. AI.EN, Bankų Komi
sionierius
valdytojas
Prudential
Trust Company, pagal skyrių 399,
aktą 1910 m.
John E. Hannigan, ągentas uzžiurėtojas.
J1EŠKAI FARMOS pirkt ar randavot, kur yra žvėrių ir paukščių.
Zig.
(10)
8105 Chamberlain St.
Detroit, Mieh.

Patarmės inerginams ir nuoterim«
apie Lyties dalykus. Antra pagerin
ta laida. Parašė M. II. Sanger, išlei
do F. J. Stropienė. Su paveikslais.
Reikalaudami virš minėtos knygos
siųskit išpirkę money orderį ar popie
rinį doleri laiške ant vardo
F. J. Stropus
30 Broadway,
So. Boston. Mass.

PARDAVIMAI
PARDUODU PROGRESS CHOE CO.
šėrus, kaina Šerų 5125.00, aš parduo
du daug pigiau, nes esu priverstas.
J. M. ZELESKL
146 Sav.tell avė., Montello, Mass.

PARSIDUODA FARMOS
Karma 125 akrų, biznis daromas
iš pieno, viena mailė nuo pramonin
go miestelio ir vieškelio, 11 melžia
mų karvių, 7 telyčios, 1 arklys, vi
sokios mašinerijos ir padargai. Jei
gu iš pieno būna $200 per mėnesi.
Viskas randasi pirmos klesos stovy;
geras setas bildingų. Kaina $7,800.
Firma 112 akrų, biznis iš pieno ir
vištų.randasi apie 4 niailės atstume
nuo geležinkelio, pusė niailės nuo
vieškelio; puiki 9 ruimų stuba su ši
luma ir vandeniu, gera barnė, už
tvaros dėl 20 galvijų, pilnas setas
mašinerijos ir padargų. 11 karvių, 6
telyčios, 1 bulius, 1 kiaulė, 2 arkliai,
250 vištų, vištininkas dėl 500 vištų.
Kaina už viską $8,000.
Farma 65 akrų. 25 akrai apvaly
tos ir dirbamos, visa kita ganyklos ir
miškas, 9 ruimų stuba, virtuvėj van
duo. 4 pečiai; geras skiepas, barnė
"7x60, pertvaros 8 galvijams ir 2 ar
kliams; 3 karvės, 2 arkliai, 40-50 viš
tų. visokia mašinerija, šitų farmų už
tokius pinigus negautumėt niekur
Naujoj Anglijoj. Rašydami reikalau
kit farmų Buletino, kurį gausit dvka»e
,
(15)

Racine’s Farm Agency
Danielson . Conn.

FARMOS! FARMOS!
Lietuviai! Nelaukite ir nemislykice
’lgai pako! jūsų centai išsibaigs, nes
šioji bedarbė neaprubežiuota. Kreip
kitės pas mus ūkininkus, mes jums
prigelbėsim nelaimingoje bedarbėje.
Pas mus yra geriausių ūkių pirkti ir
mainyti ant stubų. Rašykite tuojaus
pas mus, mes duosime pilnesnius ir
teisingus paaiškinimus.
(15)

A. J. PAUL1CK
K. R. 3. Box 1(M>, Medford. VVis.

FARMOS! FARMOS!
: Pirkit farnias didžiausioj lietuvių ūki
ninkų kolonijoj, kur jau yra apsipirkę 400 lietuvių. Tai yra didžiausia
lietuvių ūkininkų kolonija Amerikoj.
Norintieji pirkt faunas ir apsigy
veni tarpe savo tautos žmonių, -eikaiaukit farmų kataliogo, ten rasit
pilną aprašymą didžiausios lietuvių
kelini jos.
(13)
J. A. ŽEMAITIS
R. 1. Fountain. Mieli.

FARMOS! FARMOS!
KIEKVIENOS MOTINOS
KLAUSIMAS
Yra aprūpinimas užganėdinančio ir tvirti
nančio maisto jos kūdikiui.
• "Lietuvė motyna iš Brooklyno rašo:
”Kuomet mano pačios pienas pasiliovė, aš viską
bandžiau—pagaliaus gydytojas man užrašė

Dabar geriausias laikas oirkti farmas. Mes turime labai gerų farnių už
pigią kainą, visokių, didelių ‘ir mažų.
Kainos nuo $1,500 iki $20.000. Didu
mas nuo 5 akrų iki 700 akių. Ateik ir
apžiūrėk jas. Rašyk angliškai. (12)
HENRY’ DEMBO
7 School st., Tel. 244, Danielson, Ct.

PARSIDUODA FARMA.
50 akrų žemės, 25 akrai dirbamos,
puiki 7 ruimų stuba. barnė, vištininkai, 1 arklys. 2 karvės, kiaule, 60 viš
tų. šienas, padargai, vežimai, virtuvės
l»ečius ir stubos rakandai. Parsiduoda
tik už $2700. ir tik $1000 įmokėt. (11)

Mrs Minnic M. Milligan
Danielson, Conn.

EAGLE BRAND
(CONDENSED M1LK}
ir mano kūdikis umu laiku pradėjo tarpti, šian
dien jis yra pavyzdžiu sveikatos.”

Pajieškojitnai

The Borden Company
Borden Building

New York

Iškirpk šj kuponą DABAR—ir pasiųsk ŠIANDIEN

ir gausi DYKAI musų knygą. KŪDIKIU
GEROY E, kuri paaiškins, kaip užlaikyti

kūdikį sveiku.

Taipgi gausi maitinimo in

strukcijas jūsų kaltoje.
Adresas
Vardas
«

v

...

0105

FARMOS!
parsiduoda lietuvių kolonijoj. Miciiigano valstijoj, tiesiog nuo pačių savi
ninkų. Farmos gyvenamos ir negyve
namos. Platesnių žinių klauskite per
laišką, įdedant markę už 2 <*iitu.
(19)
TON Y ZABELA
P. O. Box L l.akc Co. Peacock, Mieli.

DYKAI
KATALIOCiAS,

1
ij

Jeigu norite sutaupyti $3.00
ant poros čeverykų, tai parsitraukit musų kataliogą. (12) !

The YVatcrbury Mail Ordcr
Corparation,
502 S. Wilson Street,
YVATERBURY, CONN.

Paimkim kariškį: jis gauna pajoką
Gražiai pasirėdęs—net miela žiūrėt—
Visur pirmą vietą užimti jis moka...
štai kam nenorėdams turi pavydėt!

VARGAI LIETUVOJE.
a) Darbininkų.

Slegia mus kapitalistai,
Nor mus padaryt vergais,
Mes toli ne optimistai —
Apsipratę su vai gaiš.
Mus netikę advokatai
Rūpinas mumis blogai —
Ir krikščionis demokratai.
Ir kairieji mus draugai.

V a rgstame federalistai,
Nors ir valdome dvarus,
Ir profesionalistai
Jaučias ne geriau už mus.

Kas iš to, kad daug užpelnom?
Mums gyventi vis sunkiau.
Ir pūslėtom musu delnom
Karts nuo karto ne lengviau.

Dieną ir naktį sargyboj budėti •
Viralo šilto negaut.
šlapt ant lietaus ir nuo šalčio drebėt...
Oi, kaip nelengva kariaut!

■

I
9

I

Ukininks šiandien bėdingiausias,
Kęsti toliau nėr jėgų—
Duok rekvizicijas didžiausias
Ir neprašyk pinigų!...
Atima arklį, mėsos reikalauja,
Jei neturi, tai nupirk;
Nedavei—pabaudą tau užkrauja,
Nors įmanydamas mirk!...

Valdininks vietą užimdams menką
Tūkstančius gauna algos,
Bet jam dar to anaiptol neužtenka,
Bėga kitur prie progos.

Jie nebesėję, nearę, nepiovę
Plunksna gyvena lengvai,
Turi jie daug pinigų susikrovę,
Ponai mat... ma... juos dievai!

%

štai ir principai demokratybės
Musų naujosios valdžios!
Klausimas—kurgi ieškot teisybės?'
Matoma niekur nėr jos!.

Kuris specializuoja
gydyme
chronišku ir abelnų ligų, lan
kysis Norv.oode sekančiomis
dienomis:
SEREDOMIS ir
PETNYCIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare. •
BRŪZGOS APTIEK OJE
ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:
401 MARLBOROUGH ST,
BOSTON. MASS.

i

DR. JULIUS SHUBERT

I.1Į’ F. MIULERIO PIA

NŲ FIRMOS, tas gerai ži
no, kad jie nesulyginamai
gesni už kitus.
Taipgi žino kad toji Fir
ma gyvuoja 60 metų.
Bet ne skaičius metų ją
padarė garsia po visą Eu
ropą ir Ameriką, bet jos
gerumas.
HENRY F. M1LLER. kuris buvo garsus muzikantas
ir pasižymėjęs mechanikas, ir ambicija jo penkių sunij ir
anūko, kurie buvo taipgi muzikantai ir žymiausi techni
kai, jie ir pastatė tą firmą ant augščiausio laipsnio, o
pati skambėjimą ROJALIŲ iki žymiausio tobulumo.
Tą paliudija tie faktai kad Henry F. Millerio Rojalėmis grajina garsiausi muzikantai ant Koncertų ir patys
nusiperka dėl savęs.
Parduodami musų ROJALIŲ daugelį, mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai.

Tūkstančiai lietuvių siunčia
pinigus ir važiuoja Lietuvon,
kodėl ne jus? Rašykit tuoj:
1.1TH. TRAVEL Bl'REAU
!36 Kast 42nd Street.
Ne* York. N. Y.

Dr. A. J. Kardins
Gydytojas
ir Chirurgas
Gydo užsenėjusias ligas
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

I

GYDO VENER1ŠKAS.
CHiRIRGIšKAS IR VAIKŲ
LIGAS.
Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 8 vakare.
Ant pareikalavimo važiuoja
į namus.

(Iš "Trimito.”)

Iš NEW YORKO be persėdimo TIESIOG Į

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $2.45.

BREMENĄ IR DANCIGĄ
S. S. ANT1GONE išplaukia KOVO 19 ir GEGUŽES 7 D.

SI SQl EHANNA April 6. May 21

D A UŽGAUSIU...

Ant 21
akmens

Da aš užgausiu savają lyrą.
Lai liejas garsai,
'Lai suvaitoja užgauta styga
—Krutinės jausmai.

Pasažierių Skyrius: 99 Statė St..

Bitą ėlrkšlų tūkstančiai moterų su
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkškia plačiai į šalis, taip kad plauja vi

ko didumo, ant
20 metų auksuo
tas su išrašytais
dubeltavais viršais. Labai tei
singas, ypatingai
gelžkeliu važiuojantiems žmonėms,
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarafttuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso UŽS9.75 C. O. D. ir persiuntimo
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt.
Jei busi neužganėdintas, nemokėk’ nė
cento.- Atsiminkite, jus užmokėtu
me! už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su
kiekvienu laikrodėliu.
EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILI

Da aš užgausiu savają lyrą.
Lai liejas garsai,
Lai ją išgirsta varginga minia,
Lai pritar’ jų šauksmai.

Zeceris.
DARBAN.
Kogi verki, vargdienėli?
Kogi liūdi nusiminęs?
Ko tamsios slenka dienelės?
Kam sunkus tavo likimas?

Boston, Mass, TeL: Fort Hill 6745

sas dalis vietos. Prisinsk į'2.45 su sa

Taipgi
mes
turivo antrašu.
ma daugybe tiems panašių dalykų ir
i
Gelžkelio laikro prietaisų. Rašykit tuojaus.
FISHLEIGH & COų Dept. 9X4,
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
CHICAGO. ILL.

Matysit kaip styga suskambės,
Tarp vargšų minių,
Su jausmais tenai susilies
Darbo milžinų!

f
f
4K

ū. s. MAIL STEAMSHIPiCOMPANY, -

TEL. BULEVARD 2160.

29 McLean Street
BOSTON, MASS

J. Turčiniškis.

t

BOSTON, MASS.

395 BOYLSTON STREET,

3303 S. MORGAS ST. ii
CHICAGO, ILL

i
i

»

Henry F. Miller & Sons Piano Co.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

Tel. Botvdin 1381-R .

Turi gyvuot Lietuva!

Bet nesidžiaugiant, kad nėr jau kazokų
Kančiaus ant musų galvos,
Mus dabar vietoje rusų, prūsokų
Spaudžia valdžia Lietuvos.

■'
i

<
t

įI

Kiekvienas, kuris turėjo
progą gra.iinti ant KOJA-

SU NČLYM PINKU S LIE
TUVON TEL AG R APIAK Al!
Parduodame LAIV AKORTKS
ANT VIS V l*ORTV S'i'At’l U
J LIETUVĄ BE PKRSED1.MO

SPECIALISTAS

Nėr kada fronte kariškiui galvoti.
Kas įsakyta — darai;
Mes ant valdžios nepratę rugoti.
Pareigas .žinom gerai.

PIANO CO

Kiekvienam lietuviui važiuo
jančiam Tėvynėn pųgelbėsim
išgauti pasportą i 3 dienas.

l)r. AChristian

(Brėkšta, saulutė dar neužtekėjo,
! Priešas jau siunčia kulkas,
i Darbas kasdieninis vėl prasidėjo,
į šautuvą imk į rankas.

b) Ūkininkų.

Kuomet gi laisvės aušra užtekėjo,
Mes jau daugiau ne vergai,—
Naujas, gyvenimas mums prasidėjo
—Tur pasibaigti mus vargai!...

Veda provas civyliškas ir
krinti nul iškas.
66 67 Journal Building
262 \VASH1NGTON STREET,
BOSTON, MASS.
t
TeL Main 3.334

*
Gaudžia kanuolės, kulkosvaidžiai tarška,
švilpia pro ausi kulka,
i šalta gulėt apkasuos, dantis barška,
Stinga nuo šalčio ranka.

Mes už tėvynę, už laisvę kovojam,
Einam visi mes išvien.
Dirbk, kai jautis jungą traukdams, Laimei šalies mes gvvvbe aukoiam
Žodžio kokio neištark.
Savo vargus visiškai mes užmirštam
Nieko gero nesulaukdams....
Žemę tėvų gindami.
Nors Įmanęs pasikark!
Mušiu lankuos nedejuodami mirštam
Bočių pėdoms eidami.
Ukininks nejaučia karo.
Pratęs tik nuolat stenėt,
Nors visas pastangas reiktų padėti.
Paslapčia degtinę varo,
Nenuaisys mus kova;
Pinigų netur kur dėt’...
šventąjį karą mes turim laimėti.

Ilgai kentėjom kazokų nagai ką.
Verkėme nuo vokiečių.
Nešėm tylėdami mes visą laiką
Naštą ant savo pečių.

LUl'IS G. STONE
ADVOKATAI ir TIESŲ AT
STOVAI.

d) Kariškių.

I

HENRY F. MILLER & SONS
PAŠPORTAI
------------------ ------- —

ir jo brolis

Representantas

i

Mes beturčiai, darbo žmonės,
Neapkenčiame valdžios,
Ne maldaudami malonės,
Einame keliu kovos.

ELIHU D. STONE

»
I

Tel. So. Boston 506-V

DAKTARAS

IHC.

Joint Service with

Uanibu rg AmericanUne

į
I

:A.L. KAPOČIUS
» LIETUVYS DENTISTAS.
J VALANDOS Nuo 9 iki 12 dienų.
Nwo 1 iki • vak.

fe

Tiesiai iš NEW YORKO J HAMBURGĄ

visomis dalimis Centralines Europos
I-Ii
S. S. ”MOUNT CLAY”
nuo Pier No. 7
!fe
i
Ketverge, KOVO 31
^Išplauks iš Į
North River
S. S. "MOl S T CARROLL”
Į p New Yorko į
Ketverge, BALANDŽIO 7
•į
Nuo 2 vai. po pietų
Fotam reguliariai kas sąvaitęišplauks garlaivis ”HANSA (buvęs
Victoria Luise) ir nauji garlaiviai, kurie dabar budavojami.
Garlaivis ”MOUNT CARROLL”
Garlaivis MOUNT CLINTON”
Garlaivis ’BAYĘRN”
Garlaivis ”\VUERTEMBERG”
su 2, 4. ir *6 lovom ant šių visų garlaivių. Specialiai valgo
1 k Ruimai
mieji
ruimai,
ruimai, sėdėjimui ruimai ir pasivaikščiojimui
g deniai . visas rūkymui
tas patvarkymas trečios klesos pasažieriams.
Jį!
Reikale rašvkit hiie vienam musų autorizuotam agentui arba
Trumpiausias susisiekimas su

!

f!

I

39 BROADWAY

NEW YORK CITY
v

Ar Jv » Kaakma Pleiskanos?

NAUOOUiTE
Ar JumtGtfvvs Odą Miešti?

NAUDOKITE

J»H*t Plaukai 31ealca?
NAUDOKITE
t
Ar Jų» Norite Apsau^oU* Juos? X
naudokite į^tįffles
y
Užlaišymui savo plaukų gražiais ir tankiais
NAUDOKITE JįfMtCS
Užlaikymui galvos odos evoilrmg švariai
NAUDOKITE Rtįffles

Ar kad darbo tau neduoda?
Ar kad vargas tave spaudžia?
Kad ateitis tavo juoda,
Vien tik skausmą sieloj audžia?...
štai, juk, laukas neužsėtas,
Kurk brolybės ugnis, —švieskie,
Te apšilsta vargo svietas,—
Imk vienybės kelį tiesti.

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO
Per LIRA VA Arba HAM BURGA-EITKUNUS

Laivai išplaukia kas
14-tą dieną,
Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:—

Į LIETUVA

S. S. ESTONIA KOVO 16
"ESTON'IA” B A L. 27
”L1TUANIA" BAL. 13
S. S. PGLONiA KOVO 30
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams.

Rtlffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog
iš išdirbėjo per paštą už 75c. bonką.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė.

A 35th St.

*

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

Broolclyn. N. Y.

Zeceris.
c) Valdininkų.

Tarnaudami valdžiai uoliai ir teisingai
Mes einam dygliuotais erškėčių takais,
Ir savo tėvynėj gyvenam vargingai
Nuo pirmo lig pirmo, kaip caro laikais.

Neaiškus rytojus nuolat mus baugina, į
Svajonės mus virsta vandens burbulais,!
Visoki trukumai mums ūpą gadina,
Negalim suvesti galų su galais.
Jei kartais pavyksta kam kokią sumelę
Netyčia paimt—sunaudoti ncgal:
Valstybės kontrolė skandalą tuoj kelia
Ir vargšą priverčia padėti atgal...
Alkūnės praplyšę ir batai be pado,
Nė/a kuo užkišti didžiausių spragų,
Kaip vilkas, pilvas staugia iš bado,
Valdžia ir .nemano pakelti algų!

Sunku rasti butą, nėr kur pasidėti,
Jei nori gyventi—kitą lauk išvaryk,
Už baltinius nėr kuo skalbėjai mokėti,
Ir noroms nenoroms pats marškinius tryk.

Kiekvienas mus keikia, visi uliuoja,
Tai kyšių neimk, tai streikuoti nedrįsk,
Kiekvienas ką nors apie tave meluoja...
Iš gėdos nors gyvas į žemę tu lysk!

ČVMERICAN

Naujiena Moterims ir Merginoms!

Tiesioginis perp laukimas tarp

BANGA”
Ar jus kada nors turėjot progą ma
tyti šitokias puikias naujausios ma
dos kortinas, kaip čia illiustruota,
kurios bus gražus ornamentas jūsų
languose? Jos yra visai naujos ma
dos ir jų padabinimai yra gvarantuotas rankų darbas. Jos išrodo vertos
15 dol., drūtos ir ilgai laiko. Bet lai
ke šio mėnesio jus gaiit gaut jas pa
gal specialę kainą tik už 2 dol. 95c.
už porą. Jeigu jus užsisakysit 4 po
ras, tai sučėdysit $1.50, nes mes .Jums
atiduosim už 10 dol. 30c.
Šis specialis pasiūlymas tesis labai
trumpą laiką. Mes" patartume Jums
užsisakyti jas tuojaus. Busit pilnai
užganėdinti. Rašyk dabar.
Jums nereikia siųst mums pinigus
iškalno. Tik išpildykit kuponą, kuris
žemiau telpa ir pasiųsk jį su 30c.
stampomis padengimui persiuntimo
lėšų. Likusius apmokėsi po aplaikymui kortinų.
(12)

iJete.iįi Sacialiskį Sąjungos Leidžiam Laikraštis.

“BAIGA”

“BAISA”

“BAIGA”
“BAIGA”

“BASGA”
“BAISA”
“BAIGA”

••8AM6AM
“BAIGA”
“BAIGĄ”

savo CuRONIKOJE peržvelgs netik politinius
nuut’kii.’s visame pašau J ije, bet du ypatingą dvmą at
kreips j. Ductiki'js, įvykstančius darbininkų gyvenime,
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus
sociaiistų ir sklaidys darbininkų vienybės ardytojų
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškia
apžvalgą gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo
žviigsuio ir tars, kur reikia, drąsų žodį savo platėsiiiuobu straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpins straipsniui*,
liečiančius dienoj kluuaimus, ir Biraipsuins, plačiai
aprašančias didesnės svarbos nuotikins darbininku
g v ve »i;ue.
Nv< TEORETINIAI MOKSLI N £J E kilyje rūpin
sis teikti savo skaitytojams straipsnius, populiariai
gvilJeoanėias socialistinę taktiką, socializmo ir kitij
mokslą teorijas.
savo BEI.ETStSTIKOS špaltose talpins apysakas,
eiles ir paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru),
-avo KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus
nuotikm musu kolonijose Amerikoje.
saro BENDRADARBIAIS turi netik Įžymiausias
musą socialisto lireratiues spėkas Amerikoje, bet ir
musą Įžymius rusėjus Lietuvoje.
iš pradžios eie sykį į mėnesį, vėliaus — du sykiu į
mėuesį. o paskiau, prie pirmos progos, — kas savai
tė. “Bangos" prenumerata yra: 81. — už 12 numerią:
į2. — už 24 numerius; $3. — už 36 numerius: $4.—
už 48 numerius.
nžsiprer.umernckite sau ir savo drangams. Pinigus
siuskite adresu:

C. A. HERMAN,
644 West 204 Str., f*ew York. N. Y.

Į
Į

UNION SALES CO.
2029 W. Chicago avė.,
Dept 118, Chicago, III.
KUPONAS
Prisiųskit man ........... porų kortinų pagal jūsų speciali pasiūlymą. Aš
siunčiu Jums 30c. stampomis už persiuntimą. Likusius užmokėsiu, kuomet
kortinas aplaikysiu.
Vardas

I I

Labai paranki kelionė Lietuviams ir Rusams.
Dideli moderniški garlaiviai išplauks sekančiomis dienomis:

g

f
i

MONGOLIA
17 d. Kovo

MINNEKAHDA
31 d. Kovo

MANCHURIA
14 Balandžio

I

I

Trečia klesa iš New Yorko j Libavą............. .. $132.00
Trecia klesa iš~New Yorko į Eytkunus .... .. 130.00
Trečios klesos pasažieriams y ra duo<lami valgiai su patarnavimu

dideliams valgomam kambaryje. Moterims ir vaikams rezervuojami
kambariai su klasetais.

| Kreipkitės į KonpiRijos ofisą 84 Statė st., Nev Yerk arka j

< i
< i
i *

Agtltis.

------- --—

ŠVEDIJOS AMERIKOS LINIJA
24 STATĖ STREET

NEW YORK, N. Y.

Greitas keleiviams patamavimas iš New Yorko per Gotenbergį, Švediją, į

1.1^110111
,

ir RygtĮ

SS. Drottningholm išplauks 24 KOVO-MARCH
Laivas STOCKHOLM išplauks 21 APRIL BAL.
Trečia klesa į LIEPOJŲ ir RYGĄ $145. Karės taksą $5.

Adresas .......................................................................................

Miestas ir Valstija ..................... a...

NEW YORKO ir HAMBURGO

.......................................................

Pilnas užganėdinimas gvarantuojam as arba pinigai grąžinami.

Trečios klesos pasažieriai gauna puikius kambarius po 2, 4, G j kam
barį. Dėl tikietų ir informacijų apie paaporttu, kreipkitės prie vieti
nių Agentų.
■a

I Md., sako: „Trinerio kartui sis Vynas visuomet turi ras
tis mano namuose, todėl kad
į tai yra geriausia gyduolė
j nuo pilvo ligą ir aš niekuo
užsienį, o savi žmonės gyve met neužmiršiu apvertint
na duobėse be pastogės ją.” Jūsų aptiekorius arba
Sakesniam orui užėjus vai vaistų pardavėjas su mielu
kai duobėse klykia, suaugę noru suteiks jums informa
kosti ir dejuoja. Taip ir cijas ir apie kitas Trinerio
skursta vargdieniai žmonės gyduoles. —Joseph Triner,
diena iš dienos laukdami Company, 1333-45 So. Ashland Avė., Chicągo, Iii.
mirties.

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ

Ką žmones rašo iš Lietuvos.
Sunkus darbininku gyveni
mas Lietuvoje.

**Cit neverki mano
mažulėli — neraudok,
aš tau duosiu
BAMBINO
ftiuč-ia-liulia.”
Greičiau bėgki j aptieką ir
nupilki &0e. bouka

Viena Lietuvos moteris
prisiuntė savo vyrui i Ame
riką šitokį laišką:
Brangus Ignotai! Aš, ta
vo moteris, ir musų vaike
liai sveikinam tave, linkė
Daugelis tokių skurdžių i AR TU NOK! TURĖT SVEIK k
dami tau sveikatos ir gero
KŪDIKI?
suvažiavo
į miestus. Bet ir
pasisekimo. Labai ačiū už
Jeigu taip, tai privalai duot jam
čia
vargdieniams
ne
pirąIIia;si5#
¥
įtinkama maistą._
Sveiki
kūdikiai yra
laišką ir pinigus.
gai.
Darbų
nėra,
o
brangudžiaugsmas
kk-kvdlai
motinai. Aiuc*>'
»
Dabar Lietuvoje viešpa
kad visi
noičrvi 1 sų užduotis yra pridabot,
pr
butų sv- iki.
tauja didžiausia suktybė. mas pragyvenimo i . i"1-1 kūdikiai
sakytas. Bežemiai vis lau Pradėkit maitini savo kūdikį tinVisi vargšą žmogų skriau kia
tu tuojaus, o jis bus lir.kkada valdžia išdalins | smas ir sveikas.
Be /ero maisto jis
džia kaip Įmanydami. Nors
eis silpnyn, ir vėlinu ar
jiems
ponų
dvarus,
bet,
tur

ir anksčiau su*
laikraščiuose yra giriamas
sirgs.
būt,
greičiau
badu,
numirsi

Ant puslapio 5 šiame laikrašty tel
Lietuvos gyvenimas, bet
pa apskelbimas Bordens Eagle Braud
me,
ne
kaip
tos
malonės
su

tuos girinius’ rašo ne var
Condensed Piene. Iškirpk kuponą ir
guoliai bežemiai ir maža lauksime, nes valdžioje sėdi pasiųsk Bordens kompanijai, o iš ten
dykai visas instrukcija
žemiai, o tie, ką turi šiltas didžiuma ponų, kuriems apturėsi
kaip tą pieną vartai ir gausi knyg
vargdienių
reikalai
visai
"Kūdikių Laimė".
vieteles užėmę. Visokiems
nerupi.
Net
keista,
kuomet
viršininkams,.kurie turi su
TĖMYKIT GERAI.
užeini į lietuvių valdžios įs
sisukę šiltas guštas Kaune taigą ir ten randi sėdintį Pati
žmogaus
.
.. . prigimtis
„—_.patrauki-*
ir kituose miestuose, yra lenką dvarponį arba buvusį ^VuT^aveS
0’
gera gyventi Lietuvoje, nes caro Činovninką, kurie nei Retumem supažinėmt: tamstą su mujie turi ir pinigų, ir drabu lietuviškai kalbėt nemoka. (įonrSf,
pad!Silmžių ir maisto užtektinai. Raštinėse, kur reikalingi
^supiiš, nenušus ū- nesusiBet už tai darbininkai žmo tlu ar trįs žmonės, prisigru- ^'dideli g^tepm-rikX?^riri£
nės vaikščioja nuplyšę, ken dę po kokia 12 ar 15 poneliu kit s.ay° paveikslą. Mes išimsim viečia šalti ir badą. Net karei ir visi ima <mra<s alo-ast vf
Je!}JU r,aRdasi grupoj. Bus taip
.1 \ 1^1 ima gvidb aigdS, VI Į padarytas, kad galėsite pastatyti ant
viai ir partizanai, kurie gi SUS
juos darbo Žmonės turi komodos arba pakabinti ant sienos.
na tėvynę nuo užpuolikų,
įaP1 nereiKia nei stiklo, nei rėmukų.
Jeigu susitepa, visada gali numazeina ant muštro vyžomis ir uZiaiKyil.
Tai matai, mielas broleli. koti- Didumas 7x» kaina_ $3.50. Diklumpėmis apsiavę.
.<Oks
dabar yra Liętuvos Taipgi mes turime gražiausių lieDabartiniai Lietuvos glo vargdienių
padėjimas. Neatvirau, ant kurių galėsi
bėjai skelbia amerikiečiam, ?
kad as, rašydama tvirtoves. Kaina
viena; 6 už 25cl
kad tie, ką neturi pinigų, manykit,
’
Šį laišką, ką nors perdedu, P?ažiaa pačta nesiunUam, kaip « atnevažiuotų į Lietuvą. Mat, <ad davus jums suprasti, ) ,rUteS’ .Juozas Bakšas
"motinai” Lietuvai nerei iogei mums vra reikalinga p- °Penahseot stkalingi vaikai, bet tik pini pašalpa. Anaiptol ne. Ra------------------------------------ gai. Buvo čia parvažiavę ir
abelnai, kaip dalykai iš-Į DAKTARAS NAMUOSE,
keliatas amerikoniškų "pa šau
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga
tikrųjų yra.
DAKTARAS NAMUOSE. Knygu
triotų,” kurie pašukavo, pa Tavo sesuo
tėje aprašoma visokias vaistiškas žo
rėkė, kad gintumėm tėvynę
les, šaknis. žiedai ir tt., nuo kokių li
K. Raulinaitienė.
gų ir kaip vartojama. Su lotyniškais
nuo priešų, o patys pasiėmę
užvardyjimais, taip kad kožnas gali
savo seseris ir brolius vėl
jas gauti bile aptiekoje. Apart to,
išdūmė
Amerikon.
Mat Lenkai viską atėmė, žmo vra daugybė gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra
nės badauja.
jiems patiems nesinori ko
kožnam reikalinga. Preke tik §1.00.
voti už Lietuvos laisvę ir Juozas Zinkevičius iš So.
M. ŽUKA1TIS
(35)
vargti sunkus vargas. Dau Lawrence, Mas. gavo laiš 451 Hudson avė., Rochester, N. Y.
gelis iš parvažiavusių ame ką iš Lietuvos nuo savo
r ~vrr. w
t
rikiečių, kurie jau nebegali švogerio Adonio Liuolos,
atgal sugrįžti į Ameriką, kuriame aprašoma vargin
labai gailisi,, kad važiavo.
gas padėjimas tų žmonių,
Dabartinė Lietuvos val kuriuos lenkai apiplėšė.
ATGAUS JUMS:—
džia tik prižadais gyvena.
Mielas Švogerėli! šiame
APETITĄ,
Ji daug ką‘žmonėms priža laiške pranešu jums apie H
PATAISYS VIDURIUS
da, bet nieko neduoda ir musų vargingą gyvenimą.
SUDRUTINS • JŪSŲ
vargiai ko nors mes, varg Lenkai, užėję antru kartu i
SVEIKATA.
dieniai, iš jos sulauksime. musų kraštą, mumis baisiai
Iš visko matosi, kad ji dau apiplėšė. Atėmė viską: gy
Mes išdirbame daug Liegiau rūpinasi ponų reika vulius, šieną, grudus, duo
karstu pagal Europos (se- Į|
lais, negu vargdienų. Dar ną, mėsą ir drabužius. Liko
no krajaus) metodos, per- f $
bininkai remia valdžią tik me ^gryni, pliki ir alkani.
tai musu lekarstos yra
apsigynime nuo lenkų. Bet Bulvių irgi nepaliko. Kurių
geresnės negu kitų.
kuomet lenkai bus iš Lietu buvo nenukąstos, liepė žmo
Musu ŽOLIŲ ir ŠAKNŲ
vos išvyti, tai tuomet gali nėms nukasti ir susikrovę i
sandelis yra turtingiausis
kilti Lietuvoj didelis darbi vežimus išsivežė. Iš rusių ir
visoj Amerikoj, nes mes
ninku bruzdėjimas.
Visi iš duobių taipgi visas bulves
taupome apie 500 Įvairių
žmonės kalba, kad reikia susipylė Į maišus ir išvežė.
šaknų ir žolių.
Lietuvą sykį ant visados Kurie žmonės buvo gudres
Reikalaukite nuo musų
apvalyti nuo visokių suk ni, tie savo bulves apkasė no
tam tikrų aprašymų apie
čių ir lupikų.
.
J žeme ir ant viršaus apsodiĮvairias lekarstas—siun
Kaip bus, tai trumpoj ; no eglaitėmis, ui
tai jų liko.
čiame persitikrinimui dy
ateity pamatysime. Bet jau Gal nekuriems iš musų pri- kai. Žoles užlaikėm nuo visokių ligų.
vienas dalykas aiškus, kad &jeis ir badu numirti. Aš
šitokiose sunkiose aplinky- pats neturiu nei sveikatos,
SALUTARAS DRUG
bėse Lietuvos darbininkai nei duonos. Jeigu ’ prisiųstuCHEM. CO.
rnet keliatą
jęeijata dolerių, bučiau
ilgai gyventi negalės.
met
1707
S.
Halsted st, | 135
Tai tokios pas mus nau- labai dėkingas. Visgi dar
CHICAGO, ILL.
| ii
jienos šiuo tarpu.
norėtųsi gyvastį palaikyti.
Pasilieku viso labo jums
Tavo žmona U.
,
velydamas.
į
\

BAMBINO
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins; kūdikio virdurią die
gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins
užkietėjimą. ‘‘Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo daugiau* J”
Motinos! Jeigu jūsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite
GOe. pašto markėmis tiesiog į
F. AD. RICHTER & CO.

ATYDAI

Lietuvoje yra žmonių, ku
rie žiemavoja duobėse.

«

-

« _w

•

Suteikiame paaiškinimus kaip geriau važiuot tėvynėn,
ir išdirbame pasportus trumpiausiam laike.
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus.

LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR Iš KRAJAUS;
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.

Prašalinkite Slogą su

CASCARA & OUiNlNE
y

i Pasportai į
Lietuvą.

J. Simonaitis iš Torring- NEUŽMIRŠTINA DIENA
ton, Conn. gavo laišką iš Pakol tu esi geroj sveika
Lietuvos nuo savo sesers K. toj, niekuomet neužeina
Raulinaitienės,
kuriame tau mintis Į galvą, kad tu
štai kas rašoma:
sirgsi. Bet kuomet liga pra i
Mylimas Broleli! Neži deda barškinti į duris, tuo
nau nei ką jums rašyti, nes met tu pirmu kartu patrau
mano protas neapima, kiek kai savo kuprą. Dabar tu
vargo mums reikia praleis supranti, kad butų geru
ti ir kaip sunkiai toji musų daiktu turėti kokią nors gyUetuva tveriasi. Septynių i duolę, kuri tau pagelbėtų,
metų nuolatinė karė sunai- Jeigu
' ’ ‘ tu
' sergi nuo pilvo li
kino daugybės žmonių gy gų ir pirm to niekuomet ne
venimus ir visą jų turtą. vartodavai Trinerio Kar
Turtingieji atsistatė sau čiojo Vyno ir jeigu tu dabar
triobėsiu8, bet biednesnieji, išbandysi, tai nuo tos die-;
negalėdami gauti iš niekur nos jis paliks tavo geriaupašalpos, ir dabar neturi siu draugu ir ta diena, ku
savo pastogės, kur galėtų rioj tu pirmu syk ji išbangalvą priglausti. Nepaisant dei, bus neužmirština diena.
žmonių maldavimų, valdžia Tūkstančiai tūkstančių mu i
neduoda veltui medžių trio- sų kostumerių
išreiškia
boms atsistatydinti. Liūd tuos savo jausmus, kuomet
numas ima ir širdį ' skaus tik jie rašo mums. Štai, pamai spaudžia, kuomet musų veizdan, p. William Holenar
miškus valdžia svetimiems1 savo laiške, rašytame sauparduoda ir leidžia siųsti Į šio 10 d.. iš Highlandtown, ?
i

Užleistas šaltis yra Pavojingas

riausias paliuosavimui Tonikas—Nėra Migdonų liills’o vaistuose.

Pinigai į Lietuvą
Stebėtinai pasekmingas nu
siuntimas pinigu per American
Expfess Kompaniją į Lietuvą
prieš karę, dabar vėl atnaujintas
Sugražinti kvitai parodo kad
nusiųsti i Lietuvą pinigai, būna
priimti bėgyje trijų savaičių.
Mes Lietuvoje išmokame Markėfcėmis, kurie dabar tenai kursuo
ja. Musų prekės žemos, patar
navimas geriausias.
American Espress Kompanija
yra uždėta 1841 metuose, turi
Įmokėtą kapitalą §18.000,000.00
EmB
ir siunčia dauginus pinigų Į Eu
iii
ropą negu bent kokia kita kom
panija. Kompanija tur savo loc566 ,
ną 21 lubų milžinišką namą ant
Broadway. New Yorke, kuri čio
lįSy < i
nai matote, ir jame talpinasi vy
riausieji musų ofisai
Naudokite musų "Dolerinius
Monev Orderius” išmokėjimams
pinigų ir persiuntimų Amerikoj
ir Kanadoj. Parduodame viso
kius Europinius pinigus. Kada siųsite bile kur pinigus,
tad siųskite per American Espress Kompaniją ir visa
dos reikalaukite kvito* nuo siunčiamų pinigų, kad turėmėt prirodymą. Kreipkitės į blie musų ofisą arba rašy
kite Lietuviškai į musų vyriausyjį ofisą:
Kreipkitės Į bile vieną agentūros skyrių arba Į ofisą
American Railway Express Co. arba rašyk mums savo
kalboj Į Foreign Money Order Department.

VISI APTIEKORIAI JUOS PARDUODA.

Kapitalu $11,000,000.00

Mokinkis Angliškai Namie!
LENGVA IŠMOKTI

28 Lekcijos buvo $10 Dabar $5
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS, GRĄŽJSiME JUMS PINIGUS.

a
I
$

65 BROADWAY,

Išvažiuos j LIETUVA apie Kovo-March 10 dieną.
Visi tie. kurie norėtumėt, kad jis atlankytų jūsų primines Lietuvoje,
matykit jį pirm išvažiavimo. Laike savo buvimo Lietuvoj jis gali
daug kame pagelbėti jūsų giminėms. Jis sugrižš į apie 3 mėnesius.

K. BEN. VVAITCHES

4456 SO. HERM1TAGE AVĖ..

CHICAGO. ILL.

KAS NAUDOTA PAIN-EXPELLERĮ?

NEW YORK, N. Y.

PONAS RADIN, PREZIDENTAS
PEOPLE’S EXCHANGE, INC.

Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir
rašyti. Jis yra lengviausis, greičiausi s ir tikriausis būdas išmokti visą
anglų kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus
taip suprantamai ir pertikrinančiu budu. kad mokinys netik gali, bet turi
viską atminti. Jos perstata dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad interesingumas kiekvienos eilutės, kiekvieo žodžio spaudžias į mokinio minti su
tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kol visko neišmoksta. Išta
rimas angliškų žodžių ir vertimas lietuvių kalbon taipgi yra praktiškas.
Šis kursas susideda iš 28 gražiai atskausdintų ant geros popieros lek
cijų. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių —visos kitos iš 4 didelių
puslapių.
Štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai;
"Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padė
ką už jūsų atsakantį mokinimą ir po puliariškas lekcijas jūsų metodos. Jū
sų mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi ačiū ir už konsuliasiją (patarimus). Jūsų metodo^ kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta pagarba Joseph Kijauskas, Nori-istown, Pa.. July ii, 1917.
Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėję
po S10 už kursą yra taip užganėdinti—busi užganėdintas ir tamsta, mokšdamas dabar tik §5.00 už tą pat; kursą. Bet užsirašyk tuojaus—dabar,
kėliaus gali būt peryėlu. Atminkit, mes turime tik 100 kursų po §5.00
kiekvienas. Po to ir vėl bus po S10.O0 kiekvienas kursas. Taigi, buk pir
mas. Siųsk §5.00 šiandien. Įdėk mark ių už 15c. dėl iškaščių prisiuntimo
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums
atgad už trijų (3) dienų po apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus. Šis
kursas yra vertas §30.00. Musų kaina tik $10, bet tamsta dabar turi progą
gauti jį už §5.15 su markėmis. Naud rikis šia proga. Prisiųsk pinigus šian
dien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siusk "Monev Orderiu” šiuo
adresu:
‘
(12)

’

AMERICAN EXPRESS CO.

Darbininkas
naudoja
palengvinimi
skaudamų muskulų nuo įtempto sunka'
kasdieninio darbo.
Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apsei
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose,
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir
daugybė kitų nelaimių ištikti.
Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expei'e-i, rt-.o pečių skaudėjimo,
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kuriee gru:i
gri::ii".a pertraukimu
galimybės uždirbti kasdieninę duoną.
Angliakasys naudoja Pain-Expcllerj
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo,
neuralgijos ir kitų atsilikimų jo pavojin
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katą ir energiją.
Namų šeimininkė naudoja Pain-Expellerį, kuomet vaikai nupuola ir susimuša—
nito musių įkandimo ir kitų vabalų įgilimo ir ten, kur geras linimentas reikalin
gas.

Visi naudoja Pain-Expellerį.

People’s Exchange Ine

78 Salei Street,

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS”
Yra didelė bėda kiekvienoje sunkioje ligoje, gimdantis dvasišką sloginima, susierzinimą, nerviškum ą, akių silpnumą, atminties nustojimą

Telephone Richmond 1410—1411

VARDAN SAVO VIDURIŲ

International Bankers
Company

..Telefone: Malden 873-W.

CHELSEA 1691-W.

DAKTARAS S. C. PAVLO

103-5 SALĖM ST.,
BOSTON, MASS.
Įseigta 1880 m.

La G r:"

Neatsiduok likimui. Turėk tuos pavyzdingus vaistus po ranka
dei pirmo nusičiaudėjimo.
Prašalina šalti į 24 valandas— Pegelbsti.
Gripą i 3 dienas—Geras nuo Galvos skaudėjimo.
Quininas šitokios formos nepadaro efekto galvoje—Casca ra vrd ge

■

Mes parūpiname greitai
PASPORTUS
su Latvijos vizų keliauti
I LIETUVA
važiuojantiems per Libavą
tiesiog iš New Y’orko.
•
Geriausia patmavimas ir
pigiausios Kainos siunčiant
siuntinus per telegramą ar
ba per paštą Į LIETUVA.
Čekius išduodame Į Lie
tuvių Komercijine Banką
Kaune.
Pinigai važiotis su savim
neparanku.

AND

FOR

Colds, Coughs

1

Adomas Liuolas. I

ATYDAI

LIETUVIŲ

DYKAI

ji

I •

New York City.

3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn,

'

i

Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Penzos gu
bernijos ligonbučio ir Odesos ligoninės. Specialistas-chirurgas ir
veneriškų UCTCHELSEA,1 M AS8., 142 BROADWAY.
MALDEN, MASS- 3M FERRT ST.
Priėmimo valandos: nuo 10-11 ryte, nuo 6-8 vakare.

PABANDYK "LIEPI LKOS”
GARSAUS VIDURIŲ SPECIALISTO
Gyduolių nuo
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 blųgo kvapo, nuo vidurių nemalimo ir
r.uo aitrumo. Stebėtinos vidurių valytojos, kurios veikia be skausmo.
Tos gyduolės veria savyje puikiausius vaistus, kokius tik pinigai ir
gabumas gali pagaminti. Siunčiama by kur aplaikius vieną dolerįPinigai grąžinami, jei neužganėdintas. Antrašas:
(10)
LITHUANIAN PHARMACAL CO.,
Boa 1200,
Waterbury. Conn.

i

t

KELEIVIS

£

i bonkas "munšaino,” kad išvilio iš tų pranešimu ir įšieisdavorn. ’ Areštavo 27 streikierius.
jus kaikuriuos žmones iš salės. Tas tečiaus nei kiek negali pa
Šį panedėlj ant Summer ir
Girdi, "eikit apačion, tenai už kenkti kriaučių reikalams. Juk Arch gatvių Bostone, apie
dyką fundina.” Ir kuomet dąug keiksmais ir šmeižtais streiko
rubsiuvių dirbtuves, polici
Taigi
"Laisvės”
žmonių išėjo, susirinkę komuni nelaimėsi,
Lietuvos Piliečių prakalbos. stai tuojaus perskaitė savo agentėliai čia visai be reikalo ja areštavo 27 streikiefius,
kurie buvo išėję.ant pikietų.
6 d. kovo, vakare, Lietu "protestą” ir užgvrė jį. Daug putoja ant "Keleivio."
vių svetainėje atsibuvo pra mums pažįstamų rubsiuvių saVisą šitą piudymo darbą va
"Salomėjos" repeticija
kalbos, parengtos Lietuvos Kė, kad jie apie tą protestą nie- ro Peldžiukas. Grugliauskutis,
pėtnyčioj.
Piliečių Sąjungos. Kalbėtonežinoję.
Savickas ir da keliūtas komu"Salomėjos’’
repeticija
jai buvo net tris. Pirmas) Tai šitaip jis buvo sufabri nistukų. Bet santikiai tarp "Ke
Įvyks ateinančios pėtnyčios
kalbėjo vietinis Vienys. Kal kuotas.
leivio” ir Bostono kriaučių bu
vakarą, kaip 8 vai.. "Kelei
bėtojas
iš
jo
ne
koks.
Antras!
Dabar
pažiūrėsim,
kiek
yra
vo ir yra draugiški, ir nežiūrint
. »« — •
-V• 1 • * “
. •
kalbėjo Piliečių Sąjungos jame tiesos.
kokių provokacijų komunistai vio" redakcijoj. Visi akto
pirmininkas Liutkauskas iš
Komunistai sako, kad jie "pa nesigriebs, jie musų laikraščio riai teiksis paskirtu laiku
Brooklyno. Galima sakyti, tyrę.” jog "Keleivis” remias su darbininkų unija nesupiudys. susirinkti. Artistų susirin
jis savo užduoti atliko gerai. "fabrikantų pusę.” Bet kada ir Kriaučiai pažįsta "Keleivį” ge kimas pereitą nedėldieni nu
t)
Lietuvos reikalus, visą da kaip "Keleivis” "fabrikantų pu riau, negu komunistus. Konųi- tarė vaidinti "Salomėją"
bartinę situaciją su lenkais sę" palaikė, jie savo "proteste” nistų da ant svieto nebuvo, o balandžio.
ir kitomis šalimis jisai išdės nepasako. Kodėl gi jie nepaduo "Keleivis” jau rinko kriau
JUOKINGA!
tė gana teisingai, už ką pub da to "Keleivio” numerio, kur čiams aukas ir rėmė juos viso
lika nesigailėjo jam aplodis buvo ginami kapitalistų reika mis išgalėmis, kuomet anais
"Laimės Jieškotojai."
mentų.
lai?
metais jie išėjo j streiką neorPerstato visą lietuvių gy
Užbaigus p. Liutkauskui
Jie nepaduoda dėlto, kad toto ganizuoti. šiandien Keleivis
venimą
Lietuvoje ir čia Akalbėti buvo renkamos Vil kių dalykų
Keleivyje visai
\i>ai taip
iajp p.^
p.lt sstov
tovij kriaučių reikalų merikoje. -Labai žingeidus,
niaus atvadavimui aukos. nebuvo.
% i sargyboje ir rūpinasi,
rūpinasi. kad jų uokingas ir pamokinantis
Surinkta 39 dol 74c.
Ištisas komunistų protes>ta> kova butų laimėta. Viena firma veikalas. Ant šito perstaty
Renkant aukas kalbėjo y ra vieni tik šmeižtai ir melas.. andai siūlė
"Keleiviui” net
adv. F. J. Bagocius. Publika l akto pas juos nėra nei vieno.' S135-00. kad paskelbtų jos pra- mo neatbūtinai reikalinga
,’isiems dalyvauti. Gabiausi
jo prakalbos klausėsi aty- Jie tvirtina, buk Keleivis at- neįįma"Keleivio” adminis- iktoriai
dalyvaus šiame (
džiai. Vietomis jis ją pra sisakąs skelbti pranešimus api * n-^-ija tą pasiūlymą atmetė,
perstatyme.
SU BATOJ E 12 <
juokino, vietomis sugraudi streiko bėgį. Bet paimkime pe- •puo tarpu streikuojančiu kriaulieną Kovo-March. 7:30 vai.
no. Ypač gražiai jisai užte reitus "Keleivio” numerius, o čių pranešimus mes skelbiame
zakare, Lietuvių Svetanėje,
ikė musų frainistams, kurie pamatysime, kad taip nėra.
i kiekvienam numeryje be jokie 26 Lincoln st.. Brighton,
i
dalino publikai kokius ten
"Keleivio” 42-ram numeryje .atlyginimo. Ir tiktai darbininkų
t
»
lapelius, kad darbininkai pereitų metų vietinėse žiniose neprieteliai gali norėti sukelti lass.
Rengia
A.L.T. Sandaros li
neaukautų Lietuvai nei cen- telpa pranešimas apie Talboti . tarpe mus ir kriaučių unijos ne »
t
kuopa.
i
to. Publika gardžiai pasi- kompanijos kriaučių streiką, po apykantą. Bet perdaug aiški
t
I
juoke iš komunistėlių žiop- kuriuo pasirašo streikierių spati- ra jų provokacija, perdaug
GERA PROGA
f
»
lumo.
' dos komitetas: J. J. Bukauskas, žiopli jų melai, kad darbininką:
Parsiduoda bolinė su penkiais šia i
is. Biznis, išdirbtas gerai, netoli I
Publikos buvo pilna sve- j. j. Peldžius. J. A- žardeckas. j galėtų jiems Įtikėti.
uo Broadway. Priežastis pardavimo •l
tainė. Šiuom kart komunis * 45-tam numeryje telpa antras
ant (
Taigi, ištiesų reikėtų sušuk- -savininkas turi kitą bolinę
t
(11)
tėliai su savo "klausimais” pranešimas, "Kriaučių streikus ti: šalin iš darbininkų tarpe road'vay.
i
•328 Broadvvay, So. Boston. Mass.
l
pasirodyt neišdrįso.
dar tęsiasi,” po kuriuo pasirašo fabrikantų agentai, tik ne ”Ke- ARSI DUODA gražus fornyšiai. Su ff
Raulinaitis. . ta pati spaudos komisija.
•
, leivis”, bet šitokių "protestų’
ninkąs važiuoja į J.ietuvą. Galima
t
:
rkt
atskirai
vieną
daiktą
ar
visus
48-tam numeryje telpa tre- rašytojai ir darbininkų piudyto»
PROTESTAS PRIEŠ
I
uias
pranešimas apie streiką; jai. "Keleivis” kaip gynė darbi ykiu. J. Lukošiūnas
.3
t
"KELEIVĮ?
1
4 Pioneer st, Cambridge. Mass.
pasirašo tas pats Peldžius ir ki ninkų reikalus, taip ir gins.
I
A. C. W. o f A. Unijos 119 lietuvių
t
ti
spaudos
komisijos
nariai.
skyrius laikytame susirinkime 3 d.
Parsiduoda siūba. ant šešių famili"Keleivio” Redakcija.
kovo. 1921, po num. 885 Washingtcn
į, po šešius runius, su gesais ir t
St.. Bostone, po visapusiško apsvars . .50-tam numeryje telpa ilgas
anomis. Parduosiu už $13,500. Ron 11
tymo likosi priimta sekanti rezoliu straipsnis apie streiką nuo pa
os atneša $160 į mėnesį. Sutikčiau »
Severos Gyduoles užlaiko
t
įainyti ant farmos.
(11)
cija:
t
šeimynos sveikata.
Kadangi Bostono kriaučių dabarti čios redakcijos ir pačių streikieP. Remeikis
•
nis straikSas yra sunkus iš priežasties rių pranešimas, po kuriuo 'd
10 Columbia St. Cambridge, Mass. »
didelės bedarbės ir tuom pačiu sykiu
f Isivalyldte savą kraują. 1
pasirašo
tas
pats
komunistukas
atsirado keletas. ”socia)istų” streik
t
♦
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Presog Komisija:
BOSTON, MASS.
100 SALĖM ST
J. J. Peldžius
prie to da-nuo redakcijos žinia: 1
J. Skiotis
i "Sustreikavo da 800 rubsiuvių." . *
J. Petrikas.
P. S. Ši rezoliucija pasiųsta, "Ke- ■
Taigi beveik nėra to "Kelei
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tuviui.” "Darbininkui.” "Draugui." ir
i ..at,1?
apie kriaučių streiką, ir kur
kitiems laikraščiam
KANKA VISIEMS ŽMONĖMS
rie nesutiktų šios rezoliucijos taipir.t, nebūtų ginami jų reikalai. O ko
malonėkite grąžinti atgal. Taisyt sa
kinius nevalia. Talpint visą kaip yra munistai savo "proteste” sake.
parašyta arba visai įne.. T
____ Komi- kad "Keleivis” visai nepriimąs
Presos
MES KVIEČIAME JUMIS
sija.
- į žinių apie streiką. Matyt, kad
PRADĖT SAVO TAUPYMĄ
"KELEIVIO" ATSAKYMAS • >tie žmonės visai neskaito "Ke
Kad žmonės šitam "protes leivio,” jeigu patįs savo prane
tui” nepatikėtu, "Keleivio” re šimų nemato.
dakcija skaito reikalingu pasa
Bet mes žinom, kad ne tas ko
kyti keliatą žodžiu nuo savęs. munistams rupi. Jiems rupi ap•Jus atrasite, kad šitas bankas yra :’>odemiškas,
Visų. _pirma reikia pabriežti
.
juodinti socialistus ir "Keleivį”šių difrų bankas, pastovus ir stiprus. Kuris yra pa
sirengęs patarnauti jums kiekviename reikale.
faktą, jog tas "protestas" nėrajlr tuo tikslu "laisvės” agentai
kliaučių unijos padaras, bet šitą "protestą” sufabrikavo. Tik
MUSU TAUPYMO SKYRIUS
Kelių komunistų sufabrikuotas įsitėmykit, kaip jie tenai stenant padėtų pinigų
moka nuošimčių
šmeižtas prieš "Keleivį.” Jie jį giasi prirodyt, kad streiklaužiai
parašė ir savo "Dilgėlėse” t ai- esi) "socialistai” ir "artinu”
MUSU UŽRUBĘŽIO SKYRIUS
sispausdino kriaučiams visai "Keleivio” žmonės, dėlto, girdi,
Turi tiesioginius susinėsimus su Lietuva per
nežinant. Ir tik tuomet, kaip i s jis ir jų vardų nenorįs skelbt',
Direction der Disconto-Gesellschaft, Kaune;
Litauische
IJank'fuer Bandei und Industrie,
buvo jau gatavas, jie __
nusinešė Komunistai nesupranta to, kad
Kaune.
jį kriaučių susirinkiman; vie-,. kolioti žmogų per laikraštį
Mes siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir j
nok pirmu syk jie da nedrįso jį/skebu”, "šašu” ir "niekšu”,
Lietuvą su didžiausiu pasisekimu.
tenai parodyt, nes jautė, kad taip kaip jie norėtų, yra prasiįauviai jį
_>■ atmesovinv<i- Jie
v iv. nešiojosi žengimas,
ccllįįlIIiaK, už
U Z. kurį
hUlĮ 1UIK1USUS
kriaučiai
laikraštis g«lgajį p a tol. pakol pasitaikė proga, Ii būt patrauktas teisman ir
161 Hanover Street
kada jų šalininkų susirinkime nubaustas. Beto, laikraštis juk
BOSTON, MASS.
buvo daugiau. Kiek mums teko turi prisilaikyti ir etikos, kuri
girdėt, tai komunistai buvo da taip pat koliotis neleidžia. Dėl
NARYS FEDERAI.es REZERVO SYSTE.MOS.
nusinešę susirinkiman ir kelias to mes komunistiškus keiksmus
v

Vietinės Žinios

(

i Į lĮj
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LIETUVIS

Gydytojas ir Chirurgas.

į
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{steigta
i! & 474 BROADWAY,

366 BROADWAY,’
SO. BOSTON. MASS.

A

DR. N. N. FRIEDMIN

235 TKEMONT ST., kampas Eliot st., BOSTON. MASS.

TAI YRA ST1PRIAUS1S, SAUGIAUS1S IR PARAN
KIAUSIAS BANKAS LIETUVIAMS PADĖJIMUI
SAVO PINIGŲ.

SPECIALISTAS VENERlšKV
LIG V.
VYRŲ IK .MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir
Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki
9 vakare.
1069 HASHINGTON ST.
BOSTON. MASS.

Šioje Bankoje yra sudėję suvirs 11.000 depozitoriy tau
pymo skyriuje ir suviršum 2,000 depositorių Komercijos
(čekių) skyriuje.
Už padėlius, paskutiniu
laiku yra mokamas
O
Į

Tel.: Richmęnd 2957-M.

SO. BOSTON, MASS.

EL1OT SKYRIUS:

I

Tel. Beach 6933

1891 m.

Dr. David W. Rosen!
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 1
Rusiškai.
j
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- I
PTAS LIGAS.
VALANDOS:
Nuo 8 iki 10 ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakare.
S 2 l HANOVER 8 T.
BOSTON. MASS.

Procentai prasideda su paskutine diena kiekvieno mėnesio
DEPOSITŲ YRA VIRŠ $3,600,000.00.

Mes turime savo šėrininkais dideli skaičių žymių Lietu
vių. Taipgi yra lietuvių direktorių ir lietuvių darbininkųVIENINTELIS BANKAS BOSTONE, KURIS ATSTO
VAUJA LIETUVIUS.
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Reikalingi Agentai.

evera’s
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Dr. L. J. Podder

| Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
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GARDŽIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

»»

JIS padarytas iš Įvairiu GYDANČIŲ šaknų ir žolių.
JIS priduoda
apetitą prie valgio, sudrutina
dirgsnius ir suteikia ramų miegą.

gerą

ŽLO
5V_
B

■F
Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentų greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau
pūrinis. atlieku visokius muzikališkus darbus atsakančiai.
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.

26 SCHOOL ST.
CAMBRIDGE. MASS.

TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST.,
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Cambridge 7322

V

Parodyk tą savo Krautuvininkui
Karės Departamento Kenuotos Mėsos
■Jūsų krautuvininkas, jeigu jis kiek plačiau išmano reikalus, jis jau turi šitos ke
nuotos mėsos pardavimui. Jeigu jus esate kiek toliau permatanti šeimyninkė, norinti sutaupyt pinigus ir visuomet turėt ant rankų (greitam reikalui) puikaus ir skanaus mai
sto, jus REIKALAUKITE, kad jis duotų jums šio maisto.
Jeigu j asų krautuvinikas neturi šio puikaus kenuoto maisto, reikalauk kad tuojaus
parūpintų. Pasakyk jam, kad tu nori šutaupyt pinigų ir turėt pilnas lentynas.
KARES DEPARTAMENTO KENUOTŲ MĖSŲ.

SUČEDYK savo žingsnius, turėdama skanų maistą ant savo rankų.
Sučėdyk pinigus pirkdama daugumoje skanu Kenuota CORNED BEEF ir CORNED
BEEF HASII.
DUOK savo šeimynai toki maistą, kuriuomi ji džiaugsis-

Į

Boston National Bank

TORAH GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO
MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.
Vartokite TORAH, c persitikrinsite kiek jis priduos
Jums sveikatos ir ramumo.

PIRKIT TUOJAUS!
OLSELIO KAINOS
yra nurodytos apačioje. Jos duos Jums suprati
mą, kiek jus galite sučėdyti savo pirkiniuose.

CORNED BEEF IIASH
1 svaro kenai .......... .... 15c. už keną
2 svaru kenai .......... .... 30c. už keną

CORNED BEEF
No. 1 kenai ............... .... 15c. už keną
No. 2 kenai ............... .... 27c. už keną
1 svaro kenai ............ ........... 18c. už keną
6 svarų kenai .......... .... $1.00 už keną

NUMt šl,MO SĄRAŠAS.
Nuleidimas ant visų perviršyjančiu cirkinių kenuotų mėsų po I^apkričio 15 d., 1920 yra duodamas sekantis:
$250 iki $1,000 ............ ................
. net.
1001 iki 2.500.................. ............. 5 procentai. .
2.501 iki 4.00.................. ........... 10 procentų
4,000 ir daugiau, .'........ ............... 20 procentų

mušama 32 procentai; kada pirkinys siekia
81,000,001 ir daugiau, tad .numušama 35 procen
tai.

MAŽIAUSIAS ORDERIS PRIIMAMA UŽ $259.

Orderiai turi būt siunčiami į Depot
Quartermaster’į sekančiais adresais;
Brooklyn. N. Y.. 59th St. and Kirst
Avė.
Boston. Mass.. Army Supply Base.
Chicago. IIU 1819 W. 39th St.
Atlanta. Ga.. Transportalion Bldg.
San Antonio. Tex.
San Francisco. Calif.
CHIEF. SURPLUS PKOPERTY
BKANCH.
Officc of Ihc Quartermaster GeneraL,
Munition Bldg..
VVashington, D. C.

SUKRAUTINTO PIRKIMO NULEIDIMAS.
Kada pirkinys siekia $50,001. numušama 24 pro
centai; kada pirkinys siekia $100,001, numušama
28 procentai; kada pirkinys siekia 8500,001, nu

BOSTON NATIONAL BANK

PIRKITE REISAIS

Karės Departamento Kenuotas Mėsas

