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VANOJO TURKAMS 
SKOLAS.

Londono žiniomis, tarp 
sovietų Rusijos ir Turkijos 
tapo padaryta taikos sutar
tis. kuri nustato Turkijos 
rubežius ir panaikina seną
ją sutarti tarp tų dviejų ša
lių. Visos Turkijos skolos 
Rusijai taipgi panaikina
mos.

Batumo miestas palieka 
Gruzijai, bet Turkijai duo
dama liuosas kelias per tų 
uostų. Arivanas, Ardahanas 
ir Karsas pripažinti Turki
jai-

Lenkai pralaimėjo
Silezijos plebiscitą.

GYVENTOJAI NUTARĖ 
DĖTIS PRIE VO

KIETIJOS.

ninku kontrolėj.
Kronštato atakai Trockis 

sutraukė visą Septintąją 
Armijų, susidedančių iš 60,- 
000 kareivių. Kronštatas 
šaudė iš didžiųjų armotų, o 
kuomet sovietų kariumenė 
priėjo gana arti, maištinin
kai užpylė jų kulkasvaidžių 
ugnimi ir pridarė labai sun
kių nuostolių. Vienoj vietoj 
maištininkų šrapnelės su
laužė po komunistų kojomis 
ledų ir 800 komunistų nu
skendo. Bet likusieji vistiek 
ėjo pirmyn ir Įsiveržė Kron- 

atsiud skutinėmis dienomis pabė- štatan per Peterburgo Var-

Lenkai susitaikė
paskandintas kraujuose
LENINAS TAIKOSI SU 

MENŠEVIKAIS.
Nuo bolševikų bombarda

vimo miestas labai nukentė
jo. Daug triobų tapo su
griauta ir daug sudeginta. 
Pradėjus revoliucionieriams 
trauktis, Kronštatas degė 
penkiose vietose. Bet pėtny-

Sukilėlių vadas Kozlovskis 
pabėgo su 1,800 kareivių 

Finlandijon.
Kronštato jurininkų su

kilimas visai 
Bolševikų armija, 
prie Kronštato ledais, paė
mė tvirtovę šturmu.

Caro generolas Kozlovs
kis, kuris vadovavo sukili
mui, pabėgęs su 1,800 karei
vių Finlandijon.

Sakoma, kad pirm pabėg
siant sukilėliai norėjo iš
sprogdinti šarvuočius "Pet
ropavlovską” ir "Sevasto-: 
poli.”

Raudonoji armija priėju
si prie Kronštato gudrumu. 
Kad Kronštato sukilėlių 
sargyba negalėtų jų ant 
sniego patėmyti, ji buvo ap 
vilkta baltai ir tuo budu 
nakties metu priėjo ledais 
visai arti prie Kronštato 
fortų.

BolševikifTariumene bu
vo palaikoma artilerijos ug
nimi, kuri prasidėjo pereitą 
seredą (16 kovo) ir nesusto
jo iki paskutinės minutos, 
kuomet bolševikų pėstinin
kai puolė ant tvirtovės 
šturmu.

Užpuolime ant Kronštato 
dalyvavo 60,000 raudonar
miečių, kuomet sukilėlių bu
vę išviso tik 16,000.

Pamatę, kad sukilimas 
nenusiseks, sukilėliai pradė
jo bėgti būriais Finlandijon 
jau nuo pereitos seredos, 
kuomet sunkioji bolševikų 
artilerija pradėjo smarkiai 
Kronštatų bombarduoti ir 
jau buvo aišku, kad raudo- j 
noji armija rengiasi prie , 
užpuolimo.

Bolševikams tvirtovę pa
ėmus, citadelėj buvo likę da ( 
1,700 revoliucionierių, kurie 
bandė prasimušti Į rytus, , 
bet jau nespėjo. Sakoma, 
kad apie 1,000 belaisvių bol
ševikai paėmė da ir kituose 
fortuose.

Sulyg Trockio Įsakymo, ( 
visi sukilėlių oficieriai ir ei- . 
vilių žmonių vadai tuojaus 
buvo surinkti Į vienų vieta 
ir sušaudyti.

Manoma, kad kiti belais
viai taip pat bus išžudyti, 
arba turės išmirti badu, nes 
maisto bolševikai turi labai 
mažai ir jų pačių raudonoji 
armija gauna tiktai pusę to, 
kas jai paskirta.

Pabėgėliai, kuriems pa
vyko pasprukti Finlandijon, 
pasakoja, kad skerdynė 
Kronštate buvo tiesiog ne
apsakoma. Kuomet bolševi
kų artilerija pradėjo bom
barduoti miestų, tuo pačiu 
laiku vietos komunistai, ga
vę kažin kur kulkasvaidžių, 
pradėjo žudyti revoliucio
nierius iš už|>akalio. Sukilu
sieji jurininkai neturėjo 
tiek spėkų, kad tuo laiku ga
lėti] gintis iš lauko ir iš vi
daus, ir jiems nieko daugiau 
neliko, kaip tik bėgti, arba buvo sovietų valdžios ran- 
mirti. koše, bet Todtlebeno ir Ob-

i nuslopintas. durnų jau nesimatė. Pa

gėlių plaukimas Finlandi- tus, kur prie jų prisidėjo 
į jon jau sustojo, nes bolševi
kai pastatė aplinkui Kronš- 
tatą sargų sieną, per kurią 
prasprukti negalima.

j vietos komunistai. Tečiaus 
po dviejų valandų mūšio re
voliucionieriai paėmė viršų 
ir apie septintą valandų visi 
atakavusieji komunistai bu
vo jau išmušti arba sužeisti. 

Tuo tarpu seni Kronštato 
fortai NNr. 4, 5 ir 6 ant ne
didelės salos Karelijos pa
krašty buvo išsprogdinti ir 

j revoliucionieriai turėjo iš 
tenai trauktis.

Kronštato' sukilėlių spė
kos susidėjo iš 15,000 iki 16,- 
000 vyrų, iš kurių 10,000 bu- 

manoma,! vo jurininkų. Dėl stokos

i

LENINAS NORI VIENY
BĖS SU SOCLALISTAIS.
Associated Press žinių 

agentūra praneša iš Hel- 
singforso, kad Leninas esųs 
pasiryžęs jau sudaryti koa
licijos valdžią su socialistais 
menševikais ir socialrevo- 
liucionieriais. ,

Girdi, čia yra manoma, !vo jurininkų. Dėl stokos 
kad nuveikimas Kronštato į miego (nes nuolatos ėjo ko- 
nenukreips Leniną nuo! va) per kelias paras jie la- 
praktiškosios jo politikos,| bai nuvargo. Tvirtovei puo- 
kuria_ jis paskutiniu laiku į lūs, tuojaus dideli sukilėlių 
buvo užsibrėžęs. Nepaliau- > būriai pradėjo bėgti užšalu- 
jamų sumišimų verčiamas, -* '—- T'-~1—K:"
jisai nusistatė sau progra
mą pradėti bendrai veikti 
su dešiniuoju socialistų 
sparnu.

Informacijos gautos tie
siog iš Maskvos patvirtina 
tas žinias, kad preliminaręs 
derybos tarp bolševikų ir 
menševikų dėl sudarymo 
koalicijos jau -prasidėjo, ir 
yra vilties, kad greitu laiku 
prasidės tikrus Rusijos ats
tatymo darbas.

Socialrevoliucionieriai ir 
kooperatyvų organizacijos 
jau tiek patobulino sovietų 
systemą, kad ji nei nepana
ši tai tvarkai, kokią išpra- 
džių komunistai buvo užsi
brėžę.

Petrograde ir Maskvoje 
dabar visai ramu. Naujas 
Lenino nusistatymas turi 
daug šalininkų ir manoma, 
kad tas prives prie smar
kaus susirėmimo su Trockio 
frakcija, kuri yra daug kai
resnė už Leninų. Trockis 
dabar miega ir vaikščioja 
apsistatęs sargais.

MASKVOS RAPORTAS 
APIE KRONšTATĄ.

. Londone gauta iš Mask
vos bevieliu telegrafu ofi- 
cialis sovietų valdžios ra
portas apie Kronštato nuo- 
tikius. Tame raporte sovie
tų valdžia patvirtina, kad 
Kronštatas jau paimtas ir 
visi komisarai, kurie buvo 
revoliucionierių suimti, ta
po paliusuoti. Tarp suimtų
jų buvo Baltijos laivyno ko
misaras Kuzmin ir Kronš
tato sovietų pirmininkas 
Vasiljev.

Visuotinų antpuoli ant 
Kronštato bolševikai pradė
jo 16 kovo 5 valandų iš ryto, 
ir nežiūrint karštos revoliu
cionierių ugnies dasigavo 
iki tvirtovės. Penkta ir šeš
ta batarėjos ties Sisterbaku

i šiom jūrėm i Finlandijų.
Pasitraukdami iš Kronš* 

I tato, maištininkai išsprog
dino kariškus laivus "Pet
ropavlovską,” ir "Sevasto- 

; poli-”

ĮSAKO, ŽINIOS APIE RE- 
| VOLIUCIJĄ IŠPUSTOS.
j "Soviet Russia,” oficialis 
i sovietų valdžios organas 
j New Yorke, gavo iš Mask
vos telegramą, kurioj pra- 

į nešama, kad skleidžiamos 
užsieniuose žinios apie Ru
sijos revoliucijų esu perdaug 
išpustos. Maskva toj tele
gramoj prisipažįsta, kad 
Kronštato jurininkai buvo 
sukilę ir kad laivas "Pet- 
ropavlovsk” buvęs jų ranko
se, bet sako, musų sunkios 
kanuolės greitai daro šitai 
iviantiurai galų. "Jeigu iki 
šiol šitas sukilimas nebuvo 
užgniaužtas, tai tik dėlto, 
kad mes nenorėjom paskan
dinti laivų ir žmonių, kurie 
ant jo randasi,” sako Mask
va.

Maskvos telegrama sako, 
kad šitos gųsdinančios 
įios apie Rusijos žmonių 
sukilimus yra i ‘
i-.I
Rusijos taikai su Anglija ir

i

v •
Zl-

Aliantų armija pasirengus 
slopinti kiekvienų lenkų 

reakcijų.
Sulyg Versaliaus taikos 

sutarties, Silezijos klausi
mas buvo pavestas plebisci
tui išrišti. Ir pereitų nedėl- 
dieni, Verbų Nedėlioj. tas 
plebiscitas Įvyko. Gyvento
jai ėjo balsuoti, kur Silezi
jos kraštų priskirti: prie 
Vokietijos, ar»prie Lenkijos.

Ir didele balsų didžiuma 
žmonės nutarė prisidėti 
prie Vokietijos. Nors ra
šant šitų žinių dviejų aps
kričių balsai da nesuskaityt 
ti, bet iš tų žinių, kokios iki 
šiol buvo surinktos, jau aiš
kiai matyt, kad paliokai bu
vo visai sumušti. Iš 15 ap
skričių už Vokietijų paduo
ta 876,000 balsų, o už Palio- 
kiją tik 389,000 balsų.

Silezijos plotas, kuris bu
vo pavestas plebiscitui, ūži-* 
ma apie 5,000 keturkampių 
mylių ir savo gamtos tur
tais turi begales didelės ver
tės, nes tenai randasi tur
tingos kasyklos anglies, ge
ležies, cinko ir švino.

Vokietija jau iškalno pa
sakė sąjungininkams, kad 
Silezija jai yra taip svarbi, 
kad jeigu ji jos negausėtai 
negalės sustiprėti ekono
miškai ir negalės išmokėti 
jiems karės mokesčių. Len
kija taip pat šaukė, kad jos 
gerbūvis būtinai reikalauja 
Augštosios Silezijos. Vadi
nasi, Silezijos netekus Len
kija turės eiti ubagais.

Tuo tarpu Vokietijoj di
džiausias džiaugsmas. Kaip 
tik atėjo žinių, kad plebisci
tas išėjo jų naudai, susirin
kę ties valdžios rūmais Berli 
ne vokiečiai tuojaus pradėję 
giedoti "Deutschland, Deut- 
schland ueber Alles.”

Jeigu lenkai bandytų Įsi
veržti Silezijon varu ir už
grobti tą kraštų nežiūrint 
plebiscito nutarimo, tai 
aliantų kariumenė, kuri da
bar tenai daboja tvarkos, 
tuojaus paliokų reakcijų ke
tina nuslopinti.

"Jeigu jie bandytų perei
ti rubežių, tai mes tuojaus 
pasitiksim juos kulkasvai- 
džių kulipkomis,” pasakė

BANDITAS ZAMORA 
UŽMUŠTAS.

Meksikos banditas Zamo- 
ra, kuris razbaininkavo 
apie 10 metų, pereitų sųvai- 
tę tapo užmuštas susirėmi
me su kariumene. Jis btvo 
pirmutinis Vilios leitenan
tas, paskui prisidėjo prie 
Zapatos, pagalios atsimetė 
nuo jo pradėjo varyti plėši
mo darbų ant savo rankos.

SUDEGĖ ŠILKŲ SANDE
LIAI.

Šangchajaus mieste, Ky
liuose, pereitą savaitę ugnis 
sunaikino kelis didelius 
sandelius su šilkais. Nuos
toliai apskaitomi i $10,000,- 
300.

su rusais.
LENKAI GAUS 30,000,000 

RUBLIŲ AUKSO.
Abidvi pusi atsižada nuo 

agitacjos.
Po kelių mėnesių derybų, 

pereitoj pėtnyčioj Rygoje 
rusai pasirašė taikos sutarti 
su lenkais. J 12 mėnesių nuo 
sutarties pasirašymo Rusija 
apsiima išmokėti Lenkijai 
30,000,000 rublių aukso.

Sutartis susideda iš 26 
straipsnių ir visos sąlygos 
pasilieka beveik tos pačios, 
kurios buvo išdėstytos lai
kinoj sutartyje, tik sumų pi
nigų, kurią Rusija turės už-' 
mokėt, buvo sumažinta. Pir
ma lenkai reikalavo daug 
iaugiau.

Sutarti pasirašius, lenkų 
ielegacijos pirmininkas 
Dombskis pasakė prakalbų, 
išreikšdamas viltį, kad Įgy- 
jus neprigulmybę Lenkija 
galės sugyventi su Rusija 
kuo geriausia. Lenkija visa
tos atsiminsianti tų drau
giškumą, su kokiu buvo ve- 
iamos šitos taikos derybos. 
Ant galo Dombskis padėko
jo latvių valdžiai už svetin
gumą, kokio ji parodė pri
imdama taikos delegatus.

Rusų delegacijos galva 
Toffe pasisakė esųs giliai 
Įsitikinęs, kad santikiai 
tarp Rusijos ir jos kaimynų 
bus geri, nes‘Rusija pirmu
tinė pripažino mažoms tau
toms apsisprendimo teisęj 
"Sovietų Rusijos priešai 
stengėsi perstatyt ją kaipo 
agresyvę (užpuolingą) val
stybę,” jis sako, ”bet pasira
šymas po šita sutartimi pa
rodo, kad Rusija nori gy- ; 
vent ramybėje.”

įivs apie rvusijuo zunhuį ,. ~ r ------, . r—-—
sukilimus yra platinamos aliantų kariumenes vadai 
tuo tikslu, kad pakenkus &en- Lerond.
Rusijos taikai su Anglija ir
Amerika. Telegrama sako: U^OOO^ŽMONIŲ^E DAR 
'Šitos fantastiškos pasakos 
įpie revoliucijas, maištus ir

BO ITALIJOJ.
r__________ w__t________ Šiaurės Italijoj prasidėje

kovas Petrogrado ir Mask* didelė bedarbė, šiomis die 
vos gatvėse, yra grynas i nomis paleista 120,00 darbi 
prasimanymas. Kronštatas ninku nuo darbo, o apie 300 
yra atskiras atsitikimas, 000 dirba tiktai pusę laiko 
kur jurininkai sukilo. Pas- Automobilių...................... .
žaruoju laiku jurininkams dirbtuvės beveik visiškai už- 
buvo panaikinta ekstra por-Įsidarė. 
rija maisto; pasinaudoda
mi jurininkų nepasitenkini
mu, caro generolai ir fran- 
euzų šnipai pakurstė juos 
uakelti maištų; I 
kuomet 
nierių pienai tapo išparody- 
ti, jurininkai huo šitos ge
nerolų gaujos pradeda jau 
atsimesti.”

Po šituo pranešimų pasi
rašo Santeri Nuorteva,

ir audimu

ESKIMOSAI MIRŠTA 
BADU.

Anglikonų misijonierius 
bet dabar, Walton, kuris išbuvo Kana 

kontr-revoliucio- dos šiaurėje 8 metus tarpe 
eskimosų, dabar atvyko j 
Ottavvą ir sako, kad tie lau
kiniai žmonės (eskimosai) 
baigia mirti iš bado. Jis ra 
gina Kanados valdžių, kac 
ji nusiųstų jiems maisto.

Kaune areštuotas 
pašto valdininkas.

SIŪLĖ 35,000 AUKSINŲ 
KYŠI, KAD JĮ PALEISTŲ. 
Pas jį rado pavogtų daug pi
nigų ir laiškų iš Amerikos.
"Lietuvos’’ 3 kovo nume

ryje randam šitokių žinių iš 
Kauno:

Pas pašto valdininkų Jur- 
ų Merkšaitį, gyvenantį Lai
svės Alėjoj po Nr. 36, buvo 
jadaryta krata ir kratant 
juvo rasta šių pinigų: 1,437 
Amerikos doleriais, 89,810 
zokiškų auksinų, 1,000 len- 
ciškų markių ir 11,200 caro 
/aidžios rublių. Be to da at
kasta 3 registruoti laiškai iš 
Amerikos svetimais var-! 
iais* Kiek žinoma iš pirmesnių

Valdininkas Merkšaitis; žinių, apie Matevvanų buvo 
vuvo areštuotas. Norėda- užmušti keli kapitalistų nu- 
nas išsisukti, jis siūlė areš-j samdyti šnipai, ir dėl tos 
avusiems jį valdininkams užmušėjystės -buvo areštuo- 
15,000 auksinų kyšį, kad jį ta daug streikuojančių an- 
>aleistų, bet matydamas, gliakasių. Taigi reikia spė- 
cad tas nieko negelbės, ve- ti, jog čia kalbama apie is
lamas į kriminalį skyrių jis į teisinimų • tų angliakasių, 
lorėjo pabėgti. Jam sulai-j Užtai plutokratų spauda ir 
cyti valdininkai griebėsi neduoda platesnių paaiški- 
jinklo ir Merkšaitis tapo nimų.
•užeistas į dešinę ranką. -----------

Oabar jis randasi ligoninėj į JAPONŲ KONSP1RACI- 
M> sargybos priežiūra. jos SIBIRE.

Tai., .v®’. k°del taip daug, §jomis dienomis Kynų so- 
įmenkiecių laiškų ir pinigų stinėj Pekine buvo suimta 
irapuola. Lietuv os pasti- j į j reakcinių rusų oficierių, 
linkai juos vagia. į :r kar+u su ia;s naimta dauc

ANGLIAKASIAI LAIMĖ
JO BYLĄ.

Kapitalistų spauda trum
pai pranešė, kad West Vir
ginijoj prisaikintujų suolas 
išteisino 16 žmonių, kurie 
buvo kaltinami Matewano 
užmušėjvstėje.

j ir kartu su jais paimta daug 
dokumentų, iš kurių paaiš
kėjo, kad dabartiniai Sibiro 
kontrevoliucionierių vadai 
gen. Semionovas ir tūlas

INDIJONAI SUKILO 
PRIEŠ BOLIVIJOS 

VALDŽIĄ.
Pietų Amerikoje priešpjngern- Sternberg veikia 

Bolivijos respublikos vai-Į su Japonijos žinia ir pagal- 
lžių sukilo indijonai. Jų va- ba. Jų tikslas esųs nuversti 
ias apsiskelbė iridi jonų ra- Sibire sovietų valdžių ir is- 
šės prezidentu ir sudaręs teigti tenai savo kontrolę, 
kariumene buvo jau keliose Kynų valdžia ketina ir dau- 
rietose su valdžios spėkomis giau suokalbininkų arestuo- 
susirėmęs. |ti.

i 3 POLICMANAI AREš- 
Į TUOTI Už PLĖŠIMĄ.

Bayonne’s mieste, New 
Jersey valstijoj, užpereitos 

isubatos rylų buvo apipleš- 
' tas tūlo Stachovskio saliu- 
! nas. Anksti rytą šeši vyrai 

inėjo saliunan ir pareikala
vo degtinės. Saliuninkas at
sakė, kad jis degtinės netu
ri ir pasišaukė savo sūnų 
nuo viršaus. Tuo tarpu vie
nas nepažįstamųjų pasisakė 
esųs "blaivybės agentas,” o 
kitas prikišo Stachovskiui 
prie pilvo revolverį ir parei
kalavo $25. Kada nuo vir
šaus nulipo Stachovskio sū
nūs, tas irgi tuojaus buvo 
užpultas ir sumuštas. Plė
šikai paskui išrubavojo sa- 
liuninko kasų ir sunkiai jį 
sužeidę leidosi bėgti. Bet 
laike to užpuolimo saliunin- 
ko mergaitė buvo išbėgus 
laukan ir plėšikams nejau
čiant pašaukė policija, kuri 
pribuvus da užtiko du ban
ditu saliune, o vėliaus suga
vo ir tuos, kurie buvo jau 
pabėgę. Tr pasirodė, kad iš 
šešių suimtų plėšikų trjs 
buvo policmanai iš Jersey 
City policijos. Jie vadina
si :~ Gearllof, Sinnot ir Col- 
non.

Apie tai praneša "Bayon- 
ne Times,” kurį mums pri
siuntė vienas "Keleivio” 
skatytojas.

393 SALIUNAI ANT TRI
JŲ GATVIŲ.

Draugija su saliunais ko
voti iš New Yorko praneša, 
kad iš 560 saliunų ant First, 
Second ir Third avė. tenai 
393 stovi atdaromis durimis 
ir parduoda degtinę visai 
nesislėpdami. Tai tik ant 
trijų gatvių tiek karčiamų. 
O kiek jų bus visam New 
Yorke!

30 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
AUDROJE.

Per Louisianos valstiją 
pereitų savaitę perėjo dide
lė viesulą, kurioj 3 žmonės 
buvo užmušti ir 30 sužeista, 
o turto sunaikinta už kokį 
$1,000,000.

ANGLAI UŽMUŠĖ 6 
AIRIUS.

Tarp Carick’o ir Baling- 
more’s (Airijoj) būrys re
voliucionierių pastojo Ang
lijos kazokams kelių ir pra
dėjo j juos šaudyt. Kazokai 
ėmė šaudyt'atgal ir užmušė 
6 airius.

Geltonoj Upėj, Georgijos 
valstijoj, atrasta trjs juod- 
veidžių lavonai retežiais su
rakinti. Kų tas reiškia, ne
žinia.

Anglija pasiūlė airiams 
taikų. Airių vadas De Vale
rą atsakė, kad Airija tai
kysis, bet pirma Anglija tu
ri pripažinti Airijos nepri- 
gulmybę. •

Maniloj atleista 1,100 ju
rininkų nuo Amerikos pre
kybos laivyno.



1
>y

KELETVI9

0 APŽVALGA i
Liet. Ūkininkas" daro iš i jAtuvnc minictArin derybas apie rubežius, tai

išvedimą, kad Bulota14*1 HHnlMCrių reikia. kad lenkai atsitrauk- Įto
esąs Rusijos patriotas.

RUSIJOJ NERAMU.
Kuo pasibaigs dabartinis 

sukilimas Rusijoj, šiandien 
da peranksti pranašauti. 
Žinios, kurios ateina iš Ru
jos aplinkiniais keliais, lan
kiai prieštarauja viena ki
tai. Vieną dieną skelbiama, 
kad Petrogradą, valdą jau 
revoliucionieriai, antrą die
ną sakoma, kad Petrogra
das dar komunistų rankose. 
Taip pat yra ir su Krasnaja 
Gorka: syki ji prisideda 
prie Kronštato, kitą syki ji 
vėl šaudo i Kronštatą. Ne
aišku net kas Kronštato su
kilimui vadovauja. Kelios 
dienos atgal Maskva paskel
bė, kad maištininkų vadas 
esąs gen. Kozlovskis. Da- 
bargi 10-tas bolševikų kon
gresas Maskvoje išleido i 
Rusijos darbininkus atsi
šaukimą, sakydamas, kad 
"Kronštato sukilimo vadas 
yra Tiurkin. buvęs caro 
slaptas policistas." O Hel- 
ringforso žiniomis, Kronš
tato revoliucionierių lei
džiamas organas "Izviesti- 
ja" paskelbęs, jog revoliu
cijai vadovaująs tūlas Pet - 
ričenko.

Iš tokių žinių sunku apie 
tikrąjį dalykų stovi nuvok
ti. Tik vienas dalykas yra 
aiškus — Rusijoj neramu!

Šitą faktą patvirtina jau 
ir patys komunistai, kurie 
iki šiol vis sakė, kad Rusijoj 
viskas "tvarkoj." Susirin
kęs dabar Maskvoje 10-tas 
komunistų kongresas savo 
atsišaukime i Petragrado 
darbininkus sako:

"Darbininku klesos neprie
teliai bando užkurti ugnį nau

jos naminės karės ir organi
zuodami sukilimus, streikus ir 
ardydami geležinkelius sten
giasi Įtraukti mus Į begalines 
nelaimes, sutrukdyti pristaty

mą kuro, maisto ir žalios me
džiagos fabrikams... Kronšta
to sukilimo vadas yra Tiurkin. 
buvęs caro slaptas policistas.”

Bet Kronštato jurininkai 
savo rezoliucijoj praneša, 
kad komunistų agitatoriai 
tyčia painioja i dabartim 
sukilimą buvusio caro gene
rolus ir šnipus, idant ap- 
šmeižus revoliucionierius ir 
sudarius Rusijos darbinin
kuose tokią nuomonę, jog 
šitas judėjimas yra ne iš 
žmonių kilęs, bet caro bernų 
ir užsieno kapitalistų suor
ganizuotas.

Kad šitam judėjimui pri
taria Kerenskis, Miliuko- 
vas ir da dešinesni gaivalai, 
tai visai naturalis dalykas: 
bet tas da nereiškia, kad jie 
butų to judėjimo inžinie
riais.

Rusų Informacijų Biuras 
New Yorke gavo dabar iš 
Petrogrado žinių, kurios sa
ko, kad sukilimas prasidėjo 
nuo streiko. Buvę taip:

"Vasario 24 d. ant Visiljevo 
salos sustreikavo Lafermos 

papirosų fabriko darbininkai. 
Kitų fabrikų darbininkai taip 
gi metė darbą. Suvienytomis 
spėkomis darbininkai užėmė 
visą salą ir atmušė komunistų 
užpuolimą. Tuomet raudo
niems kadetams Įsakyta nuslo
pinti sukilimą, ir Vasiljevo sa
la tapo apsupta.

"Anksti 25 vasario rytą Pe
trograde pasklydo gandas, kad 
iš Kronštato atplaukė su suki
lusiais jurininkais vienas lai
vas. Ir neilgai trukus ]>o mies
tą pasipylė jurininkai, liuosai 
agituodami prieš komunistų 
valdžią ir reikalaudami Stei
giamojo Seimo. Pasklydus ži
nioms, kad iš Kronštato ateina 
pagalba, tą pačią dieną visa 
Petrogradą apėmė streikas. 
Tuomet Įvyko tarp darbininkų 
ir raudonųjų kadetų pirmuti
nis ginkluotas susirėmimas, 
per kurĮ iš abiejų pusių buvo 
užmušta nemaža žmonių.

KLERIKAUšKAI - ŽY
DIŠKA MISIJA.

Lietuvos Informacijų Biu-j 
ras praneša, kad kunigas! 
Purickis. Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris, pasky
ręs B. Mastauską (Mostov. 
ski) Lietuvos Misijos Ame
rikoje nariu.

Kitais misijos nariais bu
sią Čarneckis, taip pat kle- 

. ir žydas Rozenbau- 
mas. Taigi naujoj Lietuvos 
misijoj Amerikoje bus du

Lietuvos mokykla ir kunigai.tas sutiko vesti derybas saitų už tos linijos.
Žinoma, gyvenant Ameri- 

| koje, kaip kam pasirodo, jog 
Želigovskį reikia dabar iš
mušti ir gana. Bet reikia at
siminti, jog lietuvių kariu- 
menė bent skaičiumi apie 
dešimtį kartų mažesnė, ne- 

Igu lenkų. Jeigu lietuviai ir 
[neabejoja, jog toj nelygioj 
kovoj jie laimėtų, kaip lai
mėjo ties Širvintais, Gied
raičiais ir Vieviu, lai visgi 
tokia kova atneštų daug 
nuostolių visoms musų jau
noms pajiegoms, o jos yra 
juk taip brangios! Todėl ir 
vedamos derybos, statomi 
Įvairus reikalavimai, kurie 
Ilgainiui ir pačių Lietuvos 
Rytų žmonių, kaipo darųmi 
ių naudon, bus jų paremti ir 
šiandien jau yra remiami. 
Želigovskio pienas sušaukti 
Vilniuje savo seimą nusmu
ko, nes netik lietuviai, žy- 
iai, baltarusiai ir vokiečiai 
yra išsitarę prieš toki seimą 
ir buvo atsisakę jame daly
vauti, bet ir tie, kurie dėjo
si už lenkus, nustojo karš
čio prie to seimo. Buvusieji 
Želigovskio valdžios šulai, 
taip W. Abramavičius, jau 
itsisakė joj dalyvauti. Dar- 
įinkų organizacijos taipgi 
veda pasitarimus. Dalykai 
jradeda aiškėti gal ir Vilni
jos kaimiečiui, jog po len
kais laimės nebus. Todėl ap
simoka papolitikauti ir atei
tyje Lietuvos valdžiai gali 
Puti paskaityta didžiu nuo
pelnu, kad ji mokėjo išlaiky
ti ilgesni laiką savo gyvą 
pajiegą, būtent Lietuvos ka- 
iumenę.

Liet. Inform. Biuras.

lenkais Brekselyje.
Lietuvos mokykla yra dar, riamos sužeistiems karei- 

jaunutė apšvietos skleidėja, j viams. 
Jinai, tartum jaunas mede
lis, tiktai pradeda prasi
mušti pro uolas, pro bega
les sunkenybių, kokių šian
dien Lietuvoj nestokuoja.

Gal tik todėl Lietuvos ku
nigai visu smarkumu puola 
mokyklą ir stengias palen
kti ją savo pusėn. Jie mato 
stambių progų ir. supranta
ma, nenori pražiopsoti jų.

O ve kunigams Lietuvos 
mokykla yra dideliu fakto
riumi jų tikslų atsiekimo 
užsimojime. Jie mato mo
kykloj savo rūmo stipriausi 
pamatą.

Nuo mokyklos pakraipos 
priklauso ir naujosios kar
tos pakraipa. Naujoji kar
ia, su labai mažais išėmi
mais, eina tuo keliu, kokiu 
ji pripranta eiti mokyklos 
dienose.

Istorija parodo, kad daž
niausiai žmogus yra tokiu, 
kokiu mokykla padaro ji. 
Tiesa, yra nemaža iškrypi
mų. Tik nereikia užmiršti, 
jogei gana didelis nuošim
tis paseka mokyklos idėjas. 
Ar tad neužsimoka mokyk
lų vedėjams pratinti moki
nius prie savų kelių? Kur 
čia tau ne! Juk kad ir 
pralaimėsi kiek, tai visgi ir 
laimėsi kartais gana daug. 
Atsiras tokių mokinių, ku
rie bus akliausiais mokyk
los idėjų pasekėjais.

O tai labai gerai žino Lie
tuvos kunigai, kurie šian
dien bando viską pasigrob
ti. Jie žino, jog jų karjerai 
sustiprinti mokykla yra y- 
tin turtingu . padaru. Nudi
lusių jų idėjų palaikymui 
mokykla daugiausiai gali 
padėti.

Ir jie šiandie išsijuosę dir
ba, kad tik mokyklą užpona- 
vojus, kad tik mokinius-mo- 
kines pasukus savo pusėn.

Jie griebiasi net ir labai 
nešvarių Įmonių, o vis tik 
todėl, kad ant savo pasta
čius. štai seka vienos gim
nazistės laiškas, kuris aiš
kiai nušviečia kunigų bega
liai besiskverbi mą i Lietu
vos mokyklas ir norėjimą 
jas užvaldyti.

"Musų gimnazijoj, žino
ma, užtenkamai mokinių, 
tik nevienokių* pažiūrų, bū
tent: aušrininkai ir ateiti
ninkai, kurie griežtai ski
riasi vieni nuo kitų. Žino
ma, aušrininkams kol kas 
tai yra labai sunku gyvuoti, 
nes taip sakoma, tai "bedie
viai".

Pamatysi, išaukia tiky
bos pamokoms atsakyti, tai 
nors ir geriausiai atsakysi, 
tai vis bus 3, o tikinčiojo 
vaikams, tai nors ir blo
giausiai atsakytų, tai vis 
bus 4 ar 5; jokių patėmiji- 
raų jiems nedaro.

"Žinoma, pas juos mažai 
ir yra tų "savanorių”, be
veik visi "mobilizuoti", ir 
tokie, kurie dar savu protu 
nebemoka gyventi. Kur ko
kiems mažiems vaikams tai 
ir sako: 'Aš jums nupirk- i 
siu saldainių arba koki ar
kliuką, tiktai prisirašykite 
prie musų partijos’. Na, o i 
kągi; tie ir mano, kad čia 

I gal ir labai gerai butų pri
sirašius. Taip ir prisivilio
ja. Juokingai tie kunigė
liai daro!

"Pas juos nėra nei jokio 
lavinimosi, nes vien tik apie 
Dievą ir tekalbama susirin
kimuose. O pas aušrinin- 

risiškai nedalyvavau ir to-kus. tai, žinoma, yra geres- 
iel, ten nebūdamas, negalė-ni veikėjai, ir daugiau liuo- 
jau nei prakalbą sakyti. Yra 'svbės: nori tikėk tam Die
tai grynas "Laisvės” išmis- vui, nori netikėk,— tai tavo 
las, kaip lygiai ir visi kiti reikalas, 
jos pliauškimai ant sau ne-' "Syki aušrininkai .norėjo 
patinkamų ypatų. surengti vakarą, ir žinoma,

Patariu žmonėms šalintis labdarių draugijos namuo- 
nuo begėdiškų melagių liz- se, tai klebonas vyte išvijo; 
do. . . nes bijo, kad perkūnas nes-,

Kaz. Liutkus. pirtų... Ir Įplaukos buvo ski- neužilgo turėsim kitą karę.

I
"Išpradžios kunigėlis mo

kinių tėvus pas save šaukė 
ir labai barė, kodėl leidžia 
prisirašyti prie 'bedievių*. 
Net ir man teko nuėjus ne
mažai pasirieti. Bet kas iš 
to? Kaip jie sau gyvuoja, 
tai ir gyvuoja.

"Net ir mokytojus tie ku
nigėliai liečia. Syki 'Lais
vės’ laikraštyj buvo labai 
šmeižiami Biržų gimnazijos 
mokytojai. Žinoma, už to
kį jų darbą pasiekta net ir 
teismo, ir galų gale kunigė
lis gavo 500 rublių užsimo
kėti ir da šaltąją pamalė. 
Tai tik viena laimė, kad 
Biržuose daugiau aušrinin
kų, tai liuosiaus galima gy
vuoti."

Tai ištiesų Lietuvos kuni
gai dirba. Jie toli gražu 
pereina net ir Amerikos jė
zuitus. Tiktai klausykite: 
" 'bedievių' vaikams duoda 
mažus laipsnius, o savųjų 
kad ir nieko nežino, visgi 
duoda didelius”. Kas lankė 
ar lanko mokyklą, tai žino, 
kaip yra biauri tokia mo
kytojų politika! Kaip ji 
erzina mokinius!

Šitos gimnazistės laiškas 
parodo, kad ten—"laisvoj" 
Lietuvoj— yra daug aršiau, 
negu šičia. Man pačiam te
ko studijuoti augštėsnius 
mokslus jėzuitų vadovauja
mame universitete, ir 
visgi niekados nepastebė
jau. kad mokiniai butų varu 
verčiami lankyti religijos 
klases, o jau apie toki laips
nių skirstymą, tai nei kalbos 
nėra. Filosofijos klasėj, kur 
profesorius (jėzuitas) mane 
gerai žinojo kaipo "bedie
vį’’, visados labai gražiai 
apsiėjo su manim ir gale 
meto davė man gana augsią 
iaipsnį; kadangi kitas mo
kinys, kuris buvo begalo 
aklas katalikas ir dažnai. 
eidavo koplyčion pasimelsti, 
negavo net nei pareinamojo 
laipsnio— tai "condition”. 
’vlatoma, kad Amerikos ku
nigai yra kur tai kas žmo
niškesni ir teisingesni. Mo
kyklose čia jie anaiptol to
kių biaurių politikų nevari- 
nėja. Su mokiniais apsieina 
kaipo džentelmonai ir laips
nius duoda pagal mokinių 
gabumus, o ne pagal jų Įsi
tikinimus.

Lietuvos valdžia, kuri lei
džia kunigams savo ilgas 
nosis kišti į mokyklos rei
kalus, nėra verta užgyrimo. 
Amerikos lietuviai laisva
maniai, kurie šiandien re
mia Lietuvos valdžią, turė
tų atydžiai pažvelgti į šito
kius dalykus ir į Lietuvos 
valdžią žiūrėti taip, kaip ji 
yra užsitarnavus. O ji yra 
begalo apsileidus ir atsida
vus kunigų globai—globai, 
kuri tik gėdą daro Lietuvai!

Kunigus, kurie nepaiso 
teisybės ir paprasčiausių 
padorybės dėsnių,— pas
kirstymo laipsnių pagal mo
kiųjų gabumus,— reikia vy- 
ti iš Lietuvos mokyklos kuo- 
greičiausiai. Jau užtenka 
tų biaurumų, ką jie priga
mina klebonijose ir savo pa
rapijose. Abelnai,— į mo
kyklą jie neprivalo būti lei
džiami. s -į

Al. Margeris.
P. S. Biržų gimnazijos mo
kinės, kuri parašė man šitą 
laišką, vardo ir pavardės 
nededu, nes nenoriu, kad 
jai reiktų už tai nesmagu
mu turėti.

”Vasario 26 ir 27 susirėmi- Į 
mų daugiau jau nebuvo. Bet; 
padėtis buvo vis dar labai 
Įtempta. Gatvėse buvo didžiau- 
sis judėjimas. Minioje buvo 
matyt vėliukų su parašais: 
’Šąli n sovietu autokratija.” 

"Gatvėse buvo daug mitin-. 
gų, kuriuose kalbėtojai ragi- j 
no darbininkus nuversti ko
munistu valdžią ir paliuosuoti pjkalas 
apsuptus savo draugus ant 
Vasiljevo salos. Raudonarmie
čiai tuos mitingus i— 
krikdė. Anie vakarą ant sieną ; 
pasirodė atsišaukimai ’Į pro-• 
letariata.’ kuriuose raudonųjų'tQ Įtikus
kadetų komitetas grasino, pra
dėsiąs į susirinkimus šaudyt 
jeigu žmonės nesiliaus mitin
gų laikę.

"Vasario i
grado gatvėse užvirė pirmuti- j )-os klerikalų, nes Mastaus- 

kas esąs "Amerikos lietu
vių katalikų ištikimas žmo
gus ir jie ji labai remia." Ir 
toliaus jis priduria: .

"Jo paskyrimu kaip tik no
rėjau šiek tiek nuramint Ame
rikos lietuvius - katalikus, ku
rie kažin kodėl musų misijos 
sąstatą labai nepatenkinti.’’

Taigi Lietuvos užsienio 
ministeris viešai prisipažįs
ta, kad jisai pataikauja kle- 
i ikalams, visai nepaisyda
mas, kaip i tai žiūrės kitos 
srovės.

Ponas Purickis turbut 
mano, kad Amerikoje kleri
kalai yra taip pat stiprus ir 
Įtekmingi, kaip atsilikusioj 
nuo progreso Lietuvoj. Bet 
jeigu jis taip mano, tai jis 
labai klysta. Klerikalas, 
ypač katalikų klerikalas, 
Amerikoje turi labai prastą 
vardą. Katalikus čia atsto
vauja daugiausia airiai, ku
riuos visur pašiepia ir "ža
liais" vadina. Pagalios rei
kia žinoti, kad Amerikoje 
bažnyčia yra atskirta nuo 
valstybės ir kunigai čia sa
vo nosies i politiką nekiša 
taip kaip Lietuvoje. Todėl 
Lietuvos valdžia, pavesda
ma savo valstybės reikalus 
Amerikoje kunigų partijos 
politikieriams, ‘ ypač taip 
susikompromitavusiems po
litikieriams, kaip Mostov- 
skis, daro didžiausią klaidą.

nuolatos Į klerikalai ir vienas žydas.
Lietuvos valdžia pakeitė 

savo misiją Amerikoje del- 
klerikalams, 

nes kitokio reikalo ją keisti 
nebuvo. Ir kun. Purickis, 
skirdamas Mastauską misi-

Jos nariu, aiškiai pasako,
-‘■-8 Petro- į kad jis daro tai dėl Ameri-

nis tikras mušis. Iki vidurnak-1 
čio buvo užmušta apie 150 re-I 
voliucionierių. Raudonieji ka- ■ 
dėtai ir latvių šauliai žudė vi- į 
sus. kuriuos tik suėmė su gin
klais.”

Kad Rusijos darbininkais 
nėra patenkinti komunistų 
diktatūra ir kas sykis vis 
daugiau jų valdžiai prieši
nasi, tai parodo ir pačių bol
ševikų laikraščiai. Jų oficia- 
iis organas "Pravda’’ 8 va
sario numeryje paduoda ra
portą apie buvusią andai 
metalo darbininkų konfe
renciją Maskvoje. Tai bu
vusi pirmutinė trijų metų 
laikotarpyje darbininkų 
konferencija, kurioj buvo 
leista dalyvauti ir kalbėti 
nekomunistams. Ir štai ka 
apie šitą suvažiavimą sako 
"Pravda:”

"Darbininkų nusistatymas 
buvo aiškiai priešingas (val
džiai). Kalbėtojų kiaušy tąsi 
ramiai tiktai tų, kurie nurodi
nėjo sovietų systemai netoli
mą galą. Menševikų ir sociali
stų- revoliucionierių kalbėto
jai ypatingai kaltino sovietu 
valdžią dėl dabartinės maiste ; 
ir transportacijos suirutės.”
Darbininkų apsivylimas ■ 

"komunizmu" labai aiškia: ■ 
suprantamas. ^Kuomet ko-į 
munistai ėmė valdžią Į savo 
rankas, jie žadėjo savo šali 
ninkams aukso kalnų. Ka
pitalas turėjo būt nuverstas 
Į skradžias, o proletariatui 
turėjo pražydėti brolybės ir 
laimės gadynė. Pirmos ge
gužės kalboj Leninas prana
šavo Rusijai "laisvų žmonių i 
laisvą komuną.*’

Bet pradėjus tykinti ko-į 
munizmą gyveniman, pasi
rodė visai kas kita. Vietoj 
laisvės darbininkai susilau
kė priespaudos, o vietoj 
gerbūvio — skurdą! Visi 
ne komunistų laikraščiai li
kos uždaryti, žodžio laisvė 
panaikinta ir net balsavimo 
teisė atimta tiems, kurie ne
pritaria komunistams. Vie-j 
toj "laisvos komunos," Mas- j 
kvos ukazais po valiai įves-; 
ta priverstinas, darbas, ko 
nebuvo nei prie caro val
džios. O jei kas drįsta tam 
pasipriešinti, tas yra "kontr
revoliucionierius” ir gali 
būt sušaudytas.

Ar galima tad stebėtis, I

BIRŽIŠKA PATARIA MO
KINTIS LENKŲ KALBOS.

Anot "Lietuvos Ūkinin
ko," M. Biržiška esąs lenkų 
šalininkas. Jis parašęs Į 
švietimo ministerijos leidžia 
mą "švietimo Darbą” strai-

[psni, patardamas Įvesti mo
kyklose lenkų kalbą, nes be 

i lenkų kalbos negalima esą 
[tiksliai pažinti nei Lietuvos 
istorijos, nei lietuvių litera- 

[ turos. ir net pačios lietuvių 
kalbos. 1

"Liet, Ūkininkas” šitokį 
pasiūlymą pajuokia.

Pereitą sąvaitę iš Angli
jos valdžios pasitraukė Bo- 
nar Law, delko gali suirti 
visa ta mašinerija, kurią 
Lloyd George taip ilgai pa
laikė. Šiaip gi didelių per
mainų pasaulyje nebuvo:

kad prieš toki despotizmą •' anglai smaugia Airiją, fran- 
žmonės pradėjo kilti. “ | euzai skerdžia turkus, rusai 

P. S. Šitas straipsnis buvo i piaunasi tarp savęs, o Vil
iau parašytas, kaip atėjo ži
lių, kad Kronštato sukili
mas jau nuslopintas, ir kad 
Leninas nutaręs jau 
tis su menševikais ir daryti 
koalicijos valdžią.

mus kaip buvo lenkų ranko
se, taip ir tebėra.

taikv

BULOTA SU RUSAIS.
"Lietuvos Ūkininkas” sa

ko. kad A. Bulotą esąs nege
ras Lietuvos pilietis, nes 
kuomet Kaune buvo andai 
enkų išdavikų byla, tai jis 
buvęs jų gynėjas, o dabar 
vėl nuvažiavęs Paryžiun ir 
rusų konferencijoj tenai 
Kilsavęs už "Nedalinamaią 7~x • • ••Rusiją.

Prezidentas Hardingas 
liepė generaliam prokuro
rui Dougherty peržiūrėti 
Dėbso reikalą, ir gali būt, 
kad tas užsitarnavęs darbi
ninkų vadas bus paleistas iš 
kalėjimo. Debsas nėra papil
dęs jokio prasižengimo. 
VVilsono valdžia nuteisė ii 
ant 10 metų kalėjimo dėlto, 
kad jis buvo kitokios nuo
monės apie karę, negu Eli
sonas.

— %

Kovo 12 dieną gautas yra 
! toksai 
' mas:

"Kovo 9 ministerių kabi
netas nutarė priimti propo-! 
ziciją tiesioginių derybų 
Bruksely (Brukselvje) ir 
dėl laikinosios padėties, su
daromos laukiant Brukselio 
derybų rezultatų, vyriau
sybė padarys savo pastebė
jimus. Klaipėdos krašto ne
priklausomų socialistų kon
ferencija nusprendė, kad 
Augščiausioji Taryba grei
čiau išspręstų Klaipėdos li
kimą, priskiriant Lietuvai."

Iš priežasties šių derybų 
kai-kurie Amerikos laikraš
čiai jau padarė griežtų savo 
išvadų. Tečiaus visas klau
simas yra gana painus ir 
daryti kokių nors skubotų 
išvadų butų rizika.

Prie progos galima pri
minti naują politikos Įvykį: 
Kovo 9 dieną Baltgudija ap
siskelbė nepriklausoma res
publika su savo sostine Vi
tebske arba Minske. Mėnesi
nis žurnalas "Current His- 
lory” paduoda žinių, jog 
Lietuvos valdžia dar prieš 
kelis mėnesius buk buvusi 
-u baltgudžiais susitarusi 
toj prasmėj, jog baltgudžiai 
pripažįsta Lietuvos rube
žius, kurie buvo su Rusija 
nustatyti, ir buk yra prisi
žadėję patarti Vilniaus aps
krities žmonėms balsuoti už 
Lietuvą, jeigu butų daro
mas plebiscitas.

Delei tos priežasties len
kams nebuvę kitos išeities, 
kaip nuo plebiscito atsisa
kyti. Visas lenkų apimtas 
koridorius tarp Lietuvos ir 
Rusijos yra juk grynai balt- 
gūdžių kraštas ir todėl len
kams reikėtų iš to karido- 
riaus kraustytis. Nežinia, 
kiek stipri bus pati Baltgu
dija, bet pasirodymas šios 
naujos respublikos ant aikš
tės sudaro visai naują padė
ti, kuri gali pakeisti ir visus 
dedamus pienus ant tiesio
ginių derybų lietuvių ir 
enkų. kurios tik už mėne
sio žadama daryti Belgijos 
sostinėje Brukselvje.

"Eltos” kablegra-

<

|

ŽARIJOS.
Veesaukee, Wis„ valdžia 

jardavė kalėjimą ūkininkui 
iel malki) už $30, ir daugiau 
jo nebereikėsią, nes ten visi 
žmonės esą geri.

Ei. komunistai, ar ne ko
munizmas ten Įvyko?

Brooklvne, "Laisvės” apv- 
inkėj, socialistai išrinko sa
vo atstovą Jeggeri Į valsti
jos legislaturą.

Na, o kiek "Laisvės" ko
munistų išrinkta? I

X

LIETUVOS VYRIAUSY- 
BĖS REIKALAVIMAI.
Paskutiniame "Eltos' 

pranešime buvo pasakyta, 
jog ministerių kabinetas 
Kovo 9 dieną yra nutaręs 
priimti tiesioginių derybų 
Bruksely propoziciją, bet 
("Eltos" pranešime nevy
kusiai buvo pasakyta "ir") 
delei laikinosios padėties 
sudaromos laukiant Bruk 
selio 
bė 
savo 
bar nauju kablegramu "El
ta" praneša apie tuos musų 
vyriausybės reikalavimus. 
Kablegramas 14 kovo yra 
tokio turinio:

"Lietuvių vyriausybė rei
kalauja, kad lenkai griežtai 
išpildytų spalių 7 dienos Su
valkų sutarti — nepereiti 
Bastūnų- Molodečnos liniją. 
Sutinka duoti maisto Vil
niaus sričiai, bet reikalauja 
lietuvių kontrolės prie išda
linimo. Prašo užginti len
kams rekvizicijas, kad šelpi
mas lietuviu nebūtų iliuzo
riškų. — "Elta."

Kaip žinoma iš Suvalkų 
sutarties teksto, lenkai buvo 
sutikę ant laikinosios de
markacijos linijos, kuri ėjo 
nuo Varėnos stoties iki Bas
tūnų, o paskui buvo norima 
ją pratęsti ir iki Molodeč- 
nos. Lenkai pasižadėjo neiti 
toliau tos linijos j Lietuvą 
iki visi ginčai delei rubežių 
nebus galutinai išspręsti. 
Bet laužydami šią sutartį, 
lenkai leido Želigovskiui pe
reiti ta liniją ir užimti Lie
tuvos sostinę Vilnių. Taigi, 
jeigu norima toliaus vesti

vyriausy 
padaryt

derybų,
pasižadėjo

pastebėjimų. *Da-
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Paklauskite komunistų, 
;<ą reiškia raidės R.S.F.S.R. 
Aš beeinu visą verdingę, 
.<ad nei jie, nei jų "Laisvė" 
tepasakys, nes tai priešinga 
komunizmo "principams."

A. Petriką — aristokra
tas. Jes, ir K. Steponavičius 
jau biznierius.

O, tu šventas ir neperžen
giamas komunizmo rube- 
žiau!

L. Pruseika duos komu- 
įistams saktį — rezignuos 
iš komunistų. Ar jus žinote 
tos *sudnos dienos” datą? 
Ji netoli.

Nuo karės pradžios Vite 
tių valdo jau devinta val
džia!

Tai bent civilizacija. 
Šiaučius.

Melagiai!
"Laisvės" Nr. 52 vietinėse 

žiniose yra paskelbta, kad 
iš esu laikęs "nesuomonių” 
prakalbą "Vienybės” vaka
rėly. "Laisvė," norėdama 
nane šmeižti, per akis begė
diškai savo skaitytojams 
Meluoja!

Šiuomi pranešu, jogei ta
me "Vienybės" vakarėly aš

??■

• «

Anglija, Japonija ir Ame
rika pataria viena kitai ne
statyti daugiau kariškų lai
vų, bet tuo pačiu laiku kiek
viena skubinasi savo laivy
nus didint. Pamatysit, kad
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
ras laisvamanis, išpažįstan
tis laisvamany bos idėją, bu
tų taj)ęs žmogžudžiu.

Ant kiek man yra žinoma, 
laisvamaniams primetamas 
žmogžudis Kačerauskas ne
priklausė prie jokių laisva
manių. Jis buvo tikėjime iš
auklėtas ir šiandien pri
klauso ne prie laisvamanių, 
bet prie tikinčiųjų.

Toliau tasai pats "Dar
ko” korespondentas kalba 
apie kokį tai laisvamanių 
kliubą, kuris buk tai įkišęs 
uodegą bėdon už pardavinė
jimą svaigalų ir buvęs nu
baustas 50 dol.

Turiu pasakyti, jogei čia 
jokio laisvamanių kliubo 
nėra. Yra tiktai Neprigul- 
mingas Pašalpos ir Apšvie
tos Ukėsų Kliubas, kuris 
buvo patrauktas teisman, 
bet liko atrastas nekaltu ir

- jokios bausmės nėra mokė-
- - - s jęs. Prie minėto kliubo pri-

... 7 klauso lietuviai Amerikos
piliečiai ir norintieji tapti 

lb ClV16Jil' • p « • nrifrnli ir

• PHiLADELPHIA, PA.
Laisvės Kliubo Jaunimo 

Koncertas.
Nedėlioj, 6 d. kovo, Lais

vės Kliubo jaunimas suren
gė labai puikų koncertą dy
kai. Publikos buvo prisi 
grudusi pilnutėlė Lietuvių 
Svetainė ant Moyamensing 
Avė. Niekas nesitikėjo, kad 
uždyką galima butų sureng 
ti tokiu plačiu programų 
koncertą.

Koncerte geriusiai atsi
žymėjo J. Jurčikonio .puiki 
mokinių smuikų orkestrą 
bene iš 15 ypatų; rusų bala
laikų orkestrą ir p-lė Kan- 
lor, šokėja, neseniai atva
žiavusi iš Rusijos. Taipgi 
puikiai sugriežė Jonas Sut- 
kaitis kornet solo ir sopra
nas saxophone solo, Daug
aila gabiai vaido savo pui
kią armoniką ir sugriežė 
maršą ir valcą. 3 vaikinai iš 
Lu-Lu-Jazz Band irgi nie
ko sau sugriežė, tik biski 
per ilgai griežė. 7 
atveju Laisvės kliubo vyrų 
choras po vadovyste J. Žiū
rono sudainavo keliatą ma
lonių dainelių. Chore ]>er- 
mažai balsų. Kadangi čia 
tik vos vienas vyrų choras 
randasi, tai reiktų didesnį 
vyrų chorą suorganizuoti. 
Ypač Kliūtie yra tiek daug 
jaunimo, galėtų sutverti prastos: 
chorą iš kokių 50 ypatų. Mas. Aną dieną, eidamas 
Dabar tik į kazvres įsis- gatve, patikžRi ant kampo 
kverbę, o iš to naudos jokios 
nėra nei jiems, nei kitiems.

Vidury koncerto kalbėjo 
Pranaitis. Koncertas buvęs 
surengtas padėkavojimui L 
Kliubui už savo jaunimo 
lavinimą ir publikai, kuri 
visados Laisvės Kliubo ir 
Kliubo jaunimo parengimus 
kinkydavo. Kadangi dabar 
daug žmonių yra be darbo 
ir neturi iš ko apmokamus 
parengimus lankyti, tai su
teikta proga visiems dykai 
gerą koncertą išgirsti.

Apie p-lę Kantor reikia 
pastebėti, kad ji yra puiki 
šokikė ir labai publikai pa
tiko. Tai pirmu sykiu da 
Philadelphijos Lietuvių sce
noj buvo šokama. Publika 
taria rengėjams dideli ačiū, 
kad jie turi tokias dideles 
.uosles ir sužino, iš kur kas 
atvažiuoja, ir pataiko į žmo
nių skonį užkviesti.

P-lė Kaptor, kaip girdė
jau, da neseniai iš Rusijos 
atvažiavusi ir daug vargo ir 
bado kentėjusi. Per kelis 
metus karei siaučiant ken
tėjusi Rusijoj, paskui Ru
munam Beserabiją užėmus, 
ten dar daugiau badavusi. 
Galų gale jai pasisekė pa
siekti Ameriką.

Laisvės Kliubas, turėda
mas savo svetainę, jeigu 
tankiai surengtų panašių 
parengimų, gilios užuojau
tos ir pagarbos užsitarnau
tų iš vietinės lietuvių visuo
menės. Laisvės Kliubui ne
sunku tas padaryti, kadan
gi turi savo svetainę ir, ma
tyt, ten randasi gabių ren
gėjų. ’ .

‘į piliečiais. Prie jo priguli ir 
.daug gerų katalikų. Tai ka
me čia "Dar-ko” korespon
dento teisybė?

Kliubietis.

PHILADELPHIA, PA. 
Prastos naujienos.

Musų mieste naujienos 
bedarbė ir skur

Market ir Seventh gatvių 
moteriškę su mažu kūdikių 
ant rankų, kuri su ašaromis 
maldavo nuo praeivių pa- 
gelbos, nes esanti išbadėju
si. Daviau jai 25c. ir pamis- 
linau: pilnos krautuvės
maisto ir drabužių, o varg
šų minios kenčia badą ir 
šaltį. Tai tau ir tvarka!

Užėjus "sausiems” įsta
tymams, musų miestas, ne
tik kad neišdžiūvo, bet dar 
labiau sušlaiM). Dabar svai
galu gali gaut netik karče
mose, bet ir grosernėse ir 
tabako krautuvėse.

C. N.

ir

Atsilankiusis.

BRIDGEPORT, CONN. 
Melagis korespondentas.

"Darbininko” Nr. 20 bu
vo patalpintas straipsnis po_______________

COLUMBUS. omo. 
Atsakymas J. Bagdonui.

J. Bagdonas įsižeidė til
pusiu "Keleivyje" mano pa
sakymu, kad nekurie šios 
kolonijos lietuviai gėdinasi 
savo prigimtos kalbos, sve
timos dar neišmokę. J. B. 
sako, kad jis nesigėdinąs 
savos kalbos ir lietuviškus 
laikraščius skaitąs. Tas la
bai gerai. Bet pagal savęs 
nereikia spręsti apie visus. 
Jeigu tamista nesigėdim sa
vo kalbos ir skaitai laikraš
čius, tai tas nereiškia, kad 
visi taip daro. Didžiuma 
musų brolių praleidžia lai
ką prie "džiakės" ir neskai 
to jokių laikraščių. Šioj ko
lonijoj tarpe lietuvių yra 
stoka draugiškumo ir orga- 
nizatyvio darbo. To niekas 
negali ' užginčyti. Labai 
geistina, kad vietos lietuviai 
susiorganizuotų ir pradėtų 
ką-nors veikti dėl visuome
nės labo.

Svečias.

SPRINGFIELD, ILL. 
Apie darbus.

Nors darbai pas mus, 
kaip* ir kitur, sumažėjo, bet 

vardu "Laisvamanių Dar- čia darbininkai nekenčią 
bai.” Tasai žmogutis bando tiek daug vargo kaip kitur, 
primesti laisvamaniams 
žmogžudį Kačerauską, ku
ris užmušė 7 kūdikių moti
ną. Matomai, tasai "Darbi
ninko" korespondentas ne
žino, kas yra laisvamanis ir 
kas yra žmogžudis. Jis, ma
tomai, užmiršo apie Ma- 

•cochą, Šmitą ir daugelį kitų 
žmogžudžių kunigų. Jis, 
turbut, neskaitė apie bai-j 
sius inkvizicijos laikus, kur, musų broliais darbininkais 
vardan tikėjimo katalikai yra tame, kad kaip kurie 
papildė daugybes žmogžu- perdaug save nuodina 
dysčių. Lai jis priparodo "munšamu".
bent vieną pavyzdį, kur tik- Skaitytojas.

Mat, pora mėnesių atgal 
mainose darbai ėjo visu 
smarkumu, taip kad darbi
ninkai galėjo šiek-tiek ir su- 
sičėdyt Pagalios ir dabar 
tik vienos mainos užsidarė, 
o kitos dirba pusę laiko, 
taip kad darbininkai ant 
duonos ir zupės užsidirba. 
Pragyvenimas pas* mus šiek 
tiek atpigo. Visa bėda su

IVATERBVRY, CONN. privedė jų pačių sportavi- 
žulikovskio agentų praka|.'nias^tad laiptas būna pamo- 

bos.
Ligšiol niekas nei nema

nė, kad musų lietuvės pro- 
gresistės galėtų būti "proše- 
panų" agitacijos įrankiu. 
Vienok dabar tas. išėjo į aik
štę, kuomet jos ant 13 d. ko
vo parengė prakalbas ir pa
sikvietė kalbėti iš "Laisvės" 
pastogės Žulikovskio agen
tą R. Mizarą. Nors t^sai vy
rukas nėra jokis kalbėtojas, 
bet vistik savo užduoti sten
gėsi atlikti kaip ir kiekvie
nas tam tikslui pasamdytas 
agentas. Iš visos savo ”sy- 
los" jisai stengęsi susirin
kusiems įkalbėti, kad never
ta Lietuvos apsigynimo rei
kalams duoti nei cento, nes, 
anot jo, Lietuvos darbo 
žmonėms po lenkais nebusią 
nei kiek prasčiau gyventi, 
kai]) ir po Lietuvos valdžia. 
Reto, jisai smerkė ir "Kelei
vį”, patardamas darbinin
kams šalintis nuo jo (mat, 
"Keleivis’* smerkia Žv.likov- 
skio grobikiškus tikslus).

Vienok turiu pasakyti, 
kad visą to komunistėlio 
agitaciją nunešė rudis ant 
uodegos. Lietuviai darbi-! 
ninkai jau spėjo susipažinti 
su Frainos auklėtiniais ir jų 
agitacijai netiki.

Dar turiu primirtti, kad i 
musų miestą atsibaladoio ir 
kitas žulikovskio agentas 
tūlas Bolys. Jis irgi jau pa
sakė keliatą panašių prakal
bų, apšmeiždamas socialis
tus, "Keleivį" ir kitus darbi
ninkų laikraščius. Vienok jo 
veikimui <lii*va yra labai 
siaura.

Musų miesto gatviniai 
sporteliai jau neturi progos 
važinėti į kitus miestus ir 
ienai rekliamuotis kaipo bo
sai ir dirbtuvių savininkai. 
Pirmiaus, kuomet jie gerai 
uždirbdavo, tai viską pra- 
eisdavo ant šilkinių skrybė- 
ių, 'automobilių
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ko, tai ir paprastas šolderis 
nuo jų pabėgo ir į medį įli
po. Prisieina su italais ant 
"vardų" dirbti, kad šolderi 
iš medžio išprašyti. Nors; 
nepritinka iš ju padėjimo! 
tyčiotis, bet kad prie to juos'

kinimu jiems patiems ir ki
tiems. 1). S.

KEARNY, N. J.
Bombardavimas lietuvio 

"tvirtovės.”
Nors pereitame "Kelei

vio" numeryje jau tilpo 
trumpa žinutė apie vietos 
lietuvį "karžygį" Pečiulį, 
bot čionai aprašau truputį 1 
plačiau.

Sukatos

darbus ir apie Lietuvos Pi
liečių Sąjungą. įtaikė per
traukos buvo renkamos au
kos Vilniaus atvadavimui. 

______ _ naktį, 12 kovo ^urinkta vos tik 11 dol. 
apie 11 vai. vakare, tūlas Taip suaukauta iš
Pečiulis susipyko su savoi Priežasties bėdai’bės. 
draugais, sakydamas, kad: Antru atveju J. Liutkaus- 

i tie jam pinigus pavogę. II-1 kas kalbėjo apie dabartinį j 
gai nelaukęs, jisai išsitrau-” 

įkė "samodielkos," užsitaisė 
■savo "dubeltavą kanuolę" ir 
apskelbė savo bu vaisiems 
draugams karę. Kuomet jis 
atidarė ugnį, tuojaus pribu
vo policija tą bombardavi
mą sustabdyti. Kadangi po 
licistų buvo tiktai du, tai 
Pečiulis neišsigando jy, bet. 
užsibarikadavęs savo "tvir
tovėje." paleido zalpą i juos. 
Policistai, gavę po saują 
srutų, susmuko ir tokiu bu- 
du pirmoji ataka buvo at- 

! mušta. Netrukus pribuvo į 
pagelbą ir trečias policistas. 
Bijodamas pats vienas ant 
Pečiulio "tvirtovės" pulti,

• pasikvietė į talką tūlą ”sma- 
i liorių" Vitartą ir kada jiedu 
prisiartino prie Pečiulio 

į "fortų”, Vitartas pareikala- 
;vo, kad Pečiulis pasiduotų.
• Vienok pastarasis į pareika- 
: lavintą atsakė šuviu iš "du
beltaukos" ir Vitartas su
smuko. Policistas, matyda
mas, kad šią "tvirtovę" yra 
nelengva paimti, jisai tuo
jaus pašaukė ambulansą, 
kuris nugabeno tris sužeis
tus į ligoninę ir pareikalavo 
rezervų. Nepoilgam apgulė 
Pečiulio tvirtovę visa mies
to policija ir ugnagesiai. Ir 
nežinia kaip ilgai tas kom

ių, 'automobilių ir lazdžiu- į bardavimas butų tęsesis. 
du, o dabar kai 'darbo nete-j jeigu Pečiulio tvirtovėje ne

būtų atsiradę išdavikų. Tūla 
moteris Lulienė nejučiomis 
įleido "priešus" į tvirtovę ir 
Pečiulis buvo įveiktas ir nu
gabentas į nelaisvių stovyk
lą. Ką su jup teismas pada : 
rys— nežinia. Tarnas.

i

NASHIJA, N. H. | rankas. Pakėlė 15. Vėliau 
J. Liutkausko prakalbos ir paprašė, kad pakeltų ran- 
komunistą nepasisekimas. įkas tie, kurie sutinka su da
li d. kovo čia atsibuvo bariine Lietuvos vakižia. 

orą kai bos. Kalbėjo Lietuvos Pakėlė 35. Suprantama, di- 
Piliečių Sąjungos pirminiu-į džiuma nekėlė nei už, nei 
kas J. Liutkauskas iš Newjprieš. Bet iš komunistų pub- 
Yorko. Pirmu. atveju jisai lika gardžiai juokiesi, kurie, 
kalbėjo apie Lietuvos misi-j tikėdamiesi laimėti, praki 
jos Amerikoje nuveiktus šo. Eidami per duris, komu-

Lietuvos padėjimą, paminė
damas, kad nekurie Lietu
vos laisvės priešai daug ne
teisingų priekaištų daro 
Lietuvos valdžiai. Jo kalba 
didžiumai publikos patiko.

Šių prakalbų, manau, il
gai neužmirš ir komunistai. 
Mat, jie buvo sugalvoję pra
kalbose triukšmą sukelti. 
Jie savo tarpe turi tūlą S. 
(LDLD. narį), kuris už pan

ytę "munšaino" apsiima bile 
kur eiti ir bile ką daryti. 
Prieš pat prakalbas jie su
sirinko į savo kliubą ir, pa 
sišaukę viršminėtą žmogelį, 
įvertė jam už porą dolerių 
"munšaino." Vęliaus atsive
dė jie tą girtuoklį, ant pra
kalbų ir įsakė jam, kaip kal
bėtojas pradės sakyt pra- 
kalbą, reikalauti balso. Ka
dangi tas jų apaštalas buvo 
jau perdaug įsikaušęs, tai 
besėdėdamas užmigo ir pra
dėjo sapnuoti. Jam rodėsi, 
kad kalbėtojas jau kalba ir 

■todėl jis pašokęs pradėjo 
"klausimus" statyti, nors 
prakalbos dar visai nebuvo 
prasidėję. Publika pradėjo 
juoktis, žmogelis atsisėdo ir 
daugiau nedrįso keltis. Ne
paisant, kad jo draugai lai
ke prakalbos badė jam į pa
šones, bet jisai triukšmo 
daugiau nekėlė. Pabaigus 
kalbėtojui prakalbą, vienas 
iš komunistų atsistoja ir 
pradeda rėkti: "Daugelis 
musų yra priešingi dabarti
nei Lietuvos valdžiai!" Kal
bėtojas paprašė, kad tie, ku
rie yra priešingi dabartinei 
Lietuvos valdžiai, pakeltų;

nistai sakė: “Visuomenė da 
nesusipratus.’’

Ten Buvęs.

SEATTLE, WASH. 
Bedarbė ir kiti dalykai.
Iš priežasties bedarbės 

jau pradeda rodytis bado 
šmėkla. 500 šeimynų netu
ri ko valgyti, tad miestas 
duoda bedarbiams vieną 
karta ant dienos pavalgyti. 
Farmeriai duoda žmonėms 
daržovių, tai tik tokiu bildu 
žmonės ir išsigeibsti nuo ba- 

Nežinia kaipdo mirties, 
toliau bus.

*

"Laisvės”
* *

koresponden
tas, aprašydamas L. D. L. 
D. kuopos diskusijas, kur 
buvo diskusuojama, ar rei
kalinga 
Lietuvos 
Lietuvos 
tiečiai. 
kusijose 
kaip tik 
nariai, tai jie patys ką no
rėjo tai gynė, o ką norėjo, 
tai smerkė.

Taipgi turiu papeikti ne- 
’ kuriuos LDLD. narius už jų 

blogus darbus, kaip tai: da
rymą ir 
"munšaino," 
pinigų ir tt. 
negražus ir 
komunistiški 
vienas tokių atsitikimu: vie
nas komunistas virė "mun
kamą” ir iš netyčių kilo gai
sras. Atbėgę ugnagesiai ra
do bravorą bedegant, šei
mininkas, matydamas, kad 
bus blogai, pabėgo. Pribu
vusi policija ir neradusi šei
mininko, areštavo jo mote
rį ir reikalavo 500 dol. kau
cijos. Kadangi kaucijos nie
kas neuždėjo, tai palaikę- 
keturias dienas ją paleido.

Yra ir daugiau panašiu 
atsitikimu.

šelpti dabartinę 
valdžią, sako, kad 
valdžią gynė tau- 
Kadangi tose dis- 
kitokių nebuvo, 

vieni L. D. L. D.J.

parda vinėjimą 
kazyravimą iš
Tai yra labai 
nepavyzdingi 
darbai. Štai

Kuode.

BROOKLYN, N. Y. 
Iš lietuvių judėjimo.

Musų komunistai, pasi
vadinę kokiu tai "Lietuvių 
Apšvietos Rateliu,” 12 d. ko
vo statė scenoje Gorkio ke
turių aktų dramą "Ant Dug
no". Veikalas nėra paviršu
tiniškas. Jis reikalauja dide
lio aktorių įsigilinimo. Bet 
kaip musų komunistai ji lo
šė, tai net gėda buvo ir žiū
rėti. Publika visą laiką 
snaudė. Daugelis žmonių, 
nelaukė nei pabaigos lošimo, 
apleido svetainę. Kol pabai
gė lošti, tai svetainėje liko 
tik’apie šimtas žmonių. Re- 
žisieriavo kom-istų tėvas J. 
Šukys.

13 d. kovo Cooper Union 
svetainėje, New Yorke, įvy
ko didelis lietuvių mitingas. 
Šį mitingą rengė didelis 
skaitlius organizacijų. Buvo 
manyta patraukti ir žydai 
prie aukavimo Lietuvos ap-

Isigvnimui, vienok žydai šia
me mitinge nedalyvavo. Au- 
ku Lietuvos šauliams surin
kta .$800.00.

Ant 3! d. kovo yra rengia 
mos LSS. 19 kuopos prakal
bos, Lenkų Sokolų svetainė
je, 180 Grand st., Brooklyne 
Pradžia 7:30 vai. vakare 
Kalbės teisių studentė Z. 
Puišiutė iš Bostono. Laukia
ma didelio pasisekimo.

Julius.

LEWISTON, ME. 
Diskusijos.

27 d. vasario LLFA. 35 
kuopa parengė diskusijas 
temoj: Ar rekalinga darbi
ninkams ausinė išpažintis? , 
Iš laisvamanių pusės buvo 
paskirti du diskusantaB J. 
Gudelis ir J. Sakalauskas. 
Buvo užkviesti katalikai 
apginti išpažintį, bet jie ne
atėjo. Iš publikos irgi nie
kas neatsirado, kas norėtų 
auginti išpažintį. Tuomet 
pirmininkas paskyrė K. 
Poškų apginti katalikų pu
sę. . Pirmiausia kalbėjo J. 
Gudelis, paaiškindamas au
sinės išpažinties atsiradi
mą. Antras kalbėjo K. Poš
kus už išpažintį, bet jį smar
kiai sukirto J. Sakalauskas. 
Užsibaigus diskusijoms bu
vo leista publikai balsuoti. 
Publika nubalsavo, kad au
sinė išpažintis darbinin
kams nereikalinga. -Ją įstei
gė kunigai ir ponai šnipinė
jimo tikslais.

* *
D. L. K. Gedemino drau

gystė rengia gavėnios laiku , 
kas subatvakaris šokius. 
Ant 'ęokių susirenka gana 
daug vaikinų ir moterų. 
Merginų ateina mažai. Mat, 
Čia beveik visos merginos 
yra daugiausia davatkos. Jos 
geriau tinka Chicagos klioš- 
toriui, negu šeimyniškam 
gyvenimui.

Inspektorius.

T

mieros

Gerumas ir ekonomiškumas Mazolos visokiam virimui yra greitai 
užtėmijamas. Maistas verdamas ar kepamas Mazoloj yra netiktai ska
nesnis ir sveikesnis bet ir kainuoja mažiau. Taipgi Mazola yra labai 
ekonomiškas, nes ta pati Mazola galima naudoti kepimui skirtingu rū
šių maisto. Perkoškite likusę Mazola nuo vieno kepsnio ir naudokite ją 
kepimui.kito maisto. Tuomi skirtingas kvapsnvs nebus perneštas iš vie 
no maisto j kitą.

Mazola gali būt naudojama įvairesniais budais ir mažesnėmis lėšo
mis, negu gyvulių nebalai — virimui, blyneliu kepiniui ir salotų sudary
mui.

Nusipirkite blešinę Mazolos šiandien ir išbandykite. Jūsų krautuv- 
ninkas parduoda ją puskvortės, kvortos, pusgalionio ir galiono 
blešinėse.

KAIP SUDARYTI SVEIKA IR SKANIĄ RAKTA DUONĄ.
IMKITE:
6 puodelius miltų
2 puodelius Argo ar Kintjsford’s

Kornn Krakmolo

2 arbatiniu šaukštuku druskos
2 šaukštu MazolO' 
'/. blynelio mielu; 
1/4 puodelio drtigno vandens

1 puskvortę pieno 
ir atšaldinkite iki 

miltus, komi; krak-
Sušildvkite pieną 

driignuinni. Susijokite 
molą ir druską krūvon; ištrinkite Mazolo- 
jc. Iškilkite mieles drungnam vandenyje; 
supilkite j jas pieną ir sumaišykite su Ma
žorai ištrintomis sausainio dalimis. Min
kykite ant miltais apibarstytos lentos per 
25 minutes. Po to sudėkite į alvva ištep
tą bbudą, lengvai aptepkite viršų su Mazo
la, lengvai uždenkite su minkšta marškone 
ir palikite iškilimui per rakti. Antritojaus 
greitai sudarykite i kepalėlius ir sudėkite 
j alyva išteptas blckines. Leiskite iškilti 
iki dvigubam pasidauginimui ir kepkite vi
dutinio karštumo pečiuj. Drungnas van
duo gali būti pamainvmu viso ar dalies 
pieno.
UŽTIKRINAME:

Jei jys nebusite pilnai užganėdinti 
serumu ir ekonomiškumu Mazolos, jūsų 
kratrtuvninkas sugražins jums pinigus.

CORN PRODUCTS REFINING COMPANY. 
tl Battery Place Rew York.

MINERSVILLE, PA.
U. M. W. ir I. W. W. unijos.

Ligišiol maineriai pri
klausė prie vienos U. M. W. 
of A. unijos. Nors šitos uni
jos vadovai ir nevisuomet 
aiškiai gynė mainerių rei
kalus, bet vistik mainerių 
tarpe buvo vienybė ir suti
kimas. Mainų baronai su šia 
unija skaitydavusi kaipo su 
galinga darbininkų organi
zacija ir nedrįsdavo jos rei
kalavimams perdaug prie- 
šinties.

Pastaruoju laiku šioje 
apielinkėje pradėta organi
zuoti mainerių tarpe I.W.W. 
Nors aš nieko prieš I.W.W. 
neturiu, bet man rodos, kad 
jos organizatoriai nieko ge
ro neatsieks, vien tik supju- 
dys darbininkus vienus 
prieš kitus, išardys jų vie
nybę, o tas bus kapitalis
tams ant naudos. .

Slapukas.

*

BRIDGEPORT, CONN. . 
Prastas pavyzdys.

6 d. kovo atsibuvo susirin
kimas D. L. K. Vytauto 
draugystės. Po susirinkimui 
paskelbta, kad busiąs "pvp- 
karukis.” Ištikrujų gi tai 
buvo bonkučių tuštinimas. o 
vėliau kazyrų kedeninr’s 
Buvo ir kelios moteris, 
kurias maršalka sukinę;

GARDNER. MASS. 
Katalikai apsikramtė.

24 d. vasario čia buvo at- su bonka svaigalų, 
šilan kęs iš Atholio dūšių ga- Jeigu draugystė neran 
nytojas, kuriam musų kata- šiame svarbiame
likai pardavė savo griekus. geresnio veikimo, kaip 
Vėliaus jie darė "magarv- tokį, tai yra blogai, šiuo tar- 
čias" ir šumino per dvi die- pu visos pažangios draug^’s-

mome 2 
t’7Vi

nas. Begerdami išsyk tik bu- tės rengia prakalbas, disku- 
čiavos, p vėliaus jau prade- sijas, riša svarbesniuosius 
jo ir kramtytis. Taip, P. M. gyvenimo klausimus, o mu- 
nukando lupą P. R. Iš to išė- sų Vytautinė "pypkiaru- 
jo piktumas ir vienas antrą kiais" užsiima. Tai yra pras- 
suareštavo. 28 d. vasario bu- tas pavyzdys.

į vo teismas ir abudu užsimo- Gelgaudiškio,
kėjo bausmės: kandikas 20-------------------- “ - -----
dol., o belupi? 15 dolerių. (Korespondencijų tąsa ant 

J. Z. 6 puslapio.)
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(domus N. Dūkštos raštas.
Lenku patriotas reikalauja Į ir Lietuvai: paimkit manoj

Iii tuo L 11 _ !gražinti Lietuvai Vilnių. I o jus rasite daugelį jų, ku- 
Žy::iUS lenxų visuomenės veikalų sąrašą iš istorijos, 

veikėjas Dr. M. Dūkštą įtei- rie duoda progos svetimtau- 
kė lenkų valdžiai šitokį ras- piams garbint jos gražią, 
tą- pilną grožio, pilną begalinės

Į dvynės meilės praeitį.
________ Daugybė tautinio ūpo 
dokumen I traipsnių, įkvėptų mano 

Vilniaus įgalinės Tėvynės meilės, 
du (žiur. )oėmų. daugelis patriotinių 
m. gruo- lainų ir muzikos kurinių su 

Red.) esu pasisekimu skambintų ir dai

’c .i Ministeriai, 
r. .ačiū Tamstoms či. 

..ėdamus tris
: ..s, liečiančius 
niausimą, kurių 
"Lietuvos” 1920 
džio 12 d. Nr. ___ ,__
įteikęs Tautų Sąjungai. Ši- motų užsieniuose, papildu 
t-e trys dokumentai, taip pano darbuotės išvardini- 

t ir visa eilė kitų, tos pa- pną.
los rūšies, bus, reikalui e- Bet, kas man vra garbin- 

sant, paskelbti įvairiomis rjausia, tai tas, kad pasili- 
kilbomis. Todėl as prašau | kęs našlaičiu nuo 12 metų 
Tamistų susipažinti su jais, 

adangi Čia reikalas eina 
pačių lenkų buvimo.

Jeigu Lenkai neatiduos 
Lietuvai jos amžinos sosti
nės, jie neišvengiamai bus 

* pasmerkti ir nusipelnys 
kaip plėšikai rišo pasaulio 
paniekinimo.

Lenkų avanturininkų Ma- 
kiavelizmo politika yra ly
giai tokia pat, kaip elgima- 
is banditų, kurie plėšia ki

lus savo paties naudai. To
leruoti tokį niekšingumą 
pačiam XX amžyje yra 
i * augiausias nusižengimas! 

Tokiu budu aš šaukiu į 
j i pareigą kaipo karšta: 
'• kų patriotas, kad jus su 

”"fumet liet? • iams Vi!
:riai iki kovo 13 c j 

n Jus i atsakyr
.v-r.cvoi prieš vasario 20 g 

. i dienai perėjus, aš laiky 
i ■. i.sų tylėjimą kaipo jusi 

at.-’sakomą įvykdyti maru 
rrašymą ir aš griebsiuos ki 

, tekiu priemonių. . <
Jus, ponai, nekaltinki" 

manės, kad aš esu blogų no
rų I ūkams, nes aš jau pa
kanka n tai esu parodęs 
jiems savo ištikimybės; nuc 
jaunystės dienų aš esu 
jiems paaukavęs visa, ka: 
man pasauly buv<« bran
giausia: savo sveikatą, kar
jerą, visą, ką galėjau, risąl 
savo gyvenimą! Visur, | 
kfvk .eną progą organizuo-l 
davau tautinius ratelius 
kuriuose žadinau ir kėliau, 
tė-ynės meilę. Nebijoda
mas Sibiro, boikotava’ I 
rusą mokyklas ir patsa?

• /šaky mano drąsinamo 
jaunuomenės žengiau ik 
Varšuvos Universiteto. Al 
buvau vienas pirmųjų žinc 
mos lenkų karalystėje mo 
kyklų motinos (Macier- 
szkolna) narys ir tai aš pir
mas pakėliau už ją balsi; 
lenkų spaudoje. Tai pat aš 
aktingai esu dalyvavęs rin 
Rimuose į "Durną”, agituo
damas už tautinius atsto
vus, organizuodamas kai- 
nliūčių patriotų kongresus 
Varšuvoj, dalyvaudamas į- 
vairiose įstaigose ir draugi
jose, "Resursą Obyvvatels- ’ 
ka” ir "Filharmonija”, ju-Į 
rininku draugijoj ir tt. Kar
štai ir dideliu pasisekimu 
^stabdydavau streikus, 
kurie griovė lenkų pramo
nę. Be to, statydamas savo 
gyvenimą gyvenimo pavo- 
jun, ėjau visas visokios im
sies pareigas, pavesdama; 
man tautinės demokratijos. 
2_9O5 metais per skerdynes 

aikštėj, aš nepabijo- 
•’s’ųsti "VarLivos Ži 

žiojamųjų tele 
visiems dešimtie:

• v taftos atstovams 
.c imu orga 

v suos Lenkuos tuo 
aiku "Lenkų žygiuo- 
Ga I jus atsimenate 

esz. o ? Tai buvo 
■ ; j sianvvardė, po kuriuo 

tu. m/’t aš dirbau. j
i :u, tuo pačiu laiku, 

kaip Le?rkus, aš taip pamy
lėjau ir Lietuvą (mano tėvo 
—tėvymę), kurios buvo dėl 
man’^i visuomet viena, ne- mano karjerą lenkuose, bet 
dalinamoji tėvynė. Aš taip Į aš verčiau sutinku būti jūsų

imžiaus, vienas pasauly 
■>e pagelbos, be jokios atra
mos. aš galėjau pasidaryti 
įlėšiku, vagiu, banditu, net 
vienu čenstakavos vienuo- 
vno "Macochų”, tačiau vi
sur ir visame mano mylimos 
ir neužmirštamos Motinos 
noralinis palikimas mane 
ėdė geru keliu. Mano tė- 
ai buvo dėl manęs mano 

lievais; Tėvynė—maro idė
jas. Mano žmona— mano 
kvėpimas, mano džiaugs- 
nas; per visą gyvenimą aš 
lirbau ir dar dirbu ne tik 
nano Tėvynės, bet taip pat 
ąsos žmonijos gerui. Be to, 
'š visur gindavau tiesą ir 
eisybę, o tai man visuomet 
abai brangiai kainuodavo, 
"t nei persekiojimai, nei 
"'sinės kančios neprivertė 
anęs nuo tos kovos atsi- 

akyti.
Nuo jauniausių dienų hu

nu savo draugu gerbiamas 
r pirmon eilėn keliamas: 
aokykloj per starostą; ka- 
iumenėj per prefektą; se-. 
ninarijoj per dekaną; uni- 
ersitete per studentų kuo- 
•elių pirmininką; Tarptau- 
iniam Ženevos Institute 

I yer vyriausią kuratori ect, 
et. Ir tai eitų taip be ga- 
o, jeigu mano aktingumas 
tebūtų iki kuriam pažymiui 
mstabdytas kai kurių kuni- 

I gų pavydo baisiausia nea- 
| lykanta, kurie bijojo, kad 
iš kuomet nors netapčiau 
Rymo Katalikų Bažnyčios 
reformatorių, nes jie daug 
'artų turėjo progos įsiti- 
inti, koks aš karštas prie
is esu visų jų veidmainin- 
•umų ir juokingų religinių 
logmatų, prieš kuriuos aš 

1 rotestavau, o be to. jie pa- 
ipiktinę, kad aš atidengiu 
riaurius jų darbus ir 
šduodu juos. Tie asmenys 
vairiais ir nešvariais gud- 
vbės budais stengėsi su

griauti mano gyvenimą, ne
turint į visą mano nusipel- 
įymą lenkams, nes už tuos 
nano darbus ne tik niekuo- 
net nesu gavęs atlyginimo, 
te tik niekuomet už juos ne
su gavęs jokios dėkingumo 
žymės, bet jie nesugebėjo 
iet manęs apsaugoti nuo 
niaurių mano mirtingų prie
šų užsipuldinėjimų. Ir. ne
turint to. kad anuomet da- 
yvavau Chelmo klausime, 
enku reikalus gindamas, 

i su tuo pačiu karš 
ta pačia meile aš 

prie Vibiiaus 
išsprendimo, sto-

atsisakyti nuo mano parei
gos. Pagaliaus, tiek pasi
darbavęs savo tėvynei, tokiu 
kartumu kovojęs dėl jos ne- 

' priklausomybės, aš manau 
turiu teisės tarti žodį kaipo 
jos gynėjas, kad nebūtų leis
ta padaryti tos baisios nuo
dėmės, atvirai patrempti 
teisę ir teisybę ir tai santy
kiuos su savo poseserimi — 
Lietuva. Verčiau tegu len
kai žūsta garbingai, negu 
gyvuotų niekingai. Aš taip 
pat, kaip ir jus. turiu teisės 
ir jaučiu pareigos saugoti 
lenkus nuo tos bedugnės, 
prie kurios kranto jie dabar 
atsidūrė.

Klausykit mano balso, ku
ris yra liaudies balsas, nebi
jokit nieko: atidarykit jam 
savo širdį ir, garbingai ei
dami savo pareigas, jus ne 
nužeminsite savęs; priešin
gai. jus tapsite gynėjais, 
pioneriais, teisės ir teisybės 
didvyriais. Jūsų vardai bus 
su džiaugsmu • rišu kartų 
minimi ir jūsų darbų garbė 
bus amžiams įnešta į pasau
linės Istorijos aukso knygas. 
Jus, senatoriai ir ministe- 
riai, jus esate dideli ir galin
gi; tiktai nuo jūsų priklau
so lenku laimė! Jūsų teisin
gu sprendimu jus prieš visą 
pasaulį parodytumet savo 
lojališkumą, didumą, teisin
gumą! Taip pasielgę lenkai 
bus rišo pasaulio gerbiami! 
Ir tada išnyks lietuvių ne
apykanta lenkų, tų dabarti
nių grobikų ir tarp tų dvie
jų seserų pražydės amžina 
broliškoji meilė. Bet nėr kc 
nei valandėlės gaišinti, rei 
kia' kuo greičiausiai priimt 
tą garbingąiį snrendimą. 
nes mo ilgiau jus lauksite ir 
svyruosite, juo mažesnis 
bus jūsų nuopelnas.

Taip pat neužmirškite, 
kad nuo amžių lenkams vi
suomet Lietuva buvo reika
linga ir reikia labai blogai 
žinot istoriją — arba būti 
labai 
neigti tą teisybę. O dėl Lie
tuvos, nežiūrint Į tai, kad ji 
neturi reikalo prašyt lenkų 
pagalbos, nes ji pakankamai 
yra turtinga, kad galėtų sa
ve išmaitinti, aš esu tikras, 
kad ji neatsisakytų net pa
daryti su lenkais amžiną u- 
niją, ir kad ji visur kiek ga
lėdama stengsis jiems padė
ti, išskiriant tečiau jų grobi 
mo siekinių, kurie jai yra pa 
sibiaurėtdni. Lietuva myli 
taiką ir su kitais jos nori; 
jeigu ji kariauja, tai tik to
dėl, kad savo tėvų žeme ap
gintų.

Tai pačių lenkų interesas 
kuo greičiausia atiduot Lie
tuvai Vilnių, nes kitaip, vė
liau, ar anksčiau lenkai nu
stos gyvavę ir, pagaliau, 
Įvyks tas teisingas pasaky
mas "kas nori daug, tas nie
ko neturi.” Tuo atveju žino
kit. jog lenkų negarbė ir jų 
puolimas bus jūsų padaras 
ir jus busite laikomi savo 
tėvynės išdavikais. Kaip 
tūkstančiai kitų žmonių, aš 
jus keiksiu, kol gyvas busiu, 
ir tai, pagaliau, bus labai 
natūralu, nes mano gyslose 
teka ne tik grynas Mindau
gų, Gedeminų, Keistučių, 
Vytautų kraujas, bet ir ma
no motinos, lenkų kraujas.

Todėl, skubėkit įvykdyt 
savo pareigą prieš tėvynę!

Tegu 1921, m. kovo 13 die
na vėliausiai, bus amžiams 
žinoma tuo, kad Vilnius ati
duodamas, Lietuvai ir tegu 
ta diena ėsti jai džiaugsmo 
diena, o jums tebūnie tai 
jūsų brangiausios tėvynės 
garbės diena! Ir tegu ta 
puiki, reikšminga diena bū
na taip pat didelės unijos 
šventė — unijos, šį kart am
žinos, šventos tarp tų dvie
jų tautų— seserų.

Šalin slibinas, niekinga

nedėkingam, jeigu

šiandien 
I .umu, su 

prisidedu 
klausimo 
vedamas už Lietuvos teises. 
Pa pastaroji man davė gy
vasties. kadangi mano tėvas 
nuvo lietuvis, o lenkai —ku- 
ą, nes mano motina buvo 

enkė—ir tatai aiškina ma- 
o nedalomosios tėvynės 
.ogmą. Ir jeigu vis dėl to, 
įežiurint viso nedėkingumo, 
š dirbu dar dėl tų dviejų 

eraštų, tai geriausiai rodo, 
kad aš darau tai be jokio iš- 
rokavimo, be jokios rafine- 
rijos.

Mano protestai prieš biau- aneksijonizmo politika! 
riąją Vilniaus politiką, gal Tegyvuoja brolybė! Te- 
but visam amžiui sugriaus gvvuoja Lietuva ir Lenkai!

- - .. -. - -l' 
pat per ilgus metus dirbau visų persekiojamas, negu

Dr. Miečislovas Dūkštą 
Lenkų pilietis. 

("Lietuva”)

tf leivis" anais metais viešai.ItlallSlITlal ir pasiūlė kunigams $1,000.00

atsakymai. £a--1 
"jegamaštis" neatsiliepė. 
Kam velniai, taip pati pekla

yra pekla, bet nei vienas
Kas yra Lietuvos “žemdirbiai”?

Klausimas: _
Brangi "Keleivio" redak- yra kunigų pramanyti bau- 

cija! Malonėkite paaiškinti bai tamsiems žmonėms gąs- 
man sekančius klausimus:

1. Žmonės kalba, kad yra
dinti— daugiau nieko!

i 3. Tais "metais'’ bažnyti- 
baidyklįų, kurios vaidinasi niai raštai kartais vadina 
miškuose ir namuose, kad biblijos "dienas” laike "tvė- 
kokia tai dvasia kartais pa- rimo” pasaulio. Anot bibli- 
sirodo. Ir maldose yra paša- jos, Dievas šešias dienas pa
kyla; ” ' *: . • _ “
baisių sapnų, nuo deivių ir josi arba šventė. Bet tai yra 
nuo nakties dvasių.’’ Paskui tokia pat nesąmonė, kaip ir 
evangelijose yra parašyta, tos pašukos apie "peklą” ir 
kad būrys velnių įsimetęs Į j "velnius.” Astronomija, ge- 
pulką kiaulių. Taigi mel-1 
džiam paaiškinti, ar ištikru- 
ių šitokių dvasių ir velnių 
vra, ar ne?

2. Nuolatos skaitome kny
gose ir girdim kunigus kal
bant apie peklą, kur dega j 
amžinoji ugnis ir kankina-: 
mi mirę žmonės. Kunigų 
leidžiamuose raštuose yra ir i 
piešiniais parodyta, kaip 
raguoti sutvėrimai tenai 
spirgina liepsnose nusidėjė
lius. Taigi aš norėčiau žino
ti, kur tokia vieta randasi, 
įes kunigai to nepasako.

3. Sakoma, kad šeši metai 
vra dirbama, o septinti j 
švenčiama. Prašau paaiš
kinti, apie kokius metus čia 
kalbama.

4. Kokia buvo pirmutinių 
žmonių kalba ir koks jų bu
vo tikėjimas? Ar žmonės 
•uo pradžios svieto kalba

pasaulio. Anot bibli-
w _ ________ - -

Apsaugok mane nuo šaulį tvėrė, o septintą ilsė- J * * • ! * • l — T) i

ologija ir kiti gamtos moks
lai parodė, kad pasaulis yra 
visai kitoks, negu biblijos 
rašytojai manė, ir kad musų 
žemei susiformuoti ėmė ne 
6 dienas ir ne 6 metus, bet 
daug, daug milionų metų.

4. Aiškiai nurodyti, kokia 
buvo pirmutinė žmonių kal
ba. negalima, kaip lygiai 
negalima aiškiai pasakyt, ii 
kada žmogus ant žemės at
sirado. Kiekviena kalba vys
tėsi kartu su žmogaus kul
tūra. Juo toliau eisime atga? 
į senovę, tuo musų kalba bus 
prastesnė, tuo mažiau bus 
joje žodžių, tuo sunkiau 
mums bus išreikšti save 
mintį. Ir šiandien atsiliku
sių tautų kalbos yra daug 
biednesnės kaip kul turingų 
tautų kalbos. Iš to jau gali
ma suprasti, jog pas "pit- 

' mutinį žmogų” kalba buvo 
aip, kaip dabar, ar nas juos visai prasta ir turėjo būt 

buvo kada nors kitokia kal
ba?

Su pagarba, ,
Jokūbas Gavėnas.

laikas, kada žmogus visai 
nemokėio kalbėt.

Tą natį reikia pasakyt ir 
apie žmogaus tikėjimą. Ti
kėjimas keitėsi kartu su gy'- 
venimo aplinkybėmis. Pakol 
žmogus gyveno girioje, jisai 
tikėjo į girios dvasias, o ka
da jisai išėjo į laukus, jis su
sitvėrė sau laukų dievus 
Jei norit šituo klausimų pla
tesnių žinių, patartume per
skaityt knygą "Kokius Die
vus Žmonės Garbino Seno
vėje,’’ kurią galit gauti "Ke- 

______ leivio" redakcijoj; apdaryta 
2. Tokios vietos, kaip pek-■ kainuoja $1.25, o popieri- 

la, taipgi niekur nėra. "Ke- niais viršais —$1.

\ Įsakymai:
1. Jokių dvasių, kurios 

■baidytų žmones, pasaulyje 
nėra ir niekad nebuvo. Į to
kius dalykus tiki tiktai tam
pus žmonės, kurie nesupran
ta gamtos. Ką rako maldos 
ir evangelijos, tai nereikia 
tam tikėti, nes maldos taip 
Dat yra tamsumo ir nežino- 
iimo padaras.

Franeuzų klastos Lietuvoj.
Kiekvienas valstietis jau 

tino, kad lenkų politika Lie
tuvoj niekuo nesiskiria nuo 
franeuzų politikos. Savo 

’.aiku po Didžiosios Francu- 
zų revoliucijos iš Francuzi- 
ios buvo išėję obalsiai: ly
gybė. brolybė, laisvė... Rusų 
revoliucija tą obalsį pagili
no: ji iškėlė obalsį laisvės ir 
atskiroms tautoms, bet ir 
franeuzai ir tie patys rusai 
nuo to obalsio nutolo.

Nors mūsiškiai katalikai 
visuomet giriasi, kad 
franeuzų katalikai kitaip 
•nano ir dėl tų katalikų Lie
tuvos atstovas Paryžiuje 
buvęs sykį net priimtas pas 
r’rancuzų ministerį pirmi
ninką ("Laisvė”), bet nieko 
gero iš franeuzų nematyt 
ar iš katalikų ar nekatalikų. 
Kad Lietuvoj jie veda lenkų 
politiką, aišku.

Pažiūrėkime, ką jie darc 
kitur. Ne taip senai francu- 
zai visomis pajėgomis no-1 
rėjo atstatyti Didžiąją Ru 
sija. Pažiūrėkite, kiek jie 
sukišo pinigo ir turto f 
Vrangelio, Kolčako ar De 
nikino nasrus. Francuza 
Lietuvoj nedavė galutina 
sumušti bermontininkų, ne 
taip paskiau pasirodė, ber 
nontininkai ne kieno kito, < 
tų pačių franeuzų buvo iš 
galvoti.

^Toliau kiek franeuzai vr: 
pridirbę pinklių Baltijoj 
valstybėse, norėdami pagi
linti lenkų įtaką ir neprilei
sti lietuviu. Prancūzai veikė 
į latvius, kad šie rištusi su 
lenkais, nes tik tada jie (lat
viai) galį būti apsaugot? 
nuo bolševikų, už tai jiems-

Lietuvoje yra kunigų glo-t 4)0 kas suskaitys, kiek 
bojama "Žemdirbių Sąjun- nuostolių padarė lenkų ka
sa.” Ji susidarė iš tų kleri- riumenė pafrontės ukinin- 
kalų, kurie atsimetė nuo kams.
"krikščionių demokratų”,! Jeigu atmestum tuos nuo- 
delto, kad pastarieji jiems stolius, kuriuos musų uki- 
buvo da "negana” katalikiš-pinkai kenčia dėl rekvizici- 
ki. Taigi "žemdirbiai" su- jų (nebūtų su lenkais karo, 
sideda iš klarikališkiausių nebūtų ir rekvizicijų), jeigu 
klerikalų ir "Keleivio’’ skai-' atmesti tuos nuostolius, ku- 
tytojams bus įdomu žinoti, riuos Lietuva turi, kad de- 
už ką tie klarikalų klerika- šimtys tūkstančių žmonių 
ai stoja. Apie tai sužinosi-'atitraukti nuo darbo ir tik' 
me iš jų suvažiavimo, kurį lai stovi sargyboj prieš len- 
įlačiai aprašo "Lietuvos U- kus, jeigu atmesti tuos nuo- 
kininkas." Jis sako:

Žemdirbių Sąjunga” savo 
suvažiavime sausio 28—29

nuostoliai jau dabar Srin-^dTė tftokius ai>ieK.PO^ milijardų

nutarimus: ! mburapmoS.^žSuųne

įninkąs, jo žemė. Ir teks ta- 
reikm (;a skolų kiekvienai de- 
teism-^jmtiniai apje 60Q— 

sinų. Tai yra beveik tiek 
pat. kiek verta ūkininkų 
žemė. Jeigu ūkininkai— 
žemdirbiai, dalyvavusieji • 
tame "žemdirbių" suvažia
vime butų žinoję tokį daly
kų stovį, tai jie butų nutarę, 
kad reikia visas dvarininkų 
turtas konfiskuoti valstybės 
naudai, kad tasai jų turtas 

'žemdirbių’ atstovas eį(^ padarytiems nuosto
liams apmokėti. Bet nelai
mė, ūkininkai — žemdirbiai 
vadovaujami ponų — žem
dirbių arba tikriau pasakius 
ponų dvarininkų buvo su
klaidinti ir padarė netinka
mus sau nutarimus. Kaip 
ukininkai — žemdirbiai bu
vo ponų-bauginami ir klai
dinami, nurodysiu keletą 
pavyzdžių:

1) Dabar labai madoje 
yra "pripažinimas de jure". 
Šituo pasinaudojo ir ponai 
—žemdirbiai. Žemdirbių su
važiavimo metu atėjo žinia, 
kad Estai ir Latviai pripa-

stolius, kuriuos Lietuva tu
ri dėl tūkstančių žmonių 
nukautų ir netekusių svei- 

rVlSTmetu^emės13r-,katos’ ir tai Lituvos valsty- l. merų zeir.eb leioi . nnnctnliai ion Joh.jr

, 0 Principą nuosavybės kas kitas kaip tiktai ūki- 
skaityti neliečiamu; 1 • • - r , .

2) Imant žemę, 
dvarininkams duoti 
gas atlyginimas.

3) Leisti dvarininkams 
aisvą žemės pardavinėji- 
ną.

Pažiūrėkime, prie ko ženr 
lirbiai savo nutarimais vė
la Lietuvos ūkininkus.

Pirmiausia pasakysiu de! 
įuosavybės neliečiamybės 
principo. Pačiame suvažia
vime "r " ' ‘ / 
Girnius nurodė, kad nuosa
vybė nėra jam toksai šven
tas daiktas, kurio negalima 
lutų paliesti. •Visų valsty
bių įstatymai leidžia, ištikus 
eikalui, nejudinamą turtą 
lusavinti už tam tikrą atly- 
rinimą, kurio didumą nu
stato tuo ar kitu budu. Tai
gi kalbėti apie nuosavybės 
įeliečiamybę nereikia.

Dabar pažiūrėkime, kiek 
pamatuoti jų reikalavimai 
dėl laisvo dvarininkų žemės 
>ardavinėjimo. Be kitų prie
žasčių žemės pardavinėji
mas štai delko: __ _______ _______ r -r-

Beveik du trečdaliu, o gal inti de jure, o Lietuva ne. 
Agranomas VI. Kraučiunas 
skaitydamas referatą "Že
mės klausimas” pasakė, kad 
Lietuvą nepripažino dėlto, 
kad ji laužo nuosavybės 
principą, kad ji veda bolše
vikišką žemės reformą. Bet 
agronomas Kraučiunas la-

ir daugiau dvarų žemių yra 
užstatyta Rusijos ir Lenki- 
kijos bankuose. Ta skola 
<uli ant žemės. Kas žemę 
ąaima, tai pasiima sau ir 
tas skolas: Kadangi mes 
dabar esame atkirsti nuo 
Rusijos ir Lenkijos,’ kadan-_________ _________
gi ir visi dokumentai dėl bai gerai žino, kad apie to- 
užstatytų žemių yra Rusijoj kią žemės reforma, kaip Es- 
ar Lenkijoj, tad mes neži- luose, Lietuvos Št Seimas 
aome, kurios žemės ir kiek nė ne svajoja. Estuose dva- 
jos yra praskolintos. Jeigu rininku žemės ir miškai pa- 
dvarininkams leisti laisvai imti, dvarininkus daugelyje 
žemę pardavinėti, tai jie atsitikimu išvarė, neduoda- 
žmonėms parduotų ir pras- mj jiems u$ nejudinamą tur

tą nė sulaužyto grašio. Taip 
pat žemę estai nedavė nuo
savybėn, o tiktai nuomon. 
Taigi čia jau butų daromi 
tikri žingsniai prie nuosa
vybės panaikinimo. Ir vis 
dėlto juos pripažino ”de ju
re”. Turbut čia dalykas ne

žadėjo pripažinti de jure. 
Kada lietuviai pradėjo įgyti 
takos Baltijos valstybėse 
nrieš lenkus, ir Baltijos val
stybės net žadėjo pagalbos 
□ries Želigovskį, franeuzai 
Rygoj pakėlė triukšmą.

Jie nusamdė vieną latvių 
generolą, kad tas parašytų 
i laikraščius, smarkiai gąs
dindamas, jog netoli bolše- 
rikai, ir kad vienas išgany- 
nas — daryti sutartį lat
viams ir estams su lenkais, 
> su Lietuva sutartis netu
rinti jokio pagrindo.

Toliau, kada lenkai Tautų 
Sąjungoj išdavė latvius ir 
>stus ir susilaikė balsavime 
oriimant i Tautų Sąjungą, 
ir lenkai pametė visokią ,už- 
jojautą Baltijos valstybėse, 
raneuzai atėjo į pagalbą: 
ie pasiūlė juridiniai pripa
žinti estus ir latvius, duoti 
;į senai lauktą pyragą, by 
iktai nepyktų. Taip pat ir 
•ia pabraukė skirtumą su 
ietuviais, kad juos, kaipo 
repripažintus atitolinti nuo 
rnų dviejų valstybių. Sausio 
!7 d. Estus ir latvius minis- i 
erių pirmininkų konferen- i 
ijoj (anglų, italų, francu- 
:ų) buvo nutarta juos pri
pažinti ne kam kitam, o 
■raneuzams pasiūlius. Ang
ai ir italai stovėjo ir už Lie- 
uvos pripažinimą de jure, 
net franeuzai pasipriešino, 
lorėdami, kad Lietuva po to 
įepripažinimo mestusi į len
kų glėbį, užsidėtų ant savęs 
r lenkų skolas ir savo ka- 
numene padėti! ginti lenkų 
grobikiškus pienus. Fran- 
•uzai čia labai ir labai už- išlaidų apmokėdama pensi- 
;avo mus lietuvius. jas nukautų ir ivalidų šei-! nagai vokite!

("Liet. Uk.") BĮ. Bl/mynoms. ‘

I,

kolintas žemes kaipo savo 
nuosavybę. Pasiėmęs dva
rininkas pinigus išbėgtų į 
Varšuvą, o kada įvyktų tai
ka, tad Rusijos ir Lenkijos 
bankai už tą žemę pareika
lautų grąžinti skolą. Tokiu 
oudu pirkusis žemę už ją _ __ __ __ __________
užmokėtų dvigubą kainą*; žemės’ klausime, bet kame 
Taigi drausdami dvarinin-'nors kitur.
kams žemės pardavinėjimą,! 2) Agronomas VI. Krau- 
mes norime apsaugoti žmo- ėiunas baugino ukihinkus 
nes nuo išnaudojimo. sakvdamas, jeigu mes dabar

Dabar eisime prie klausi: j leisime nuo dvarininkų at- 
mo, ar galima duoti dvari- jmti žemes, tai atėmę nuo- 
ninkams už paimtas žemes dvarininkų, paskui-atims ir 
ir miškus teisingas atlygi
nimas.

Ne vienas turbut žemdir- „_jr7 __  _____ _________
bys neginčys, kad Lietuvos .dauguma bus žeme aprupin- 
karas su lenkais, tai yra ti.
Lietuvos dvarininkų (atme-j Panašiais bauginimais ir 
tus kai kurias išimtis) pa- iškreiptais faktais įtikino 
daras dėl noro sujungti Lie- ūkininkus ginti dvarininkų 
tuvą su Lenkija. Karas su ‘ turtą ir užsidėti ant savo 
enkais privertė Lietuvą pečių tokią naštą, kurios jie 
aikyti didelę kariumenę, pakelti negali.

kovose su lenkais mes ture-j Ponai dvarininkai, patys 
jome labai daug nuostolių;!jau nedrysta ginti savo tur-

1) Žuvo irišaikvota kovo- tų, nes žino, kad jų niekas 
se daug kariško turto. neklausys; tada jie f)asikrik-

2) Labai daug Lietuvos štins žemdirbiais, prisitrau-
valdžios turto žuvo užimant kia’pire savęs stambesniuo- 
enkams Vilnių ir kitas sri- sius ūkininkus ir jais prisi- 
tis^kurias lietuviai jau buvo dengdami varo ūkininkams * 
užėmę bėgant lenkams nuo pragaištingą darbą, bet už- 
bolševikų. tat naudinga jų patuštėju-

3) Daug valstybė turės sioms kišenėms.
■| Ūkininkai — žemdirbiai

nuo ūkininkų. Tiktai gaila, 
kad nepasakė, kas ims tą že
mę, nes dvarus išdalinus

neklausys; tada jie pasikrik-

__ Dantis,
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KŪDIKIU MAISTAS TURI BŪTI Į 
Į TIKRAS.

Jeigu jūsų kūdikis neauga taip,. 
kaip jis turėtų augti, jeigu jis silpnas j 
ir liguistas, atkreipk atyuą į jo maitą- <

Maloniai frtetia

nimą. Jeigu maistas, kurį jam duodi, 
‘ nėra tinkamas, tai jis nebus stiprus 
ir sveikas. Borden’s Eagle Brand Con- 

1 densed Pienas sustiprino tūkstančius 
kūdikių, ko negalėjo atlikti joki* ki
tas maistas.

Ant 5 puslapio šiame laikraštyje 
jus rasit apskelbimu Bonrden’s Eagte 
Brand Condensed M ilk. Iškirpk kupo
nų ir pasiųsk jį Borden Kompanijai, 
kuri prisius jums dykai informacijas, 
kaip tuo pienu penėt kūdikius. Taip
gi prisius knygų "Kūdikių Laimė,"

Mes stengiamės suvienyti 
senovišką abelną protin

gą supratimą su naujausiai 
ištirta Elektriška mašineri-________________ ______

Tai musų siekis ir Ediso- Pajieškojimai 
no patarnavimas reiškia tą 
patį Jums.

r$e £du«a Eleccnc

• •

Pajieškau brolių Juozapo ir Alek
sandro Gadiliauskų. Turiu svarbų 

Į reikalą. Meldžiu atsišaukti ar kas 
apie juodu žino praneškit, bus atly
ginta. . (14)

Liudvikas Gadiliauskas
1632 So. Lee St., Philadelphia Pa.

Pajieškau savo pusbrolių Aleksan
dro Bernoto ir Jeronimo Makaro. 
Jiedu gyveno 1915 metais Bellshill. 
Scotlana. o dabar nežinau kur jie 
randasi. Meldžiu jų pačių atsišaukti, 

i arba žinantieji apie juos malonėkit 
man pranešti, už ką busiu dėkingas: 

Sylvestras Peseckis
1835 W. North ave„ Chicago, 111.

1

I Pajieškau muzikantu Jono Milą- Pajieš1 au lietuvio šiuuėiaus, kuri 
šiauš, paeina iš Kauno rėdybos, mylėtų būt; partneris. Gera proga 
Ylakių parapijos. Meldžiu atsišauk-1 geram žmogui. (12)
ti, nes gavau svarbų laišką nuo jų- j A. M. Plevack
sų brolio iš Lietuvos. ^Taipgi pajteš-1 tVindsur St. E. Cambridge, Mass 
kau 
džiu

ir kitų draugų. Širdingai mel-, 
atsišaukti.

Erank Gedminas
U. S. S. Camden Band 

Postmaster, New York. N. Y.

APSIVED1MAL

Antanas Brazdeikis jieškau mario 
brolienės MONIKOS BKAZDE1K1E- 
NES; turiu svarbų reikalą.

PARSIDUODA ŠTOKAS, 
geroje vietoje ir pigiai. Atsilankyki
te vpatiškai arba laišku po num. 857 
Cambridge st., E. Cambridge, Mass.

Tapus Lietuvai savaran
kia valstybe, pradedą kilti 
dailė. Per Kalėdas Leipa
lingyje buvo pirmu kartu 
statomas žemaitės veikalė
lis "Musų Gerasis”. .Jo su
rengimui ir pastatymui pri
siėjo padėti labai daug triū
so— viena dėlto, kad lošėjų 
sunku gauti, o antra dėlto, 
kad tokia tamsi Leipalingio 
‘apiėlinkė. Prie to ir dvasiš
ki tamsos apaštalai nemaža 
kenkia, nes bijo, kad darbi
ninkai ko nepasimokintų ir man eilė, ir kai kurie pradė- 
nepimatytų negražių dva- Jo sakyti: "Na, na pamaty

sime, 
kins!" 
kurie 
ploti,
Įsmeigė Į mane akis ir žiuri, 
nežinodamas kas čia bus. 
Ištarus man 
proletariatas, 
klesa!"

Pajieškau GASPARO LAUCIAUS, 
Monkiškių kaimo, Radviliškio vals

čiaus, Šiaulių apskričio. _ Malonėk 
pats atsišaukti arba žinantieji jį man 
nranešti. Turiu labai svarbų reika
lų. M Kasparaitis

' 261 Clinton St.. Binghamton, N. Y.

Lietuvos vadai!” Kai ku
rie svečių pakartojo: "Lai 
gyvuoja!’’ Paskui atėjo ei
lė ir sale manęs sėdinčiam 
karininkui. Šis atsistojęs 
tarė: "Lai gyvuoja Lietuva 
ir musų vienybė!” Keliatas 
balsų vėl pakartojo "Lai gy
vuoja!” Dabar jau atėjo

! Pajieškau giminaitės Marijonos 
į Petrikytės, po V) rui Schneiderienės, 
! iš Lietuvos atvažiavo į Seranton. Pa. 
I Paeina iš Suvalkų rėdybos, Nauinieš- 
! čio apskričio. Gelgaudiškio valsčiaus, 
Papiškių kaimo. 1912 metais gyveno 

i Rochester, N. Y. Turiu daug svai- 
i bių dalykų iš Lietuvos. Meldžiu 
į atsišaukti arba kas apie ją žino man 
• pranešti šiuo adresu: (14)

Jurgis Mockevičius
1055 E. 71 St- Cleveland, Dilio. r

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, tarpe 26 ir 29 metų. Aš 
esu 29 metų, lgii atsišaukia tokios 
merginos, kuries moka atskirti gerą 
nuo blogo. Milinčios taiką ir sutin
kančios imt civilį šliubą lai tuojau at
sišaukia šiuo adresu; (12)

A. Raudonis
7 Lib^rty St.. Amsterdam, N. 1 •

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 20 metų, kuri mokėtų an
gliškai skaityti ir rašyti. Aš esu- 
vaikinas 19 metų, civilis inžinierius, 
perėjęs per universitetą.

Mr. J. J. S.
Lindell Hotel, R00111 8 •

Detroit, Mich.

PARSIDUODA koHtumeriškas 
.kriaučių storas, lietuviais, ru- 
*sais ir lenkais apgyventoje vie
toje; biznis išdirbtas per 5 me
tus, užlaikomi 5 darbininkai. 
Biznio įtaisymai pirmos klesos. 
Parsiduoda už $5,000. Apie prie
žastį pardavimo ir kitus
lūs paaiškinsiu per laišką. (14) 

S. J. SpaitLs
784 Oakland avė Detroit. Mich.

reika-

Pajieškau savo brolių Mikolo ir 
Antano Usialių. Suvalkų rėdvbos, 
Seinų pavieto. Metelių gmino, Obel- 
r.inku kaimo. Jau bus septyni me
tai, kaip nežinau kur jie randasi.

VVm. Usialis 414)
U. S. P. H. S.. Oteen, N. C.

I

siškijos darbelių. 0 jau kaip 
prisieina gauti leidimas va
karėliui, tai didžiausis var
gas: reikia išklupinėti visas 
viršininkų priemenes, pakol 
jų "didybė” leis ką nors 
veikti, kokiems galams tie 
leidimai reikalingi, sunku 
suprasti: išrodo tik tam, 
kad varžius piliečių laisvę griežti Internacionalą, o ka- 
ir trukdžius kultūrini jų i iumenės vadas atsistojo ir 
darbą. Amerikoje jokių drūčiai suspaudęs man ran- 
leidimų vaidinimams nerei- ką tarė: "Aš visados su ju- 
kia net svetimtaučiams, ku- mis!” •
rių nei kalba, nei dvasia vai- Po vakarienės svečiai da 
džiai nėra suprantama; da- pažaidė apie valandą, ir die
gi karės mefu tokių leidimų nai brėkštant visi išsiskyrs- 
tenai visai nereikėjo. 0 pas tė. |||
mus, Lietuvoje, ir savi pi- Jaunas Vaidyla.

ką amerikonas svei- 
Man atsistojus, ne

jau pradėjo delnais 
o kariumenės vadas

"Lai gyvuoja 
darbininkų 

muzikantai pradėjo

A.-. Jonas Girdžius, Gudelių kaimo, 
pajieškau savo dėdžių Jono ir Kazi
miero Tahsausku. 
Raseinių apskričio, 
čians. Skirsnemunės 
atsišaukti arba kas 

ar mirusius 
turiu labai svarbu reikalą - 

Jonas Girdžius
Moultrie Su, Pittsburgh, P*.

gyvus 
nes

12i

Kauno rėdy bos 
Jurbarko vals- 

kaimo. Meldžiu 
apie juos žiuote 
man praneškite,

Aš, Mečislovas Stripinis, pajieškau 
savo pusseserės Marcelės l’etraitie- 
nėš ir švogerio Antano Petraičio, 
taipgi pajieškau Onos Stripinaitės. 
Astuoni metai atgal gyveno Neu 
Yorko valstijoj ir dirbi mainose, o 
dabar nežinau kur. Meldžiu atsi
šaukti. arba kas apie juos žino man 
pranešti. Aš. turiu svarbų reikalą, 
esu atvykęs iš Lietuvos.

Mečislovas Stripinis
17:19 S. Halsted St., Chicago, Iii.

Pajieškau brolio Jono Gedmino, 
seniau* gyveno Zeigler. Iii. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jį žinot man 
pranešti, už ką busiu laisii dėkingas.

J. Gedminas
16 Daggett Terrace, 

Schenectadv. N. Y.

-S

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 metų. Aš esu 30 me
tų. Mergina mylinti gyventi ant 
ūkės lai atsišaukia ir prisiunčia savo 
Paveiksią, kuri ant pareikalavimo 
sugrąžinsiu.

T. Stulgis
R. 4. Box 13, Sparta. Mich.

Reikalingas suaugės ir nevedęs vy
ras dėl ūkės darbo. Darbus prie au
ginimo f rūktų; 25 dol. į mėnesį ir 
užlaikymas. Rašykit tuojaus. (15) 

L. E. Rubian
Marlborough, N. Y.

Lietuviškus Uolius Player Pianam 
padarom ir parduodam Whosele ir 
Retail. (13)

Jonas B. Ambrazaitis
332 So. 2-nd St.. Brooklyn. N. Y.

Pai'eškau Pranciškaus Norvatšo, 
iš Lietuvos paeina Kalniškių kaimo, 
Papilės parap., Šiaulių apskr. Yra 
svarbus laiškas nuo tėvo iš Lietuvos. 
K >s apie jį žino malonėkit pranešti, 
arba pats lai atsišaukia. Vėliausiai 
j s gyveno Detroit. Mieh. 113) 

Jonas Paulauskas
Š2 <>ak St., Middleboro. Mass.

/’ajiešVau brolio Stanislovo Pipi- 
r>iaa«. Kautą. rėdytą.?-, Panevėž’O 
• pskričio, Biržų parapijos. Klausučiu 
ainio. Taipgi pajieškau Jone Gri

noj- Zizanių kaimo. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie juos žino man 
pranešti šiuo* adresu: (13)

Mike Pipen
4RŠ21E Hotan St Aberdcen, Wash — - t ,* 

, • f
Čia Momkos paveikslas 

leigu esat gyva malonėkit atsišaukti 
arba žinantieji ją teiksis pranešti, 
’us vyras Juozapas ’ mirė 28 d. 
Rugsėjo. 1920 m. Bostone: pirmiau 
(lcni’.a gyveno Kenosha, \Vis-, da- 
>ir nežinau kur. -(12)

Antanas Brazdeikis
P. O. Box 259, Mineville. N. Y’.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 .iki 30 metų, mylėčiau kad 
butų >š Lietuvos atvažiavusi. As 

i esu 25 metu amžiaus, turiu gerą 
! darb-t. uždirbu 200 dol. į mėnesi. 

Merginos, kurios atsišaukslt, malo
nėkit prisiųst ir paveikslą, kuri ant 

■ nareikalnvimo grąžinsiu. Atsakymą 
, duosiu kiekvienai. Vaikinų meldžiu 
' nerašinėt. J. S.
Rox 102 Polaski St. VVilkes Barre Pa

DIDŽIAUSIS IŠRADIMAS ŠIOJE 
Gadynėje — The L»uplex Plaukų Kir
pimo mašinėlė. Tik susišukuok plau
kus, ir tuom pačiu laiku nukerpa. 
Lengviau negu skustis. Gvarantuoja, 
kad sučėdysit daug pinigų kožną me
tą. Ir vaikai gali ją vartot. Verta $5. 
Sampelis prisiunčiamas užmokant 
persiuntimą už $2. Issirašyk šian
dien. (13)

J. MAYER
P. O. Box 61, Stoughtun, Mass.

Karolina Pareigaitė pajieškau 
• ro'io .Juozapo PAREIGIO, Kauno 

gub., Kretingos apskričio, Gargždų 
niestelio. Kas apie jį žino malonė
kit pranešti arba pats teiksis atsi
saukt. (12)

Karolina Pareigaitė Gargždų miest. 
Kretingos apsk. Lithuania.

I

mus, Lietuvoje, ir savi pi
liečiai neturi laisvės! Vis tai 
užsilikęs carizmo raugas! j

Nors veikti šitokiose ap
linkybėse labai sunku, bei 
vis dėlto musų jaunimas 
bunda ir pradeda krapštyti 
sau akis, kad pamačius pla
čiau pasauli. Naujų metų 
naktį turėjome jau antrą 
vakarėli. Mokytoj o drg. F. 
Sidaro lupesniu Viktorino 
dvare buvo pastatytas vei
kalėlis "Žydas Karčiamoj.” 
Vakarėlis buvo labai Įdo
mus publikos Įvairumu: 
tarp paprastų kaimiečiu čia 
matėsi ir augštų valdinin
kų, ir advokatų, ir daktarų 
ir kariumenės vadų. Vai
dinimui pasibaigus, prasi
dėjo Įvairus šokiai. Labai

Vai-

ELIZABETH. N. J. 
Didelės Prakalbos.

LSS. 147 kuopa rengia di
deles prakalbas, kurios atsi
bus seredoj, 30 kovo,. 1921, 
prasidės 7 vai. vakare. A. 
Lutvino svetainėje, 69 So. 
Park st., Elizabeth, , N. J. 
Kalbės teisių studentė Z. 
Puišiutė iš Bostono. Prakal
bos tema: "Žmonijos gera- 
dėjai."

' Šios prakalbos bus labai 
svarbios i r žingeidžios. 
Kviečiame kiekvieną darbi
ninką ir darbininkę pasi
klausyti.

LSS. 147 kuopa.

i

Pajieškau Antano l'almanto, kat- i 
ros paeina iš Andrejavo valsčiaus,' 
Raseinių pavieto. Jis pats arba kas 
ii žii><> meldžiu prisiųsti adresą, už 

ką busiu dėkingas Aš. turiu praneš
ti jam svarbią naujieną. (14)

Mr. Krank Kupris
217 VVisconsin Avė., Madison, Wis.

Pajieškau Krano Daunio, Kauno 
■■ėd'b.s, Šiaulių apskričio, Papilės 
valsčiaus, šiliškių kaimo. Prieš 3 
metus dirbo ant farmų apie Watcr- 
bury. Conn. Meldžiu atsišaukti arba 
■’nan.ieji apie ji malonėkite praneš
ti. (14)

•J. Gricius
20 School St- Cambridge, Mass.

Paj:eš’_au antano Dapkaus, paeina į 
is Motiškių kaimo. Seredžiaus vals. 
Kauno apskričio. Prašau atsišaukti. 

G. Kvietkauskas
25 Porter st.. Monteilo. Mass.

Pajieškau mano dukters Onutės 
Rutkauskaitės, 1 metų, ją išsivežė

Pajieškau Mėlio Mukarsko. V';- 
i‘-rgės auskr., Deltuvos vaisė.. Dem- 
• škių folvarko; cvveno Philadelphia, 
‘a. Lai ats’šaukia. nes yra svarbus 
niškas iš Lietuvos, arba kas 
ino niolonėkite pranešti. .

Jonas Paeis
115 Granite st.. So. Boston,

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 2S metu, neskiriant tau
tos ir tikėjimo. Aš esu 29 metų, 
antrliakasis. dirbu prie mašinos ka
sykloj ir uždirbu nuo $150 iki $200 
i dvi savaiti. Mergina turi būti 
mandagi ir linksma. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųsti ir paveikslą, 
kurį ant pareikalavimo sugrąžinsiu. 

Jonas Ereitikis (11)
Bcx 207. Mona, W. Va.

apie ji
< 13)

Jass.

Paj'eškau gerai patyrusio duonke- 
>io (bekerio). kuris galėtų kepti ru- 
'nę duoną ir baltą (kvietinę), taip- 
i pyragaičius. Užmokestis gertų 

’arbas ant visados. Meldžiu kreiptis 
patiškai arba nėr laišką. (12)

M. Mimont
l*. O. Box 182. Mex»co, Me.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo. 18 iki 25 nietų amžiaus, laksvų 
pažiūrų, 
uždirbu nuo 
savaiti. 
prisiųsti savo 
■lareikaiavimo sugrąžinsiu.

A Šimkus (14)
P. O. Box 79 Morgar.tovvn. W. Va.

AR NORI LENGVO DARBO IR 
GERO UŽDARBIO?

Jeigu taip, tai tuojaus atsišauk.
Yra reikalingas kiek apsišvietęs 

lietuvis, 
; gėjimo. 
Estą te. 
Turi įnešti 700. 
dalinamas per 
* ra reikalingas delei 
draugiškumo, 
laišką atsišaukit 
Tamošaitį. 2o

Agency
Aš esu geras mašinistas. 

$150 iki $230 kas dvi 
Su pirmu laišku melJžiu 

paveikslą, kurį ant

reikalingas
kuris nebijotų telefono bir- 

, į partnerius prie Real 
Insurance, Loans biznio.

Visos įplaukos bus 
pusę. Paliudijimas 

čysto vardo ir 
Y’patiškai arba per 

pas notarijušą M. 
tlanes

Hanipden Agency, 389 
Springficld. Mass.

St.. arba 
Main St.,

(11)

DIDŽIAUSIA PROGA PADARYT 
l’INIGl S.

Su keleis šimtais dolerių aš priimsiu 
partnerį į žymią ir piningingą įvesti- 
nimą. Rašykit ar kreipkitės ypatiš- 
kai. ‘ (H)

manę pati Domicėlė, kuri prasišalini 
su lenku Antanu Madzvvecku. 45 me 

___ ______ . s ir paėmė mano $900.00 
Milioniškių kaimo: Jis yra trumparegis, kalba lenkiškai 

15 metų, gyveno ruskpi ir biskį angliškai: lietuviška

Paiieškau sesers Izabelės K alina- 
vičiutčs -Svyklienės. \ i]niaus gulu,* 
Trakų pavieto. Varėnos vaisė.. Perio-. tų amžiaus 

[jaus parapijos. ?* ’’ * ■ _ , >s~~ ...............................
Amerikoje anie 15 metų, gyveno ruskpi ir b:skį angliškai: lietuviška 
Montviloje. Ji pati, ar kas kitas* teik-; nemoka. Mano duktė Onutė kalba tik 
sis pranešti. (13) lietuviškai. Jeigu kas patėmytų juos.

-Jieva Milinaviėienė malonėsit man pranešti, už ką skiriu
243 Hovt st- Kearny, N. J. $15J>0 atlyginimo. (11)

____________________________ - į Adomas Rutkauskas
Paj:eškau_ Antano ir Kazimiero 47—2nd st., T ramingham, Mass.

Kuntautų. Telšių pavieto, Kauno rė- . ~ ~
dvbos. Taipgi pajieškau Kastanto | Pj^skau brolio Jono Žukausko. 
Veličkio ir Julijono ir Liudviko Siu-I P*rnyau Jissi' gyveno Anglijoj, o da
tų. iš Sakalų sodos. Meldžiu atsi-!bar ’ąu senai gyvena Amerikoj. 

’ šaukti arba kas apie juos žinot, pra- 1 ?uYąlkų gub.. Kalvarijos pavieto, 
neškit. (12)

Juoz. Bartkus
i 407 River St. .North Adams, Mass.

.Suvalkų gub.. Kalvarijos p<»»icv^. 
| Meldžiu atsišaukti arba kurie apie 
I ji žinot man. praneškit, už ką busiu 
'jums labai dėkingas. (12)

Petras Žukauskas
3920 D St, Detroit Mieli.

Pajieškau savo dėdžių Jurgio ir 
.ntano Jestramskų. Suvalkų rėdy- 

“.is, Seinų valsčiaus, Švientažerio 
•arapijos, Mikičių kablio. Jų seselė 
’iktoria Blažonienė iš Mikičiu kai- 

savo broliais su- 
____ _ ... ■ 1 . Ro- 

kad jie gyvena Brooklyn. N. Y’, 
bus apie 30 metų Amerikoj, 

atsišaukti arba kurie apie' 
žinote man pranešti šiuo adre- 

(13) 
Vincas Blažonis

VVest 62 SL Seattle, VVasii.

Blažonienė
no. taipgi nori su
įrašyti labai svarbiam reikale, 
os.
au
leidžiu
uos 
u:

Aš, Janics 
'olerių tam. 
>lech»*. kuris 
io. Jis yra 
ukščio, veidas labai rauplėtas, plan
ai geltoni, akys mėlynos, daugiau- 

■ ia «žiuri į žeme. į žmogų žiuri iš 
laniurų. visados išrodo piktas, šneka 
ilonai ir mažai: moka šnekėt ir vo- 
iškai; turi virš 35 metų amžiaus.

James Norvilas (13)
P. O. Box 297, " Royalton, Iii.

Narvilas, duosiu 1IM) 
katras suras Albert 

prasišalino. 18 d. vasa- 
penkių ir puses pėdų

Pajieškau apsivedimui merginos 
>rl>a be vaiku našlės, nesenesnės 
nano metų. Aš esu 36 metų. Mer
ginos. tikrai norinčios apsivesti ir 
-eturinčios vaikino, malonėkit a’si- 
aukti. Aš esu aniatninkas (earpen- 
er). laisvas ir linksmo budo vaiki-. 
įas, todėl norėčiau kad ir mergina 
butu laisva ir kad mokėtu atskirti 

nuo blogo. Atsišaukdamos 
•malonėkit prisiųsti ir paveikslą, ku- 
i ant pareikalavimo grąžinsiu. At- 
■iskyrimą gavusias meldžiu nenaši- 
■et, r.es atsakymas ne bus duotas, 
/yrus taipgi meldžiu nerašineti.

IV. J. A. ' (13)
59-8 W. Lombard St. Baltimųre, Md.

erą

PARDAVIMAI
Motorinis Botas.

Turi būt greit parduotas 8 sėdy
nių gražus motorinis botas, su visais 
eikalingais įrankiais ir botauze, tik
ai už $130., Be botauzės parduosiu 

daug pigiau. Jieškanticms boto 
drkti yra nepaprasta proga. Matyt 
galima visados. (11 j

P. Puteikis
23 Highland Avė.. ’

Necvton Upper Falls, Mass.

I. J. SPIEtVAK.
346 E. 53rd st., New lork. N. Y.

BI'ČERIS. ilgai dirbęs liucernoj, 
najieško darbo. Kalba 4 kalbas. 
Kreipkitės pas (J2)

A. Dapkevičių. 83 Emerald st- 
(■ardner. Mass.

REIKALINGI AGENTAI visoj Mass. 
Turi būt gabus ir darbštus. Didelė 
proga padaryt didelius pinigus. 1‘isa- 
no Hydraulic Povver Co., 196 Hanover 
st., Boston, Mass.

\ ienatinč laimė yra pinigas
Pinigai seka paskui idėją. Gerą idė

ją galite įgyti iš knygos Vadovas į 
Pagerinimą ateityje. Pareikalauk jos, 
įdėdamas 10c. atmokėjimui pašto iš
laidų. (15)

UNIVERSAL SALES (O..
316 E. 53rd st.. N'ew York, N. Y.

Labai 
Įdomu buvo žiūrėti, kaip 
paprastos kaimo mergaitės, 
kaimietiškai apsirengusios, 
kartu su Lietuvos valdinin-; 
kais suka suktini. Tas darė 
labai malonų Įspūdi, nes čia 
jau matėsi demokratvbės 
dvasia; čia jau mah prisi j 
minė ilgų metų Amerikos j 
gyvenimas, kur ir 
darbo žmonės, ir .......—
vyrai" —visi lygus.

* Po šokių drg. Šidaras sa-

PRUSALAITUKO Pajieškau Jokūbo Jasulevičio. pir- 
mesniai gyveno Seranton. Pa.: paei- 

"V 'M 'A. -A. u iš Lenginiškiu.- Jiezno volsčiaus,
Bdk ■ B C. . T I Vilniaus gub. Kas apie jį žino ma-

' lonėkite pranešti, nes yra svarbus 
reikalas iš Lietuvos. (12)

M. Stanulevičienė

3 d. Balandžio - April, 19211
Į

ATSIBUS NEDeLIOJ, 39 Jefferson S t-. E Cambridge Mass.

I

■ BDCfflNGHAM HALI,
1 

vo artimesnius pažįstamus* 
ir draugus pasikvietė anj. 
vakarienės. Teko ir man 
tenai dalyvauti. Čia aš pir
mu syk turėjau progos susi
eiti su Lietuvos inteligen
tais ir kariumenės vadais. 
Susipažinau su keletu mo
kytojų, su kuriais praleidau 
apie valandą laiko. Iš jų aš 
patyriau, kad veik visi Lie
tuvos pradinių mokyklų mo
kytojai yra laisvų pažiūrų 
žmonės ir pritaria socialde
mokratams.

Besišnekant nian su tais 
vyrais, šeimininkas F. S, pa
kvietė visus mus prie stalo. 
Man teko atsisėsti greta ne
didelio linksmu veidu barz
doto vyro. Tai buvo vieti
nio 10 pulko kariumenės va
das M. Paviršium žiūrint, 
šitas musų susirinkimas iš
rodė aristokratiškai, bet 
geriaus prisižiūrėjus—čia 
viešpatavo tikra Lietuvos 
kaimiečio dvasia ir draugiš
kumas. Vienas mokytojų 
atsistojo ir pakėlęs savo 
stiklą tarė:-"Lai gjvuoja

SVETAINĖJE

WATERBCRY, COU.
t

Pajieškau draugų: .Juozo Endriu
kaičio, Kregždančių kaimo: Antano 
Antanaičio, Varculų kaimo; Antano 
Mikelaičio. Dapkuniškio dvaro: visi 
Geldaugiškio valsčiaus, šakių apskri
čio. Malonėkit atsisaukt. (12) 

Sabastijonas Valantinas
294 Suydam St. Brovkh n. N. Y.

PLAUKAI! PLA ŪKAI!
Pleiskanos, Niežiejimas, šipimas, Ži- 
limas. Retumas. Slinkimas plaukų 
galvoje yra sutaisomas. Jeigu prisiu
si savo antrašą ir už 2c. štampą, gau
site žinias. ‘ < 14»

M ESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box 133. Wilkes Darre, Pa.

1

Extra ir da Extra!
Nauja Knyga "Receptai ir Sekretai."

(Apsisaugojimas Nuo Jvairių Li
gų). Nuo visokių epidemijų, kokios 
nebūt. Naudoki t. kas yra gamtiška; 
o kas ne gamtiška, tai nėra vertas 
nė 3c- Datyrimas parodo, kad tik 
antiseptiškos, pilės mostys ir solutci- 
jos turi būti studijuojamos. Kas 
nori būt laimingas ir apsisaugot nuo 
ivairių ligų.

Teisingas sekretas; kas nori, kad 
telyčia dviejų ar trijų metų ląit 
karve su pienu ir kas nori, kad bi
tes atlėktų pas tavo stuba ir kad 
tu jas galėtum sunaudot, ir kaip 
snaikinti kurmius, kurie daro dau" 

"kaąos 3 sekretai 1 dol. Knyga 
. dol. 10c. su trimis šimtais ir 90 
receptų; ir su geriausiom pilėm ir 
-olutsijom duodasi. Siųskit tik 
Ptndč5 Ordcrį' I'aPeiis No- 3 pra-

... "m. L. Matulionis
l.l So. Grand St.. (Vilkes Barre Pa.

1*0 GYVENIMAS BUTŲ UZGAKEDIN* UTIS 
REIKIA TEISINGAI PRADĖTI

I

i

! Pąjieškau savo draugo Rapolo
Waluno. Jis paeina iš Suvalkų rėdy- 
bos, Simno valsčiaus. Aš turiu prie 
Jo svarbų reikalą. Gavau laišką nuo 
jo tėvų iš Lietuvos. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie jį žinot man 

j pranešti šiuo adresu: (13)
A. Gumauskas

32 Putman St.. Providence. R. I.

Pajieškau giminės Liudviko šiozi 
uako. Kauno rėdybos.* Utenos apskri
čio, Dovgailų valsčiaus, šiozinų kai
nu. Jis pats lai atsišaukia, arba 
kas apie jj žinote moldžiu man pra
nešti. už ką busiu labai dėkingas.. 
Mano adresas: (1'1)

Justinas šluka
147 North 6th ąt., Brooklyn, N. Y.

Paj'eškau švogerio Jono Petruske 
i vičiaus. Suvalkų rėdybos. Sventažario 
■ parapijos. Žemaitkiemio kaimo.

Aleksandra Minkevičius t 13i 
P. O. Box 179, Temiskaniing (411c 

Canadn.

Pajieškau savo dėdes Jono Stasiu 
'■o. gyvenančio Amerikoj. Jis paei
na iš Vilniaus gub" r.. Švenčionių 
apskričio, Adutiškio miestelio. Am
žiaus turi 52 metu. Meldžiu jo pa
ties atsišaukti, arba kas apie jį žino, 
malonėkite man pranešti. Jam yra 
laiškas iš Lietuvos. (13) ,

Paul Rasinskas
P. O. Box 152, Jlinden, VV. Va.

Aš, Adelė Adukevičiukė, pajieškau 
savo sesers Viktorijos Adukevičiukės. 
Mudvi persiskyrėm apie 15 metų at- 

ApaH Prusalaituko šiame koncerte dalyvaus puiki uį Juozapo' "Sbaiuko“
dainininkė IZ. AVIETeNAITė iš Worcester, Mass. iv Maumu atsišaukti arba kas apie 

— — - -juodu žino man pranešti ant šio
adreso: »i:j)

Adielie Wallce 
R 2, Bruce, Wis.

vienas iš geriausių New Yorko pianistų 
JUL. SCHENDEL.
Prasidės8:15 vai. vakare. Tiki etas $1.00 ypatai.

Lietuvė motina iš Ctevelando rašo
"Kad ji neturėjo visai pieno nei vienam savo ku-

• dikiui. bet sulyg patarimo savo gydytojo ji išaugi
no juos vfcous ant

EAGLE RAND
(CONDENSED MJl.K}

Ji toliau patėmija:
Kad visi keturi jos kūdikiai yra laimėję dovanus,

Thc iiordrn ( omptiny

New

EXTRA IR DA EXTRAI
Nauja Knyga 'Receptai ir Sekrelai”. 
(Apsisaugojimas nuo įvairių ligų).

naina $) jo. Kas neturi laiko išpirkt 
. loney Orderj, tai siunčiam U. O D 
’.avę kny gą užsimokėsit. Djibar‘va
duotas adresas tik iki i geguži 
nam netoli gali ateiti bi|e nacja 
.raut reikalingus paterimiu ir knvgm

«-• o m' k- -'latulioiijs
Ll S. Grand st.. Milkes Barre. Pa.

Vardas

Adre: as

B>irden lluilding

Thc IVaterburj Mail Order 
Corparation.

502 S. Wilson Street, 
WATERBURY, CONN.

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prišiųsk ŠIANDIEN 
ir gausi D1KAI musų knygą, KUDJKII 
GEROVk. kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kudikį sveTku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kallioje 0105

DAKTARAS NAMUOSE.
DAKt\»?u 'įMaudos nauja knyga 

,ARAb RAMUOSE. Knyįą- 
el ^krniSOn'a 1V,S”kias vaistiškasžo- 

Z,c<Ja' ,r u~ ’•«« kokiu li
tų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
uzvardyjimais. taip kad kožnas guli 
jas gauti bile aptielroje. Aparti, 
'ra dau^Į^. ^,.Ų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knvgutė vra 
koznam reikalinga. Preke tik $I.W.

„ M. ŽLKAITIS (35»
L»1 Hndson avė.. Rochmter, N. Y.

DYKAI
KATALIOCiAS.

Jeigu norite sutaupyti $3.00 
ant poros čeverykų. tai parsi- 
traukit musų kataliogą. (12)

i



KORESPONDENCIJOS
WORCESTER, MASS. 
Teatras ir kiti dalykai.
10 d. kovo ’.Aido ' choras 

statė scenoje keturių aktų 
dramą "Laimės 
jai.” I.ošimas, su 
ėmimais, pavyko 
rai. Lošime ėmė 
keliatas žymesnių 
torių, kaip tai: F 
S. V. Bakanauska: 
sokienė 
M. b 
na , 
kiau pasirodytų • scenoje.

SLA. 57 kuopa Įsteigė 
puikų viešą km gyna, Kuria
me randasi jau suvirs 2000 

ir Bu lietuvių 
engimas šio 

au lėšavo apie 
Tvarka šiame knvgv-

Jieškoto- 
niažais iš

ganą ge- 
daiyvumą 
vietos ak- 

'. T u mošą, 
?, J. Kar- 

(Sireimikiutė) ir 
R ut ka uskienė. G eist i - 

kad choro aktoriai tan-

giriėjusi kaimyno stuboj; 
koki-tai triukšmą ir mote
riškės balsą Šaukianti' pa
gelbos. Atbėgęs policisias 
ištikro rado moteriškę besi- 
glėbiuojant su žvdu. Su
prantama, policistas žydeli 

areštavo. N m estas i jiolici- 
jos stoti žydelis apsižiūrėjo, 
kad jo kišeniai tušti. Bandė 
jis teisintis, bet visiiek tapo 

s i kalėjimą ir pa- 
užstačiu< >000 dol. 

laismas atsibus

mininko agitacijos, didžiu- i pi 1") A JIO 9 
ma publikos balsavo prieš i p /\ 1^ |\/| f 1 T Į 
komunistu nurodymus. Tai- i * ** A \ A VA U/ • 
gi. 1 ‘ " * „*x
liet nulupę žemai.

J. Inkognito.

A. -

Įvairių knygų 
laikraščių. Į 
knvgvno ja- 
$2000. “ 
ne užvesta maž-daug tokia, 
kaip ir publiškuose valdžios 
knygynuose.

Reikia pripažinti, kad 
savo praktišku darbu SLA. 
57 kuopa yra pasižymėjusi 
daugiau už kitas vietos or
ganizacijas. Turbut todėl ir 
vietos žmonės prie 
skaitlingai dedasi. 
SLA. 57 kuopą jau 
virš 600 narių.

JOS taip

Dabar 
turi su- 

Ex.

BUFFALO, N. Y.
Kc iru n istu "diktatūra.”
Kitų kolonijų komunistai 

dar tik skelbia savo diktatū
rą, o mūsiškiai jau ir gyve
ni man bando ją. Įvykinti. 
Taip, karią parengę šokius, 
jie p<> prievarta norėjo žmo
nes ant jų parengimo nuva
ryti. Vienas jų "komisaras," 
pasitikęs senyvą žmogų ant 
gatvės. Įsake jam eiti ant 
šokių ir kadangi tas atsisa
kė jo Įsakymą pildyt, tai 
"komisaras” pradėjo varto t 
kumščių. Ant laimės užėjo 
guzikuotis ir "komisarą" 
nuvedė i policijos stoti.

Teko ir man nueiti ant jų 
šokių. Bet ten buvo ir teat
ras. Lošėjai laivo atvažiavę 
iš Rochester, X. Y. Teisybę 
pasakius, jie sulošė neblo
gai. Publikos buvo apie poią 
desėtkų. Muštas.

1 .

PHILADELPHIA, PA.
Iš lietuvių gyvenimo.

Nors tūlas Svečias "Ke
leivio" Nr. 9 bandė aprašyti 
visas Pniladelphijos baise
nybes, bet. matomai,, jis sė
mė žinias tik iš amerikoniš
kų laikraščių. Tubut jam, 
kaipo svečiui, lietuvių špo- 

• sai dar nėra žinomi, lodei aš 
čia paduodu bent kelis atsi
tikimus iš lietuviu tarpo.

Tūlas B. š., virdamas 
”munšainą," sumanė apka
poti savo burdingieriui ran
kas. Burdingierius, pajutęs 
skausmą, spruko pas kaimy
nus, jieškodamas pagelbos. 
Už kelių m i mitų 
pribuvo "aniuolai 
išvežė visa bravoi

o kostume- 
išvežė pus- 

švarkų ir kepu- 
"mielaširdingi" 

juos pus- 
pasigailėjo 

jų drabužius nu
nešti jiems Į kalėjimą, kad 
nešalta butų ten tupėti. Bet 
nešdami nežinia kur nune
šė: niekas dabar nesuranda 
nei nešėjų, nei drabužių.

atsibuvo 
teismas. Visi 
gana dideles

bravominku 
riais. Visus 
nuogius, be 
iiu. Tūli 
žmonės, pamatę
nuogius vežant, 
ir nutarė

sargai ir 
ą su pačiu

n- J 
juos

I 
i

i
f

uždaryta 
iiusuotas 
kauci jos. 
vėliaus.

šiai il
si tikimas 
kriaučius 
sumanė 
nio gyvenimo 
Tūlai kūmutei 
dešimkę, k 

.Kėli’ 
pamačiu:

keistas at' 
senbernis 

avėdamas, 
ti ženvbi- 
’sakh bių." 
ti pasiūlė

d ji eitų su juom 
pameti kambario. Kū

mutė pamačius, kad kriau- 
čiukas turi ir daugi 
gų, 
rio. 
kad jis 
Žinoma 
mulę 
tuos 
Bet 
šluotkoti 
vaišino, i 
nueiti 
kušti, 
dęs 
mule pasakė. kad jis girtas 
ją užpuolęs ir ji turėjusi 
pintis. A. («. "V .

au Di'-l- 
siitiko. Išėjęs iš kamba- 

kriauči us apsizi u re j o. 
jau neturi

, jisai 
pi asyt, 
pinigus 
kumutė,

i, taip nabag; 
kad jis vos

i policijos stoti 
Vienok ir 

nieko nelaimėjo, nes ku

M) doL 
kū

jam

M 
pradėjo 
kad ji 

sugrąžintų, 
nuivėrusi 

gą pa
galėjo 
apsis- 

apsiskuu-

FARMOS! FARMOS !|
225 akrai, apie 100 akrų dirbamos | 

žemės, kita ganykla ir gero miško 
. , |25 akrai. Stuba i) kambariai, 3 bar-

komunistai lėkė augšlai,; parsidu<xla lietuvių kolonijoj, Michi-'nfeš visokios mašinerijos ir padar
gam) valstijoj, tiesiog nuo pač-ių savi-#<ai, 7 karvės, 2 arkliai, 30 vištų, šo
niukų. Furmos gyvenamos ir negyve- das tik dei savęs, vanduo šaltinio 
nuirtos, i’iatesnių žinių klauskite per per paipa teka į kubilą, nereikia I 
laišką, įdedant markę už 2 centu. ,pumpuot dėl gyvulių, diktas u|>elis 

(19) Įteka per ganyklą ir yra visokių žu- 
TONY ZARE1.A p M, prie plento, 2 mailčs į miestuką,

P. 0. Box 1, Ijike ( V Peacoek, Mich. !|s*rduoda už S-l.lžOO.
---------------------------- ----------------------- I Platesniu žinių ir kitokiu farmų 
FARMOS! FARMOS!ik,ausk

Kad pavasaris artinas mums. 
Aš noriu parašyt jums, 
Kad prie fabriko nukarotum, 
O apie save pagalvotum: 

—Ar ilgai aš šitaip kariausiu, 
čionai bedarbė—vietos negausiu. 
Kapitalistai mane apgavo. 
Kur aš pabaigiau sveikatą savo.

< > kad atgalios aš pasižiūriu, 
Kad iš to visko nieko neturiu. 
Kati Lučių gyveni am farmų ėjęs 
Jau buč-ia gražų turtą turėjęs.

I ūkininką dabar rašysiu. 
Informacijų sau paprašysiu 
Į llart važiuosiu ir pirksiu farmą 
Uu>ių laimingas, turėsiu darbą.

M. W.-\l.!lNeILS. <19V
P. O. Bok 96, Bart. Mich.

VVATERBURY, CONN.
Užsimušė saliunčikas.

Vienas pasiturintis šio 
miesto lietuvys nusipirko 

(farmą ir Įtaisė "Įkurtuves”. 
(Itas "įkurtuves” jisai pa- 
I kvietė savo gimines ir drau
gus. Tose "Įkurtuvėse” da
lyvavo ir Vincas Povilaitis, 
saliunčikas. Matomai, tasai 
earmervs savo svečius gerai 
"pamylėjo' 
mylėjimas’ 
gero išėjo, 
vilaitis 
prisirnušė. 
mus jisai numirė, 
buvo' vadinamas 
bet jo moteris palaidojo jį 
su visom bažnytinėm cere
monijom. VVaterburietis.

i

Bet tasai ”pa- 
ne visiems ant 
Saliunčikas Po- 

nukrito t repais ir 
Parvežtas i na- 

Nors jis 
"bedievis,”

Kas nori keliaut į Lietuvą.
Tėmykite!

Si05 LAIVAKORTE 
NUO NEVV YORKO IKI 

ANTVERPO
greičiausio, naujausio

Į

i

PARSIDUODA FARMA
150 akrą žemės, pora arklių, kar

dės, kiaulės, vištos, farmos įrankiai. 
00 sieksnių miške, didelis namas, 

iaržinė. ratams pašiurti, kalvė, višti- 
’.inkai, 60 sieksniu icords) sukirstų 
lietų malkų pardavimui, 300 bušelių 
bulvių, 100 bušelių komų ir tt. Pla- 
esnių žinių gausit rašydami pas: (12 

l.eo Martin, Pittsfield, N. H.

FARMOS! FARMOS!
Lietuvių apielinkčj. Kurie norit 

lirkti ūkę. aš galiu jums parodyti, 
ari parsiduoda ir kur savininkas 

syvena. Jeigu jus norit pirkt nuo 
avinioko, o ne-nuo to, kuris iš to 

gyverfa, tai rašykit man, kokio bran
dumo ir didumo norit pirkti.

Joe Geriba (15)
Bos 142, Scottville, Mich.

PIGIAUSIA FARMA.
220 akrų apie 100 dirbamos žemės, 

kita ganykla ir miškus. Piktas upelis 
teka per ganyklą. Žemė derlinga, gu
lima augint visokius javus, triobas 
reikalingos kiek pataisyt. Savininkui 
ši farma nereikalinga. Par<iu<xlu tik 
už s 1.7OO. Kur jus galit rast pigesnę? 
Platesniu žinių klausk pas

A. 2VI.NG1LAS
2i» Ilroadvvuy, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FARMA
ežeru, 

bud* nkai 
visoms 
ir gyvuliais—

1 tely
ti veršbkai. š jaučiai, 5 kiaulės, 

kitą užsiėmimą todėl parduo- 
lengvų išmokėjimų, norint 
informacijų, rasvkit laiš- 

(15) 
JOS STANKS
2. Branch. Mich.

12d akrų su locnu 
juodžemis, visa lygi, 
ji, jaunas sodelis; su 
renis, javais, padarais 
4 jaunos kumelės, S karvės, 
čia. 6 veršukai. 3 jaučiai, 
Turiu 
siu ant 
platesnių 
ką.

žeme 
nati

ni aši-

R

I
I

i

I

rengė 
moj: 
remti 
džią?’ 
kalno

HENRY F. MILLER & SONS 
PIANO CO.

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

HENRY F. MILLER. I <uris buvo garsus muzikantas 
ir pasižymėjęs mechanikas, ir ambicija jo penkių sūnų ir 
anūko, kurie buvo taipgi muzikantai ir žymiausi techni
kai, jie ir pastatė tą firmą ant augščiausio laipsnio, o 
pati skanibėjiniži ROJALIŲ iki žymiausio tobulumo.

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

Parduodami musų ROJALIŲ daugeli, mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai.

Henry F. Miller & Sons Piano Co.
395 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

I f 
f 
t

FARMOS! FARMOS!
Parsiduoda gera FARMA, 245 

akrų, apie 100 dirbamos derlingos 
žemės — juodžemis su moliu; visoki 
javai auga gerai, giria kietme- 
džio ir ganykla dėl 60 galvijų, su 
šaltiniu ir upeliu, getais sodas; 10 
kambarių stuba su skiepų ir piazais, 
2 didelės karvių bainės, viena—ei- 
mentine padlagą, kita—su skiepu; 
arklių tvartai ir mažesni budinkai, 
budinkai geri, šaltinio vanduo teka 
poipa pas barny. Visos mašinerijos, 
vežimai pakinkai ir mažesni farmų 
trankiai. I n žinąs su prietaisu mal
kom piaut ir melnyčia grūdam mal
ti; 17 karvių. 7 telyčios ir bulius, 1 
rikliai, apie 100 vištų; 2 mailčs Į 
miestą su aukštesne mokyklą, 
siduoda su viskuom už 9000, 
įmokėti. Platesnių žinių 
savininkas.

G. KLEIVA 
R. D. No. 1. AlcDonough

Ar Jus Kankina Piei*k*no* ?
NAUDOKITE RnfflcS
Ar Jums Galvos Odą bfiziti ? 

naudokite
Ar Jų.s«t Plaukai Slenka?
NAUDOKITE

? Ituffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonk-t, arba tiesiog 
iš išdirbčju per paštą už 75e. bouką.

F. AD. RICIITEK & CO.
3r.ltA.ve. & 35th SU lirooklyn, AL Y.

Ar Jus Norite Apsaujotr Juos

NAUDOKITE
Užlajom tu savo plaukų gražiais ir tankiais

NAUDOKITE įfyįfflCS
Užlaikymui galvos odos sveikai ir švariai

NAUDOKITE

PARSIDUODA FARMA
Farma 125 akrų, biznis daromas 

š pieno, viena maiič nuo pramonin- 
m miestelio ir vieškelio, if melžia
mi karvių, 7 telyčios, 1 arklys, vi
sokios mašinerijos ir padargai. Įei- 
ru iš pieno būna $2o0 per mėnesi. 
Viskas randasi pirmos klesos stovy; 
teras setas bildingų. Kaina $7,800.

Karmą 112 akrų, biznis iš pieno ir 
/ ištų.iandasi apie 4 mailčs atstume 
įuo geležinkelio, pusė inailės nuo 
.'ieškelio; puiki 9 ruimu stuba su ši- 
uma *r vandeniu. ge?a a barnė, ’iž- 

tvaros dėl 20 galvijų, pilnas setas 
našinerijos ir padargų. 1! karvių, 6. 
elyčios, 1 bulius, 1 kiaule, 2 arklini, 
V,0 vištų, vištininjtas dėl .r><Hi vistą. 
Kaina už viską l5,’>O(h ..

Karma 65 akrų. 25 akrai apvaly- 
os ir dirbamos, visa kita ganyklos ir 
niskas. 9 ruimų stuba, virtuvėj van- 
luo, 4 pečiai; geras skiepas, barnė 
‘■7x60, pertvaros 8. galvijams* ir 2 a;-- 
.liams; 3 karvės, 2 arkliai, 40-50 viš- 
u. visokia mašinerija. Šitų farmų už 
okius pinigus negautumėt niekur 

Naujoj Anglijoj. Rišydami reikalau- 
tit farmų Kuletirm, kuri gausit dy
kai _ n5>

Racmes Farm Agency
Danielson . Conn.

Par
pusį 

suteiks 
♦18)

N. Y.

PA RSII JUODA FA RMA 
Nuo :U» iki 40 akrų žemės, 
vieškelio, tik 1 muile nuo 
go miesčiuko. _____ __ _____ _
kūrenimo. Galimu užlaikyt !<> Yarviu; 
S ruimų stuba, didelė l»ari*ė su skie
pu, vištininkai. visoki farmos įran
kiai ir padargai; 3 karves, 1 veršis. 
25 vištos, arklys. Kaina StooO. Dalis 
gali palikt ant mortgicio. Rašyk 
angliškai. (;;;j

stovi prie 
pramojūn- 

Uztektinui malkų dėl

3 Geg. ir 15 Birželio.
:k‘s 6 Bal. ir 21 Gegužės
45 Rroadwav, Nevv York arba 
\ irtos Agentu.

Generalini Agentai dėl ( ENTRALINKS ir RYTU EUROPOS 
NORTH GERMAN LLOYD

Joint Service with

S. S. ’MOUNT CLAY"
Ketverge. KOVO 31

S. S. "MOUNT CARROI.I.”
Ketverge, BALANDŽIO 7

American Line
Tiesiai iš NEVV YORKO Į HAMBURGĄ

$ Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis Centralinės Europos 
5 ?

Išplauks iš J
Nevv Yorko j

2 BALANDŽIO ant to laive 
Į išplaukia musų kurjerai r E
LIESAS IR BRONE IG AL
NI AI. Jie palydės iki pat Kauno 
InnėlĮ Bostono ir apielinkės Lie
tuvių. kurie važiuoja per musu 

i agentūrą ir taipgi išveža netoli 
du milionų lietuvišku auksinų i 
Lietuvą. Igauniai yra Suvienytų 
Valstijų piliečiai, kalba keliomis 
kalbomis, todėl keliaujantiems 

'su jais draugėje nebus jokių 
! painumų. Keliaujantiems iš 
Antverpo Į Kauną nereikės per
važiuoti lenkų karidorių, todėl 

j parvažiuos Lietuvon be jokių 
kliūčių. Kurie norėtumėte išva
žiuot kartu, kreipkitės tuojaus į' 
musų agentūrą.

Merritt Welch
Chaplin, Conn. Iš NEVV YORKO be persėdimo TIESIOG Į

BREMENA IR DANCICA
S. S \NTIG0NE išplauks
S. S. Si sų( EA.NNA ispla

Kreipkitės t Pasažierių Pvpart..
St) Statė si , Eisten, .Mass. arba

Patarmės merginama ir moterim* 
apie Lyties dalyku.-. Antra pagerin
tu laida. Parašė M. H. Sanger, išlei
do F. J. Stropienė. Su paveikslais. 
Leikalauilami virs minėtos knygos 
-įtiskit išmirkę money orderį ar popie
rinį doleri laiške ant vardo

F. J. Stropus
30 Broaduay, So. Boston. Mass.

RU MI ORD, M E.
Komunistų ”iriksas."

Musų komunistukai peri 
tūla laika buvo pasislėpę pa- 
iėpiuose ir neišdrįsdavo nie
kur pasirodyti. Pastaruoju 
laiku jie susispietė i "Elde- 
Elde” ii- po tuo vardu pradė
jo savo "triksus” rodyti, 
štai, ant 23 d. sausio jie pa- 

neva diskusijas te- 
”Ar reikalinga yra 
Lietuvą ir jos val- 

’ Kadangi temos jie iš- 
iieskeli’ė, tad iš prie

šingos jiems pusės mažai 
kas i tas "diskusijas” atėjo. 
Susirinkus publikai, kom- 
istai pamatė, kad žymesnių 
ju priešininkų nėra ir todėl 
visa gerkle pradėjo šaukti; 
"Kur yra Kaulaičia?! Kada 
diskusijos, tai jo nėra! Jis 
bijo stot su mumis i diskusi
jas. nes žino, kad neatsilai
kys!’’ Vienas žmogus jiems 

i pastebėjo: ’’Xekvietėt, tai 
neatėjo. Galbūt apie šias di
skusijas jis nieko nežino, 
žodžiais jus galit girtis, kad 
ir Jušką, Žilinską arba Kun
drotą paristumet, kuomet 
jų čia nėra.” Liet kur tu čia 
komunistus Įtikinsi! Jie rė
kia savo ir gana. Daugelis 
žmonių iš tų "diskusijų 
siskirstė, o vieni komunis
tukai pasilikę nutarė, kad 
nereikia remti Lietuvos.

Bet ant sekančio nedėl- 
dienio L. L. P. stotis paren
gė toje pačioje temoje deba
tus -J. Katilaičio su kom-is-Į 
tu J. Grušu. Išsyk komunis
tai šių debatų nenorėjo, nes,; 
esą, publika jau nubalsavo, į 
kad nereikia remti Lietu-j 
vos. Bet gavę tinkamą atsa-; 
kymą, sutiko ir pradėjo ori 
ganizuot savo "artileriją.”; 
Atėjus debatų dienai žmo-l 
nių prisirinko pilna svetai-! 
nė. apie 300. Tūli komunis
tai statinėjo net po 50 dol., 
kad jie bus laimėtojais. 
Publika rinko pinnininką ir 
išrinko raudoniausi kom-is- 
tą P. Vazni. Rodėsi, kad tik
rai komunistai laimės. Mat 
jie buvo prie to prisirengę 
ir gerai susiorganizavę. Bet 
prasidėjus debatams pasi
rodė, kad kom-istai savo ar
gumentuose yra labai silpni. 
-Jų debatorius, kalbėdamas 
antru kaitų, vieton 15 mi
liutų, kalbėjo tik 3 minutas. 
Truko jam argumentų ir žo-! 
džių. Kaulaičia sukirto ji 
ant visų pusių. leidžiant

FARMOS! FARMOS!
Lietuviai! Nelaukite ir hemislykite

lgai pakol jūsų centai išsibaigs, nes tis yra imta iš rusų kalbos' Labai 
aoji bedarbi- neaprubeziuota. Kreip- j tinkama perstatyti lietuvių vakaruo- 
itės pas mus ūkininkus, mes jums’se.

origelbėsim nelaimingoje bedarbėje.
°ąs mus yra geriausių tikiu pirkti ir 
nainyti ant stubų. Rašykite tuojaus 
>as mus, mes duosime pilnesnius ir 
eisingus paaiškinimus. (15)

A. J. PAULICK
R. R. 3, Rox 100. Medford. Wis.

"SOSTO AKYVEIZDOJ”
vieno veiksmo puiki tragedija. Min- 

tis yra imta iš'rusų kalbos. ’ ’ ’

Reikalinga trylika veikiančių 
ypatų, taipgi kareiviu ir sargų. Kny
geles kaina 25c. Reikalaudami kny
gučių kreipktės šuo adresu- (12) 

P. Mikšis
85 Short St. I-awrence. Mass.

10 <1. kovo 
areštuotujų 
užsimokėjo 
paliaubas.

Antras atsitikimas buvo 
štai koks: tūlos parapijon- 
kos, pristigę pinigu ani 
„munšaino,” sumanė iškirst 
šposą tūlam senam žydeliui, 
kuris "puškariu” vežioja po 
lietuvius duoną. Mat jos pa
stebėjo, kad tasai žydelis 
turi pinigu. Ir štai, kuomet 
žydelis atėjo prie durų, vie
na parapijonka nučiupo žy
deli j glėbi ir Įsitraukė i 
ruimą, o kita nubėgo poli.- 
cisto šaukt Suradusi poli- per balsus komunistai pra
eisią ji pasakė jam kad ji laimėjo. Nežiūrint nei pir-

su-

PINIGUS NUSIUNCIAME 
DIENOS KURSU.
Pavasariui atėjus, reikalingi 

pinigai Lietuvoje, ypatingai jie 
reikalingi tose vietose, kur plė
šikiški žulikovskio lenkai 
piešė Lietuvos gyventojus, 
nigai siunčiami 

; icami Lietuvoje 
’.:e 3-4 sąvaičių. 
čiami pinigai 
keblumų Lietuvos žmonėms, nes 

■mes išmokame Lietutoje žmo- 
: /ėms pinigais, o ne bile Kokiais 
j čekiais, kaip kiti kad daro., To- 
j čel. per mus siunčiant pinigus 
i nereikia Lietuvoje prašyt, kad 
; kas nors nuvažiuotų 
; išmainytų popiergalį 
jgų ir užmokėjus už 
(pinigų nepalieka.

Jeigu norite kurie 
(gus ir norite kad jie butų išmo- 
i keti teisingai ir greitai, tad 
kreipkitės per musų bankinę įs
taigą. o persitikrinsite, kad mu
sų žodis yra teisingas.

Siųskite mums Amerikos do
leriais. o mes Lietuvoje išmoka
me auksinais pagal dienos kur
są.

BALTIC STATĖS FINANCE 
CORPORATION 

BROADVVAY. 
SO. BOSTON.

Fel. So. Boston 1061

FARMOS! FARMOS! 
’-’irkit farmas didžiausioj lietuvių ūki
ninkų kolonijoj, kur jau yra apsipir- 
cę 400 lietuviu. Tai yra didžiausia 
ietuviu ūkininkų kolonija Amerikoj. 
Norintieji pirkt farmas ir apsigy- 
.ent tarne savo tautos žmonių, rei
kalaukit farmų kataiiogo, ten rasit 
lilną aprašymą didžiausios lietuvių 
tolinijos. (13)

357

PAŠPORTAI
Kiekvienam lietuviui važiuo
jančiam Tėvynėn pagęlbėsim 
išgauti pasportą i 3 dienas.

api- 
Pi- 

per mus išmc- 
auksinais bėgv- 
Per ihus išsian- 
nepadaro jokiu

J. A. ŽEMAITIS 
R. 1, Fountain. Mich.

SIUNČIAM PINIGUS LIE
TUVON TELAGRAFIŠKAI! 
Parduodame LAIVAKORTES 
ANT VISŲ PORTU STAėi \I 
I LIETUVA BE PERSED1MO

}
nuo fier No. 7 

North River

Nuo 2 vai. po pietų

FARMOS! FARMOS!
Dabar geriausias laikas Dirkti tar

nas. Mes turime labai geru farmų už 
>igią kaina, visokią, dideliu ir mažą, 
vainos nuo §1,500 iki §20,000. Didi
nas nuo 5 akru iki 700 akrų. Ateik ir 
tpžiurėk ja<. Rašvk angliškai. (12)

HENRY DEMBO
7 School st., Tel. 244, Danielson, Ct.

I

II

Tūkstančiai lietuvių siunčia 
pinigus ir važiuoja Lietuvon, 
kodėl ne jus? Rašykit tuoj:

I.ITH. TR.4VEL BUREAU
136 East 42nd Street, 

New York. N. Y.

Fotam reguliariai kas sąvąitęišplauks garlaivis ”IIANSA (buvęs x 
Victoria Luise) ir nauji garlaiviai, kurie dabar būdavojami. fcj

Garlaivis ”MOI NT CARROLL” Garlaivis ”MOUNT CL1NTON” JI 
Garlaivis "BAYERN” Garlaivis ”Wl ERTEMBERG” J

Ruimai su 2, 4, ir (> lovom ant šių visų garlaivių. Specialiai valgo- ; • 
mieji ruimai, rūkymui miniai, sėdėjimui ruimai ir pasivaikščiojimui j Į 

deniai . visas tas patvarkv mas trečios klesos pasažieriams. ‘ [
Reikale rašykit bile vienam musų autorizuotam agentui arba

39 BROADVVAY NEW YORK CITY !

TURKAI UŽĖMĖ 
MĄ.

Konstantinopolio 
mis, turkai užėmė Batumą 
vyriausi Gruzijos uostą 
Juodųjų Jūrių.

Į Kauną ir 
ant pini- 

tai kelione

siųst pini-

žinio-
‘f

prie

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 padaibinimai yra gvarantuo- 
tas rankų darbas. Jos išrodo vertos 
15 dol., drūtos ir ilgai laiko. Bet lai
ke šio mėnesio jus galit gaut jas pa
gal specialu *kainą tik už 2 dol. 95c. 
už porą. Jeigu jus upsisakysit 
ras. tai sučėdysit $1.50, nes mes 
atiduosim už 10 dol. 30c.

Sis speeiaris pasiūlymas tesis 
trumpą laiką. Mes pabirtume 
užsisakyti jas tuojaus. Busit pilnai 
užganėdinti. Rašyk dabar.

Jums nereikia siųst mums pinigus 
iškalno. Tik išpildykit kuponą, kuris 
žemiau telpa ir pasiusk jį su 30c. 
stampomis padengimui persiuntimo 
lėšų, lakusius apmokėsi po aplaiky- 
mui kortinų. (12)

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. Likusias užmokėsiu, kuomet 
kortinas aplaikysiu.
Vardas ............... ....................... ............................................................
Adresas .......................................................................................

Miestas ir Valstija .......... . .......................................................... ..............................
Pilnas užgančdinimas. gvarantuojamas arba pinigai grąžinami.

Į LIETUVA
Dideli dviejų sriubų

S. S. POLONIA KOVO 30
"LITI '. N IV BAL. 13

TIESI Kelionė Re Persėdimo Iš NEVV YORKO 
Per LIBAVA Arba HAM BURGA-EITKUNUS

Laivai išplaukia kas 
14-tą dieną.’ 

pašto laivai išplauks:— 
"ĖSTOM A” BAL. 27 

S. S. POLONIA GEGUŽES 11
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams. 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.
4

4 po-
Jiūns

labai 
Jums

Tiesioginis perp laukimas tarp

NEVV YORKO ir HAMBURGO
Labai paranki kelionė Lietuviams ir Rusams.

AMERICAN E>

Dideli moderniški garlaiviai išplauks sekančiomis dienomis:
MINN'EKAHDA ' MANCHURIA MONGOLIA

• 31 d. Kovo 14 Balandžio 28 Balandžio

Trečia klesa iš New Yorko j Libavą................... $132.00
Trečia klesa iš New Yorko j Eytkunus............. 130.00

Trečios klesos pasažieriams yra duodami valgiai su patarnavimu 
dideliams valgomam kambaryje. Moterims ir vaikams rezervuojami 
kambariai su klasetais.
Kreipkitės Į Kompanijos ofisą 84 Stato st., Ne* Yerlurki j violos Alintu.
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Žinios iš Lietuvos
Lenkai koncentruoja pajė-i apiplėšė ūkininką Baranau- 

gas ir rengiasi pulti ską. Pati Baranauską suė-
Lietuvą.

Kaunas, 11—12. (Elta). 
Nežiūrint Lenkų oficialinią 
pažadėjimų, demobilizuoti 
ir evakuoti Želigovskio ka
riumenę, musų gautos tik
ros žinios parodo atvykimą 
vis daugiau Lenkų kariume
nės i Lietuvą. Taip vasario 
2 i. iš Gardino atėjo i Vii 
nių traukinys su 2 pulkais 
luenku gusarų, 35 vagonai 
su kariaivias ir arkliais, 6 
amunicijis vagonai ir 22 sa 
'Gitariniai vagonai. Iš Vil
niaus 8 kulkosvydžius, 4 ar- 
motas ir 20 amunicijos veži
mų tą dieną nuvežė Į Mai- 
šiogalą. Ties Maišiogala 
daromi apkasai ir tveriama 
spigliuotos vielos tvoros. 
Taip pat atvežta naujos ka
riumenės— ulanų i Varėną, 
kur apkasai aptverti net 
trimis eilėmis spigliuotų 
tvorų.

Be to, Lenkų kariumenė 
traukiama Ukmergės link. 
Matyt rengiamosi vėl pra
dėti kovas. Juos viršininkai 
ramina pažadais, kai Kauną 
paimsią visko busią pakan
kamai 
kitų daiktų, ir kariauti dau
giau nebeveiksią, nes Lietu 
vos daugiau nebebusią: ją 
sujungsią su Lenkais, kaip 
> r senovėj buvę. Manoma 
Lenkus darysiant ofensivą 
prieš Kauną, jei jiems tai 
pavyksią. Lenkų kareiviai 
skaito karą prieš 
neišvengiamu.

duonos, lašinių ii

Lietuva

Vilnius, 11 — 12. 
(rautomis žiniomis 
pepeitą sąvaitę buvo pada 
ryta krata ”Odrodzenie” 
bute. Paimti visi dokumen
tai ir net privatiniai laiškai. 
Taip pat buvo kratą pas ad
vokatą Rymantą. Vilniaus 
valdžia pavedė karo grobio 
vaidybai (U. D. W.) rekvi
zuoti Lietuvos valdžios val
dininkų baldus, pavyzdžiui 
Janulaičio, Mašioto ir kt. 
Manoma, tai esant kerštas 
už dvarų dalinimą Kaunijoj.

. Taip pat buvę daug kratų 
žydų tarpe. Suimta Gold- 
bergas ir kt. Be to Varšuvai 
Įsakius suimtas gudų dar
buotojas Dušenskis. Paga
liau, pašalinami iš vietų lie
tuviai sargai tarnavę Vals
tybės Įstaigose per visas 
okupacijas.

(Elta) 
Vilniuje

Kaunas, 11 — 12. (Elta). 
Iš fronto gautomis žiniomis, 
vasario 16 d. lenkai pradėjo 
okupuotoj Lietuvoj šaukti 
naujokus nuo 19 iki 30 metų 
Opsos, Vvdžių, Ęraslavo. 
Bogino, Rymšės ir Dūkštos 
valsčiuose.

Kaunas, II— 12. (Elta). 
Gauta tikrų žinių, kad len
kai koncentruoja savo pajė
gas Turmonto ruožte. Len
kai, tur būt, mano užimt’ 
Kalkunus. Smalvose buvo 
lenkų generolas, kuris aiš
kino kareiviams, kad reikės 
žygiuoti i prėki ir užimti 
Lietuvos teritoriją iki Šven
tosios upės. Lenkų karei
viai pasakojo vietos gyven
tojams, kad jų puolimas 
prasidėsiąs pirmadieni, va
sario 14 dieną.

Kalvarija, Lenkų pafron 
tėj vėl pradeda pasikartoti 
lenkų puolimai. Mat, lenkai 
savo pusėj, kaip mums pra
neša jau visa išvogė, išplėšė 
ir savo ”polskam” gyveni
mui neranda lėšų, tad ir len
da j musų pusę, kur palygin
ti viso dar pilna. Vasario 3 
dieną 2 lenkų žandarai ir 10 
kareivių atvyko i Vaičiuliu 
kaimą, prie pat demarkaci
jos linijos, musų pusėj ir

mę išsivežė su savim. Mat, 
Baranauskas buvo vietinių 
šaulių burių vadas.

Kitoj vietoj lenkai pasis
tatė kulkosvaidi ir apšaudė 
gretimus kaimus, kad tuo 
ouciu neleistų šauliams tuo 
metu gelbėti savo tautiečius 
nuo lenkų plėšimų, bet šau
dai, negalėdami per kulko- 
vaidžio ugnį stačiai eiti, už- 

ijo lenkų plėšikams iš užpa
kalio ir privertė, pradėtą 
plėšimą pametus, pasisku- 

, ointi i savo pusę.
Lenkų komendantas Su

valkuose girias, kad visus 
šaulius išgaudysiąs ir tam 
likslui renka tinkamą lenkų 
kareivių kompaniją.

Planas sugalvota toks; 
<ad kur pafrontėj randasi 
-aulių organizacijos, bus 
pasiųsta tam tikri būriai, 
laryti vietinių gyventojų ir 
milicijos puolimus, kad tuo 
budu Įtrauktų juos i kovą 
oaskui tam tikrais rezer
vais apsupti ir suimti šau
lius.

Tokius lenkų planus 
mums reikia atminti.

.Mieste ir apylinkėj pasi
rodė raupų epidemija ir dė
mėtoji šiltinė, kurios besi- 
jlėsdamos matyt neturi 
kliūčių, nes gydytojų perso- 
-.alas labai silpnas, o antra 
'pavyzdingai” miesto sani
tarijai gali ir kiniečiai pa
lydėti.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
STEIGIMĄ KOZOKŲ.

Fabrikantų atstovai Mas- 
<achusetts legislaturoj yra 
i nešę sumanymą Įsteigti šioj 
valstijoj raitą policiją iš 
140 "kazokų.” Unijų vadai 
orieš šitą sumanymą protes
tuoja, nurodydami, jog 
Bennsylvanijoj tokia raitoji 
valstijos policija yra pasižy
mėjus žiauriausiais žvėriš
kumais prieš darbininkus, 
ir kad čia ji taipgi kitokio 
tikslo neturėtų, kaip tik 
skaldyt darbininkams gal
vas ir laužyt jų streikus.

fel. Haymarket 4154
gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FID SflCZ,
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
BALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo B iki 7:30 
tventadieniais nuo 10 iki 1

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 218.

ir

se

savyje 8 uncijas vandens, čirki- 
plačiai į šalis, taip kad plauja Vi
dai is vietos. Prisikišk $2.45 su sa- 

antrašu. Taipgi mes turi- 
daugybę tiems panašių dalykų ir

F1SHLE1GH it CO., liepi. M4, 
ILL.

Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir abelnų ligų, lan
kysis Norvoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir

PETNYČIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.

BOSTON, MASS.

Sitų čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na 
kia 
sas 
vo 
me _  . . _
prietaisų._. Rašykit tuojau®.

CHICAGO.’

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

namus.

29 McLean Street

DR. JULIUS SHUBERT
GYDO VENERIŠKAS. 

CHIRIRGIŠKAS IR VAIKU

Tel. Bowdin 1381-R .

PRANEŠIMAS.
LIETUVIAI EINA PIRMYN

Piliečiai C. Urbonas ir J. Snapkaus. 
kas nupirko nuo Petro Bartkevičiaus 
krautuvę, kuri yra po Nr. 877 Camb
ridge st., E. Cambridge, Mass. ii pr

idarė štai ką: štor-ą padidino, privežė 
naujo tavom, partraukė auksinių ir 
paauksuotų laikrodėlių, žiedų 14 k. ir 
18 k. ir nepoiigo pareis gerų !>■ itvų iš 
Berlino.
, Šiandien parėjo geriausių vyrams 

marškinių ir skrybėlių.
Alės priimam ant pataisymo laik

rodžius ir žiedus ir kitus visus auk
sinius ir paauksuotus daiktus ir is jų 
padarom visai naujus. Mes parduok 
■lame Lietuvos auksinus pagal že
miausi dienos kursą.

Mes nutarėm parduoti viską pigiau 
už visus kitus storus. Su visokiais 
reikalais kreipkitės:

C. URBON AS A CO.
877 Cambridge st, 

m E. Cambridge, Mass.
Tel. Cambridge 81t>7-.'.l.

f Tel. S. B. 2488. Žį Dr. d. C. Landžius Seymoer £ f LIETUVYS
Gydytojas ir Chirurgas.

366 BROADVVAY’, 
SO. BOSTON. MASS.

Ar nori susipažint su visų tautų Dievais? Jei nori, 
perskaityk knygą

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO 
SENOVĖJE?

Kaina $1.00; audimo apdarais $1.25.
Gaunama "Keleivio” Redakcijoj

255 Broadwav, So. Boston, Mass.
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MASS. AVĖ GARAGE, Ine.
J. MATHUS. TREAS.

PIRMU TI N i S LIETU VIŲ 
GARAŽIUS 

Parsamtbmc ai’.comobilrjs 
uždengtus ir atvirus ant va
landų, dienų ir ant ilgesmo 
laiko, labai pigia kaina. 
Parduodame naujus ir pertai
sytus automobilius.

2353 MAS'S. A V E..
NO. CAMBRiDGE. MASS. 

Telephone: Camb. 2593.

MOTERIMS PLAUTIS 
ČIRKšLe 82.45.

4š, Alena Kostovska, pašinu 
dau visai publikai akyse.

|Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IK 
MOTERŲ LIGAS. 

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

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

69 CHAMBER ST, BOSTON. ;
Telephone: Haymarket 3390 1

Severos Gyduoles užlaiko 

se-mynos sveikata.

f įsi valykite savą kraują. |
< > • 
( ( Dabar jums reikia pavasarinių gy- 1 

duoiią. Nuo pasekmes budo gy ve- j
I 1 nima laike žiemos, užsilaikimo vidui. O 
( , neturėjimo gaivingą oro ir per stoka 1 

vaikščiojimo, -jusu organizmas tapo "
I l apsunkintas, virimas maisto nusiip- ' 
(, nintas ir sąnariai kiek tiek neveiki. ( (

evera’s 
Blodal

(pirmiau vadinta® Severo Kraujo
1 1 valytais) yra tam tikras atmainą * 1
I i padarąs vaistas, kuris duos nau- i i 

dingą atmainą, teip reikalingą jusu
• * systemi. Pagelbės sutaisymu ne- 1 1 
I i naturališko stovį ir golbes regula vi- ( ( 

me organizmo. Tikras vaistas dil
* gydymo odos išmetimu. Prekš 1 1
I $1.25. Aptiekuose. < į

W. r . SF vi RA C O 
CiDAR RAPIOS, IOAA

Daktarai joms nurodo kad gerai 
Sveikatai reikalingi švarus Dantys

Visi daktarai ir dantistai pataria savo pacien
tams sukramtyt valgi gerai, kad išvengti už
kietėjimo ir pilvo skaudėjimu.
Kad sukramtyt valgi gerai, jus turite turėt 
gerus dantis.
Turėt gerus dantis, jus tHrite užlaikyt juos 
švariai.
Turėk sau uš pareigą nuvalyt savo dantis 
su ”COLGATE’S”, atgaivinantis dantų 
valytojas.
"GERI DANTYS — GERA SVEIKATA.” 
Vardas ‘’Colgate’s’' ant toiletinių dali tų gvarantuoja 
Teisumą. Grynum.'. ir Geruma Rūšies. Įsteigta 1806.

■;X

“ Nereikia.daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikio,” 
ji pareiškė, “nes aš jatn duodu BAMBINO 
ir paguldau j lovą.”
Mėšlungis, dieglys, 

suirę? pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingų nes
magumą.

J3 A. M B X TNT O 
pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo 
daugiaus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad pri- 
siustumėm per paštą, tai reikia siusti 60c. j

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue 8s 35th Street, Bcrough of Brookiyn- New York City.

Prašalinkite Slogą su

CASCARA į> QU!NINE
FCR \ AND

Colds, Cougks Crippe

Užleistas šaltis yra Pavojingas
Neatsiduok likimui. Turėk tuos pavyzdingus vaistus jhi ranka 
dėl pirmo nusičiaudėjimo.

Prašalina šalti j 21 valandas— Pegelbsti. 
Gripą i 3 dienas—Geras nuo Galvos skaudėjimo.

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

VISI APTIEKORIAI JUOS PARDUODA.

ELIHU 1). STONE ;
Representantas ir jo brolis j 

LOUIS G. STONE '
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas 
kriminališkas.
66—67 Journal Euilding 

262 WASH1NGTON STREET, 
BOSTON, MASS.
TeL Main 3.334

Kapitalas $1«,888,000.00 
instelgti 1841.

į Lietuvą «
Stebėtinai pasekmingas nu- • 

siuntimas pinigu per American d 
Express Kompaniją į Lietuvą -Į 
prieš karę, dabar vėl atnaujintas d 

Sugražinti kvitai parodo kad ; 
nusiųsti Į Lietuvą pinigai, būna į* 
priimti bėgyje trijų savaičių. įį 
Mes Lietuvoje išmokame Markė- 3 
kėmis, kurie dabar tenai kursuo- jį 
ja. Musu prekės žemos, patar- d 
navimas geriausias. d

American Express Kompanija {!■ 
yra uždėta 1841 metuose, turi ų
Įmokėtą kapitalą §18,000.000.00 |
ir siunčia dauginus pinigu į E u- 
ropą negu bent kokia kita kom- Jg
panija. Kompanija tur savo loc- Jį
na 21 lubų milžinišką namą ant X
Broadvvay. New Yorke, kurį čio- 
nai matote, ir jame talpinasi vy- S
riausieji musų ofisai

Naudokite musu "'Dolerinius 
Money,Orderius” išmokėjimams 
pinigų ir persiuntimų Amerikoj 
ir Kanadoj. Parduodame viso- 3 

. Kada siųsite bile kur pinigus, 3

*

BOSTON, MASS.

MES KVIEČIAME JUMIS
PRADĖT SAVO TAI RYMA

4

t (L
NARYS FEDERAI.ES REZERVO SYSTEMOS.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutarbs Bitteris. Aš pet 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reika’auti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jausties, gera: 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
$1.50. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS DRUG.CHEM. CO. 
1707 Haisted St, CHICAGO. ILL.

Užlaikom žoles nuo visokių ligų.
Šitą apgarsinimą turėtu perskaityl 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

■
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Pasportai į 
Lietuvą.

Mes parūpiname greitai 
PASPORTUS 

su Latvijos vizų keliauti 
Į LIETUVA 

važiuojantiems per Libavą 
tiesiog iš New Yorko.

Geriausis patrnavimas ir 
pigiausios Ktrinos siunčiant 
siuntinus per telegramą ar
ba per paštą į LIETUVA.

čekius išduodame Į Lie
tuvių Komercijine Banką 
Kaune.

Pinigai važiotis su savim 
neparanku.

International Bankers .: 
Company

103-5 SALĖM ST„ 
BOSTON, MASS

Įseigta 1880 m.

I,

i

>

Dr, A-Christian
SPECIALISTAS

BRŪZGOS APTIEKOJE 
ant Antrų lubų.

Jo ligoninė ir didisis ofisas:
401 MARLBOROUGH ST

.. ............... .............. ...........*......................*..........? ?> .... ....... ................. ...... ......... ......... .................. .... ........ .......

BANKA VISIEMS ŽMONĖMS

Boston National Bank
Jus atrasite, kad šita? bankas yra moderniškas, 

šių dieną bankas, pastovus ir stiprus, kuris yra pa
sirengęs patarnauti jums kiekviename reikale.

Ml’SV TAUPYMO SKYRIUS
ant padėtų pinigu 
moka nuošimčių

MUSŲ UŽRUBEŽIO SKYRU S
Turi tiesioginius susinėsimus su Lietuva per 
Direction der Disconto-Gesellschaft, .Kaune; 
Litauische Bank fuer Handel und Industrie, 
Kaune.
Mes siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir į 

Lietuvą su didžiausiu pasisekimu.

BOSTON NATIONAL BANK
161 Hanover Street 

BOSTON, MASS.

Lietuviikai - Lenkiška Aptieka
Mm norite teirincw valetų temoms kainoms, tsi tissda eikite >* 

ant lOOSstem str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- » 
noktų ligų, kaip tai: nuo galvos ekaudėjimo, nuo užritėjusio reu-j 
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimtn, nuo uždegimo plau- ; 
fių, nuo kosulio ir ki Taipgi turime nuo visokių slaptingų b- ’
gU ir 
torų.

ir

£

AKUgl VUIHIJC IIUVF Viour.14 diupmilgų
■s Šateikiam, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- ' 

„ _ _______ ir įvairią iakną ir šolhj. Mes jums patarnau-
rime kuogeriauaiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- 
dyką. Todčl jetea norite (Mrt genu vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite j APTH&U po numeriu (1)

100 SALĖM ST, BOSTON, MASS. ,

dyką. T<

iii

gūfi
*8$

Vyriausias ofisas
Americaa Etpress CMipany ,

65 trulway. New Verk

kius Europinius pinigus.
tad siuskite per American Express Kompaniją ir visa
dos reikalaukite kvitos nuo siunčiamu pinigu, kad turė- 
mėt prirodymą. Kreipkitės j blie musu ofisą arba rašy
kite Lietuviškai į musą vyriausyjį ofisą:

Kreipkitės i bile vieną agentūros skyrių arba Į ofisą 
American Raihvay Express Co. arba rašyk mums savo 
kalboj Į F'oreign Money Order Department.

. AMERICAN EXPRESS CO.
65 BROADHAY, NEW YORK, N. Y. ~

i

Mokinkis Angliškai Namie!
LENGVA IŠMOKTI

28 Lekcijos buvo $10 Dabar $5
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS, GRĄŽ|SIME JUMS PINIGUS.
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 intere- 
singumas kiekvienos eilutės, kiekvieo žotbžio spaudžias į mokinio minti su 
tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kol visko neišmoksta. Išta
rimas angliškų žodžių ir vertimas lietuvių kallron taipgi yra praktiškas.

šis kursas susideda iš 28 gražiai utskausdintų ant geros popieros Lek
cijų. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių — visos kitos iš 4 didelių 
puslapių.

štai ką musu mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai;
"Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padė

ką už jūsų .atsakanti mokinimą ir populiariškas lekcijas jūsų metodos. Jū
sų mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi ačiū ir už konsu- 
liasiją t patarimus). Jūsų metodus kursas stebėtinai yra pigus. Su augs
ią pagarba Joseph Kijauskas, Norr"ist«wn, Pa., Jnlv »1, 1917.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie. mokėję 
po S1O už kursą yra taip užganėdinti—busi užganėdintas ir tamsta, mo
kėdamas dabar tik $5.00 už tą pati kursą. Bet užsirašyk tuojaus--dabar. 
Vėliaus gali būt pervėlu. Atminkit, mes turime tik 1OO kursų po $5.00 
kiekviena.“. Po to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi, buk pir
mas. Siųsk $5.00 šiandien. Įdėk markių už 15c. dėl iškaščiu prisiuntimo 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 
atgal už trijų (3) dienų po apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus, šis 
kur as yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10, bet tamsta dabar turi progą 
gauti ji už $5.15 su markėmis. Naudokis šia proga, 
dien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk 
adresu:

K. BEN. WAITCIIES
•• 4456 SO. HERMITAGE AVĖ,

Prisiųsk pinigus šian- 
"Monev Orderiu” šiuo 

(12)

CHICAGO, ILL.

FEDERAI.ES
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8 KELEIVIS
v liitis "revoliucionieriais” ir

Vietines Žinios SasK.
w ■* patekus i komitetus. I^ike
Kourertas^labli pavyko/J‘? .''kuomet sten-, 

Pereitos spintos vakatą slas‘ ^imnkus supiudyn. 
Lietuviu Salėj buvo sureng
tas lietuvių studentų pas
tangomis koncertas Lietu
vos našlaičių naudai, kuris 
finansiniu žvilgsniu lečiaus 
nelabai pavyko, nes žmonių 
susirinko visai nedaug. Mat 
daug lietuvių dabar nedir
ba, o prie to da turbut ir 
negana piačiai vakaras bu
vo išgarsintas.

'Pečiaus susirinkusioji pu
blika buvo gana patenkinta, 
nes programas buvo geras 
ir dainininkai atliko savo 
užduotis puikiai. Dainavo 
J. Varaitis, P. šarkaitė. Br. 
Simonavičius, V. Jenkins- 
Jankauskas, M. Monikaitė 
ir O. Fisher. Apie našlaičių 
likimą kalbėjo Michelsomas 
ir Bagočius.

Kadangi žmonių atsilan
kė nedaug ir už tikietus pi
nigų mažai įplaukė, tai susi
rinkusiųjų buvo paprašyta 
da paaukauti, kiek kas išga
li. Svečiai , sumetė suvir
šum 40 dolerių, taip kad iš
viso našlaičiams liko apie 
875.00.

Kuomet vieni aukojo savo 
triūsą ir pinigus, kad pada
rius keliatą skatikų nelai
mingiems našlaičiams su
šelpti. tai iš kitos pusės at
sirado piktos valios žmonių, 
kurie stengėsi šitam labda
ringam darbui pakenkti. 
Taip ve salės prižiūrėtojas 
Perniekas, rengėjams nei 
žodžio nesakydamas, pasau
kė policmaną” tvarkai pri
dabot,” kad pridarius ren
gėjams daugiau išlaidų. Iri 
pavyko tuo budu ištraukti i 

' iš surinkti! alkaniems kudi 
kiams pinigų keturis dole 
rius. Salės taisyklės reika
lauja, kad policmanas butų j 
tiktai tuomet, kuomet ren-, 
giamas balius arba šokiai, 
bet ne toks koncertas labda-j 
rybės tikslams. Žinoma,! 
rengėjai irgi kalti, kad jie 
tam policmanui iš labdary
bės pinigu mokėjo— Per-; 
niekas butų turėjęs užmokė
ti jam 84.00 iš savo kiše 
niaus. Ir tai butų buvę jam 
gera pamoka, kad kitą syk; 
su tokiais komunistiškais 
savo "triksais” butų atsar 
gesnis.

Reporteris.

Prašalino 5 policmanus.
Pereitą pėtnyčią iš nau-’ 

josios Bostono palicijos 
{prašalinta 5 jiolicmanai už 
"peržengimą policijos taisy
klių.” Prašalintų vardai la

ibai slepiami.

Maistas vėl brangsta.
Nežiūrint, kad darbinin

kams visur numušamos al
gas, maistas vis brangsta, 
šiomis dienomis Bostone 
pabrango žuvys, jautiena ir 
kiauliena. Vištiena parsi
duoda nuo 50 iki 58 centą 
svarui. Svarui sviesto reikia 
mokėti nuo 58 iki 65 centų.

Pametė pinigus.
Barbora I^aziekienė, 

venanti po numeriu 
Main st.. Cambridge. Mass.. 
eidama į dirbtuvę pasiėmė 
su savim pinigus ir paslėpė 
juos ten. kur abelnai mote
ris slepia. į pančeką. Parė
jus namo apsižiūrėjo, kad 
pinigų pančekoj nėra. -Jeigu 
radėjas sugrąžintų, žada at
lyginimo.

Ateinar.čioj pėtnyčioj, toj 
pačioj vietoj, bus "Salomė
jos” repeticija. Aktoriai visi 
malonės susirinkti 7 valan
dą. nes tą .vakarą norima 
pereit veikalą du kartu.

A. A. MATEI ŠAŠ SINKEVIČIUS. 
! 1 <1. kovo p<> pietų, automobilis 

i-žmušė Mateušo Sinl evi-. iaus sun'Į 
Mateuštiką. kuris turėjo 7 metus ir 6 
mėnesius. Gimė 25 rugsėjo. 1913 m. i 
Hif. užmuštas 11 kovo. 1921 m. levai
1
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>asiiiko didžiausiam nuliudim--.
M. Sinkevičius

47 Third st.. So. Boston, Mass.

Kas skaito ir r:iš». tas duonos 
neprašo.

Čia yera proga nokti drn' uoin 
> mašin’-!'- (tvpv.n iter» tik 20 d<»- 
D • Dv I rietr V*rn išmokinu tii"’ unt 

j»* nemokančiu* rašyti. Kreip- 
u. aš ateisiu ypatiškai m; 

sikn'bėti. (13)

9.
Stanlc) Pocius 

tVmhi'igton St., Boston, Ma

PMtSIDI ODA .STORAS. 
<;rnseris *r mėsos marketas. 

irs geras, savininkui reikia iš’ 
narduoda pigiai. Kre 

v----'t-ai •>>• r>"r laišką.
675 E. 8-th St.. So. Boston,

Pr.rs»duoda Daržai.
Parsiduoda <reri daržai 

»x i n stone. 3 minuto*
nuo 

'stono. 
h gražių

i.
Diana Park.

i

Ma:

East 
nuo dypo ir 

strytkario. 10c. fėras nuo 
2 dideli lotai ir 1 kempe, 

medžių. Parsiduoda 
M. Sinkevicn. 

So. Boston. Mass.

Gražiausia Teatras Bostone!

SALOMĖJA
Nukirtimas Szveatu Jauni Galvas

Scenoje statoma Subatoje.

9 Balandžio-Aprii, 1921
Prasidės nuo 7:30 vakare

LIETUVIŲ SALĖJE
Kampas E ir SILVER ST- SO. BOSTON, MASS,

Reng'a l.SS. oO kuopa.

LOŠIME DALYVAUS PASIŽYMĖJĘ AKTORIAI:
Salomėjos rolėj—p-lė A. lisher 
■š Philadelphijos, pagarsėjusi ak- 
torl a ir šokikė.
I terodo rolėj — 
čius. talentuotas 
ir lošėjas, 
šv. Jono rolėj — 
žinomas veikėjas

*
Herodas kelia savo
tą. Iš kalėjimo girdėt šv. Jono bal
sas. Herodienės duk*tė įsimyli į tą 
pranašą ir gundo jį prie ”svetinao- 
•“rvstės." šv. Jonas ją prakeikia. 
Salomėja įsižeidus nutaria jam at
keršyt. Kada įsigėręs Herodas pa
skui liepia jai pašokti ir prižada 
iai duoti už tai. ko tik ji reikalaus, 
ii oareikalauja šv. Jono galvos. 
Herodas liepia jam gaivą nukirsti. 
Bet kada budelis atneša šv. Jono 
gaivą ant scenos. Herodas susiju
dinęs liepia kareiviams Salomėją 
užmušti.

Šį veikalą parašė pagarsėjęs vi
sam pasaulyje rašytojas Osca* 
Wilde. Veikalas, yra taip įdomus.

adv. F. J. Bago- 
niusų oratorius

v.
ir

Ambrozaitis, 
artistas.

VEIKALO
svečiams puo-

T gellino rolėj — drg. Pilka iš 
New Y’orko, pasižymėjęs aktorius. 
Kapitono rolėj — N. Rastenis. 
Bostono universiteto studentas.
Kitose rolėse dalyvaus senas ak
torius J. Neviackas. Michelsonie- 
nė ir daug kitų.

TURINYS:
kad kuomet jį rodo anglų scenoj, 
tai prie teatrų negalima prieiti. 
Savo laiku Amerikoje buvo daug 
triukšmo dėl jo. nes Salomėja turi 
šokti prieš Herodą beveik nuoga.

Lietuvių scenoj "Salomėja" sta
toma da pirmu kartu, ir Kiekvie
nas turėtų ją matyt.

Tikietus patartina nusipirkti iš 
kalno.

Ju galima gaut "Keleivio" re
dakcijoj. Šidlausko Aptiekoj 
(kampas Broadway ir E st.) ii 
pas kuopos narius.
įžanga 50c. y patai ir augščiau. 
Gerbiamoji publika malonės atsi
lankyti.

Pigus Namai ir Ūkės!
10 ŠEIMYNŲ IR I KRAUTUVES, mūrinis kampinis namas su visomis 

vigadomis iNirchestciy, labai puikioj vietoj; neša rendos suviršum $8000. 
per metus; kaina ir išlygos labai lengvos. Savininkas prisiims jūsų išmo
kėtą namą kaipo "cash." jeigu turite kiek pinigais pridėti prie sumainy- 
nio. Aut įmokėtų pinigų šitame name mes užtikriname 75 dolerius gryno 
pelno ant kiekvieno 100 dolerių įmokėtų pinigų. Jeigu Įmokčtumet į šitą 
namą $5000, tai į vienus metus liktų gryno pelno nemažiau kaip 3500 dol. 
Bankeje ant 5 nuošimčio butų tiktai 250 dol. į metus, o j patingai padėti 
skrynioje arba už pančekos neša čysto pelno tik šitiek $.0. Taigi, kur ge
riau laikyti pinigus, namie, bankoj ar už pančekos? Atsakykite A. Ivaš
kevičiui.

i

ŠOKIAI!
Rengia Lietuviu Jauny Vyrų h Ii ubas.

!ž
i

28 Kovo-March, 1921 ji
Panedėliu vakare, nuo 8 iki 1 naktį. P

Bethesda Salėje |
409 Broadway, į*

Sc. Boston, Mass.
Ant šio Baliaus dalyvaus 

jaunimo iš kitų miestų, 
visus atsilankyti.

uaug p 
Kviečiame

Tikielas su karės .8 
taksais: Vyrams 55c., Moterims 40c. <U 
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L. J. V. Kl. KOMITETAS. X
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Tel. Bęach 6933

DR. N. M. FRIEtMAN
SPECIALISTAS VENEKlšKU 

LIGŲ.
VYRU IK MOTERŲ- 
Taipgi kraujo ligų ir , 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

V vakare. <
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

i « »

i 
I

I
! Tel. So. Boston 506-W

; DAKTARAS
|A.L. KAPOČIUS
I

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio name

LIETL’VYS DENT1STAS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dian*.

Nao • (ki • rak.

NBDiLioina
■ Iki 1 ». >•

į 251 Broadwav. tarne C ir D St*.
' 80. BOSTON, UAB*.
f •- ------------------------------------ n - n

į
♦
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;; ŠEIMYNŲ. 18 KAMBARIU naujas medinis namas su pijazais. varno
mis, elektriką ir šiluma arti Edward Everett Stjuare, Dorchesteryj, yisaį 
arti So. Bostono. Savininkas labai nori parduoti, taigi galima pirkti pigiai 
ir ant lengvu išmokėjimu, arba išmainyti ant namo So. Bostone. Klauski
te bile katro agento A. Ivaškevičiaus ofise.

3 ŠEIMYNŲ. 11 KAMBARIU su toiletais, guzais skalbynėmis, pijazais 
ir kieto medžio grindimis dėl žėdnos šeimynos arti Andrew S<juare. Kaina 
$2800. $500 i mokėt.

3 ŠEIMYNŲ. H KAMBARIU su gazais ir toiletu dėl žednos šeimynos 
arti F street; kaina 82900 ir labai lengvos išlygos.
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South Boston Trust Co.
(steigta 1891 m.

47* BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
ELIOT SKYRIUS:

235 TKE.MONT ST„ kampas Eliot st., BOSTON. MASS.
- t

i

TAI YRA STIPRIAUSIS, SAUGIAUS1S IR PARAN
KIAUSIAS BANKAS LIETUVIAMS PADĖJIMUI 

SAVO PINIGU-

šioje Bankoje yra sudėję suvirs 11.000 depozitoriy tau
pymo skyriuje ir suviršum 2,000 depositorių Komercijos 
(čekiu) skyriuje.

l'ž padėlius, paskutiniu 
laiku yra mokamas

Procentai prasideda su paskutine diena kiekvieno mėnesio 
DEPOS1TV YRA VIRŠ $3,600.000.00.

Mes turime savo šėrininkais didelį skaičių žymių Lietu
vių. Taipgi yra lietuvių direktorių ir lietuvių darbininkų.
VIENINTELIS BANKAS BOSTONE. KURIS ATSTO

VAUJA LIETUVIUS.

*•

s

—-----------

•

APTIEKA j
_______ »_________________ 7

Mes turime aptieką (Drug Store) ant pardavimo, netoli 
Bostono, didelėj lietuviu apgyventoj kolonijoj. Biznis la
bai gerai išdirbtas. Įplaukia virš $1600 per mėnesį. Norė
dami platesnių informacijų rašykit žemiau pažymėtu ad
resu: (13)

Vincent A. Jenkins, Ine
SO. BOSTON, MASS. 395 BROADWAY,

Tel. SO. BOSTON 2341O ©
r/.-

C r*- OST—• O įs

?? 

sr 
o = x -

s* 
Sg

S“

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

CAMBRIDGE. MASS.
Tel. Cambridge 7322

LONGINAS KULNIS
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KAS NAUDOJA PAIN-EXPFLLERJ?

Darbininkas naudoja palengvinimui 
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

Ūkininkas naudoja iį ir negalėtų apseiti 
be jo. Pain-Expel!eris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė kitų nelaimių ištikti.

darbininkas naudoja Pain-Expe!lerį. nno pečių skaudėjimo, 
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu 
galimybes uždirbt: kasdieninę duoną.

Angliakasys naudoja Pain-Expellerį 
nuo remnatiškų skausinii. strėnų diegimo, 
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katą ir energiją.

Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel- 
lerj, kuomet vaikai nupuola ir sbshnuša— 
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgili
nto ir ten, kur geras linimentas reikalin
gas.

Visi naudoja Pain-ExpeIlerĮ.

45 AKRAI ŽEMES. sodas apie 2*M) obelių: gražus namas, 6 kambariai, 
didelė barnč: visokį įrankiai. 1 arklys. 2 karvės, kelios vištos; prie pat ge
ležinkelio. tik mylia eiti iki stoties. 27 mylios nuo Bostono. Kaina $3500.

6 ŠEIMYNŲ NAMAS su visomis įtaigomis. šiluma ir elektros šviesa 
taipgi GARAGE. Savininkė tapo našlė ir dabar labai nori parduot. Namai 
yra puikioje vietoje arti H Street, So. Bostone.

3 ŠEIMYNŲ NAUJAS NAMAS su visomis vigadomis ir GARAGE, 
Dorchesteryje arti So. Bostono. Savininkas gyvena toliau, todėl labai nori 
parduoti.

3 ŠEIMYNŲ. 17 KAMBARIU mūrinis namas su vaniomis. skalbinėmis. 
pijazais ir šiluma dėl žednes šeimynos; rendos neša 85 doleriais per mėn.; 
kaina 7W0 dol.; 1500 dol. įmokėt. Savininkas yra ligotas ir labai nori par
duot.

■3 ŠEIMYNŲ- 12 KAMBARIU- vis’ naujos mados improvmentai, višti- 
ninkas ir didelis lotas žemes, galima pastatyti didelį "garage"; vieta yra 
puikiausia Dorchesterj arti Codman Siiuare. Savininkas, norėdamas greitu 
laiku išvažiuoti iš šitos valstijos, parduos savo stubą tiktai už $6000; 2000 
įnešimas.

Ofisas

I

2 ŠEIMYNŲ. 12 KAMBARIU namas su visomis vigadomis, didelis dar
žas. prie Dorset st.. arti S. Bostono. Lietuvis savininkas išvažiuoja į Penn. 
valstiją ir todėl parduoda visai pigiai. $1000 arba dAugiau įmokėt.

3 ŠEIMYNŲ. 15 KAMBARIU naujas namas arti Boston street; yra 
skalbinės. varnos, gazai. toiletai ir pijazai; didelis lotas žemės. Savininkas 
išvažiuoja Į Lietuvą ir parduos už visai pigią kainą.

3 ŠEIMYNŲ- 12 KAMBARIU su gazais. toiletais. skalbinėmis. elektros 
skambučiu ir kieto medžio grindimis ant žednų lubų, cementuotas skiepas 
ant Sixth street. Kaina $4200; $1000 įmokėt.

iKambarys aut rančos.
Kam yra reikalingas 'kambarys 
•ram name, šviesus, su maudyne, 

mažais ir kitais parankumais. Tai 
v-a gera vigada vasaros laike, nes 

ii’’- vienas hlokas nuo juru. Galite 
į sužinoti pas A. Vasiliauską 
' 8 Hatch St., So. Boston, Mass.

Uždarytu bankų depozito- 
rių atyd-ii.

Pagal pranešimą bankų 
komisionieriaus Joseph C. 
Allen, keturiuose uždary-j 
tuose trusto kompanijų 
bankuose, kaip tai Ilanover, 
Cosmopolitan, Prudential ir 
Fidelity, yra sudėję savo pi
nigus 1 1,000 svetimžemių. 
Daugelis tų žmonių iš prie
žasties bedarbės atsidūrė 
sunkiame padėjime. Jie no
rėtų kuogreičiausia atgauti 
savo pinigus.

(Gubernatoriaus sek roto
rius prašo mumis paskelbti, 
kad komisionierius norėtų 
Luojaus išdalinti užsidariu
sių bankų pinigus, liet nega
li to padaryti iš priežasties, 
kad ne visi depozitoriai iš
pildė reikalingas blankas. 
Tad kurie to dar nepadarė
te, pasiskubinkite.

REIKALINGI AMATNINKAI
Lietuviai aniatninkai, manantieji 

grižti i Lietuva ir norintieji turėt 
o ^tikrintus darbus, nešančius jums 
šviesia ateiti, atsišaukite greitai, rei- 

I k-'laudami platesnių žinių. (13>
LITHI AMAN ROME BUiLDERS 

f<»9 Broad»av. Raom 12
So. Boston. Mass.

i

j

i

IKilius prieš šnipus.
Šią savaitę legislatunj 

bus svarstomas Eullerio bi
lius, kuriuo norima uždrau
sti kompanijoms ir korpo
racijoms samdyti šnipus ir 
provakatorius darbininkams I 
kurstyti. Mat atsirado žmo
nių net ir iš buržuazijos 
tarpo, kurio pradėjo piktin
tis tokiais šlykščiais iran 
kiais, kokius fabrikantai 
vartoja kovoj su darbinin
kais. Yra surinkta daugy
bė faktų, kurie parodo, kad 
kiekvienoj darbininkų uni
joj yra užlaikomi apmokami 
fabrikantų provokatoriai, 
kurie visuomet statosi didę-

I

AMERIKOS LIETUVIU ŽEMDIRBYSTES
DRAUGIJA

Antanas J. Kupstis
SOUTH
ĮLOJUS

BR0AD5VAY. 
BOSTON, MASS.

Tel. S. B. 23*5.
TURI RI TI PARDUOTI.

ROYBLRY
šeimvnu medinis namas su įtaisy

mais. Rendų atneša 8I6X.<M» į metus.
1 I kambarių. Parsiduoda pigiai ir ant 
lengvų išlygų.

SOUTII BOSTON.
2 šeimynų. 8 kambarių medinis na
mas su įtaisymais. Remiu atneša $360 
į metus. Galima nupirkti labai pigiai.

SOUTII BOSTON.
15 kambarių 3 šeimynų medinis na
mas su įtaisymais. Rendų atneša .$849 
; metu-. Parsiduoda labai pigiai ir 
ant lengvų išlygų.

DOR( IIESTER.
šeimynų. 15 kambarių medinis na

mas su visai.-- įtaisymais. Rendų at
neša $;*M) j metus. Kaina visai pigi. 
Parsiduoda ant lengvų išlygų.

Mes turime daugybę namu, ūkių ir 
visokių biznių, poolruimių, bekarnių, 
groserniu. hučernių ir tt., katęas ga
lima nupirkti pigiai.

ANTANAS .1. KUPSTIS
^132 Broadvvay, So. Boston, Mass.

LIETUVIS DENTI8TAB

Dr.M.V.Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broa«lway, priešais paštą. 
>O. BOSTON* I ei. So. Bvslon 82š> 
Ofiso valandos:

Nuo 9:30 iki 11
" 1 " •

. ” 6:30 • 9

\

UKES ANT l’ARDAVIMO ARBA- IŠMAINYMO. ,
3<X> akerių žemės; 20 galvijų, 3 arkliai, 20 kiaulių, daug vištų, ančių, žą- 

sų,kalakutų, balandžių ir daugybė bulvių, daržovių, šieno, kornų ir viso
kių vežimų, pakinkymų ir ūkės įrankių. Budinkai yra pirmos klesos ir iš
rodo kaip lietuviškas dvaras. Visa žemė yra lygi kaip stalas prie juodže
mio ir viskas auga labai gerai. Daug miško ir didelis ežeras prie pat ntu- 
Ix>s. geras žuvavimas ir gera vieta dėl laikymo ančių ir žąsų. Upė bėga 
palei rubežių. todėl nereikia tverti tvoros iš vienos puses, o iš kitos puses 
eina geležinkelis; "statė road" eina per vidurį žemės palei stubą; vos tik 
kelios mailius iki didelio miesto Nashua ir visai arti I.oweH'io. Mass. pa- 
vietavo miesto. Sarininkas parduos visai pigiai ir ant lengvų išlygų.

77 AKRU FAIJMA. 40 akrų dirbamos žemės; 7 karvės. 2 arkliai. 19 
kiaulių, 150 vištų, visoki farmos įrankiai; namas 8 kambarių, barnė dei 14 
karvių, vištiiunkai dėl 500 paukščių; sodas apie 500 medžių; arti jrelžkvho 
stoties ir tik 15 minutų eiti iki karų linijos. 20 mylių nuo Bostono, 6 mylios- 
į Lowell’j. Kaina 6000 dol.; 2500 jiol. įmokėt.

I , —   --------- —---------- — -—-

32 AKRAI ŽEMES, apie 20 akrų dirbamos, I akrai ganyklos ir 8 akrai 
miško; 12 karvių. 1 arklys, automobilius. 30 vištininkų vieta dėl apie»2<H»o 
vištų, 20 kiaulių. 250 vištų, vežimai ir visoki ūkės įrankiai; triobos visos 
geros; savininkai parduos nebrangiai arba išmainys ant namų Bostono 
apielinkėj. Šita ūke randasi arti Billcrica Centro, Mass. apie 20 mylių nuo 
Bostono.

FARMA susideda iš 13 karvių, arklys, vištos ir kiaulės ir tarpe 5 ir 8 
akrų žemės tarpe Lynn ir Saugus, Mass. Labai arti gelžkeiio, kur pienas 
yra parduodamas, ir kelios minutės eiti iki karų linijos. Savininkas daro 
puikų biznį išpardavinėjimo pieno. Kaina tiktai $4800 su $1000 įnešimu.

Turime daugybę ir kitokių namų ir Ūkių po visas apielinkes Bostono. 
Jeigu norėtumėt pamatyti, mes nuvežšime dykai musų automobiliuose ap
žiūrėti bile kada turėtumėt laiko. Musų pirmutinė ir dabar didžiausia Lie
tuvių NAMU >r ŪKIŲ Agentūra Bostone ir todėl turim tūkstančius gerų 
pirkimų visose Bostono apielinkėse.

361 VV. BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
Tel. S. Boston 605 ir 1337

SUORGANIZf OTA MASSAC1IUSETTS VALSTIJOJE SU CENTRU 
BOSTONE.

ŠI DRAUGIJA susiorganizavo, kad užpildžius vieną iš didžiausių spragų 
musų gyvenime. Nereikėtų aiškinti, kad devyni iš dešimties Amerikoj gy
venančių Lietuvių yra Žemdirbiai-Ukininkai arba kilę iš ūkininkų, vienok 
atvažiavę ir apsigyvenę Amerikoje Lietuviai visai mažai teatkreipia atydos 
į žemdirbystę. Atminkite, kad iš žemės visa gy vybė paeina, todėl reikėtų vi
siems apsistoti, pamislyti ir pasijieškoti geresnę gyvenimo pusę, netik kad 
dirbti surukusiose dirbtuvėse visą savo amžių vien dėl kitų, kuomet galima 
turėti daug lengvesnį gyvenimą dirbant pačiam dėl savęs ir kur niekuomet 
negręstų pavojus netekti darbo.

AMERIKOS LIETUVIŲ ŽEMRIDBYSTŪS DRAUGIJA organizuojama su 
tikslu kad pagelbėjus norintiems Lietuviams įsigyti savo UKES, NAMUS bei 
šaip kokius Biznius.
AM. LIET. ŽEMDIRBYSTES DRAUGIJA pasiuntė savo atstovus pp. Julių 
Ačų ir J. Gečą, kurie dabar lankosi Pennsvlvanijos Valstijoje, o vėliaus ap
keliaus visas S. V. aiškindami tikslus ir siekius šios Draugijos. Norėdami 
daugiau informacijų apie A. L. Ž. Draugiją, kreipkitės centram

332 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
»
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