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Metai XIV.
True translatiui. filed with the posi master at Boston, Mass. on Decc®oe-
24, 1919, as required by the Act of October G, 1917.

Pietų Rusijoj siaučia 
didž’ausi mūšiai.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
CHARKOVĄ IR POL- 

TAVĄ.

Ant Kaukazo tečiaus kazo
kai sovietus atmušė.

Londone gautas iš Mask
vos oficialis pranešimas sa
ko, kad pietų Rusijoj bolše
vikų spėkos paėmė Charko
vą, kur generolas Deniki- 
nas buvo Įsitaisęs sau stip
riausią papėdę. Žinia pridu
ria, kad Valkai, apie 70 my
lių į pietvakarius nuo Char
kovo, taipgi likos sovietų 
kariumenės užimti.

Pirmesnė žinia sakė, kad 
bolševikų spėkos, smarkiai 
atakuodamos kairiąjį Deni
kino sparną, nugrūdo jo ar
miją 30 iki 40 mylių atgal 
visu 400 mylių frontu.

Tečiaus Kaukazo fronte 
ties Caricinu kazokai sovie
tų kariumtnę atrėmė. Do
no kazokams taipgi pasise
kė bolševikus atstumti kiek 
atgal.

Mūšiai pietų Rusijoj iš
sivystė į senovišką karę, kur 
daugiausia veikia kavaleri
ja. Didžiausia kovą dabar 
einanti tarp raitelių.

KOLčAKOS BĖGA.
Iš Irkutsko pranešama, 

kad bolševikų vejama Kolča- 
ko kariumenė Sibire trau
kiasi atgal be sustojimo, te- 
čiaus kartais užduodanti 
"trumpų, bet pasekmingų 
smvgių savo priešui.” Taip 
sako pats Kolčako štabas. 
Ir tuo pačiu laiku jis prisi
pažįsta, kad užėmę Omską 
bolševikai nuėjo jau 217 my
lių į rytus, kolčako štabas 
teisinasi, kad gamta tenai 
esanti tokia, jog negalima 
tinkamai atsispirti.

True translation filed with the post-17, 1919, as reouiied by the Act of 
master at Boston, Mass. on December October 6, 1917.

True translation filed with the post-1 True translation filed with the post- True translation filed ui t h the post 
master at Boston, Mass. on December | master at Boston, Mass. on December mastor at Boston, Mass. on December 
i7, 1919, as required by the Act of i 17, 1919, as required by the Act of 17, lfJlifr, as required by the Act of 
October 6, 1917.

MARTENS ATSISAKO I 
IŠDUOTI POPIERAS.

Liudvikas Martens, Rusi
jos valdžios atstovas New 
Yorke, buvo pašauktas pe
reitą ketvergą dar sykį prieš 
Lusko komitetą, bet jis grie
žtai atsisakė išduoti doku
mentus ir susirašinėjimus 
su savo valdžia,

Į kiauksimus, kokiu budu 
jis susineša su Leninu, Mar
tens visai nedavė atsakymo 
ir atvirai pranešė, kad visus 
savo dokumentus jis išsiun
tęs iš New Yorko valstijos, 
kur nesiekia to komiteto 
jurisdikcija. Jis pridūrė, 
kad tie dokumentai tebėra 
dar Suvienytose Valstijose 
ir jis galėtų juos priduoti, 
.jeigu norėtų, bet jis nenorįs 
ir neduosiąs.

i
I 
i

BOLŠEVIKAI TURI SUSI
TAIKYT SU CARININ- 

KAIS, SAKO LLOYD 
GEORGE.

London. — Aiškindamas 
s parliamente, kodėl Anglijos 
atstovas O’Grady Kopenha
gos konferencijoj atsisako 
priimti nuo Sovietų Rusijos 
Įgaliotinio Litvinovo taikos 
oasiulvmą, premjeras Lloyd 
George pasakė: jeigu bolše
vikai nori taikos, tai tegul 
jie pirma susitaiko su žmo
nėmis, su kuriais jie kariau
ja — generolu Denikinu, ad
mirolu Kolčaku ir kitais.

O gal ir carą sugrąžinti?

VADAS KALĖJIMAN, 
DARBININKAI Iš 

DARBO.
Iš Berlino pranešama, kad 

Hallėje prasidėjo generalis 
streikas kaipo protestas 
prieš uždarymą ant trijų 
metų kalėjiman Otto Kilia- 
no, kuri valdžia skaito di
džiausiu kurstytoju žmonių 
prie streiko ir visokių sumi
šimų. Darbininkai jau turė
jo du dideliu mitingu ir pri
imtose rezoliucijose reika- 
•auja, kad Kilian butų pa- 
liuosuotas. Streikas jau su
laikė gazo gaminimo darbus 
ir mieste trūksta šviesos ir 
pajiegos.

as required bv the Act of 117, 1919, as
I October 6, 1917. ‘

Baltijos tautos 
Vienijasi.

Lietuva, Lenkija, Estonija 
ir kitos sutiko tverti 
apsigynimo sąjungą.

I Estonija turbut
I

Iš
kad

VOKIEČIAI NUBAUDĖ 
BUVUSĮ KARĖS MI- 

NISTERĮ.
Berlino pranešama, 
prezidentas E bertas

įsakė maj. gen. Reinhardtui 
pasitraukti iš kariumenės ir 
jis gaus tik pusę algos, šitą 
bausmę uždėta jam užtai, 
kad būdamas Prūsijos karės 
ministeriu laike revoliucijos 
jis liepė be teismo sušaudyt 
29 jurininkus, nes jis manė, 
kad jie spartakai.

VOKIETIJOS MONAR- 
CHISTAI DARBUOJASI.
Vokietijos monarchistų 

partija daro pienus grąžini
mui Vokietijoj monarchijos. 
Jų pienas esąs toks: visų 
pirma išrinkti Hindenbur- 
gą Vokietijos prezidentu. 
Paskui duoti Vokietijai vi
suotinu balsavimu nubalsuo
ti klausimą: ”Respublika, 
ar monarchija?”

Jeigu žmonės nubalsuos 
už monarchiją, o monarchis- 
tai tikisi, kad žmonės taip 
nubalsuos, tuomet paskirti 
kronprincą Fridriechą Vili
mą Vokietijos karalium. Se
nojo kaizerio jie jau nenori.

Lietuviai sumušė 
Vokiečius.

JAPONIJA SIUNČIA
DAUGIAU KARIUME

NĖS SIBIRAN. .
Washingtone gauta iš 

Vladivostoko žinių, kad Ja
ponija siunčia tenai daugiau 
kariumenės.

Žinia nepasako, ar ta ka
riumenė siunčiama sustipri
nimui tenai jau esančių spė-Į karalius Karlas, kuris dabar 
kų, ar tik papildymui vietos Į randasi Šveicarijoj, sako, 
\ ’ G kurie buvo iš |<ad sugrįžimas monarchijos

BUVęs AUSTRIJOS KA
RALIUS AGITUOJA Už 

MONARCHIJĄ.
Buvęs Austro-Vengrijos

Užėmė Radviliškį, paimda
mi visą karinę medegą ir 

daugybę ginklų.
Washintone gauta žinių, j 

kad lietuvių kariumenė iš- i 
mušė vokiečius iš Radviliš
kio, paimdama 200 kanuolių, 
2,000 kulkasvaidžių ir dau
gybe visokios karinės me
džiagos.

Per Londoną atėjusios ži
nios sako, kad lietuviai išvi
jo vokiečius taip-pat iš Šiau
lių ir Joniškio. Tenai jie 
paėmę 20 kanuolių, 50,000 
šovinių, 30 orlaivių, 50,000 
bombų, 8 automobilius, 
75,000 eilių patronų irl0,000 
raketų. Kiti dalykai esą 
dar nesuskaityti.

Londone gauta iš Kauno 
žinių, kad Lietuvos Lenki
jos, Latvijos, Estonijos, Bal- 
tgudijos ir Mažarusijos 
(Ukrainos) atstovai Dorpa
to konferencijoj sutiko tver
ti politinę ir karinę sąjungą 
savo ”nepriklausomybei gin
ti.”

Bolšvikų įteiktos Esto- 
nijai taikos sąlygos reika
lavo, kad Estonija paskelb-. 
tŲ, jog ji nėra susivienijus 
su jokia valstybe, kuri ka
riauja su sovietų Rusija. 
Taigi, jei Estonija sutinka 
dėtis ton ”apsigynimo są- 
jungon,” tai reiškia, kad ji 
bolševikų sąlygas atmetė. 
Tą liudija taipgi ir tas fak
tas. kad sovietu kariumenė

z ' • *•

išnaujo pradėjo atakuoti es
tus, kurie praneša, 
užpuolimai iki šiol 
remti.su "dideliais 
liais.

KAUKAZIEČIAI MIRŠTA kad sukil§ juodveidžiai Port 
TŪKSTANČIAIS.

žiema neša i Kaukaza bai- ėmė valdžios triobas ir laikė 
su skurdą ir šimtai tukstan- jas per tris dienas. Sakoma, 
čiu žmonių miršta nuo bado j kad sukilime dalyvavo ir 
ir ligų. Kiti tuksiančiai bė-• • -w-k • • •

vargą dar daugiau didina j 
nesuskaitomos karės, ku- J 
i-ias veda tarp savęs Įvairios i 
bandos. Neturėdamos iš ko 
gyventi, tos bandos užpuola 
ir plėšia gyventojus. Skur
das ir badas priėjo prie to,

October 6, 1917.
KVIEčLA PIETŲ AMERI 

KĄ TALKON PRIEŠ 
RADIKALUS.

Iš Buenos Aires praneša
ma, kad Suvienytų Valstijų 
valdžia kreipėsi į Argenti
nos ir Uraguay valdžias pa
tardama sulaikyti "anar
chistu ir kitokiu pavojingų TZ . . TZ ..
agitatorių judėjimų tarpZ ^^^nas^SCngUa’ 
pietų ir šiaurės Ameriku.” . s .vvilso.nas Paslule ®n8“a: 
Tuo tikslu patariama už. ^Jį virsimnkams atbukti 
mėgsti savitarpini policijos!^relka..lr P™"“* tu0 *?■?? 
susižinojimų i7viskiais bu-• Jį 
dais kovoti su’raudonųjų 
propaganda.

Sulyg to pieno, Suvienytų 
Valstijų, Argentinos ir Ura
guay valdžios nuolatos turi 
informuoti vieną kitą apie 
radikalų veikimą ir agitato-

pasiduos Sovietams.
ANGLIAKASIŲ STREI

KAS PASIBAIGĖ.

įdamas paskui sudaryti be
šališką komisiją, kuri ištirs 
'mainerių sąlygas ir savinin
kų pelną ir nutars, ar gali
ma daugiau pakelti darbi
ninkams mokestį, ar ne.

Angliakasių viršininkų

kad visi 
buvo at- 
nuosto-

riu žingsnius. Manoma, kad konferencija nutarė. pręzi- 
- — - — dento pasiūlymą priimti ir

streiką atšaukė. Maineriai 
savo viršininkų nutarimu 
nors nepatenkinti, tečiaus 
pradeda jau grįžti darban.

VAKARŲ INDUOSE SU- Reikia pasakai, kad an
tai n ivn un« vfpcat "hakasiai puikiai laikėsi ir KILO ANGLIJOS VERGAI jei valdžia nebutų įsikišus,

Londone gauta žinių, kad jie butų laimėję visus reika- 
Vakarų Indijose, ant Angli-pavimus. 
jos salų Trinidado ir Toba
go, buvo toks darbininkų su
kilimas, kad reikėjo iškelti 
iš kariško laivo "Calcuta”1 
kareivius ir darant tvarką 
nemaža buvo aukų.
‘Žinios iš Trinidado sako,

Suv. Valst. valdžia padarė 
tokių pat pasiūlymų Brazi
lijai ir kitoms pietų Ameri
kos valstybėms.

of Spain mieste šturmu pa-

sugrižę iš karės kareiviai.
ga i pietų Rusiją. Žmonių j)abar mieste esą jau ramu. 

I Uosto darbininkų streikas, 
i iš kurio matomai kilo tos 
riaušės, jau pasibaigė.

\________

Plieno darbininkai nu-
kad prasidėjo jau kanibaliz- 4™ upc4.j įnufl xft|* .. 
mas — žmonės pradėjo vai VCSll KOViĮ lUHdlI.
gyti vieni kitus.

Geriausis pavyzdys 
Smyrnos apskritis, 
susispietę daugiau 
1 
si jie gyvena po atviru dan-{ 
gum ir neturi nei maisto, nei 
drapanų, visi palengva mir
šta badu.

STREIKAS BUS LAIMĖ
TAS, SAKO UNIJŲ VIR

ŠININKAI.

tų kareivių, 1
tenai atšaukti. I 1

Iš pat pradžių -Japonija; muį politinės tvarkos Aust- 
i apie j įjos viduje. Jis pats kara- 

Amerika jjaug ”džialx>” jau nenorįs,
buvo nusiutus tenai 
30,000 kareivių,

yra, vienintinė viltis įsteigi-

8,000, o Europos valstybės . jjs labai norėtų, kad jo 
da mažiau. Pradėjus pas- sūnų ant sosto pasodintu.
taruoju laiku bolševikams 
greitai žengti Sibire pirmyn 
ir varyti Kolčaką vis tolyn i 
Rytus, Japonija labai susi
rūpino ir sakoma, kad Su
vienytoms Valstijoms ir ki
tiems sąjungininkams pri
tariant, ji pasiryžo su bolše
vizmo pavojum kovoti.

I

UŽTIKO ŽIBALO 
ŠALTINI.

Akacijoj, netoli Pechel- 
bronno, užtikta 1,300 pėdų 
gilumoje žibalo šaltinis, ku
ris duoda apie 30 tonų žiba
lo i dieną.

VENGRIJOS POLICIJA 
IŠVOGĖ KOMUNISTĄ.t
Vien na. — Vengrijos te

roristas Schon, kuris po Ven 
grijos revoliucijos buvo čio
nai pabėgęs ir iki šiol slaj>- 
stėsi, netikėtai tapo Vengri
jos detektyvų užpultas, pa
griebtas ir niekam nežinant 
išvežtas automobilium Bu- 
dapeštan. kur jis dabar sėdi 
uždarytas kalėjiman. Da
bartinė Vengrijos valdžia ji 
kaltina užmišimu profeso
riaus Rehrendto, kuris laike 
komunistų sukilimo Buda
pešte buvo nušautas.

Bolševikai sakosi paėmę 
Rusijos pietuose Denikino 
papėdę Charkovą.

esąs i 
kur esą

kaip i ______
150,000^ turkų pabėgėlių. Vi- jjc nurodo, kad kompanijos 

negali išpildyt Europos 
užsakymų.

Washington. — Susirinkę 
čia konferencijon 24 plieno 

| unijų pirmininkai nutarė 
tęsti streiką plieno pramo- 

! nėj toliaus.
' Tik du balsai bvuo tam 
priešingi; kiti unijų vadai 

lyra įsitikinę, kad darbinin- 
: kų laimėjimas yra užtikrin- 
|tas.

Streiko komitetas prane
šė, kad United Statės Steel 
Corporation pastaruoju lai
ku turės atsakyti milžiniš
kus užsakymus iš Europos, 
o tai esąs svarbiausis daly
kas. kuris užtikrina streikie- 
riams laimėjimą.

Pirmininkas Fitzpatrick 
pasakė: ”Musų pienuose ne
bus skirtumo, jeigu streikas 
tęstųsi da šešis mėnesius, 
arba net da metus. Kovą mes 
laimėsime ir tame mes esam 
taip užtikrinti, kaip mes bu
vome išeidami į streiką.” 

Paklaustas, ar daug jau 
grižo darban, jis atsakė, kad 
tūli jau grįžo, bet visgi jų 
nėra tiek daug, kad streikui 
gręstų koks nors pavojus.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
POLTAVĄ.

Bolševikų komisaras Lit- 
vinovas Kopenhagoje gavo 
žinių, kad sovietų kariume- 
nė atėmė iš Denikino Polta
vos miestą^ kuris guli už 75 
mylių į pietus nuo Charko
vo. Charkovas buvo paim
tas diena pirmiau.

Washingtone gauta žinių, 
kad Europoje atimti iš bol
ševikų pasiuntinių duku- 
mentai parodę, jog vokiečių 
komunistai Berline darą 
Amerikos, Anglijos ir Fran- 
cuziios pasportų formas, 
kurios naudojamos siuntinė
jimui bolševikų agitatorių Į 
užsienius.

I

Bangor, Me. — Pereitą 
panedėlį čia sudegė valčių 
dirbtuvė, kur dirbo 40 dar
bininku. Nuostoliai apskai
tomi Į §75,000.

MAIN1ERIŲ KONVENCI
JA ŠAUKIAMA I D.

SAUSIO.
Mainierių unijos centra- 

linė valdyba, kuri padarė 
Indianapolyje sutartį su ka
byklų savininkais ir paliepė 
mainieriams grįžti darban, 
paskelbia, kad dei išaiškini
mo mainieriams tos sutar
ties ir viso darbo, šaukiamas 
mas mainerių suvažiavimas 
t d. sausio 1920 metais.

VILLISTAI PAGAVO DU 
AMERIKONU IR ANGLĄ.

Vilios banditai Meksikoj 
pagavo du amerikonu, vieną 
anglą ir laiko juos reikalau
dami išpirkimo.

PASMERKĖ MIRIOP 14
KOMUNISTŲ.

Budapešte, Vengrijoj, 
pasmerkta miriop 14 komu
nistų už kaikiriuos ekscesus 
laike jų viešpatavimo.

$5,000,000 PASKOLOS 
KYNAMS.

FRANCUOS IMPERIA
LISTAI TAM PRIEŠINGŲ
Bet žmonėms jau nusibodo 
skerdynės ir jie reikalauja 

taikos.
Associated Press 15 gruo

džio iš Dorpato praneša:
Jeigu neišsivystys kokios 

netikėtos kliūtis, tai taika 
tarp Estonijos ir Sovietų 
Rusijos įvyks netolimoj 
ateityje. Ir tai bus ne vien 
tik mušiu pertrauka, bet pil
na taika pagal užbriežtą bol
ševikų pieną.

Dabar, kuomet generolas 
Judeničas likosi sumuštas, 
vyriausis bolševikų tikslas 
yra padaryti taip, kad jis ar 
koks kitas kariškių vadas 
negalėtų suorganizuoti Es- 
tonijoj' naujo užpuolimo ant 
Sovietų Rusijos.

Per ištisas sąvaites bolše
vikai koncentravo savo ka- 
riumenę Estonijos pasieny
je ir Estonija bijosi, kad jie 
gali ją užimti, jeigu ji atsi
sakytų dabar su jais taiky
tis. ------- -

Kitas dalykas, su kuriuo 
Estonijos valdžia turi skai
tytis, tai žmonių spaudimas. 
Jiems jau nusibodo skerdy
nės ir jie reikalauja taikos. 
Pertraukti dabar su bolševi
kais derybas valdžiai gręsia 
pavojus, nes pažangioji vi
suomenė tuomet galėtų 
prieš ją sukilti.

Kas dėl Anglijos, tai ma
noma, kad ji toms deryboms 
nėra visai priešinga .tik no
rėtų, kad Estonija palauktų 
pakol pasibaigs konferenci
ja, kur dabar sovietų įgalio
tinis Litvinovas veda dery
bas su Anglijos valdžios 
agentais. Kitaip tečiaus el
giasi Francuzija. Ji daro, 
didžiausių pastangų, kad su
laikius Ėstoniją nuo bent 
kokios sutarties su bolševi
kais.

Paduotas čia sutraukoje 
trečias išlygų paragrafas 
parodo, ko bolševikai, iš Es- 
stonijos reikalauja, būtent: 
Išskyrus tautinę estų armi

ja. Estonijoj neprivalo būt 
jokios kitos kariumenės. 
šiaurvakarių armijos ir lai-

I

* * * Al. j v «««*
Iš Pekino pranešama, kad vyno spėkos (jos veikė prieš 

New Yorko kapitalistų ben- I etrodgradą) turi būt vi- 
drovė Pacifc Development siskai paleistos, visos siaur- 
Co. sutiko paskolinti Kvnų vakarių (Judenico) armijos
valdžiai $5,000,000.

NELAIMĖ TEATRE.
Iš Tuniso pranešama 

krutamu jų paveikslų teatre 
tenai įgriuvo stogas ir 14 
vaikų likos užmušta, o 30 su
žeista.

sandėliai ir medžiaga turi 
būt neutralizuota patol, pa
kol sovietu valdžia nepraneš

v j Estonijos valdžiai, kad na- 
’ KaC* b o,-A imi naci-

Lloyd George ir Clemen- 
ceau Londone svarsto Rusi
jos ir Fiunufc klausimą. Jie
du pasišaukė ir Italijos 
premjerą Nitti.

Italijos parliamente socia
listai karštai ploja profeso
riui Graziadeliui. kuomet 
jis atkuoja Ameriką ir Ang
liją. Jie sveikina Leniną ir 
šaukia už sovietų valdžią.

minė karė Rusijoj jau pasi
baigus. Nei vienam buvusios 
šiaur-vakarių armijos vyrui 
nevalia prisidėti prie kariu
menės, kuri bus priešinga 
Sovietų Rusijai. PeKEstoni- 
jos žemę negali butUiunčia- 
mos karinės ar laivyno reik
menis jokiai kariumenei, iš
skyrus tautinę estų kariu- 
monę. Organizavimas ar 

.gyvavimas kokios nors or
ganizacijos, kurios tikslas 
butų neva atstovauti ne So
vietų Rusijos valdžią, Esto
nijoj turi būt neleistinas, o 
ėmimas naujokų ar mobili
zavimas priešingos sovie
tams kariumenės — drausti- 
r.as. .

remti.su
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APŽVALGA D
KODĖL EUROPOS DAR- 
. B1NINKAMS NEPASI

SEKĖ?
Šitokį klausimą gvildena 

"Naujienos.” Jos nurodo, 
kad—

"Europos revoliucija nėjo 
iki šiol taip, kaip mes butume 
geidę.

"Rusijos revoliucija, sukėlu
si pradžioje didžiausį entuziaz
mą pasaulyj, įklimpo į pilieti
nės karės pelkės, iš kurios ji 
taip ir neįstengia išlipti. Dar
bininkų organizacijos suskilo, 
sovietai tapo suardyti, ir val
džia pateko į rankas partijos, 
kuri panaikino piliečių teises, 
suvaržė žodžio, spaudos ir sus* 
rinkimų laisvę ir įsteigė šaly
je karišką diktatūrą.”

Nepavyko darbininkams 
ir Vokietijoje. Nežiūrint jų 
didelio susipratimo, jie ne- 
pajiegė pakreipti revoliuci
jos taip, kad valdžia patek
tu į jų rankas. Reakcija te
nai stiprėja su kiekviena 
diena ir junkeriai jau daro 
pienus senai tvarkai grą
žinti.

Vengrijoj revoliucija vi
sai nuslopinta. Taip-pat ne
pavyko ji Lietuvoje ir kitose 
Pabaltijos šalise. Lenkijoj 
darbininkų klesa negalėjo 
nei savo spėkų tinkamai de
monstruoti. Negeriau da
lykai stovi ir Austrijoj.

Viso to akyvaizdoj no- 
roms-nenoroms reikia pri
pažinti, kad Europos prole
tariatui nepasisekė. Bet ko
dėl nepasisekė?

Komunistai šitą klausimą 
riša lengvai. Jie sako, kad 
Čia "socialburžujai” kalti. 
Jeigu Rusijoj nebūtų menše
vikų, Vokietijoj Scheidema- 
nno, o Lietuvoj Biržiškos ir 
Janulaičio, tai, anot komu
nistų, darbininkai jau butų 
paėmę į- savo rankas visą 
žemės kamuolį ir šiandien 
visam pasaulyje butų jau... 
komunizmas!

”Bet protaujantį žmogų toks 
aiškinimas neguli patenkinti.— 
šoko 'Naujienos? — Jisai neiš
aiškina nė to, kodėl tie ’social 
buržujai’ randa pritarimo dar
bininkuose, kodėl proletaria
to didžiuma eina paskui juos, 
o ne paskui "gerus vadovus? ”

Darbininkų nepasisekimą 
"Naujienos” aiškina taip: 
Paskutiniais metais labai 
greitai augo revoliucinis 
darbininkų ūpas, todėl dau
gelyje vietų prasidėjo revo
liucinis judėjimas. Bet ko
vai laimėti vieno ūpo darbi
ninkams nepakanka. Jiems 
reikia da ir spėkų. O ekono
minis jų padėjimas buvo 
toks, kad tos spėkos negalė
jo augti kartu su upu. Mat, 
darbininkų galybė yra tame, 
kad be jų negali apsieiti 
pramonė. Bet karė Euro
pos pramonę sunaikino ir 
todėl darbininkų kiesos rei
kšmė susilpnėjo. Pavyz
džiui :

"Ką .gali padaryti Rusijos 
darbininkai prieš Lenino komi
saru diktatūrą, kuomet didžiu
ma fabrikų tenai yra uždaryta, 
ir darbininkams prisieina bėg
ti iš pramonijos centrų į so
džių. kad tik susiradus duonos 
kąsni ? Ką gali padaryti Vokie
tijos proletarai prieš Noskę ir 
Erzbergerį, kuomet milionai 
jų net vietų dirbtuvėse negau
na?

"Ekonominis krizisas pasau
lyje nors ir didina proletariato 
nepasitenkinimą, augina revo
liucinį jo ūpą, bet kartu para-

ližiuoja jo spėkas. Štai kame 
priežastis nepasisekimo Euro
pos revoliucijų.”
Tečiau dabartinis krizių 

negali amžinai tęstis, nes 
pasaulis šitaip negalėtų gy
venti. Pramonė turės susi
tvarkyti, o jai susitvarkius 
atsigaus ir darbininkų kle
sa. Atsigavęs proletariatas 
bus daug galingesnis, negu 
jis buvo iki šiol, nes jis bus 
jau persiėmęs revoliucinė
mis idėjomis.

Drevei io i balsavima. tikiu rasti, kad klerikalų buvo,klerikalai, siųsdami tuos Tn,e transiation nied with the postmast*r Boston, Ma»x on’Dec«ir.ber
*- J J . . i ’ .... . — I j . T • . l!>iy, as reuuired by the Act ofOctober K, 1917.■įkinkyti šitą Draugiją ko-jam rašyta, buk jie siunčią daiktus Lietuvon, ginasi, 

imunistų vežiman. Dabar gi laivą su maistu ir drabu-;kad tai esą jų "dovanos Lie-j 
jie šitą balsavimą jau atstu- žiais Lietuvai, luo tarpu tu vai.” 
kia ir aiškina, kad tas baisa- gi Amerikoj niekas negirdė-įsiėmęs kepurę lenkiasi kleri- I 

paleistas "per io, kad klerikalai tokį laivą kalų biznieriams iki žemės !

I
Ponas Smetona nu- I
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PATRIOTIŠKAS TEISĖ
JAS.

"Tėvynėje” randam apra
šytą šitokį atsitikimą:

"Tūlas Juozas Vitavičia, lie
tuvis, sunkiai automobiliais 
sužeistas, Chicagoje, III., buvo 
apskundęs Mowbray & Robin- 
son kompaniją, kuri už jo ne
laimę turėjo atsakyti ant 
$10.000. Kadangi p. Vitavičia 
yra paprastas darbininkas, 
dirbantis kasdien po 10 ir dau
giau valandų, taigi ir neturėjo 
progos išmokti anglišką kalbiu 
Atėjęs teisman, jis negalėjo 
angliškai teisėjui savo nelai-; 
mę pasakyti ir todėl jo advo- Į 
katas pareikalavo perkalbėto-i 
jo (klumočiaus). Teisėjas Mc-į 
Kinlev tuojaus pašoko nuo ke-Į 
dės ir sušuko: ’šitam žmogulį 
nereikia perkalbėtojo, bet mo-! 
kyto.io. As jo bylos neklausy-į 
siu tol, kol jis išmoks gerai 
angliškai kalbėti. Jis siunti
nėja pinigus savo žmonai ir 
kūdikiui Į Lietuvą. Aš nekenčiu 
šitokių žmonių!’ ”

Šitokiais žodžiais patrio
tiškas teisėjas užbaigė ne
laimingo žmogaus bylą. Ir 
tūli žmonės vis da nesupran
ta, kodėl socialistai atmeta 
patriotizmą!

vimas buvęs 
neapsižiūrėjimą." butų kada nors išsiuntę.

Pas juos visur neapsižiu- Pasirodo ve kas: žmonės 
rėjlmas. Neapsižiurėjo jie čia pri]»erka savo giminėms 
LSS. laidodami, neapsižiu-daiktų ir užmoka už juos 
rėjo jie socialistų vardą su kruvinais savo pinigais, o 
"senais kaliošiais" išmesda
mi, neapsižiurėjo jie komu
nistų vardo užsigindami, tik 
apsižiūrėjo, kad dal»ar jie 
patįs jau nebežino, kas jie 
per vieni.

Ir tiesą jų organas "Lais
vė” pasakė, kad iie nepasi
juto, kaip jie įtūpė į anar
chistų vežimėlį. Nors tai ne
tyčiomis jai išspruko, bet 
visgi tai tiesa.

KATĖS ŠERMENIS.
Pereitą sąvaitę Bostono 

kapitalistiškuose dienraš
čiuose tilpo šitokia žinia:

”Lenox. 11 gruodžio.— šian
dien čia buvo su’ visomis šer
menų apeigomis palaidota ir 

■ apraudota ponios Carios de He- 
redias persišKoji katė Hijacin- 
ta. šermenįse dalyvavo visi 
Heredias dvaro tarnautojai.

"Sakoma, kad Hijacinta, ku
ri pastipo utarninke, buvo par
gabenta iš Maltos ir lėšavo 
$5,000. Jos ’kunas’ buvo įbal- 
zamuotas ir atvežtas čionai iš 
New Yorko automobiiium me-. 
taliniame grabe. Poni de He
redias priguli čia prie multi- 
milionieriu kolonijos.”

Tai ve, kas darosi prie 
kapitalistiškos "tvarkos!" 
Darbininkai, kurie gamina 
visus šalies turtus, neturi iš 
ko savo vaikų žmoniškai ap
rėdyti, o dykaduoniai pasti
pusioms katėms šermenis 
kelia!
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PATĮS NEŽINO. KAS JIE 
PER VIENI.

Suvažiavę andai "Laisvės” 
pastogėn lietuviški "kairas- 
narniai” nutarė atsimesti 
nuo socialistų ir prisidėti 
prie anarchistiškos komu
nistų partijos.

Prisidėję prie komunistų, 
tie atskalūnai paskelbė, kad 
Lietuvių Socialistu Sąjunga, 
orie kuri: s jie pi nu prigu
lėjo, dabar jau "palaidota.” 

Sykiu su LSS. jie "palai
dojo” referendumą ir visas 
narių teises organizacijoj. 
Kad nariai tam nesipriešin
tų, jų organas "Laišvė” pa
aiškino, kad referendumas 
irba visuotinas narių balsa
vimas yra taip nudėvėtas 
dalykas, leaip ir pats socia- 
’istu vardas. O socialistų 
vardas, anot "Laivės,” šian
dien jau nevertas nei seno 
kaliošie, kurį reikia tik iš
tinsti ant šiukšlyno.

Ir komunistai pradėjo 
versti ant šiukšlyno viską, 
ką jie pirma gerbė ir šven
tenybe skaitė. Išmetė jie 
socialistų vardą, išmetė re
ferendumą ir kartu išmetė 
savo protą. Išmetę dar koja 
paspyrė ir nusispiovė.

Bet kada jie pamatė, jog 
pasilikę Sąjungoje socialis
tai neduoda jiems organiza
cijos turtų, tai jie pradėjo 
gintis, kad jie jau nebe ko
munistai. Jie jau atšaukia 
savo tarimus, jie grąžina re
ferendumą ir vėl maunasi 
tais "senais kaliošiais,” ku
riuos buvo išmetę "ant šiuk
šlyno.’’

Vos kelios dienos atgal 
jie buvo suruošę Literatūros

• v

| MjunguunKų miervencgą
Tai ve, koks nešvarus biz- —-----------------;--------------- ;

nis daroma iš žmonių nęlai- Šoko, Kolčakas ir Denikinas kol Europa išsimušė iš po
|

mes.

ATSIŠAUKIMAS • priklauso prie LSS. arba So-
I LDLD. kuopas ir narius. Ralistą Partijos;" ir

-------- — Kadangi 19 konstitucijos
Draugai! Jus žinote, kad (puslapis (paragr. 3) sako, 

LDLD. yra socialistiška ap-įkad "Kiekvienas draugijos 
švietos draugija, surišta su i narys, kuris pasirodytų esąs 
LSS. ir Socialistų Partija, j priešingas organizuotam j 
Jus žinote, kad sitos draugi-j Socialistų Partiją lietuvių

sugrąžins monarchiją ir 
žmonių kraujas tekės upe

liais.
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i VIETOJ MAISTO, SKAR
MALAI IR PLYTOS.

Mes jau buvom girdėję 
į nuo kai-kurių žmonių, kad 
i jie siuntę Lietuvon maisto 
Isavo namiškiams, bet dabar 
•gavę laiškų, kad skrynios 
nuėjo tuščios.

Tą patį dabar rašo ir p. 
Račkauskas "Tėvynėj." Nu
rodęs, kaip visokie grašia- 
gaudos apsimetė labdarybės 
skraiste ir pradėjo skelbtis 
iunčią Lietuvon maistą, jis 

sako:
’Tirniiausiai toki darbą pra

dėjo varyti-tūlos žydelių kom
panijos. — jos, tur būti, pei 
neapsižiūrėjimą, net Lietuvių 
laikraščiuose paskelbė, kad ga
li siųsti Lietuvon ką tik pano
rėtum, ir užreiškė, kad viską 
gabensią per Danzigą. o iš te
nai, po Lenkų kareivių prie
žiūra. išsiuntinėsią dėžes su 
prekėmis po Lietuvą’... Atsira 
do žmonių, kurie patikėjo, — 
siuntė. Ir jau ateina žinių, 
kad Lietuvoje vienų-kitų žmo
nės gavo tas dėžes su 'Pyragais 
iš Amerikos.’ —bet vietoje tų 
pyragų dėžėse buvo skarmalų, 
plytgalių, akmenų... Kas iš
kraustė. kas padarė tokią klas
tą — ar suseksi?! Siuntėjų ge
ri norai nuėjo niekais.”

Taigi p. Račkauskas sako, 
kad taip būna su maistu, ku
rį siunčia į Lietuvą . „žyde
lių kompanijos.”

Bet męs žinom, kad tokiu 
nat bizniu užsiima ir įvairios 
lietuvių "bendrovės.” Ar jų 
siunčiami daiktai nueina, 
tai irgi da neprirodvta.

Šiomis dienomis klerikalų 
-paudoje tilpo Lietuvos pre
zidento Smetonos laiškas, 
kuriame jis dėkoja Ameri
kos klerikalams už teikia
mą pašalpą Lietuvai. Iš 
Smetonos laiško galima sup-«

jos tikslu yra leidimas tokių 
raštų, kurie auklėtų darbi
ninkuose socialistiškajį su
sipratimą ir soiidariškumą.

Ir ve, dabar jus draugai ir 
draugės matote, kaip musų 
draugija yra tempiama į ko
munistų partiją. Musų da
bartinio C. Komiteto nariai: 
Pirmininkas ir Sekretorius, 
su "Laisvės" ir tūlų komu
nistų pagalba veda didžiau
sią agitaciją, kad kaip nors į 
atplėšti draugiją nuo Sočia-' 
listų ir prijungti prie komu
nistų. Todėl, draugai, aš 
atsišaukiu į jus, kad Jus gin- 
tumėt draugiją nuo komu
nistų pasikėsinimo, ir ne- 
duotumėt ją nuvesti anar
chistų abazan.

Kuopos tegul šaukia mi
tingus kuogreičiausia ir te
gul suspenduoja visus tuos 
narius, kurie atsimetė nuo 
LSS. ir prisidėjo prie komu
nistų. Pagal konstitucijos, 
jie negali būt LDLD. na
riais. Kuopų viršininkai 
turi būt išrinkti iš tokių na-; 
rių, kurie priguli prie LSS.; 
arba prie Socialistų Parti-j 
jos.

Persiorganizavusios kuo
pos tegul tuojaus Paneša 
apie tai laikraščiuose ir pa-‘s. Miche!sona) prieš nelega- 
rašo man. Iš to ous žinoma, suvažiavirn0 pasielgimą 
siek kuopų stoja LDLD. neužprotestavo, bet ir
zjTiiiran. patis prie konstitucijos Jau-

prisiėjo i ir, pagalios.
. - . ’ Kadangi tie centro virši-

kun stojo ninkaj (išskyrus K. Liutkų talono T A G! 1 _ - .

darbininkų judėjimui — iš
braukiamas iš šios draugijos 
kuopų;”

Tai tebūna nutarta, kad 
visi augčšiaus minėti LDLD. 
2 kuopos nariai, balsavusie
ji priešais konstituciją, ir 
abelnai visi komunistai, ku
rie veda prieš socialistų ju
dėjimą atvirą kovą, šiuorai 
tampa išbraukti iš LDLD. 2 
kuopos narių skaičiaus.

REZOLIUCIJA LDLD. 
CENTRO VALDYBOS 

KLAUSIME.
Kadangi LDLD. konstitu

cija užreišika, jog tikslas ši
ltos draugijos yra "auklėti 
‘darbininkuose socialistišką 
; susipratimą,” ir kad tas 
į "tikslas neatmainytinas;" 
•bet

Kadangi komunistai Broo- 
i klyno suvažiavime rugsėjo 
i mėnesį, 1919 m., nutarė su
jungti LDLD. su priešinga 
: socialistams komųpistų par
tija, pakeisdami tuo budu 
'musų organizacijos tikslą 
ir sulaužydami konstituciją, 

io
| Kadangi Centro ir Litera- 
turos komitetai (išskyrus 

K. Liutku ir

iau reorganizuota. Tai pir
mutinė kuopa, I 
ginti Draugijos teises. Jos 
pavyzdžiu turėtų pasekti ir 
kitos kuopos, nes laikas la-

'Ta7tebun7 nutarta, kac 
nuo šiol jie neturi teisės nie
ko LDLD. vardu veikti u 
mes jau nebeskaitom jų save 
organizacijos nariais.

LDLD. 2 kuopos valdyba:
J. Jankauskas, pinu. 

J. Lapaitis, sekr.

aukti. Reikia griebtis dar- 
x), o pergalė bus musų!

K. Liutkus.
LDLD. Iždininkas.

LDLD. 2 KUOPA IŠBRAU
KĖ KOMUNISTUS.

LDLD. 2 kuopa S. Bostone 
turėjo 14 gruodžio susirin
kimą ir apkalbėjus komunis
tų kehamą suirutę Lietuvių 
Darbininkų Liter. Draugi
joj, išnešė sekamą rezoliuci- 
i4'

Kadangi tie centro virsi-

ir S. Michelsoną) jau nepri- 
guii nei prie LSS., nei prie 
Socialistų Partijos,

I
I
i I

8,000 MAINIERIŲ ATSI
SAKO PRIIMTI SUTARTĮ. 
X

Peorijos mainieriai atme
tė Indianapolyje padarytą 
tarp mainierių ir kasyklų 

Kadangi buvusiame 3C atstovų sutartį, delei uąbai- 
'apkričio LDLD. 2 kuopos gimo visuotino minkštosios 
susirinkime tūli nariai, iš anglies mainierių streiko, 
kalno jau susiorganizavę, Sutartį atmetė mainierių 
nutarė pavesti LDLL ko- unijos apskritys N2 ir tas 
munistų globon ir balsavo liečia <8.000 mainierių. 
iž komunistų pastatytus 
kandidatus, neprigulinčius 
nei L. S. Sąjungai, nei Go- 
‘ialistų Partijai, i I.DLD. 
Centro Komitetą; o

Kadangi LDLD. konstitu- fonsas pavedė buvusiam už- 
cijos skyriaus "Valdymosi sienio ministeriui Manueliui 
Pamatai” 3-čias pararrafąs de Salazar suorganizuoti 
sako, kad "Centro Kcmite- koalicini ministeriu kabinę J * *
lo ir Literatūros Komiteto tą, susidedantį iš visų par- 
nariais gali būt tik tie, kurie tiju atstovų.

ISPANIJA TURĖS KOA
LICINĘ VALDŽIĄ.

Iš Madrido pranešama 
kad Ispanijos karalius Al-

[Petras Krapotkinas, senas 
Rusijos revoliucionierius, ku
ris senai jau buvo paskelbtas 
užmuštu, prabilo po ilgos tylos 
ir atsišaukė į sąjungininkus, 
kad iie pertrauktų kaTę prieš 
Rusiją, liautųsi rėmę reakci
ninkus Kolčaką ir Denikiną, o 
sušelptų Rusijos liaudį duona. 
Iš Maskvos Krapotkinas nu
siuntė savo atsišaukimą pa
garsėjusiam danų žurnalistui 
Georgui Brandes, o šis jį per* 
davė fraųcuzų socialistų orga
nui "L’Humanite.” Mes imame 
tą atsišaukimą-protestą iš Bos
tono ”Sunday Advertiser.” į 
— Redakcija.]

Petras Krapotkinas rašo:
Aš gyvenu nuošaliai. Se

nas mano amžifis jau nebe
leidžia man aktyviai revo
liucijoj dalyvauti. Todėl aš 
jums galiu tiktai nupiešti 
abelną Rusijos padėjimą, 
kurio matomai visai nesup
ranta nei vakarų Europa, 
nei Amerika.

Dabartiniu laiku mes per- 
gyvenam tokį laipsnį? kaip 
Francuzij? 7792-1794 metais 
žakobiniu revoliucijos laiko
tarpiu, išėmus tik tą skirtu
mą, kad čia yra socialė revo
liucija, kuri skina kelią pati 
sau. Žakobinų diktatūra 
negalėjo sutverti stiprios or
ganizacijos ir todėl privedė 
irie reakcijos. Bet vis dėl
to 1793 metais žakobinams 
pasisekė panaikinti feodalų 
privilegijas ir apskelbti ly
gias piliečių teises, ko neno-: 
•ėjo padaryti nei Steigiamas 
Seimas, nei Pildomasis Susi
rinkimas. Šitos dvi pamati
nės permainos platinosi per 
visą devynioliktą šimtmetį 

nuo vieno Europos 
kito.

Panašus faktas 
Rusijoj. Rusijoj 
talševikai įsteigę vienos so
cialdemokratų frakcijos dik- i 
taturą, ėmėsi socializuoti 
temę, pramonę ir komerci- 
:ą. Šita permaina, tai pa-į 
natinis socializmo princi
pas. Bet nelaimė, jie vyki
na šitą permainą tokiais bu- 
iais, kad tas darbas negali 
įusisekti ir išaukia smarkią 
eakciją.
Šita reakcija jau pradėjo į 

organizuotis, kad grąžinus 
senąją tvarką. Ji naudojasi 
dalies silpnumu, kurį visų 
pirma pagimdė karė, o pas
kui visuotinas badas, kurį 
iabar kenčia vidurinė Rusi
ja, ir taip-pat pilna, dezorga
nizacija produkcijos ir pi-! 
ligų maino, kas per tokią 
iidelę revoliuciją buvo neiš
vengiama.

Vakarų Europos žmonės 
'alba apie vykinimą Rusi- 
•oj "tvarkos” ginkluota są- 
:ungininkų intervencija. 
3et jus žinot, kaip pavojin
ga visam Europos progre
sui buvo pozicija tų, kurie 
padėjo sunaikinti Rusijos 
apsigynimo spėką. Tas pra- 
'ęsė vienais metais pasaulio 
karę ir po taikos priedanga 
užtraukė ant Rusijos Vokie
tijos intervenciją. Upės 
kraujo paskui prasiliejo, pa-

galo iki

įvyko ir 
šiandien

kaizerio bato.
Todėl aš visomis savo jie- 

gomis protestuoju prieš 
bent kokį ginkluotą sąjungi
ninkų maišymąsi į viduri
nius Rusijos reikalus; toks 
maišimąsi galėtų iššaukti 
Rusuose tiktai šovinizmą ir 
sugrąžinti pas mus šovinis- 
tišką monarchiją. Kitas da
lykas, sąjunkinmkų inter
vencija gali išauklėti Rusi
jos žmonėse didelę neapy
kantą linkui vakarų Euro
pos, o tas galėtų turėti taip- 
pat labai liūdnų pesekmių.

Didžiausia klaida yra ma
nyti, kad teikimas Kolčakui 
ir Denikinui paramos reiš
kia rėmimą Rusijos liberalų 
ir respublikos šalininkų. 
Visviena, kokie asmeniški 
tų dviejų vadų tikslai nebū
tų, jų rėmėjai yra autokra
tai, kurie neišvengiamu bu
du paverstų šalį išnaujo mo
narchija, prasidėti] baisi re
akcija ir žmonių kraujas 
bėgtų upeliais. .

Todėl tie sąjungininkai, 
kurie žiuri į dalykus švieses
nėmis akimis, turėtų supras
ti, kad intervencija Rusijai 

! nieko gero neduos. Jeigu jie 
ištiesų nori Rusijos žmo
nėms pagelbėti, tai jie gali 
kitokiu budu pagalbos duo
ti. Visoj Rusijoj šiandien 
stinga duonos ir kitokių da
lykų. Valdžios ruginės duo
nos svaras kainuoja dolerį; 
norint pirkti privatinėse ke
pyklose. reikia mokėti sva
rui $15. Ūkininkas turi mo
kėti $500 už keturis apkaus
tytus ratus savo vežimui. 
Proporcionaliai reikia mo
kėti už kirvi, adata ir d ra- 
panas.

Vienu žodžiu, prieš mus 
stovi baisus badas; tuo tar
pu Vakarų šalis, kurios pa
lyginamai voliojasi pertek- 
liuose, neleidžia rusams ir 
duonos nusipirkti. Kodėl? 
Ar todėl, kad sugrąžinus ant 
mus sprando Romanovą?

Ne, kad ir visi Stepai pap
lūstų rusų krauju, mes ne- 
grįžšime prie senos tironi
jos!

Aš pasakysiu sąjunginin
kams: "Ateikit pagelbėt ba
daujantiems musų vaikams; 
ateikit ir pagelbėkit mums 
susitvarkyti; bet kad tai pa
darius, tai atsiųskit mums 
įrankių ir duonos, o ne dip
lomatų ir generolų!”

k

UŽTIKO 20 BAČKŲ 
CUKRAUS.

Lyne, netoli Bostono, žmo
nės pranešė policijai, kad jie 
matė prie vienų namų krau
nant cukrų iš troko. Poli- * 
ei ja padarė kratą ir rado 20 
bačkų paslėpto cukraus. Na
mai, kur buvo sukrautas 
cukrus, priguii Manos bro-. 
liams. Jie bus traukiami 

į teisman. Bet cukraus tres
tas laiko susikrovęs tūks
tančius tonų cukraus, tai to 
niekas "nemato.”

AIRIAI UŽMUŠĖ 
KONSTEBELĮ.

Kilbritain mieste, Airijoj, 
ties policijos nuovada revo
liucionieriai nušovė konste- 
belį Polgerą. Niekas nesu
imta.
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\VORCESTER, MASS. 
Begėdiškumas.

musų ”pra- 
pasikvietęs 

"artis-

"Lie- 
pa- 

mamerio kores- 
iš Belle Valley, 

skelbiama,

Tiesa, darbą gavova 
Su už- 

visai kitas 
kad

tris
-L.

N ew

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

' - -
■ 1 «

'torius ir "Naujienų” redak- 
: to’rių Grigaitį. Išplūdimas 
ikokių-nors ypatų komunis- 

Lapkričio 30 d. čionai bu-įtiškose galvose reiškia kiau
ro LDLD. kuopos pareng- jsimą kalbėtojai, kuri tik-už 
tos prakalbos. Kalbėjo d-gė 
Z. M. Puišiutė. Kas tik tas 
prakalbas girdėjo, kiekviena 
noroms ar nenoroms turi 
pripažinti,

• savo užduotį atliko be už
metimo. Visa publika gir
dėjo, kokius užmetimus kal
bėtojai darė musų begėdiški 
ir besąžiningi komunistai, 
ir kaip kalbėtoja visas jų 
atakas nuodugniai ir stip
riai atmušė. Reikia būti 
tiesiog dorišku bankrotu ir 
gatviniu, begėdžiu, kad pri
pasakojus ir pritepliojus 
taip, kaip komunistų orga
ne "Laisvėj” apie tas pra
kalbas pripliaukšta. Žino
ma, nebūtų reikalo to ir mi
nėti. jeigu visi, kurie tose, 
prakalbose buvo, skaitytų 
"Laisvę.” Jie matytų, kad 
nieks geriau komunistų be- 
'yąižniškumą ir begėdišku
mą neišparodo, kaip jų pa
čių organas "Laisvė.” Tą 
purviną šmeižtų lapą' te
čiaus apart komunistų joks 
padoresnis žmogus į rankas* 
biaurisi paimti. Pats pra
kalbose esu buvęs ir išklau
sęs jų iki galui, kada dabar 
matau "Laisvėj”' primozota 
begėdiškų melų, nieku bu- 
du negaliu susiturėti nuo gi
liausio pasipiktinjmo ir tik 

-vardan branginamos teisy
bės čia tuos kelis žodžius 
skaitytojams ir minimų
prakalbų klausiusiai publi
kai noriu pasakyti.

Žinoma, kad karščiausi 
komunistai — tai paprastai 
tie žmoneiiai. kurie nieko 
neskaito ir kurių žinojimo 
sritis labai siaurutė. Tai ro- 
mantikai-svajotojai. Jie gi
lesnės minties klausimo riie- 
ku budu pastatyt nepajie
gia. Jie klausimu pavadina 
savo paprastus karčiami- 
nius sakinius. Tokio tai typo 
žmogiukai ir kalbėtojai d. 
Puišiutei "klausimų” statė. 
Nors net keturi tuos "klau
simus” davė, tečiaus visų 
keturių buvo vienas ir tas 
pats paikas sakinys, kuris 
tik publikai juoko arba pa- 
sipiktirimo galėjo duoti. Ir 
ve akyvaizdoje šito fakto, 
komunistai nesigėdija savo 
oficioze pasakot, kad Pui- 

x šiutė išgirdus klausimą pa
raudo. Ir ištikrujų reikėjo 
kiekvienam protaujančiam 
žmogui iš gėdos parausti 
matant tų musų buvusių 
draugų minties ubagystę. 
Ir tie vargšai savo ubagystę 
r.ori dengti mokslumu. Ir 
kasgi tam tikės? Žiūrėkit, 
uneversiteto studentė nemo
kėjo atsakyti Į komunistų 
klausimus. Mat, viena ko
munistė "klausimą” paduo
dama netik paraudo, bet tie
siog verkti pra’dėjo; visi žiu
ri i ją, kaip ji varguolė ka
muojasi, kad išmikčiojus 
"klausimą." Sako, sako ir jo
kiu budu, matyt nei pati ne
gali suprasti, ką sako ir 
pliumtelėjo atgal bejiegė 
ant sėdynės. Tai ve "klausi
mas,” i kuri Puišiutė "nega
lėjo" atsakyti.

Dabar ž.vilgterėkime į ki
tus "klausimus.” Išplūsta 
Bagočių, "Keleivio” redak-

save, o ne už kitus atsako. 
Sakykit, meldžiamieji, ką-gi 
į imtas žmogus Į plūdimus 
gali- atsakinėti. Žinoma, gal 

kad kalbėtoja.-pliuškė davatka liežuviavi- 
mams pritartų ir gai tas ko
munistams reikštų- "gerą at
sakymą į klausimą.” Kadan
gi kalbėtoja atsakė, jog ji 
neatsako už vienas ar kitas 
ypatas, vien tik už savo nuo
mones, tai' vėl atsirado ko
munistas, kuris verkšlenda
mas paklausė: "Koks skirtu-’ 
mas tarp Rusijos bolševikų 
ir Vokietijos ’menševikų’ 
(komunistų)?” Ir rėkia, ko
dėl kalbėtoja nepaaiškina, 
kam likos užmušti Rožė Liu- 
ksemburg (jie ištaria: Leg- 
zinburg) -ir Liebknechtas 
(ištaria: Libniktaš), girdi, 
bolševikai to nedaro... Ir ką- 
gi .šitiems nežinėliams ga
lima atsakyti?- Kalbėtoja 
tečiaus visgi pasirodė tiek 
žmoniška ir kiltos dvasios, 
kad turėjo nauja prakalbą 
pasakyti, kad tiems nežinė
liams bent kiek žinios apie 
dalyką suteikus. Komunistai 
nuleidę nosis susėdo. Bet 
dabar pasirodė da jų lyde
ris Krūmas. Jis pasivėlino 
sau užimti ant pagrindų vie
tą ir pradėjo drožti spyčių 
apie savo "platformą" ir 
kad Puišiutė ir visi "Kelei
vio” pasekėjai — tai išdavi
kai. Tasai ponas Krūmas 1 
išvardijo tuos ^išdavikus." 
Kada draugė Puišiutė k<x- 
munistų lyderio Jukelio 
kvailystes prisiminė, Krū
mas šoko, kad vardų .nerei- i 
kia minėti. Tai ve, kaip ga- i 
Įima rimtai su tais bėgė- i 
džiais rokuotis.

Sakau, laikas ir worceste- 
riečiams matyt teisybę ir at
sikratyti tų riaušininkų, 
kurie tik šmeižt ir ardyt pa
taiko, bet ne už darbo žmo
nių reikalus kovoja. Tegul 
jie sau eina ten, kur reakci
ninkai savo lizdus turi, nes 
jų vieni ir kiti vieną darbą 
dirba.

Prakalbose buvęs.

ir išgelbėtojus 
męldystės.”

Gruodžio 7 d. 
boščius" buvo*
iš Cambridge, Mass. 
tus,” kad tie parodytų, kaip 
"teatrus lošt reikia.” Ir lošė. 
’Nasiutė” tiems "artis
tams” išėjo da šiaip-taip, 
bet ką jau ta "cicilikė” — at
siprašau, Cicilija — tai 20- 
tam šimtmetyje panašių 
pliauškalų gėda klausytis.

Vietinis.

CLEVEDAND, OHIO.
Vakarai.

Lapkričio 23 d. Sandaros 
choras "Varpas” turėjo sa
vo vakarą. Vaidino veika
lą "Audra Giedroje." Atvai
dinta neblogai.

Reikia pažymėti, kad kle
rikalai, idant pakenkus tau
tininkų vakarui tą pačią die
ną surengė "Raudonojo 
Kryžiaus’’ vakarą. Tik ne
daug laimėjo, nes klerikalų 
vakaran atsilankė tik davat
kos ir keletas kairiųjų ko
munistų. Šie pastarieji ma
tyt jau susiranda sau kom
panionus.

Lapkričio 30 d. .Germania 
salėje buvo Vyčių 25 kuopos 
parengtas vakaras. Vaidino 
operetę "Girių Karalius."

Visos jiegos buvo deda
mos tam, kad išgarsinus va
karą, tai matomai ir "artis
tai” neturėjo laiko savo ro
lių išmokti. Publikos prisi
rinko gana daug, bet labai 
mažai buvo tokių, kurines 
vakaras patenkino. žinoma, 
operetei pastatyt reikia spė
kų — gerų mokytojų ir dai- 
nininkų-aktorių, pas vyčius 
nei vienų, nei kitų nėra, dėl
to veikalas išėjo sudarkyta-. 
Gaila, kad neturint atatin
kamų spėkų imama tokie 
veikalai lošti.

Lapkričio 29 d. buvo "Dr. 
Vinco Kudirkos" Dr-jos ba
lius. Balius gerai nusisekė.

Lapkričio 30 d. Bohemian 
salėj Laisvės Dr-ja turėjo 
savo vakarą. Vaidino vei
kalą "Litvomanai." Mirtos 
choras sudainavo keletą dai
nų. Be to, buvo deklamaci
jų ir monologų. Vienu žo
džiu. vakaras savo progra
mų buv.o turtingas ir gerai 
pavyko.

"Komunistai.”
Kaip kitur, taip ir čionai, 

bolševikuojantis vy rukai, 
kurie dabar apsikrikštijo 
"komunistais" kovoja prieš 
socialistus blevyzgojimais 
ir liežuvavimais. Y’patin
gai tie vargšai nesiliauja 
pliovoję prieš "Keleivį ir 
"Naujienas." Vienam "Ke
leivio” skaitytojui tūlas ščv- 
ras komunistas, kad apšvie
tus "Keleivio’’ "socialburžu- 
jų,” pradėjo kasdien į laiškų 
dėžutę kamšyt "Laisvę.” 
Nors porą kartų buvo pas
tebėta, kad tasai "gerada
ris" nedėliotų į svetimą laiš
kų dėžutę anarchistiško la
pe, vien pasilaikytų jį sau, 
begėdiškas komunistas lyg 
pedliorius su savo tavoru 
lenda į svetimą butą, nepai
sydamas, kad ji lauk iš ten 
išmeta. Nac’nalai.

Ridzikas.

NEW BRITAIN, CONN.
Agentai.

Nesenai eidamas pro vie
ną dirbtuvę išgirdau 
žmones lietuviškai šnekant 
Jie keikia agėntą iš 
Britaino, kad juos labai ap- 
gavo. Pasiteiravęs kame 
dalykas, patyriau, kad vie
nas tų darbininkų į čia yra 
atvykęs iš Stamford, Conn., 
o du kitu net iš New Vorko 
valstijos. Vienas jų ėmė 
man pasakot: "Ten mes už- 
dirbdavom po 5 dolerius die
nai, bet agentas iš New Bri- 

Vadinasi, tiems importuo
tiems darbininkams pasilie
ka pasirinkti vieną iš dvie
jų: ar sutikti dirbti už 35c. 
valandai, ar grįžti atgal, jei
gu yra už ką geležinkelio ti- 
kietas nusipirkti. Fabrikan
tai siunčia darban savo 
agentus ir traukia iš kitur 
darbininkus, kad vietiniams 
darbininkams pridarius kon 
kūrentų ir per tai kad ga
lėjus laikyti juos nuolanku
me. Reikia pasakyti, kad 
paprastai darbininkas čio
nai neuždirba daugiau kaip 
$3.50 į 10-čio valandų darbo 
dieną. Liejyklose molderiai 
dirbdami nuo stukių (piece 
>vork » uždirba iki 7 dol. die- 
tainc atvažiavęs mums ipa- 

kad New Britaine 
uždirbt mažiausia 
75c. valandai. Jis

sumetė 8 dol. su centais. Tai 
gražus darbininkų solidaru
mo pavyzdis. Lai gyvuoja 
darbininkų brolybė ir soli
darumas !

M. Dzūkelis.

įninku, mat, iš to rojaus pačių nutarimų nepildo, 
pabėgo, kur kitur lemtesnio Kaip kas išmano, taip save 
būrio jieškoti. Stubų savi-įgano.
rinkai gal ir už 6 dol. mėne
siui atiduotų savo stubas, 
.bet ten jau nieks gyvent ne
gali. Už gyvenimui tinka
mas stubas ir savaitei 6 do
lerių bus per maža. Ir ištik
rujų net sunku suprasti ko
dėl senam maineriui viskas 
atbulai išrodo. Gaila, kad 
senas mainerys nepasirašė 
tikru savo vardu, o tai len
gvai butų galima išaiškinti 
priežastį, delei kurios jis 
agituoja žmones i čia va
žiuoti.

Jonas Kanclerius.

Komunistų brooklyniškis 
mitingas nutarė, kad komu
nistai negali priklausyti pa
šaipiuose draugystėse, o 
ypač Ha tokiose, kurios re
mia tautišką politiką. Te
čiaus Baltimorės lietuviai 
komunistai netik tokiose 
draugystėse priklauso, bet 
dagi pinigiškai remia tau
tininkų politinius reikalus.

Neilgai, rodos, tie beprin- 
cipiai avantiūristai duruos. 
Jie patįs save naikina.

. Gapsis.

BALTIMORE. MD. 
Socialistų Partijoj skilimo 

visai nejaučiama.
Lankydamas Amerikos 

Socialistų Partijos vietinio 
lokalo susirinkimus, turėjau 
progos Įsitikinti, kad parti
joje skilimo visai neatjau- 
Čiamą; tie patįs draugai, 
kurie veikė prieš 10 metų, ir 
dabar darbuojasi. Kiekvieną 
nedėldienį būna čia vietos 
S. P. lokalo rengiamos pra
kalbos svetainėje po num. 
223 Howard gat. Daug dar
bininkų lankosi ir judėjimas 
eina paprastomis vėžėmis, 
tik jis gyvesnis. Patartina ir 
lietuviams darbininkams 

lankytis į tas prakalbas, kad 
susipažinus su šios šalies 
darbininkiškuoju judėjimu 
ir neklaidžioti šuntakiais.

NORWOOD, MASS.
Komunistų ofensyvas 

pralaimėtas.
Gruodžio 7 d. čionai buvo 

LSS. 133 kuopos parengtos 
prakalbos. Kalbėtojom bu
vo drg. V. B. Ambrozailis iš 
So. Bostono. Jis didesnę 
savo kalbos dali pašventė 
komunistų taktikos pragaiš
tingumo aiškinimui. Tas 
aiškinimas buvo paremtas 
taip tvirtais ir nesugriauna
mais faktais, kad kievienas 
klausytojas aiškiausiai ga
gėjo suprasti, jog kumonis- 
tai nė socializmo siekia, nė 
darbininkus liuosuoja, bet 
viską maišo, drumsčia, kad * 
lame drumstyne žvejoti ir 
savo ambicijas tenkinti.

Žinoma, mūsiškiai komu
nistai faktų nemoka supras
ti, o ir matydami juos visgi 
iie nesiliauja savo ofensy- 
vus dai-ę ir pučiasi kaip var
lė prieš jautį. Kalbėtojui 
prakalbą užbaigus, tie komu 
nistai šoko kalbėtoją "kriti
kuoti.” Tečiaus savo ofen- 
syvą labai negarbingai pra
laimėjo; kalbėtojas i kiek
vieną užmetimą davė tokių 
atsakymų, kad musų didvy
riai nosis nuleido ir prie, 
sėdyniij prisvilo. Vienas ša
lia manęs sėdintis sarkasti- 
kas pastebėjo man: "Dabar 
jau reik musų nukentėju- 
-iems komunistams aukų 
parinkti.” Ir ištikrujų tų 
vargšų suklaidintų žmone

lių dažnai net gaila pasida
ro. Smunka jie kai lepšės 
kaitroj, tečiaus susipras! da 
visgi nepajiegia.

L. K. Bičiulis.

šakojo, 
galima 
65c. ar 
ragino kuoveikiausiai mest 
darbą ir važiliot New Bri- 
tainan. Taigi pametėm sa
vo seną darbą ir atvykom. 
Rytmetyj atėję Į šią dirbtu
vę, kurios adresas mums 
buvo Įduotas, darbininkų 
priėmimo ofise radome ir tą 
pati agentą. Agentas veik 
apsisukęs išėjo, o superin
tendentas mums paaiškinus 
iam dalyką, atsakė, kad čia 
daugiau kaip 35c. valandai 
nemokama. Girdi, išdirbę 

‘ mėnesius gausite 25c. dau
giau."
nai, bet ne visi. Nuo dienų 
dirbantiems molderiams mo 
ka 5 dol. dienai. Šlipavoto- 
jai (pališeriai) ir buforai 
dirbdami piece-work uždir
ba nuo 4 iki 6 dol. dienai, bet 
tik tie. kurie bosams patin
ka.

Sakoma — o tai gali būt ir 
labai arti teisybės — kad 
čionai sunku darbinikus su
organizuoti i uniją, nes daug 
lenkų, kurių vergiškumas 
gerai žinomas. Būdami fa
natiškais katalikais tie žmo
nės • Dildo kunigijos kaman- 
dą: "kentėk nuolankiai ir 
nesipriešink nuo -dievo tau 
skirtai valdžiai.” Jie taip 
ir gyvena tais "principais” 
vadovaudamiesi.. O kadan
gi jų čionai priskaitoma apie 
15,000, tai aišku, kad darbi
ninkų reikalams jie nemaža 
pakenkia. Darbininkams 
esant be organizacijos —to 
ginklo apsigynimui, išnau
dojimas būna nepažabotas.

Pašalpa plieno streikic- 
riams.

Vietos lietuvių apšvietos 
draugija "Žirgvaikis,” pas
kutiniame (vėliausiame. — 
Zec.) savo susirinkime per
skaičius Pittsburgo plieno 
darbininkų atsišaukimą, 
vienbalsiai nutarė paaukau
ti streikieriams 50 doi. iš iž
do. Taipgi atskiri nariai da

MINERSVILLE, PA. 
Korespondentams.

Patėmyjęs "Kel.” kores
pondenciją iš Minersvillės, 
rašytą tūlo "Seno makle
rio," priverstas esmi skai
tantiems darbininkams pa
sakyti, kad "Keleivio" re
dakcija savo prieraše teisin
gai išreiškė abejonę apie to 
garsinamo rojaus tikrumą.

Kadangi pats esmi pana
šiais garsinimais vieną kar
tą apviltas, todėl skaitau sau 
už pareigą tarti žodį ir link 
"Seno mainerio’’ garsinamo 
rojaus.

Chicagos laikraštyj,
iuva” 1904 metais tilpo 
laši Į seno 
oondencija 
Ohio. Ten buvo
kad darbininkai lengvai už
dirba nuo 5 iki 10 dolerių ir 
darbas lengvai gaunama. 
Neturėdamas geresnio dar
bo, kuris leistų žmoniškai 
pragyventi, aš su savo drau
gu išvažiavova Į minėtą vie
tą pelningo darbo tikėda
miesi.
ir pradėjova dirbti, 
darbiu pasirodė 
dalykas. Pamatėm, 
-kandžiai apsigavom:

Lygiai ta pati istorija ga
li būti ir tiems, kurie pati
kėję ”Seno mainerio” skel
bimui atvyktų Minersvillėn, 
kad radus tą patogų gyveni
mą.

Senas mainervs sako, kadį 
dieniniai darbininkai, 
riuos angliakasiai paprastai! 
"kompanionais” vadina, gaui 
na $4.63 už 8 valandų darbo Į 
dieną. Tiesa, tik tokių dar-! 
bų labai mažai vi a. Ir ko-j 
kiems vilkams samdyto jas Į 
ims darban dienini darbinin-i 
ką, jei kontraktoriai už j 
daug pigiau darbą atlieka? 
Dėlto ir nuo dienų dirbančių 
darbininkų, beveik kaip iri 
nėra. I

Kontraktus turintis mai-’ 
nieriai. anot seno mainierio 
pasakos, uždirba į dvi 
vaitos ixi šimtą doleriu ir 
daugiaus. Toks atsilikimas, 
kad kontraktorius kasykloj 
uždirba kartais šimtą dole
rių Į dvi savaites nėra tik 
Minersvillės kasyklų darbo 
gerumu; po tiek uždirbama 
ir visur kitur panašiuose 
darbuose. Betgi negali
ma pasakyti, kad kiekvie
nam mainieriui čia tokia 
laimė visuomet šypsosi. Abei 
nai imant, mainieriai toli 
gražu neuždirba “kompa
nionų” mokesties. Rus daug 
arčiau teisybės pasakius, 
kad dauguma mainierių- 
kontraktorių čionai į mėne
si laiko neuždirba 100 dole
rių.

Senas mainierys aiškiai 
agituoja darbininkus važiuo 
ti į Minersvillę, sakydamas, 
kad niekur negali būt vedu- 
siems lengve.-nis gyvenimas 
kaip čionai. Girdi, stubos 
pigiausios, maistas pigesnis 
ir tt. Su visais įtaisymais 
stubas galima gaut už 6 dol. 
mėnesiui! Tiesa, tų stubų 
yra tuščių. Daugybė darbi-

LSS. 14 kuopa irgi veikia.
Persiorganizavusi LSS. 

14 kuopa tuojaus išrinko sa
vo atstovus i vietos socialis- 

j tų centralini komitetą ir 
į Įkartu su kitų tautų socialis- 

jtų atstovais darbuojasi stų> 
•rinimui darbininkiško judė
jimo.

Savo susirinkimus LSS. 
14 kuopa laiko kiekvieno 
mėnesio pirmą nedėldienį 

* Lietuvių svetainėje, po num. 
į851-53 Hollins st. Norinčius 
I stoti socialistų eilėsna kvie
čiame atsilankyti susirinki- 
:man.

o

I

PROVIDENCE, R. I.
Vergiškumas.

KOKIA Iš TO NAUDA?

I
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Šios kolonijos lietuviai ka
talikai iki šiol neturėjo sa
vo protų vergėjo —kunigo. 
Dabar gi susilaukę jo neži
no iš katros pusės prisišlieti, 
kad jam skvernus pabučia
vus. Pasibiaurėtinas ver
giškumas.

Tie patįs dvasios ubagai 
taip labai keikė vokiečius ir 
dabar pyksta ant lenkų. Sa
kyčiau. kad musu katalikai 
vokiečiams ir lenkams pri
valo būt daugiausiai dėkin
gais už savo proto vergiją: 
juk tik vokiškieji kryžiokai 
ir lenkiški imperialistai lie
tuviams Įbruko tą vierą. ku
rios atstovu kunigu dabar 
jie taip džiaugiasi.

Jeigu lietuviai laisvama
niai atmeta lenkų kultūrą.” 
tai -jie žino, ką toji "kultū
ra” Lietuvai gero atnešė, 
liet lietuviams katalikams 
reikėtų lenkus garbint kai
po savo dūšių išganytojus

Komunistai laužo LDLI). 
konstituciją.

. Gruodžio 8 d. čionai buvo 
Sžl 1LDI.D. 25 kuopos susirinki

mas^ Aptarus bėgančius 
kuopos reikalus, sekretorius 
nranešė. kad vra biankos *
rinkimui naujų viršininkų 
draugijos centralinėn val
dybom Perskaičius tų kan
didatui vardus. ]>asirodė. ka i 
jie pastatyti i kandidatus 
priešingai LDLD. konstitu
cijai. Socialistai ir konsti
tucijos apgynėjai pasmer
kė tokį tūlų asmenų drau
gijoje sauvaliavimą. Anar- 
cho-komunistai pradėjo plū
sti socialistus iš "Laisvės" 
išmoktais prasivardžiavi- 
mais. Pirmininkė. O. P-nė. 
būdama taipgi iš komunis
tiško abazo, socialistams 
nors ir rimčiausiai kalban
tiems balso nedavė. Taigi ir 
sumindžiojo LDLD. konsti
tuciją, už ką reikės jiems 
draugijos atsiprašyti, arba 
keliauti iš jos lauk.
Komunistai nei savų įstatų 

nepildo.
Kad komunistai yra tikri 

anarchistai, taj priparodo 
tas faktas, jog jie net savo

”K1." num. 48-tam ;-?.sa- 
Kvta: T Foxcroftą, Me. bu
vo atsilankęs pas lietuvius 
.mitrius komunistų ”mi- 
ionierius I-tis; bet nieko 
i:-pešė!” Sakės, Rusijoj vi- 

lygus, liet tos lygybės ne- 
•O’ Į.- dėl pinigų, ir tt
čia turiu pasakyti: Prięš 

išvažiuojant į Canada. bu
vau pas tulus lietuvius su 
vpatiškais reikalais, o ne ko
munistų agitaciją skleisti, 
nes prie komunistų neprik
lausau. Taipgi nenorėjau 
ten nieko pešti... Korespon
dentas iš ypatiškų pasikal- 
1 >ė ’ i m ų ir iškrai pydamas 
mano kabią stengiasi panie
kinti mano ypatą ir sykiu 
komunistus! Na ir koki išto 
nauda? Aš esu proletaras ir 
todėl Rusijos proletaro val
džiai pritariu. Juk tik re
akcionieriai ją smaugia.

Vytis.
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JONAS HtEIšIS

tėve,

Dabar gudbai, Maike’

«

VĖŽIO LIGA
f

—Tai kaip tu gali žinot, 
tėve, kad jis yra?

—Aš žinau, ba jis yra ant 
pikčerių numatevotas. Ar 
nematei, kaip stovi su ra
gais, su spa,,i.ais. su karvės 
kojomis ir sų vuodtga?

—Bet jeigu velnias yra 
dvasia. ! .irios niekas neča- 
li mat't. :ai kasiuli nupieš
ti jo paveikslą? Kaip galima 
žinoti, kad jis yra su ragais 
ir su vuodega? Paaiškink, 
tėve, šitą paslaptį!

—Maike, aš negaliu su ta
vim eiti ant tokių dideliu 
kritikų, ba šiandien aš negė
ręs. Palauk, namie aš da 
turiu ant trajankos užsipy-

kio žydo visai nėra ir todėl 
žmonės negali priiodyt jo 
buvimo. Taigi matai, tėve, 
kad tikėjimas reiškia neži
nojimą.

—Maike, aš su tavim ne
sutinku. Aš tikiu, kad yra 
velnias ir pekla; tai jau va- 
luk tavęs čia išeitų, kad aš 
nežinau, ar toks pleisas yra, 

’ar ne. Bet aš žinau, vaike, 
į kad tas yra, ir žinau, kad aš 
tą žinau.

—Ne, tėve*, tu nežinai. Tu 
tiktai tiki, ak.i tokie daiktai 
yra.

—Ir tikiu, ir žinau!
—Na, tai prirodyk, 

jeigu žinai.
—Velnio, Maike. niekas lęs ir kitą syk ateidamas iš- 

negali prirodyti, ba tai yra sigersiu. Tu pamatysi, kaip 
dvasia, o dvasias niekas ne-'tuomet aš tave sukritikiuo- 
« aii matvt.

—Tegul bus pagarbintas... 
—Sveikas gyvas, tėve!
—Maike? nors tu netiki i 

Dievą, ale aš, kaipo geras 
katalikas, vištiek noriu pas
veikinti tave krikšioniškai. 
Dabar, kada ateina Kalėdos, 
kada užgims ant svieto mu
sų išganytojas, kada džiaug
sis ’-r asilas ir jautis, tai pas 
mus vra mada pasveikinti 
vienas kitą ir palinkėti viso 
gero. Taigi aš sveikinu li
tavę, Maike. Tegul Dievas 
duoda tau sveikatos, o pane
lė švenčiausia keravoja tave 
nuo visokių trobelių. Tegul 
dvasia šventa apšviečia ta 
vo razumą. o šventas Myko
las su ilga dzyda tegu) gina 
tavo dūšią nuo velnio pagun
dos. Ant galo, vaike, aš tau 
žieinu ilgo gyvenimo ir ščes- 
lyvos smerties.

tėve, už linkėji-
Aš tau linkiu to pa

tau

ne-

gal 
tave i

t—Ačiū, 
mus. 
ties, ypač laimingos mirties.

—Kodėl tu. vaike, sakai: 
’ypač mirties?*’

—Dėlto, tėve, kad ant to 
sakinio aš dedu daugiausia 
svarbos.

—Ar tai reiškia, kad tu 
linki man greitai mirti?

—Ne, tėve, aš linkiu 
laimingai numirti

—Bet aš. vaike, visai 
noriu mirti.

—Tai melskis, tėve, 
būt aniuolai nuneš
dangų gyvą, su visais batais 
ir kepure, taip kaip kitą syk 
nunešė šventą Elijošių.

— Pu iš manęs i tiekų neda
ryk, vaike.

—Kas čia per juokai! Juk 
i stebuklus tu tiki, ar ne?

—Jes, Maike, aš tikiu, kad 
rudų ant svieto yra labai di
delių, ale kad aniuolai galė
tų man? gyvą i dangų nu
nešti. tai man* nesinori tikė
ti.

—Kodėl?
—Aš. vaike, esu lietuviško 

vaisku generolas, o vajaunas 
žmogus neagli Į dangti įnei- 
ti, kad ir geriausias butų ka
talikas. Karalių Dovydą 
Dievas kaip mylėjo, o bet gi 
iam mirus, Į dangų jo nepri
ėmė, ba per vainas daug 
kraujo buvo praliejęs. Kad 
i dangų patekti, tai reikia 
būt. vaike, pustelninku arba 
kapucinu, o aš negaliu būti

atsiminti kaip lengvai tokie 
paliudijimai yra padaromi, 
ir pardavinėjami glėbiais, 
ir kad kas liečiasi Možio, jie 
paprastai yra remiami tuo 
kad kam ten pasisekė pra
šalinti jicraugas, kurios' bu
vo visai kas kitas, bet ne vė
žys. Netik akd yra daug rū
šių paties vėžio, bet yra 
daug ir kitų ligų, kurios la
bai panašios į vėžio ligą ir 
gali būti be jokios baimės 
panaudojamos įvairių apga-- 
vikų, kad išgauti pinigus iš 
nelaimingų ir nenu-įmanan
čių pašalpos jieškąnčių li
gonių.
Virškinimo organų vėžys.
Vėžys pilvo, žarnų ir ke

penų, dažnai pasitaiko ir 
yra baisi tos ligos rūšis. Jis 
pasitaiko lygiai tarp vyrų 
kaip ir moterų ir yra prie
žastimi apie 35' < visų nuo 
vėžio mirčių. Nors progos 
išgyti iš tos ligos yra daug 
mažiau, negu tose rūšyse, 
apie kurias pirmiau kalbė
jome, tečiaus vėžys tų orga
nų gali būti pasekmingai 
išimtas, jei laiku jis yra pa
tėmytas. Toks išsireiški
mas nereiškia, kad vėžys 
butų galima išimti iš kepe
nų, nes nėra nei jokios gali
mybės tą ligą iš kepenų pra
šalinti. Tikrai* sakant, vė
žys retai kuomet pradeda 
pirmiausiai augti kepenuo- 
se; paprastai jis užsikrečia 
iš peraugusio vėžio kitose 
kūno dalyse.

Pilvo vėžys:
Pilvo vėžvs ir geriausiose 

-alvgose vra sunkiausia ru- 
šis tos ligos ir gydymas turi 
būti pradėtas ku< anksčiau
siai. Liga prasideda daž 
niauriai taip išlengvo, kad 
jos įsikerėjimas gali būti 
taip toli nuėjęs jau tuomet, 
kuomet pirmieji, jjerspėjan- 
tis ženklai pasirodo. Kadan
gi vėžys tų organų negali 
būti matytas tol, kol vidu
riai nėra atidaromi, taigi 
ir reikia kad jį pažinti, pasi
tikėti jo simptomais. X-spin- 
Juliai tečiaus kaip-kada pa
rodo nužiūrimas pilvo ar 
žarnų permainas. Beto, tų 
organų normalė funkcija 
yra paprastai anksti prade
dama trukdyti, ir tas turėtų 
pakelti musų nužiūrėjimą. 
Nevirškinimas yra labai pa
prastas nusiskundimas, bet 
tos ypatos turi -viršum 40 
metų ir kurios pirmiau tu
rėjo gerai virškinančius vi
durius, jeigu tiktai pradeda 
mažiau sverti turi žinoti, 
kad kas-nors yra ir turi pri
siminti apie vėžį. Nevirški
nimas nėra tai tikras pilvo 
vėžio prirodymas, tečiaus, 
jei jis nuolatinis, tai geriau 
būti atsargiu ir gerai ištir
ti supagalba šių laikų diag- 
noso metodu, ypatingai su 
X-pinduliais. Skonio ]>er- 
maina, kaip tai nemėgimas 
mėsos skonio ir yra dažnai 
pilvo vėžio simptomai. Skau
smas pilvo duobelėje ir vė
mimas dažnai be matomo 
kraujo yra didesni pavojaus 
ženklai.

(Tolinus bus)

Jonas Vileišis visifoinet rėmė pažangu Lietuvos žmonių ju- 
lęjimą. Vokiečiams užėmus Lietuvą, liko Vilniuje. 1916 m. 
vokiečių valdžios buvo suareštuotas už platinimą atsišaukimų 
prieš vokiečių Valdžią, prasėdėjo apie 5 mėnesius kalėjime ir 
paskui tapo išvarytas Vokietijon i belaisvių iiogerius. 1917 m. 
sugrįžo Lietuvon ir buvo išrinktas Valst. Tarybon. Antrame 
minist. kabinete buvo vidaus reikalų ministeriu, o paskui finan
sų ministeriu.

tų ir tt. Rūkymas, kaipo 
chemiškos iritacijos rūšis, 
kai-kada yra priežastimi 
chroniško liežuvio uždegimo 
ir pasidarymo mažų plyšių 
ar spuogų. Kiekvienas lie
žuvio skaudėjimas, kuris 
nepaeina iš sifilio ir kuris 
negija,* kuomet gydymas tu
ri būti skaitomas už pavo
jingą pareigą, kol jis tikrai 
ištyrus nepasirodys kitokiu 
esant. Ležuvio vėžys grei
tai auga, dėlto jo oi>eracijos 
esti sunkios ir pavojingos, 
ir tiktai laiku patėmytas it 
tuojaus gydomas tėra už
tektinai vilties, kad jis dau
giau neatsikartos. Sidabre 
nitrato ar kitokio deginau 
čio akmens nereikia vartoti 
gydant Įvairius skaudulius 
m t liežuvio, nes pasitaikius 
:ei. tas skaudulys butų nepa
mintas, toks gydymo būdas 
tik apsunkins visą dalyką.

Odos vėžys.
Odos vėžys prasideda pap

rastai guzeliu arba skaudu
liu. Dauguma karpų ir aj>- 
gamų yra mažos reikšmės, 
bet tos, kurios auga ir mai
no savo pavydalą arba yra 
skaudamos, turi visuomet 
būti žiūrimos su nepasitikė
jimu. Jas prašalinus daž
nai getli apsisaugoti nuo vė
žio. Nuolatinė iritacija, 
skauduliai ar guzai, ant ko
kios tik kūno dalies jie pasi
rodo, turi būti saugojami. 
Jeigu tik jie auga arba jei 
orakiura, reikia tuojau krei
ptis prie gydytojo. Tinka
mai gydyti tuos taip vadina
mus vėžio pranokėjus ir net 
anksti patėmvta odos veži, 
reikia tik mažos operacijos 
arba užtenka tik pavartoti 
^-spindulius, arba radijumą. 
Deginantis akmens prityru
siose rankose kai-kada pa- 
ekmingai veikia, bet kiti bu 

dai yra saugesni ir mažiau 
subiaurina žmogų.. 
cargaus daktaro ištyrimo tų 
ženklų, yra labai pavojinga. 
Laukimas ir atidėliojimas 
diena nuo dienos gali prives
ti prie mirties.

Išlaukinis vėžys.
Liumis vėžys turi būti nu

žiūrimas, kuomet žaizda ar 
spuogas ant tos kūno dalies 
negiia ir neprapuola. Vėžys 
ant lipios dažnai pradžioje 
išrodo kaip paprastas slogų 
spuogas, ir žinoma, jis ne- 
pranuola taip, kaip slogų 
spuogas, kuris trumpu laiku 
pranyksta. Toji liga daž
niau pasitaiko tarp vyrų, ne
gu tarp moterų.

Yščiaus vėžys.
Kita vieta, kurioje vėžys 

dažnai apsireiškia pas mo
teris. yra vščius. Seniau vš- 
čiaus vėžys buvo skaitomas 
už beveik ceišgvdoma ligą.

(Tąsa)

Svarbesnieji vėžio ženklai.
Pavojingiausis dalykas su 

vėžio liga yra tas, kad ji daž
nai prasideda bė skaudėji
mo ir auga išlengvo. Jei vė
žys savo pradžioje tiek pa
darytų skausmo, kiek pada
ro dantų skaudėjimas, ausų 
skaudėjimas, žmonės iškar
to pamatytų ir stengtųsi jį 
prašalinti be jokio užvilki
mo. Tečiaus prie vėžio skau
smo (tos paslėptos palai
mos) pradžioje paprastai 
nėra. Taigi kiekvienas pro
tingas žmogus turi žinoti 
dažniausiai apsireiškian
čius ženklus.. Reikia atsi
minti tečiaus, kad tie ženk
lai nevisuomet gali reikšti 
vėžį, bet jiems pasirodžius 
reikia nieko nelaukti ir krei
ptis prie gero gydytojo ar 
chirurgo. Atmink, kad nei 
vienas geras gydytojas 
gydys ligos, kuri gali būt vė
žiu. tinkamai ir atstrgiai jos 
neištyręs. Būtinai reikalauk, 
kad jis gerai ištirtų.

Krūčių vėžys.
Tai yra viena iš vėžio rū

šių. kurioje yra daugiausiai 
vilties, kad ligonis gali pas
veikti. dėlto, kad anksti jį 
gąiima pažinti. Tečiaus liga 
iš tos vietos platinasi grei
tai. o tas verčia gydįtis.. 
Abelnai imant, vėžys tuo lai
ku, kuomet jis yra išgydo
mas, ir ant krūties bile gū
želis reikalauja greito ir at- 
-argaur gydimo. Nors dau
gelis gūželių nėra vėžiu, bet 
kiekvienas iš jų gali pavir
sti į vėžio ligą. Tie, kurie 
apsireiškia pas moteris se
nesnes negu 30 metų, ypa
tingai yra svarbus. Visokie 
guzai krūtyje, nežiūrint ko
kio amžiaus moteris butų, 
turi būti nieko nelaukiant 
nusimanančio chirurgo iš
tirti, ir jei jie esti ilgiau kaip 
mėnesi, turi būti išimti. Ope
racija, išimant mažus gūže
liu-. yra palyginamai maž
možis ir mažai arba visai jo
kio kūno subiaurinimo ne
palieka, jei jis yra papras
tas gūželis. Iš kitos pusės, 
užvilkimas operacijos reiš
kia. iog vėliaus reikės dary
ti didelę ir sunkią operacija, 
kuomet prisieina subiaurin- 
ti kūną ir gali priversti prie 
mirties. Reikia atsiminti, 
kad kiekvienas guzas, kuris 
yra laikomas iki tol, kad ji 
ga’ima butų iš sykio pažinti, 
kaipo vėžį, iau vra tokiame 
stovyje, kad operacija turi 
būti didelė, o jei nieko su juo 
nedaroma, gali privesti prie 
mirties.

Vėžys ant liežuvio.
Vėžys ant liežuvio dažnai 

apsireiškia iš nuolatinio tri- 
nimo negerai pritaikintų ar
ba susproginėjusių dantų

;nei vienu, nei kitu, ba myliu 
; snapso išsigerti.

—O iš kur tu, tėve, žinai, 
kad Dovydo Dievas neįleido 
i dangų? Ar jis tau rašė lai
šką?

—Nebūk durnas, vaike’ 
Kaip gi jis numiręs gali lai
šką parašyti?

—Tai iš kur tu žinai, tėve, 
kad jis negalėjo dangun in- 
eiti?

—Taip biblijoj parašyta.
—O kaip apie tai biblija 

žino ?
—Tu taip daug manęs ne

klausinėk, Maike, ba aš jau 
pradedu pykti.

—Tai kur dabar Dovydas 
yra? »

—Šarap!
—Gerai, tėve, apie Dovy

dą mes nekalbėsime. Bet pa
sakyk, kaip bus su tavim, 
'eigų į dangti tu nesitiki gy
vas patekti, o mirti nenori?

—Man rodos, vaike, kad 
aš gyvensiu ir gyvensiu.

—Taip rodosi visiems, le
ve. bet taip nebūna.

—O kaip, vaike, Amžinas 
Žydas niekad nemiršta?

—Amžinas Žydas?
—Jessa.
—O kur tu tokį sutvėrimą 

matei ?
—Ve, tu ir vėl: ”kur ma

tei?“ Ogi kas tau galvoj, 
kur aš mačiau! Vočiai mu 
uęs niekad neklausinėja: 
"kur matei,’’ arba ”iš kur ži
nai?“ O čia pasakai, tai da 
netiki — išvirozyk kaip ant 
delno ir da pirštu parodyk. 
Tokia mada man nepatinka, 
vaike. Pasakyta, ir tikėk!

—Tai tik davatkos ir vy- 
iai taip tiki. tėve. Todėl jie 
nieko ir nežino. Su socialis
tais, tėve, yra kitaip. Jie nie
kam netik?. Jie nori žinoti. 
O kadangi žinojimas visada 
remia;: tiktai ant faktu ir 
prirodymų, tai «.». iafistai vi
suomet tokių pri rėdymų ir 
reikalauja.

—Bet yra tokių dalykų, 
vaike, ką jokiu spasabu ne
galiu pri rodyt. Ve, pavyz
džiui, visi žino, kad yra Am
žinas Žydas, ale 
io niekas negali, 
jo nematė.

—Kiy-.t tėve 
ne žino, bet tiki, 
žydas yra. Ištikrujų gi to- aštrių šukių, išpuvusių dan-

prirodyti 
ba niekas

Žmonės 
kad toks

Povilas žadeikis, Majoras.

ne-

>

puvęs karo ministeriu prie Šleževičiaus kabineto. Būdamas 
karininku Rusijos armijoj, atliko keletą kampanijų prieš vokie
čius. Organizuojant Lietuvos kariumenę. jisai buvo vienas uo
liausių organizatorių. Susitvėrus Galvanausko kabinetui, jisai 
iiko paskirtas važiuot Amerikon rūpintis kareivių reikalais.

X_
bet dabar jis yra skaitomas) svarbus ženklai. Vandeniuo-

1.............." i ti ir mažai krauju sutepti
t tekėjimai yra taip-pat labai 
svarbus. Tiems ženklams 
pasirodžius, gydytis be at
einančius chemikalus. Nėra 
jokių vaistų, kurie vėžį išgy
dytų ir vaistai, kurie duoda
mi tam tikslui, nors gali būt 
ir nepavojingi, tečiaus jie 
-uteikia blogą, dėlto kad 
juos vartojant, liga užsivel
ka, taip kad dažnai pervėltr 
yra daryti operaciją. Išsky
rus tuos atsitikimus, kuo
met yra daktaro patariama 
kai-kuriuos mažesnėse tos 
ligos rūšyse griausiantis te
palai yra blėdingi. Jie' gali 
|)askubinti vėžį greičiau 
augti arba jie gali prag- 
riaužti jieraugos viršūnę, o 
po apačia duoti progos pla
tintis ir eiti gilyn ir tuo pa
čiu laiku gaišinant laiką: Jei 
apgavikai ai ba laikraščiuo
se skeJbiantįs specialistai ar 
institutai rodytų ligoniui 
savo paliudijimus, jis turi

carp tų, kurias yra vil
ties išgydyti, dėlto kad ank-; 
sti galima pažinti kai-ku- 
riuos tos ligos ženklus. Kuo
met anksti gydoma, jo pra- 
šalinimas yra palyginamai 
nepavojingas. Kiekviena 
moteris turi gerai būti apsi- 
pažinus su svarbiausiais tos 
ligos ženklais. Nors tie žen
klai nevisuomet dar reiškia 
vėžio ligą, tečiaus jie yra 
persergėjimu ir reikia tuo- 
iaus kreiptis pas gydytoją, 
kad jis nieko nelaukiant tik
rai viską ištirtų.

Pirmeji perspėjami žen
klai yra: (1) kiekviena per
maina ilgume ir tankume 
mėnesiniu tekėjimų; (2> 
kiekviena )>ermaina tekėji
mo budo, kuri Skiriasi nuo 
tos, kuri yra ligonei papras
ta: (3) kiekvienas sugrįži
mas kraujo tekėjimų po am
žiaus permainos, tai yra po 
o laiko, kuomet mėnesinėj 
>uvo apsistojusios; (4) kiek
vienas kraujo p&si rodymas 
po sužeidimui yščiaus ji 
plaunant, ekzeminuojant ir 
tt. Tie visi ypatingai yra

I

Ispanijoj susidarė koalici
jos ministerija, kuri bandys 
nuraminti šalies bruzdėji
mą.

Anglija turi 35,000 naujų 
lakūnų ir jų lavinimui keti
na skirti šimtus milionų do
lerių.

4
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Visokios žinios
DRG. GRIGAIČIO PRA
KALBŲ MARŠRUTAS.
Sausio mėnesyje draugas 

Grigaitis, "Naujienų” re
daktorius, lankysis rytinėse 
valstijose ir ketina pasakyti 
čia eilę prakalbų. Apie 1(' 
sausio jis kalbės Baltimorė- 
je, paskui ke ias dienas bu 
Ilrooklyne, o vėliaus Water- 
burio apielinkėse. Bostjnt 
apskrityje drg. Grigaitis 
lankysis 17. 18, 19 ir 20 sau
sio. Čia jam prakalbos ren
giamos Montelloje, Ner.voo- 
de. So. Bo=tone ir Cambri 
ge’uje.

Grįždamas Chicagon
užsuks i Bingamtoną ir She- 
nandoah’rĮ. Tai bus tur būt 
apie 21 ir 22 sausio.

1S

ATVAŽIAVO LIETUVOS 
DELEGACIJA.

Šiomis dienomis Ameri
kon atvyko Lietuvos aelega*- 
cija. 16 grudžio ji turėjo 
būti jau New Yorke.

Delegacija susideda iš Jo
no Vileišio ir P. Žadeikio 
kurie rūpinsis čia organi
zuoti paramą Lietuvos val
džiai.

Dabar Amerikoj atsiduri 
Lietuvos valdžios paskola 
ir kad žmonės gei iau pirktų 
tos paskolos bonus, jiedi 
važinėsis po didesnes lietu
vių kolonijas su agitacija.

i

ŠLUOJA KOMUNISTUS SAKO, ŽMOGUS GALIMA 
Iš LDLD.

LDLD. 2 kuopa So. Bos
ime pereitą nedėldienį tu-į 
ėjo susirinkimą ir didele 
>alsu didžiuma nutarė iš
maukti visus komunistus, 
;urie niekina socialistus ir 
balsavo už komunistų kan- 
lidatus i LDLD. Centro Val- 
lvba.

Negana to, susirinkimas 
lutarė suspenduoti dabarti- 
)ę LDLD. Centro Valdybą, 
’es ios nariai (išskyrus K. 
.iutkų ir S. Michelsoną) 
Igbar nepriklauso nei prie 
\SS., nei prie Socialistų Par
ijęs, o konstitucija sako, 

kad valdybos nariais gali 
>ut tik tie. "kurie priklau- 
o prie LSS. arba Socialistų 
’artiios."

LDLD. 2 kuopos susirin- 
kimas praneša visų žiniai, 
kad dabartiniai Centro vir
šininkai nesiskaito daugiau 
'kDLD. nariais ir neturi tei- 
ės nieko draugijos vaidu 
reikti.

Puošiamas dabar jų L. D. 
h. D. "susirinkimas” New 
Yorke "konstitucijos, patai- 
ymui” vra nelegaiis darbas 
r LDLD. nariai neprivalo i 
ai kreipti jokios domos. 
,DT D. turės paskirti laiki

na Centro Komitetą.
LDLD. kasierius drg. K. 

hiutkus mums praneša, kad 
is nedalyvaus tame komu- 
listu "suvažiavime" New 
Yorke.

ATNAUJINI
Paryžiaus fiziologijos la- 

baratorijos direktorius Dr. 
Serge Voronov, gydytojų 
suvažiavime Paryžiuje pa
reiškė, kad žmogaus gyve
nimas galima pailginti pa
galba pernešimo virškinan
čiųjų gilių iš jauno kūno Į 
seną.

Dr, Voronov kalbėjo: 
"Paėmiau virškinančias gi
les iš jaunos, sveikos šim
panzės ir perdėjau jas Į 80 
metų amžiaus žmogų, kuris 
buvo jau sugebėjusiame 
stovyje. Po kielių mėnesių 
senis visiškai persikeitė. 
Pradėjo vaikščioti tiesiai ir 
ąyvai, rodydamas kūnišką 
ir protišką 30 metų amžiaus 
žmogaus spėką.”

Apie tokius atnaujinimo 
bandymus .pasakoja ir Ame
rikos chirurgas Dr. D. G. 
Kelker. Jis spalių mėnesyje 
š. m. darė operaciją ant tū
lo senio. Virškinančias gi
les jis. paėmė iš mirčia nu
bausto Tarno Bellon ir per
dėjo jas i gydomą senį,
ko, senis po operacijos gan 
greit atsisėdo lovoj ir užsi
rūkęs pypkę, pasakė, jog jis 
puikiai jaučiasi. Operacija 
tęsėsi vos 45 minutas.

Aš ELZBIETA VARNIENE 
i ieškau brolio Jokūbo Juodgaudzio, 
Sližių kaimo, Papilės parap. Taipgi 
Antano žekevečiaus, Montvidų kaimo, 
čupreliškių parap., Kauno guber. Jie 
>atys, ar kas žino malonėkite praneš- 
i. ‘ E. Varnienė
78 Sunimer st., Bridgeport, Conn.

Pajieškau Juozo Vizgaičio, Mire- 
.Lškių kaimo, Aleksoto valsčiaus Ma- 
iampoles apskr. Atėjo svarbus laiš- 

•jąs iš Lietuvos. Atsišauk tuojaus ar
ia kas žinote malonėkit pranešti.

Pranas Baltrušis (53)
198 C st., So. Boston, Mass.

Pajieš’ au kaimyno Prano Danuso, 
’ėjul.ų kaimo, Viduokiės parapijos. 
Jyveno VVaterbury. Cor.n.

Simonas Armėnas
2102 Peoria Rd.. Springfield.IIl.

Pajieškau brolio Bernardo Poškaus, 
■jauno rėdybos, Vaitekūnų sodžiaus, 
lyveno Omaha, Neb. Kas apie jį ži- 
• te maionėkite pranešti. Busiu dč- 
ingas. (52)

M. Poška
582 Shicer StM Akron. Ohio.

Pajieškau Kastanto Vaičiūno, Me- 
teikių kaimo. Biržių valsčiaus. Kan- 
o, rėdvbos. Jis gyveno Chicago,III. 
o sesuo iš Lietuvos atrašė svarbą 
•»i«ka. Kas apie jį žino arba pats lai 
^įsišaukia.

Adomas Davidonis
'mith Rd., Milton. Mass.

Pajieškau brolio Andriaus Gumaus- 
o.j’s gyveno Montreal. Canada; mes 
aeinam iš Suvalkų rėd. Meldžiu j>c 

■at’es atsišaukti arba kas apie jį 
;o teiksis pranešti, už ką tariu ačia.

A. Gumauskas
5 Zinovv st Hamtraek, Mich.

Zl

Sa

Pajieškau brolio Juozafto ir Mag- 
lelenos Andruškų. Kauno gub., Ra
seinių pav., Paulaiėių sodos, *)uoza- 
oas daugiau kaip 20 ntteų Amerikoj. 
Girdėjau, jog gyvena Cln.ago, Iii. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: (1) 

Marcelė Andriškaitė
34 Sigei St., VVorcester, Mass.

1‘uj; škau apsivedimui merginos, 
i.uo 20 iigi 27 metų amžiam. Be skir
tumo tikėjimo, kad tik butų meili ir 
graži. Aš esu 27 metų, turiu gerą 
darbą. Merginos norinčios apsivesti 
tašykite prisiųsdamos paveikslėlį. 
Atsakymą suteiksiu kiekvienai.

T. A. Y.
67 Iloilis st., VVorcester, Mass.

Pajieškau brolio sunaus Boleslavo 
Orlausko, Kavarsko miestelio. Ukmer
gės apsk. Meldžiu atsišaukti. 

Stanislovas Orlauskas
215 Liberty avė. B.’lleville, WIs.

\ ažiuojantiems į I ietuvą, 
pagaminame pasportus ir visas rei
kalingas popieras nuo konsuiių atva
žiuojantiems >š« Lietuvos. Siunčiame 
daiktus į Lietuvą, kreipkitės į mu»ų 
ofisą v pat i šk ai arba laišku

LITH. 1NFORMAT1ON BUREAU
774 Bank st., Waterhury, Conn. 

(ant antrų lubų* (52)

I

I

Pajieškau Ra: botos Austraitis 
Struikiu kaimo, Šilalės parapijos. 6 
metai atgal gyveno imi- Chicagą. 
Turiu svarbių laiškų iš Lietuvos.

John Baltik (52)
365 Aieyander st.. Sharon, Pa.

Pajieškau apsivedimui draugės, tu
rėtų būti linksmaus budo ir protinga. 
As esu pasiturintis vaikinas; 32 metu 
amžiaus, 6 pėdų augščio; moku kele
tą amatų. Kuri norėtų apsivesti lai 
atsišaukia prisiųsdama savo paveik
sią. Atsakymą duosiu kiekvienai.

A. Tarnus
. 3252 So. Ilalsted si., Chicago, III.

Pajieškau brolio Aleks. Palubinsko, 
.Maigių kaimo, Anykščių valsčiaus. 
Jis pats lai atsišaukia, ar kas žinote, 
praneškite.

Pr. Palublnskiutė-Katienė
73 Congress Avė.. Waterbury, Conn

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarp 19—22 metų. Geistina šviesios 
išveizdos, vidutinio ūgio ir kiek pasi
turinčios. Esu 2«5 m. vaikinas. Su 
pirmu laišku meldiu paveikslėlio.

A. Y. (52)
323 N. Oak St., Kenosha, Wis.

I

Pajieškau tėvo Antano Drąsucio, 
Kauno gub., Panevėžio apskričio, 
Ramigolos parap., Jadikonio kaimo. 
•Jis pats, ar kas apie jį žino, teiksis 
atsiliepti. (52)

P. Drąsutis t
65 Waverly st., Brighton, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ta našlės taip 20 -40 metų. Esu su- 
gryžęs iš kariumenės. Platesnes ži
nias per laišką. Prisiųskite paveiks
lėlį. . P. Rinkus. ( 52)

Shinnston, W. Va.

I
I1

Paiieškau Frano Bogušauskio. Sau- 
'hinkų kaimo. Vilkaviškio apskričio, 
lyveno Cleveland. Ohio. Jo paties, 
r kas žinote, meldžiu pranešti. Tu- 
iu svarbų reikalą. (52)

J. Bogušauskas
P. O. Box 137, Century W. Va.

Pajieškau brolio Kazinero Jakubko, 
pirmiau gyveno Montreal. Canada 
ū'-ubss kaimo, Šimonių valsčiaus, 

Ukmesgės apskr. Meldžiu atsišauk
ti. (51)

Leo. Jol ubka
910 W. 14-th’St., Chicago, Ilk 

______________________________ i___________
Morkūno, 

Kauno 
Shenan- 

(51)

Pajieškau švogerio Petro 
Šlepčių kaimo. Biržų par., 
rėdvbos. Pirmiau gyveno 
doah, Pa.

Juozas Morkūnas
821 W. 34-th St., Cnics

Paji“škau apsivedimui merginos 
ui b ’ našlės bite tik butų meili xr 
graži; nesenesr.es 27 metų amžiaus. 
A-š esu 26 metų, turiu gerą darbą, no
rinčios apsivesti ir turėti .-amų gyve
nimą, atsišaukite. Atsakymą duosiu 
tems, kurios prisius paveikslą. Pa
veikslus ant pareisalavimo gražinsiu. 

F. J. Colas
67 Hollis st., Worcester, Mass.

Paiješkau apsivedimui senyvos 
merginas, ar našlės, kuti norėtų gy
venti ant ūkės. (52)

Frank Rakotvsky
P. O. Boy 33, Fronticr, Minn.

KENTĖJO PER 10 METŲ
Nuo skilvio suirimo.
Dabar sveikas. Turi gerą apetitą ir 

\algo viską su noru.
Aš sirgau per ilgą laiką. Aš ture- 

’au prietvarą, nevirškinimą, katarą 
■r skirtingos skaudėjimus ir neramu
mus. Aš bandžiau skirtingus vaistus 
r aš. buvau pas geriausius daktarus, 

I»et niekas mar. negelbėjo. Pagaliau* 
aš taip nusilpau, kad negalėjau dirb
ti ir taip susinervavau, kad negalė
jau užmigti. Aš nežinojau ką dary
ti. Ant laimės aš sužinojau Šv. Ber
nardo -gydančių šaknų arbatą ir aš 
pradėjau ją vartoti. į trumpą iaiką aš 
jaučiaus geriau ir dabar aš esu svei
kas. Toji arbata išgydė mane.

Todėl, jeigu kuris nejaučia gerai 
arba turi kokį nors pilve nesmagumą, 
’nkstų arba vidurių, tad vartokite tą 
vaistą Šv. Bernardo Arbatą. Ji turi 
jera skonį rr veikia stebėtinai. Pri- 
siųsk $1.12 už pakelį arba $5.00 už 
» pakelius, ąnt šio adreso:

Št. Bernard Gardens, D-13, Ne,v 
Orleans l,a., o jie prisius jums su 
nurodymais kaip vartoti. Pinigai btts 
grąžinami, jeigu ta arbata jums ne pa
gelbėtų. Tikrai vertinga pabandyti.

MOTERIAIS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.75.

SVIETO PABAIGOS 
NEBUS.

Harvardo astronomiškos 
laboratorijos galva Dr. Stet- 
son sajto, kad pasklydusio- 
tąrp žm.ouiu šnekos apk 
svieto pabaigą yra visai ne
pamatuotos ir bijotis nėra 
ko. Svieto "pabaiga” ture 
jo prasidėti šioj seredoj, IT 
gruodžio, kuomet- keliom pla 
netos sueis ties saule Į vie
•š. •

ną liniją. Buvo spėjama, 
kad taip planetoms susiėjus 
tarp jų ir saulės pasidary.- 
didelis traukimas, ant sau
lės Įvyks milžiniška eksplio- 
zija, kuri sujudins žemės 
orą, prasidės didelės audro- 
ir potviniai. Profesorių 
Stetson mus užtikrina, kad 
tokių sumišimų nebus.

i

t

\0MUNISTV SĄJUNGOS 
JAU NEBELIKO.

Lietuvių Komunistų Sa
kingos, kuri buvo taip triuk- 
mingai apskelbus savo at- 
iradimą, jau nebeliko.

Buvęs komunistų organas 
’T aisvė” 68-tam numeryje 
ako: "Lietuvių Komunistų 

Sąjunga oficialiai neegzis- 
uoja, todėl ir jokių ryš>V su 
a negalima turėti. Jeigu ka- 
’? Įsikurtų tokia organizaci- 
a, tai tada gelėsime spręsti 

• anie santikius su ja."
Vadinasi, “palaidoję” L. 

3. S., komunistai palaidojo 
a u ir savo Lietuvių Komu- 
listu Sąjungą.

Tikri graboriai!

WAlTKEGAN. ILh.
Lietuviu Laisvės Mylėtojų 

Dr-stės metinis susirinkimas 
atsibus 28 gruodžio 1919, Wau- 
kegan, 111. Nariai malonės atsi
lankyti. nes bus renkama valdy
ba

Pajiešk'pu pusbroliu: Petro, Jurgio, 
’ust’no Kerbeliu. visi Kauno rėdyb >s 
lirdėiau pirmiau gyveno Albanv, 
\'.Y. Jie patįs lai atsišaukia arba kas 
pie juos žino malonės pranešti.

Jos Kerbelis
P. O. Box 31, E. Windsor Hill, Conn.

v
Pajieškau sesers Emilijos Pango- 

-rutės, po vyro Kalešięnės: Suvalkų 
rub, taipgi pusbrolio Juozo Rango
vo ir kitų giminių. Meldžiu atsisaukt. 

Martinas Pangonis 
Parnasus. Pa.

Pajieškau pusbrolių Vinco ir Anta
no Vaičiuliu. Kauno rėd., Šiaulių ap
skričio, Dargaičių sodžiaus. Atsišau
kite (51)

766 Hubbard avė., Detroit, Mich.

I

Pajieškau sesers Mortos Petraus
kaitės, no vyru Sveirienė. Lukšių k., 
Šiaulių spskričio. Gyveno Chicagoje. 
Turiu svarbių laiškų iš Lietuvos. At
sišaukite, nes aš išvažiuosiu Lietuvon

Joseph Petrauskis (51)
F. O. Box 207, Budinę, Pa.

Pajieškau merginos apsuvedimui, 
nuo 17 iki 24 metų amžiaus; aš esu 
24 metų, turiu gerą darbą. Malonėkit 
susipažinti.

Jonas Visniauskas
"c Stenės Camp. Forest Station, Me.

REIKALAVIMAI.

BoX 36

APS1V ĖDIMAI.

1920 metams.
A. J. Bukšas, prot. rast.

BROOKLYN. N. Y.
LSS. 19 kuopos susirinkimas 

atsibus nedėlioję. 21 grudžio, 
nuo 3 po pietų, 803 Driggs a ve. 
Visi nariai malonėkite atsilanky
ti. nes yra daug svarbių reikalu. 
Kviečiami ir tie darbininkai, ku
rie norėtų prisirašyti. Komit.

Pajieškau brolio Frano Bacevičiaus, 
’.isnišl'ės kaimo, Naumiesčio apskr. 
Pirmiau gyveno Chicagnjc. Jis pats, 
ir jį žinantvs malonėkit pranešti.

Jonas B-accvičia (52)
1318 Medison St.. Butte. Mont.
--------------—---------------------------------------------
Pajieškau giminių, draugų ir pažįs- 

Jmu: J.Gindrano, Kasparo Baraus- 
įo M. Malic' iutčs A. Sliževičio, P. 
šavalinaitės. J. Kukenio. P. Balnu
os. A. Macilioniutės. A. Vaikiutės 

< Sfokeekititės, A. Šimonio, ir kitu, 
'leidžiu atsišaukti. Aš esu sugrįž-.-s 

• kariumenės. paeinu iš Maldeikių 
<cd., Ukmergės apskričio.

John Strolis
62 Wright st., Gardncr, Mass.

Pa.ii'tškom apsivedimui mergina, 
nuo 15, iki 23 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo, gali būti ir latvės. 
Mes esam 24 metų pasiturintįs vai
kinai. Jieškom sau draugių išmintin
gų ir linksmaus budo. Su pirmu laiš
ku meldžiam prisiųsti savo paveikslą, 
atsakymą duosiu kiekvienai.

F. M. L. ir Genys
414 No. Franklin St.. 

Philadeiphia, l’a.

REIKALINGI AGENTAI
Rinkimui apgarsinimų ir antrašų 
, Atsišaukite tik tokie, kurie galėtų 
duoti paliudijimą kur dirbo už agen
tų. Kitokiems nėr atsakymo. ( ?) 

STRUPAS AND CO.
92 VVarvick st, Newark, N. J.

REIKALINGA MOTERIS prie nanų 
darbo, 
45 m.
nėra.
ku.

už pilną šeimininkę. Tarpe 3S- 
amžiaus. Vieta gera ir vaikų 
Atsišaukite ypatiškai ar laiš- 

(52)
(51) 132

F.d. Zar.evskis
West St, VVestviile, Iii.

Pajieškojimai
Pajieškau brolio JonoJekniuno. 

’vor.o irAnicjaus Laskaucko; visi 
(nykščių parapijos. Atsišaukite.

• M. -Tekniunas
33 Handtvard St., New Britain. Conn

Pajieškau apsivedimui 
be skirtumo tikėjimo, tik 
ietuviškai.'

«išau';ite 
Atsakymą 
saukusiai.

Nesenesnės 28 
prisiųsdamos 
suteksiu .kiekviena:

merginos, 
kalbančios 

metų. At- 
pa veiksle!), 

atsi- 
(51)

G. V. Vi-ra
21 E. 23-rd St., Bayonne, N. J.

šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada- 
-yta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš
ta plačiai į šalis, taip kad plauja ri
tas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
-avo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
lel apmokėjimo persiuntimo. Turi
ne daugybę tiems panašių dalykų ir 
srietaisų. Rašykit tuojaus. (?)

FISHLE1GH & CO„ Dept. 924, 
CHICAGO, 1LL.

Už Suv. Valst. rubežių kaina $2., pl
ūgai turi būt prisiųsti iškalno.

PROFESORIAI SUSIOR
GANIZAVO J DARBO 

UNIJĄ.
New Yorke susiorganiza- 

'118111 augštesnių mokykh; 
mokytojų unija po vardu 
"Associate Teachers Unit u 
yra pirmutinė tos rūšies or 
ganizacija.’ kuri prisidėjo 
prie Amerikos Darbo Fedc 
racijos.

Vadinasi, profesoriai, ku
rie iki šiol būdavo paprastai 
buržuazijos palaikytojai, de
dasi prie darbo žmonių kle- 
sos. kad bendrai kovojus už 
savo ekonominių sąlygų pa
gerinimą.

NORĖJO UŽMUŠTI EGIP
TO PREMJERĄ.

Kairo mieste. Egipte, pe- 
eita panedėli buvo padary- 
as ant premjero gyvasties 
)asikėsinimas. Užpuolimas 
vyko važiuojant jam minis- 
erijon. Vienas studentas 
netė i jo karietą bombą, 
taškui šovė iš revolverio, 
’remjeras išliko gyvas. 
Studentas areštuotas. Pas 
i atrasta tris revolveriai.

Pereita vąvaitę Kairo gy
ventojai kelis Kartus bandė 
’taisvti demonstracijų prieš 
’\n<rliją, bet kariumenė va- 
•.inėjosi gatvėmis dideliuo
se vežimuose ir kur tik mi- 
pia susirinkdavo, tuojaus ją 
krikdė. Kareiviai vartojo 
■azdas. o vietomis ir šaudė 
virš žmonių galvų. Pirmei- 
' iai nekentė Egipto prem
jero todėl, kad jis nėjo prieš 
Anglijos valdžią.

Pajieškau Jozapaicio, pirma gyve
no Brookiyn, N. Y. Jo paties ar kas 
žinote praneškite. Turiu svarbių laiš
kų iš Lietuvos. (52)

J. Gudaitis
57 Myrtle st., Stoųghton, Mass.

Pajieškau pusbrolių Vinco, Jono ir 
sesers Emilijos Vpnckų, Rėtavo kai
mo, Telšių apskričio. Gyveno Chica- 
"oj. Atsišaukite. Taipgi Marionos 
Sedvilienės, Onos Zclkicnčs ir Kazės 
Kazlauskaitės. Paskesnioji Laukuvos 
parap. (52)

Barbora Gumuliauskienė 
Blanford, Ind.

Paješkau švogerio Stanistovo Lu*- 
kaus. Meldžiu atsišaukti ar žinantis 
pranešti. Jo moteris iš Lietuvos pri
siuntė laiškų. _ ((>11

J. Pečiulis 
5907Linwood avė.. Clcveland, Ohio.

Pajieškau brolių Jurgio ir Igno 
Sartanauckių. angliškai pasivadinę 
Black. Punios miestelio. Trakų aps
kričio. Meldžiu atsišaukti jo paties, 
ar kas žinote praneškite.

Gerge Black (51)
Boy 371 VVilburton, Okla,

Pajieškau Paulinam Bickano, pa
eina Sutkunų sodžiaus. Šiaulių apskr. 
Turiu svarbu reikalą. ?.leldž.u atsi
šaukti, ar žinantis jį praneškite.

Jukubas Bickans (51)
N. 4-th St Duguesne. Pa.37

Pajieš’ au pusseserės Onos Kaniku- 
iutės. Ulicnikų sod.. Pabaisko par. 

Malonėkite atsišaukti, ar kas žino 
nraneštL (52)

Pajieš'.au apsivedimui lietu', aitus 
ne senesnės 35 ra. amžiaus. Aš esu 
39 metų vaikinas, turiu propertį ver
ties Geistina, kad atsišauktų
pasiturinti. Platesnias žinias suteik
siu laišku. (51)

B. Tamošauskas.
P. O. Box 38, bunlvop, W. Va.

REIKALINGAS GERAS 
BUČERIS, darbas ant visa
dos, mokestis gera. Greitai 
atsišaukite. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės šiuo 
adresu:

K. S. Pūras
1213 Philo St,

Scranton, Pa.

šiuo
(52)

M. Bakisiutė
■166 Hapshire St, I>awrence, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar jaunos našlės, kuri norėtų apsi 
vesti už farmerio. Atsišaukite 

Rbbert Mitchell (52)
. Colville, Wash.

Parsiduoda bučernė ir grosernė, ge 
roi? vietoje, apgyventa lietuviais, len
kais ir kitomis tautomis. Renda neb- 

ingi ir gyvenimas sykiu prie biznio 
Dėl platesnių žinių kreipkitės pas: 

PETER JAKUBKA
246 Second st., Elizaueth, N. J.

PARDAVIMAI

PATERMES 
MERGINOMS.

Apie lyties dalykus paraše M. H. 
Sangcr, vertė iš anglų kalbos J. Sro
vus ir iš'eido gana skaitlingai. Bet 
>irma laida jau išsibaigė. Taigi ant- 
ą laidą kad atspausdinti ir pridėti 
peciališkai moterims patarimų, ko- 
ių pirmoj laidoj nebuvo, I'. Stropie- 

iė parūpins minėtus patarimus, kad 
•kiekviena moteris žinotų, ką daryti 
'r kaip daryti, kad būti svei
ka ir laiminga ir kad nereikėtų daug 
pinigų išleisti visokiam gydimuisi. 
Knygos turinį neminėsiu, nes kaip 
žinoma, pirma laida buvo 120 pusla
pių. su paveikslais, prie antros lai- 
ios bus speciališki virš minėti pata
rimai pridėti, tai knyga bus da di
lesnė. Moteris pilnai užsiganėdins.

Šiuom kartu bus antros laidos at- 
pausdinta tik tiek, kiek bus užsa

kymų — ne daugiau. Kurios neužsi- 
■akys dabar, tai negalės gauti, taigi, 
noterįs, užsisakykite dabar, nes vč- 
iau negausite nei už kelis dolerius, 
•ą dabar už doleri gaunat.

Siunčiant užsakymą siųskite moncy 
rderius ar popierinį dolerį su jūsų 

vardu, aiškiai parašytu, ant vardo: 
MRS. F. J. STROPUS

8 Laring St., So. Boston. Mass.

Pajieškau Jono ir Domininko Ver- 
inskų. Šiaulių apskričio, Kauno rčd. 

liems yra svarbus laiškas iš 
vos nuo motinos 
t greit.

Bromus
83 L Ward St,

Lietu 
ir brolio. Atsišauki 

(D 
Visockas

VVoscerter, Mass.

P»iieškau dėdžių, Motiejaus ir Juo- 
o Krauleidu ir pusseserės Teresės 

Krauleidžiutės. šisuodžio kaimd, Vil- 
Vaviskio apskričio. Gvveno Youngs- 
on, Ohio. Meldžiu atsišaukti.

Teresė K'ausavičiutė
62 Alder SU, Waterbury, Conn.

Pajieškau tėvo ir pusbrolio, paeina 
Iš Tervidonių kaimo, Naumiesčio ap- 
-kričio. taipgi Antaninos Puidokiutės- 
ėbulauskienės. Atsišaukite. (52) 

F. Obulauskas
336 Monk Build.. St. Viile Emard, 

Montreal, Canada.

Pajieškau Igno ir Jurgio Nanaita- 
vyčių, Eigerdonių kaimo, Butrimoiuų 
vals. Turiu svarbų reikalą atriša ti
lt*. J. Kamarauskas
141 W. Market st, Scrar.ton, J’a.

Pajieškau a pi vedimui morguos, 
arba našlės, vartojanč os raštą ir su
prantančios namų reikalus. Ne senes
nės 3o metų. Aš esu vaikinas ideališ
kas. prakilnus ir apsišvietęs. Norė
čiau ir draugės tam panašias. Su pir
mu laišku meldžiu paveikslą, kuri ant 
pareikalavimo gražinsiu. Platesnes 
žinias suteiksiu laišku.

1GN. MACHULIS
Boy 472. * Toledo. Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 ii i 40 metų amžiaus. Aš e. u 
našlys paei-u iš Glūdžių parapijos, 
Šiaulių apskričio. 36 metų senumo. 
Geistina, kad butų šviesių plauku, 
lietuvaitė. Malonėkite atsišaukti. At
sakymą duosiu kiekvienai.

G. Galinis
47 Aprica st., Duąuesne, Pa.

Geriausia vieta pirkti l'armas. Pa
reikalaukite musų farmų kataiiogc 
dykai. Ta:pgi pirkite tikrą lietuvis 
ką medų tiesiog nuo farmų.

Parsiduoda plikinės 5
Imant tokių blokinių

»» ••

■Pinigus siųskit money 
skaitai "Amerikos Ūkininką? 
gink vžsirašvti.

M. VALENcIUS
Bc\- 96. .. Hart, Mich.

sv.
10
50 po
20 po 
orderiu. At 

? ” Pamė- 
(52)

po 
po

$1.8£
$1.75
$1.60
$1.65

LIETUVIŠKA

BANKA

PRANAŠAUJA ŠA i.TĄ 
ŽIEMĄ.

Gamtininkas John Bu- 
rroughs sako, kad šįmet bu
sianti labai šalta žiema, nes 
Įvairus paukščiai iš šiaurių 
pradėjo lėkti i pietus, šimtai 
tų paukščių pasirodę jau 
Maine’o ir Michigano val
stijose. Žmogaus jie visai 
nepažįsta ir esą visai nebai- 
kštųs.

I
I

AREŠTAVO Už DALINI
MĄ LITERATŪROS.

Lowellvje, Mass., tapo 
areštuotas lenkas M. Belada, 
kad dirbtuvėje dalino darbi
ninkams lapelius antgalviu 
”Dirbtuvė yra jusi?” ir /'Su
laužykime Rusijos blokadą.” 
Ji kaltina peržengime 'Įsta
tymo prieš anarchistus,”

I

Valdžiai nuėmus cukraus 
kainos nustatymą, cukrus 

pabrango.
Kaip jau yra žinoma, val

džia buvo paskyrusi komisi
ją. kad ištirtu, kiek cukraus 
ii žalios megdžiagos cukrui 
randasi, kad galima butų 
nustatyti tam tikrą cukrui 
kainą. Komisija ištyrus ra
do. kad cukrui pakaktina 
kaina 10 bei ii centų. Cuk
raus fabrikantai tuomet at- 
sisąkė krautuvninkams cuk
raus parduoti, ir žmonės 
pradėjo visai jo nebegauti. 
Taigi valdžia dabar tą kai
nos nustatymą atšaukė ir 
kaip bematant cukrus pab
rango,
na 23 centai svarui.

Pajieškau pusseserės Onos Stusku- 
niutės, Petronių kaimo. Sesikų par. 
Girdėjau gyvena Cambridge, Mass. 
Meldžiu atsišaukti.

Kazė Sriniutė (52)
8408 Pulaski Avc.. Clcveland, Ohio.

Pajieškau Benedikto Jakšto, Kauno 
gub.. Ukmergės apskr.. Nemajūnų 
kaimo; metai atgal gyveno Akron, 
Ohio. Kas apie ji žino malonėkiti 
pranešti arba nats lai atsišaukia, nes 
jam yra svarbus laiškas iš iLetuvos 

Stanislovas Satmnis (52)
18 River St.. No. Vaymont, Mass.

pajieškoKatarina Zuttauckienč, 
savo vvro brolio MIKOLO 2VLTAU- 
CKO, Marvenkos miest.. 
vals., Mariampolės apskr. 
gub. Jis senai Amerikoje.

Garlevos 
Suvalkų 

Kas apie 
jį žino malonėkit pranešti a'ba pats 
lai atsišaukia, nes turiu labai svarbų 
įeikalą. (51)

K. Kuzmckiutė-Zultauckiene 
Spring Valcy, III.

Paiješkau Dominiko Mėiinio. Viz
baru sod.. Šimonių valsčiaus. Meldžiu 
atsišaukti, ar žinantis pranešti. (51) 

Kazimieras ‘ K ručas
1S16 W. Dvision st., Chicago, III.

Pajieškau George Kellev. neseniai 
gyveno Bridgcpoit Conn. Kas apie jį Dabar cukraus kai- žino arba jis pats lai atsišaukia siup 
adresu: Elena Lusite
176 W. 7-th S)., So. Boston Mass

Pajieškau brolio Petro Nausiedo, 
!>aukstenų kaimo, Naumiesčio parap. 
Gavome svarbų laišką iš Lietuvos. Jis 
pats ar kas apie jį žinote, praneškite. 

Ona Budvitienė (53)
22 5Vard St, VVorcester, Mass.

Pajieškau Felikso* Bcfžanskio, 1 
mėnesiai atgal gyveno Miiv.aukec, 
M is. Jis pats lai atsišaukia arba kas 
<inotc meldžiu pranešti.

A. Skavidis
B<>X 90 Baltic. Mich.

i Pajieškau apsivedimui merginos, 
! arba našlės, be vaikų. Tarp 30—35 
•metų amžiaus, be skirtumo tikėjimo. 
! Geistina, kad butų linksmaus budo. 
I Aš esu našlys, 35 metų. 5 pėdų 6 co- 
įlių augščio, turiu 3 vaikus, nebema
žus. Nevartoju tabako nei svaigalu, 
gerai uždirbu. Meldžiu atsišaukti, 
prisiunčia nt paveikslėlį. Atsakymą 
nuteiksiu kiekvienai.

Juozas Dovidaitis
230 Cardoni avė., Detroit, Mich.

DAKTARAS NAMUOSE.
Tik ką išėjo iš spaudos naują kny

ga Daktaras Namuose; knygutė tal
pina visokias žoles su aprašymu vi
sokių žolių šaknų, žiedų ir tt. ir nuo 
lokių ligų yra variuojamos. Su loty
niškais užvardijimais, taip, kad kiek
vienas galės jas gauti bile aptiekoje, 
taipgi ir gerų patarimų su daugeliu 
receptų. Tokia knygutė labai reika- |

i 
I

linga kiekvienam. Prekė $1.00.
M. ZUKAITIS (51)

451 Hudson Avė.. Rochcster. N. Y.

3E

Jeigu jumis vargina šaltis ir 
kosulys, atmink, jog tamsta 
visuomet galite pasitikėti ant

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, be vaikų, tarpe 2<>—27 
metų amžiaus. Aš esu 26 m. vaiki
nas. Geistina, kad atsišauktų. Pla- 
tesnias žinias suteiksiu per laišką.

A. K. S. (52)
89 S. 5-th St., Kenmore, Ohio.

JI—-____  __ .

SEKRETŲ KNYGA.
Labai yra naudinga ir reikalinga 

kiekvienam skaitytojui, ypatingai ve
dusioms, vaikinams ir merginoms. 
Knyga laimės ir sveikatos. Prisiųs
kite dvi po 2 centus pašto štampas, 
męs prisiusime. Rasvk pas;

S. M. GAI.VIN, P. O. BoX 95, 
Bedford, Ohio.

Ši knyga tik ką tapo išleista per 
patyrusius specialistus dėl labo vi
siems. Siųskite greit, nes kas pirme
snis prisius, tas greičiau ir gaus. Jau 
tusime daug užsakymų. (51)

DRAUGAI, ATEIKIT PAS SE
NOVĖS DRAUGĄ.

Louis ir Sydney Buckmanai, kurie 
priims jus. kaip kad visados būda
vo, prielankiai ir teisingai.

Mes siunčiame pinigus į seną ša
lį už pigiausią kainą ir gali prista
tyt greičiausiai kaip tik galima.

Patarimą duodame saugų ir vi
siškai dykai.

Mes, kaipo lietuviai, be abejonės, 
kalbame ir rašome lietuviškai.

Ateikite ir persitikrinkite.
Jeigu jus gyvenaCte už Bostono, 

jus galite prisiųsti savo užsakymus 
per pačta ir mes pasistengsim kuo- 
greičiausiai ir saugiai aprūpinti.

BDCKMAN IR FINBERG
BANK1ERIA1 (51)

85LMreltst.,BostM, Mass.

S EE 1

Kalendorius Dykai! Šaltis ir Influenza

NUSIPIRK NOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
.štepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu balta. 
Toji mostis išima pietmus raudonus, 
juodus arba slakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
ir įtampomis.

J. RIMKUS.
P. O. BOY 36. llolbrook. Mass.

Severa's
Balsam for Lungs
(Severos Balsamas Plau
čiams) greitam pasigydimui. 
Yra tai gera gyduolė vaikams 
kaip lygiai i r suaugusiems. 
Parsiduoda visose aptiekose. 
Kaštuoja; 25 ir 50 centų su 
1 ir 2c. taksų.

Jeigu norite gauti uždvką 
musų įdomų medikalį Ka
lendorių savo kalboje papra
šyk

Severos Lietuviškas 
Kalendorius 1920 metams.
aptiekoje arba rašyk tiesiai 
pas mus įdėdamas ttamoų 
persiuntimo kaštams. Delei 
jūsų gerumo musų gyduolių 
pakeliai yra padirbti spalvo
se ant viršeiių.

t

neturi būt paisomi. Prašalink 
juos po pirmam nusieiaudėjt- 
mui arba kitam kokiam apsi
reiškimui. Imk

Severą’*
Cold and Grip Tablcts 
(Severos Plotkelės nuo Per
šalimo ir Gripo) ir su jomis 
kokio nors karsto gėralo 
nriešais gulsiant, kad išpra
kaituotum. Potam apsiklok 
gėrai ir tuojaus pasveiksi. 
Kaštuoja 30 centų ir 2c. tak
su. visose aptiekose.

*

NAUJAS IŠRADIMAS. .

5
Cedar Rapids, Iowa.
.x 5

Nedaro skirtumo kas jus c-at, far- 
meris, darbininkas, ar mechanikas. 

I jums tikrai reikalinga toji via. Ji su- 
; čėdys jums pinigų ir laiko. Jus galite 
j su ja viską sutaisyti. Su ja galima 
sus.ut greitai ir gerai, kaip su maši- 

I na. Kaina su 20 jardų drotės ir 2 v- 
■ loms tik $1.00. Septynios ylos už 
I $5.00. Eytra yla. tiesi ar lenkta, po 
110c. E\tra suktinis drotės 15c. Mes 
sugrąžfsim jums pinigus, jeigu Jus 
nepasiganėdintumet. Pasiuskit užsa
kymus dabar tuojaus. (1)
NAT1ONAL SALES CO.. Dept. 1X5 
<T\ I). Ro\ •>«. \FU 5ORK. X. Y.

nesenesr.es
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Daugelis mums pripasa

koja ko vaikams neduoti 
valgyti, nuo ko juos drausti, 
bet jie užmiršta pasakyti 
kuo juos reikia penėtu Kuo 
reikia vaikus penėti, kad jie 
išaugtų į sveikus vyrus ii 
moteris, yra tirinėjama Su
vienytų Valstijų Žemdirbys
tės departamento šeiminin
kavimo ekspertų.

Svarbiausis iš visų maisto 
dalykų yra pienas. Jame 
randasi dalykų reikalingų 
išauginti raumenis, kaulus 
ir dantis, ir tokių dalykų, 
kurie reikalingi kūdikio au
gimui. Nei vienas kūdikis 
neaugs taip kaip reikia be 
pieno. Jis gali būti riebus, 
bet riebumas dar nereiškia 
tvirtybės. Jeigu jis negau
na pieno, jis beveik visuo
met bus silpnas.

Kiekvienas kūdikis 'turi 
gauti mažiausia tris stiklus 
neapgraibvto pieno kas 
dien, o jei galima — ir ketu- 
rius. Jeigu jis tiek pieno 
gauna, o ypatinai jei jam 
duodamas vienas kiaušinio 
trinvs kas dien, jis gali ap
sieiti ge mėsos. Kai-kurios 
motinos visai be reikalo rū
pinasi. kad neturinčios iš 
ko pirkti mėsos, žuvies, viš
tienos, ar kitokių mėsinių 
valgių savo kūdikiams, nes 
jos gali gauti pieno ir jo vie
no užtenka, o jis yra daug 
pigesnis, 
maistas.

Kaip duoti kiaušinius?

■:
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DYKAI! i

Box 772. U ATERBURY. CONN._ j

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

......... ..

■ >
’ <
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Prisiųskite savo adresų, o mes 
prisiusime jums

.MAGUOS KATAL1OG.Ą.
Jame rasite visokių štukų ir 

burtų. Galima jų išmokt ir gaut 
gera darba teatruose. Adresas: 

-.MAGIJOS’’ (42)

(D 
BOSTON, MASS.

1

KELEIVIS

i

GERAUSIA PROGA IŠNAUDOKITE!
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Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Commmiss.
66—67 Journal Building 2

262 WASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.

No. 1 VARGONAS yra 18 
colių ilgio, litį colių platu.-, 
ir J2S colių . augstas; yra 
gražiai pagražintas ir ’šauo- 
da' skambų ir priimnų balsų, 
taip kad yia aiškus didelėje 
svetainėje. Jis yra apsaugo
tas r.uo dulkių ir duruu. stik
lo durimis. Prekė $18.75.

ŠAUKIA GELBĖT TOLS
TOJAUS DUKTERJ.

Londono "Times” paskel
bė atsišaukimą, kame šau
kiama gelbėt gyvastį grafo 
Tolstojaus jauniausios duk- 
tės Aleksandros, kuri ran
dasi Maskvoj bolševikų ran
kose. Jinai randasi didelia
me pavojuje, gręsianeiame 
jos gyvasčiai.
Karės metu Tolstojutė dar

bavosi kaipo gailestingoji 
sesuo Kaukaze. Po revoliu
cijai jinai sugrįžo Maskvon 
ir darė kas buvo galima, kad 
palengvinus gyventojų su
naikintą būvį.

Ją bolševikai areštavo, 
kaltindami priešingame So
vietams veikime. Dabar, 
girdi, eina tik diskusijos, ar 
bus išmintinga ją nužudžius, 
kada vakarinė Europa ją 
užsistoja.

gu graibytas, tečiaus švarus 
nugraibytas pienas yra ge
riau, negu suterštas negrai
bytas. Jeigu motina negaii 
gauti negraibyto pieno, ji 
gali vartoti švarų nugraiby
tą ir vaikui duoti truput? 
sviesto į vietą smetonds, ku
ris nuo pieno buvo nugrai
bytas.

Tie pieno dalykai, kurie 
kūdikiui padeda augti, pa
eina iš žolės ir kitų žalumų, 
kuriuos karvė ėda. Tie pa
tįs dalykai kiaušinyje paei
na iš žaliojo maisto,’kuriuo 
kiekvienas geras augintojas 
lesina savo vištas. Iš žalio 
maisto tie dalykai įsigauna 
: pieną ir į ikausinius. Tie 
dalykai, 'kurie taip reika
lingi visiems jauniems gy
vūnams, randasi ir salotose, 
špinakupse ir kitose daržovė 
se. Dėlto įvairios daržovės 
yra gera duoti vaikams, v- 
patingai tuomet, kuomet 
trūksta pieno ir kiaušinių.

Kai- kurie kūdikiai ne
mėgsta, daržovių, ir mažai 
tėra naudos, jei jiems juos 
duodamos nenoroms. Daug 
geriau yra jas įndėti į sriu
bą, ar košę, nieko apie tai 
nesakant.

TVERIAMA LIBERALŲ 
PARTIJA PLYŠO.

SIUNČIAME PINIGUS
Į VISAS DALIS SVIETO

; < - 4 e *

Išrūpiname Pasportus į LIETUVĄ

-Lietuvos Atstatymo Bendrove
ADRESAS

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Avė., New York, N. Y

r1.*.-.
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Smulkesnioji buržuazija, 
nepatenkinta senomis stam
bųjį kapitalą atstovaujan
čiomis partijomis, sumanė 
steigti Liberalų partiją. 
Pirmas tos partijos suvažia
vimas įvyko šiomis dienomis 
St. Louise, Mo. Susivažia
vimas plyšo dėl nesusitaiky
mo Amerikonizacijos ir švie
timo klausime.

PLAUKAI.
Kas turi nušipusius plaukus, 

bei niežėjimą galvos edos. plei
skanas, puolimą ir ži.uruą yluii-^ 
ku; retus plaukus, ta'.p-gi spuo
gus arba šašus, duokite savo 
antrašą ir 2c. štampą. (6)

The VVestcrn (. hemical Cx. 
Bo\ J.. Berea, Uhio.
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaisių šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, r.uo uždegimo plau- j j
čių, nuo kosulio ir kitų ligų.. Taipgi turime r.uo visokių slaptingų ii- ■ 
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- Į 

Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- į

Sakydami, kad vaikui 
reikia mėsos, vištienos 
žuvies, jeigu jis gauna 
tekūnai pieno, mes nesako- 

negu koks kitas. me, kad tie dalykai jam butų 
i nenaudingi. Svafrbiausis da- 
; lykas yra, kad jie yra nerei
kalingi ir jei duodami sykiu

Beabejo, atsiras tokių, su pienu, jie yra bereikalin- 
kurie norės klausti, kaip gas pridečkas. Kaslink svei- 
reikia duoti kūdikiams kai- katos. galima net labai - jau
simo trini. Ji geriausiai niems kūdikiams duoti po 
yra pridėti prie pieno košės, truputį minkštesnės mėsos, 
kitas-gi būdas yra kietai iš- kaip žuvies, vištienos ir 
virti, užsudyti, ir sutrvnus tt. Tečiaus nereikia duoti 
užtepti ant duonos. Kiauši- iketos mėsos, kurios jis ne- 
nio baltimą motina gali su- galėtų sukramtyti ir turėtų 
vartoti kitiems dalykams, ryti dideliais šmotais. Ypa- 
py ragaišiams ir kt. Vai-Ringai pavojinga ir nesvei
kam? labiausiai reikalingas (ka duot keptos mėsos. Jei 
trinys. Visa geležis, kuri, duodama, tai duoti virtos, 
yra kiaušinyje, randasi tri
nyte. Beto, trinyje yra dar 
ko kito, kas taip-pat kaip ir 
pienas padeda vaikams aug
ti.

Kiekviena motina nori, 
kad jos vaikas turėtų tie
sias ir tvirtas kojas. Pienas 
ir kiaušiniai suteiKia mede- 
gą kaulų augumui. Vaikai, 
tokio maisto negaunantįs- 
veik visuomet gauna taip 
vadinamąją "angliškąją li
gą” (rickets). Jų silpni kau
lai negali išlaikyti jų kūno 
ii sulinksta, arba visaip iš
sikraipo.

Pienas greitai užsiteršia, 
ir kuomet tik jis tampa su
terštas, labai sunku jį išva
lyti. Jis yra visai kitoniš
kas maistas, negu obuoliai 
ir orančiai, nuo kurių neš
varumus galima nušluostyt. 
Jei pienas yra neuždengtas 
ir dulkės į jį krinta, arba jei 
jis yra pilamas į nešvarų in
dą, nešvarumai nueina į 
dugną ir jų negalima atskir
ti. Nesvarus pienas beveik 
visuomet susirgina kūdikį, 

taigi reikia labiausiai rūpin
tis, kad pienas butų šva
riai užlaikomas.
Švaraus nugraibyto pieno 

vartojimas.
Nenugraibytas pienas vai

kams yra daug geresnis, ne-

i • terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- į 
| sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktaras per telefonų už- 
! dykų. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad !

■■

Italija užpirko milžiniš
kus geležies klodus ir plieno 
fabrikas, kurios pirma pri
gulėjo austrams. Iš Ameri
kos Italija daugiau neims 
nlieno.1

ateikite į APT1EKĄ. po numeriu
100 SALĖM ST.,

Gerklės skaadejiniiis, diegliai krnli- 
■ėje, influenzos. pasirodymo ženklai..

Ištrink gerkle ir krutinę

PAINEXPELLERIU 
ir pridengi: krutinę vilnonę materija. 
Neapsileisk taip, kad tavo pagautas šal
tis išsivystytu i pieurisę, pneumoniją, 
iatiuenzą ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk šiandieną sau parankiausi 
oje aptivkoje l’ain-EvpcHcrio. 
<»5e. batelis.

Tikrieji turi nn.su vaizbaženkli

£ 1KARA
Nepriimk kitokiu namainymu arba 

pamėgdžiojimu.
’f. ad. richter & co. 

326-330 Broadway . Ne* York

Mazola yra gerausias aliejus prie 
virimo ir kepimo moterims 

prie dideliu šeimynų.
MAZOLA sučėdija jums laiką ir pinigus.
Jai nereikia senoviškojo prirengimo, nes ji visuomet 

gatava kepimui, ar paiiebinimui blynų, bei pyragaičių.
Ji sučėdija jūsų pinigus, nes jus galite kept daugybę 

sykių ant tos pačios Mazolos.
Prie kepimo susivartoja Mazoios nuo ketvirtdalio iki 

trečdalio mažiau, negu reikėtų sviesto ar taukų vartot. 
Mazola duoda labai gardų skonį prievalgiams. 
Ji yra padaryta vien tik iš gryniausių kukuruzų (kor- 

nų) grūdelių ir rafinuota daugelį kartų, iki pasidaro visi
škai tvra.

. CORN PRODUCTS REFINING
17 BATERY PLACE, 

NEW YORK CIT Y. O Ii
• SAIAO j

^COOKINC / i, !

LIETUVIŠKA 
BANKA

279 HANOVER STREET. 
BOSTON, MASS. 

LIETUVIŲ ATYDAI!
I visas Lietuvos vietas, kur tik gali 

pasiekti paštas, MES NUSIUNČIA
TE PINIGUS, gvarantuojam už jų 
pristatymų.

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

Rubliai 100 — $5.00
Lenkiškos Mark. — 100 — '2 00
Vokškos Mark. 160 — $2.80
Kainos mainosi, bet priduodam 

artymiausių kursų.
įsteigiamas ir veikiamas kapitalas 

$500,000. (7)
V AL. BACHEVIčIA

279 Hanover Street, 
Boston, Mass.

■ ■■ — - - ■ f-

VIENATINIS LAMRENCE

Kriaučius
kuris pabaigęs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai gražiai siu>a visokius RUDUS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sitiš rinkit. o visuomet busit,užga
nėdinti. Adresas sekantis: (?)

P. Valiulis
42'/: HAtERHILLST. 

LAMRENCE, MASS.

GERA NAUJIENA VISIEMS!
Skaitytojau! Ar norit turėti "e 

ra laikrodi t čia yra laikrodis, kuris 
v.ž vis geriausis. Tas laikrodis eina 
8 dienas su vienu užvedimu; parodo 
dienas savaites ir dienas mėnesio, 
apart valandų, minutų ir sekundą. • 
Padarytas tvirtai, turi 16 akmeniu 
Gvarantuotas ant 25 metu. Tikra 
kaina to laikrodžio $19 bet męs par
duosim jį per trumpą laiką kartu su 
paauksuotu <irutu retežėliu už $12.95. 
Palaikyk tą laikrodį per 5 dienas ir 
jeigu tu juomi neužsiganėdinsi, sug
rąžink jį mums, o mes atiouosim jums 
pinigus. Tai pamisljk, kiek paran- 
kumo Jus turėsit su tuo laikrodžiu. 
Nesiųsk visų pinigų, prislųsk $1.00 
su užsakymu, o kitką užmokėsi kada 
pastorius' atneš tą laikrodėlį jums į 
namus. Parašyk tuojaus šiandien.

NNATIONAL SALES CO.. Dept. 304.
90 STA. D. NEW YORN. N. Y.

ŽaaomM per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas
• - •

* Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

Į SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 

F dubeitavais vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai 

gclžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiolijimas. Mes iš
siusime ši laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už S7.45 C. O. D. ir persiuntimo 
kąstus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk^ nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su > 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO. 
006 Athenaeom Bdg. CHK AGO, ll.L

ir
No. 2 VARGONAS yra 14'i 

colių ilgio, 12 colių platus, ir 
7% augštas; yra gražiausio 
padirbimo. žodžiu sakant, 
yra jruikus namo linksminto
jas. Prekė tik Sli.50.

Mylėtojai geros muzikus turi turėti vieną savo namuose, šis naro 
vargonas yra labai gražiai padarytas ir jo mašinerija niekados negali su
gesti.

Jeigu mylit muziką, tai būtinai nusipirk it vieną iš šių musu f.i.'ik/i 
vargonų. Su juo paiink.sminsi save ir savo draugus. Galėsi grajinti vi
sokius šmotus ir ne taip, kaip zirzina kits nors šiek-tiek pramoję -. h-t 
grajinsi gražiausiai ir atsakančiai. Jsidėsi rolę kokią norėsi' ir tik suk
si. o vargonas grajins. Gaii būti tikras atsakančiai.

Dabar, kolei dar garsiname, parduodame juos labai pigiai. Taigi nu
sipirk vieną ant Kalėdų — nelauk Koliai pabrangs. Jums reikia šio namo 
linksminto jaus.

Tuojaus pasiųsk pinigus, visus arba pusę, o mes tuojaus jums išsiusi- 
namų linksmintoją. Jeigu siųsi tik pusę sumos, tai likusius užmok-•

Su vai goru N >. 2 duo-

su vargonais. <x>

CHICAGO. II.L.

me
si pastoriui, kuris pristatys jums vargonus.

5 rolius muzikos duodame dykai su Vargonais, 
dame 3 ro’ius.

Dideli surašą muzikos rolių siunčiame drauge 
MASHKEN SPET1AI.TY CO. 

4156 SO. HERMITAGE AVFL

k- . .-•V.
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Remkime Lietuvos i
• i

I
- T T «Darbininkus

Dar niekuomet Amerikos ant savo galvos jokio pono; 
lietuviai nebuvo taip susirū
pinę Lietuvos likimu, kaip 
dabar. Dar niekuomet jiė 
taip g-r.’siai neaukavo jos 
reikalams, kaip dabar. Ne
žiūri žmonės nei kas tas au
kas renka, nei kas jomis 
naudojasi: bile tik Lietuvai 
—ir pila saujomis! Prakal
bose sudedama po du—tris 
tūkstančius dolerių.

Tas aiškiausiai nušviečia 
musų visuomenės ūpą Jai 

rupi, kad Lietuva butų lais
va. Ant tos laisvės aukuro 
Amerikos lietuvis meta pas
kutini savo doleri.

Šitokio pasišventimo iki 
šiol mes dar nebuvome matę. 
Dar jokiam reikalui žmonės 
taip karštai neprijautė, kaip 
Lietuvos laisvei. , .... ...

šitokiu upu reikėtų džiau-K™^’
^. . . . . . •ciinti didesni despotizmą,gtis, jeigu aukaujami musui. . - r T? ’ r (kaip buvo po caro valdžiažmonių kruvinu prašaltu ĮL.9 A .. 

uždirbti doleriai tikrai butų 
naudojami tokiam tikslui, 
kokiam žmonės juos aukau-l 
ja. 
nėra, 
dešinieji, Rausoma,
laisvę supranta visai kitaip, ] 
negu mes, darbininkai. 
Jiems bite tik Lietuva bus 
neprigulminga, bile jos val
džia bus ”lietuviška,” tai jau 
ir laisva Lietuva. Todėl jie 
remia dabartinę Lietuvos 
valdžią ir renkamas Ameri
koj aj.kas ketina tai valdžiai 
siųsti.

Tuo tarpu Lietuvos darbi
ninkai veda su dabartine 
Smetonos vyriausybe atvirą 
kovą. Iš jų atsišaukimų, iš 
jų laikraščių ir iš jų privati
nių laiškų mes matome, kad 
dabartinė Lietuvos valdžia 

nedaug geresnė už buvusią 
caro valdžią. Darbininkų 
laikraščiai (”Rvtojus”) už
darytas, kiti išeina su iš
brauktais straipsniai (”Liet. 
Ukin.”) — lygiai taip, kaip 
buvo prie caro valdžios. Ir 
negalima tam stebėtis, nes 
dabartinė Lietuvos vyriau
sybė susideda iš tų pačių 
elementų, kurie nelabai se
nai da nešė carui dovanų ir 
reiškė jam ištikimybę: ku
rie didžiausiu reakcijos m<- 
tu ’’uoliai padėjo jo valdžiai 
kramelą malšinti Lietuvo
je.” Tai yra tie patįs atžaga
reiviai, kurie, puolus caro 
valdžiai, buvo sujungę Lie
tuvą "amžinais ryšiais” su 
Vokietijos imperija ir buvo 
jau pasikvietę vieną kaize
rio junkerių i Lietuvos ka
ralius. Ir šitie atžagarei
viai dabar kontroliuoja Lie
tuvos valdžią. Savaimi sup
rantama, kad šitokia valdžia 
negali daug skirtis nuo bu
vusios caro valdžios.

Taigi čia ir kįla prieš mus 
klausimas: ar galim mes tą 
valdžią remti savo aukomis? 
Ar galim mes ją remti, kuo
met Lietuvos darbininkai su 
ja kovoja?

Musų patriotai ją remia. 
Jiems, kaip sakiau, bile tik 
valdžia "lietuviška,” tai ir 
šventa; bile tik Lietuva ne
prigulminga. tai ir laisva 
Lietuva.

Mes, darbininkai, kitaip 
i tai žiūrime. Neprigulmy- 
liė gali daug reikšti buržu
azijai, nes ji tuomet neturi ailfcas siųstj

- buržuazija su kunigais ir 
“ dvarponais nepriklausomoj 

Lietuvoj patikus ponas, to
dėl jiems nepriklausoma 
Lietuva ištiesų yra laisva 
Lietuva. Bet darbininkai, 
kurie turi po tos buržuazi
jos valdžia gyventi, gali būt 
nepriklausomoj Lietuvoj la
bai suvaržyti. Ir augsčiaūs 
mano paminėti faktai paro
do, kad darbo žmonės Lietu- 
voj jau ir yra suvaržyti. 
Taigi nepriklausoma Lietu
va da nereiškia laisvą Lie
tuva. Juk caro valdoma Ru- 
sija irgi buvo nepriklauso
ma valstybė. Japonija taip
gi yra nepriklausoma. 0 ar 
?:aH būt darbininkai dau
giau pavergti, kaip Japoni
joj? O ji nepriklausoma Ja-

Draugai ir draugės dar
bininkai! Iki šiol mes maiti-.I 
nome savo centais tiktai dip
lomatus. Tūkstančius dole
rių sunkiai uždirbtų musų 
pinigų jie išeikvojo pirmos 
klesos kelionėms, tūkstan
čius pravalgė pirmos klesos ' 
foteliuose, o naudos iš to 
Lietuvai nei už skatiką ne
patarė. Negana to, jie da 
pradėjo kviesti Lietuvon 
^svetimo kraujo princus” ir 
daryti su Kolčako agentais 
-laptų sutarčių, kad Įkinkius 
Tų jungan Lietuvos liaudį.

Taigi gana aukauti diplo- 
matamš, gana remti ”kra- 
molos malšintojų” 
ias. Ištieskime 
'anka Lietuvos 
kanas.

šalin. Lietuvos 
kai!

šalin visi ”kramolos mal
šintojai !”

Lai gyvuoja Lietuvos dar
bininkai!

Lai gyvuoja Lietuvos So
cialdemokratų Partija!

Lai gyvuoja laisva ir De
mokratinė Lietuvos Respub
lika!

KELEIVIS
MIRĖ SKRYBĖLIŲ 

FABRIKANTAS.
New Yorke mirė šiaudi

nių skrybėlių fobrikantas 
Burnett, kuris buvo tame 
biznyje per 25 metus ir dau
giausia prisidėjo prie išplė
tojimo šiaudinių skrybėlių 
pramonės Amerikoje.

FIRST STATĖ 
BANK

107 SALĖM ST.
BOSTON, MASS.

mašinaci- 
pagalbos 
darbinin-

pardavi-

Lietuvoje
Lenkijoje

MES TURIME
.30 ATSTOVAUJAMU

MUS BANKŲ

J LIETUVĄ IR
LENKIJĄ

PRINCE ALBERT

I

I
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.

WINSTON-SALEM, N. C.

BUS JŪSŲ 
PYPKEI RUKALAS

pRINCE ALBERT suteikią 
pypkes rūkytojams daugiau 

tabakinio smagumo, negu jiejie 
kada nors pažino. Tas taba
kas turi tokį puiku skonį ir 
kvapsnį ir yra taip vėsus ir 
gaivinantis. Visos šalies vyrai 
jį geriaus mėgsta už tai, kad 
jisai turi skirtingą kokybę.

Nežiūrint kiek Prince Albert 
tabako rūkysi liežuvio per
šėjimas ir gerklės išdžiūvimas 
tave neerzins. Peršulįs ir džio
vinimas yra prašalinti musų užpatentuotu 
procesu. Už-tai-gi gali rūkyti ir džiaugtis 
—Prince Albert yra toks geras ir užganė- 
dijantis.

Rusijoj? 0 juk ji buvo ne
priklausoma Rusija! Tas 

- ’ pats gali būt ir su neprik-
, z. _ , . Rausoma Lietuva. Iš lauko.Bet, ant nelaimes, taip .... t-*.-, (santikiuose su kitomis vat- lki šiol pinigus renKa ...... .. , , ..
kurie Lietuvos ^‘-vbem!s’ ?ah bat n€Pr11;: 

----------- , o jos viduje gali 
įbut didžiausia priespauda! 
! Tai kas-gi tuomet daryti 
Amerikos lietuviams? Ne
remti Lietuvos nepriklauso
mybės? Neaukauti jos rei
kalams?

Lietuvos neprigulmvbę 
eikia remti, nes ją remia ir 
sietuvos darbininkai. Te
gaus remdami savo šalies 
neprigulmybę, gindami ją 
nuo svetimų priešų, Lietu
os darbininkai kovoja ir 

su savo atžagareiviais. Da
bar artinasi rinkimai Į Stei
giamąjį Seimą ir Lietuvos 
larbininkai stengiasi, kad i 
tą Seimą pravedus kuodau- 
giausia savo klesos atstovų. 
>itoj kampanijoj jiems va
dovauja Lietuvos Socialde
mokratų Partija. Tuo tikslu 
ii jau pradėjo leisti savo 
’aikrašti. Be laikraščio, rei
kia da lapelių, atsišaukimų; 
•eikia rengti prakalbas, 
siuntinėti kalbėtojus ir aiš
kinti žmonėms Steigiamoje! 
'.eimo reikšmę. Nes tiktai 
tu-cmet laisvė Lietuvoj ga
lės būt apsaugota, kuomet 
į Steigiamąjį Seimą pateks 
kuodaugiausia demokrati

nių pajiegų. Seimas .turės .. v . ■
padėti Lietuvos valstybei; A1CR3 nOStOVSka, paSlI*©- 
pagrindus, turės nustayti 
jai pamatinius Įstatus ir vai
kymosi būdą.

Taigi męs, Amerikos lie
tuviai, kuriems rupi ne vien 
tik nepriklausoma, bet ir 
laisva Lietuva, turime rem
ti ne ”kramolos malšinto
ms,” ne tuos, ką norėjo už
krauti ant Lietuvos žmonių 
sprando naują monarchiją 
bet Lietuvos darbininkus. 
Nes tiktai darbininkai, so
cialdemokratams vadovau
jant, gali atremti reakciją. 
Tiktai jų spėkomis gali būt 
įvykinta tikra lasva ir de- 
nokratinė respublika Lietu

voje.
Buvęs kelios dienos atgal 

Lietuvių Socialistij Sąjun
gos suvažiavimas Chicagoje 
įsteigė ir fondą Lietuvos 
darbininkams remti. Į šitą 
fondą amerikiečiai dabar ir 
turėtų skiriamas Lietuvai

Amerikietis.

PAGALIOS ATRADOM.
Kartais mes jieškome ko- 

nors be pasekmės, nors jieš- 
komasis daiktas čia-pat, 
reikia tik ištiesti ranką kad 
ji paėmus. Ir mes tikrai ap
sidžiaugiame radę, nes kaip 
žmonių sakoma, kad ”tas da 
cežuvęs, kas ant galo atsi
randa.’’ Taip rašo p-nas F. 
J. Klechka iš Horton, Kans. 
lapkričio 4 d. 1919: ”Per pe
reitus šešis metus aš varto 
jau visokios rūšies pigulkas, 
bet veltui. Dabar aš galiu 
apsieiti be jų. Buvau rytinėj 
Kansas dalyj šią vasarą ir 
ten man davė pamėginti Tri- 
nerio Amerikoniško Kar
taus Vyno Elixerio. Aš iš
sirašiau tris bankas ir tas 
mane išgydė. Laikysiu ji 
savo namuose visada.’’ Pa
gelbėjo, nes Trinerio Kar
iaus Vyno Elixerio yra pa- 
sekmingiausias vaistas nuo 
ižkietėjimo nevirškinimo, 
galvos skaudėjimo ir visų 
kitų skilvio silpnybių. Ga
lite gaut pas savo aptieko- 
rius. Taipgi pamėginkite 
Trinerio Linimentą nuo reu
matizmo, neuralgijos ir 
'•ausgelų. Joseph Triner Co.. 
1383-43 So. Ashland avė., 
Chicago, III.
Copyright 1919 by Jos. Trir.er Co.)

Nusiunčiame pinigus ir 
pasiūlome geriausį užtik
rinimą, ,sekančioms musu 
kainoms:

Lenkiškos Markės
1,000—už $21.50.

Vokiškos Markės
1,000—už $28.00.

Rubliai
1.000—už $48.00.

FIRST STATĖ 9ANK 
io- Salėm s t.

BOSTON MASS

dau visai publikai akyse

Kas mane išgelbėjo nuo varginan- 
ių ligą? Salutaras Hitleris. Aš per 

■praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
\š kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
lispepsijos. Mažai tegalėdavau valgy, 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
isug man nesmagumo — atsiliepdavo 
-kilvyj skausmai, rėžimas, gargimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
fonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbės dėl savo sveikatos. Bet 
Kada aš. pradėjau reikalaut: Salutaras 
Ditteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jaasties, gerai 
salgvti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius as -avo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
81.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS ( HFMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

J. BALTRĖNAS, Prof.
1707 Halsted St.. CHICAGO. ILL.

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

Prince Albert
the national jcy smoke

DAKTARU OFISAI
MEDICAL OFFICES

>

VALANDOS nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.

22 TREMONT ROAD, SCOLLAY SQUARE

inipr.c^ni

4

CHICAGO. ILL.

. -v. — y— - • *

Tel. Brighton 781-R.

i DR. I. R. JANKELSON
! T Gydo ligonius nuo visokių ligų. 

Valandos:
Nuo 2—3 po pietų
.Nuo 7—8 vakare.
I® 1 FRANEUIL CH AM BERS 
ji BRIGHTON, MASS.
| >Z4X/ 4\Z*’C^gVwV\z • x/4\/'i\Z'4\Z t > \Z4

Dykai Rašomoji Mašinukė.
Kam turi rašyti su plunksna, kadangi DY

KAI gali turėti gerą brukuojamą mašinėlę 
(Typpexvriter). kuri parašo gražiai ir aiš
kiau negu su pkiksna. Ant tos mašinėlės 
gali kiekvienas teisingai ir greitai rašyti 
laiškus ir dokumentus. Labai paranki tiems, 
kurie negali gerai rašyti su plunksna. Pa
daryta gražiai tvirtai ir niekados neužsi
kerta; rašo aiškiai, turi visas literas, nu
merius ir raštiškus ženklus. Tą mašinukę 
turėtu turėti kiekvienas. Ji parsiduoda po 

$4.00 ir brangiau, męs ją duodame kiekvienam DYKAI, kas pirks musų lai-

TIK $5.75.

Iv _______ ___

krodėli.
TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS

Jeigu norite turėti gražu ir tvirtą Laikrodėli, prie 
darbo arba šventadieniams, tai nelauk, ir parašyk 
tuojaus jį. Tas laikrodėlis yra taip vadinamas seno, 
sios šalies svstemos "Roskopo Patentas,” kuris yra 
žinomas geriausis iš visų. Laikrodėlis yra vidutinio 
didumo, labai tvirto mechanizmo ir laikę laiko iki 
minutos, turi gražius tvirtus viršus, su gražiu cifer
blatu ir gali laikyti daug metų. Niekur negausit ge
resnio laikrodėlio prie darbo. Laikrodėlis yra ver
tas $9.-00, męs tik per trumpą laiką dėl supažindini
mo publikos parduosime po S5.75, ir priedų kiekvie
noms duosime DYKA) -ašomą mašinėlę. Jeigu no
rite turėti tą vertinga laikrodėlį ir mašinėlę, tai il
gai nelauk, tik prisiask 25c. sidabrini arba štampo- 
mis rankpinigių, o likusius .*5.5<> užmokėsit paimdami 
laikrodėli ir mašinuke. Rašvkit tuojaus ir adresuokite

PRACTICAL SALES CO.MPANY 
1219 NORTH IRVINU AVĖ., l>ept 70,

-k -k -k

Nuža-Tone

Kalbame lenkiškai ir rusiškai.

zmogtie kasosi galvą. I 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasįmasi pasidaro papro- i 
ėiu. ir tuomet žmogus ka- Į 
sosi nejtičionis. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir t 
visi kiti tą žino. ♦ J 

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

danginu niežėjimo, kasįmo.d, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų. į 
įvykstančių nou pleiskanų. I

RUFFEES j
panaikins visus niežėjimus ir itales iš galvos visas pleiskanas, j 
Paskui tik retkarčiais suvilgytnas galvos apsaugos ją nuo pleišką- ! 
nų atsinaujinimo. |

RL’l-'l'l.ES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. I 
Ji nesttgadin- nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be f 
RUEFI.ES. jei turite pleiskanų. I

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c bonkntę. Mes taipgi j 
galime atsiust jutus tiesiog, jei gausime nuo jtt~ų 75 centus pačtn T 
markėmis ar money order, kuriuos -ių-kite šiuo adresu: I

F. AD. RICMTER CO., 326-330 Eroadway. New York " —

—

PADAPA TIRŠTĄ. RAUDONA KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaiškų mirtę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^ 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius. bandyk Nujra-Tone ir per itikrik kaip Rreitu laiku jau- 
sc«i vis.-i nauju žmoni’! Devynes iš dešimtos visu imojraus Ii 
tokiu kaip bi urą: apetitas, n^^ruomulavimas viduriu.. tanui 
išpūtimai, užkcįėjimas skilves, tulžinis, anemia. kankinimai rcu- 
matiinrio. skav; mai /z’vos. neuraltria. štokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir nevalėjimza miejeuoti. paeina nuo stoka nervu 
pajievos, skistą vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kofna dalis kūno i- kožr.a jo veikme remias e ant nervu pajietro*. 
kurios didžinu oi užlaiką peram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nupra-Tonc yra labai 
protinėms srydymar. nuo nusilpnėtu nervu ir abelno. sunaikinimo 
kūno Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikata duadrnčiv sudėtiniu veistu, rekomenduotu ir nuruodytn 
per patsinrus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistinei į Geležę ir 
Fosfora-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Ni.ga-Tone priduoda gyvybę jaknnms, pastiprin trrobus teir. 
Jojt jo tuštinus* resrulr.riškai. Atjrnivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatų*. N-cra (tauriau* pažu ir suputimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nu «m-Tone duos Jums «tebuk!inr^ 
apetitą* ciarĄ srrunmulzvimą, tvirtus nervu* ir kietą pastiprintą micjrą. 
Nnra-Tone su tipr’s kraujo ir paderins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuffa-Tonc radaru tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesne, moteres. Nupa-Tonc netalpin savyj jokiu mirdama ar 
daromu paproty vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, pnimna 
r.konj ir vartuoti ralcma be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems

‘ MUSU ABsbLnrnsKA CVARANCIJA: Prekė Naga-Tone yra viena. doleri*
ui boakute. Koėna bonkut, talpina devynio, dadaaty, <M» piliuhi. arka viena *ėneai 
ąvdymo. Gulėte pirkti šešes bonkūtes, arba šeštus menesius gydymo už penktus ($5.00) 
dolerius, imk N u ra-Tone per dvidešimt (20) diėbu ir jeigu u>ranedintas pa-
Mkmhi. aucraiink bonkute ir pil.ua, o me, ūmai augraiitime ju»u pintfut. Negalite 
prapuldyti viena, cente. Me* imame rizika.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVTMO ANT. TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 21—527 South Derlrborn St.. Chieayo. III.

Gerbiamieji: įdedu čionai* S........................ ir meldžiu pri*iu«ti man
Nusa-Tone.

N

V»rd»* ir pa-zrdi

G*tv* ir numeris

V

bonknt

..--3^——-b--------r?fc=

į SIŲSKIT PINIGUS Į LIETUVĄ
Pinigai jau atlaikomi reguliariškai.

LIETUVOJE EINA MARKES IR RUBLIAI 
SIUNČIAME TELEGRAFU IR PACTA 

Neatidėliokite, bet GELBĖKITE GIMINES TUOJAUS. 
GVARANTUOJAME PILNAI KIEKVIENĄ CENTĄ.

Ateikite ypatiškai arba rašykite:
GOLDBERGER & GOODMAN, BANKERS 

Vladas Kairys, Mgr. '
1.36 EAST 42-nd STREET. NEW YORK. N- Y.

Arti Grand Centrai Stoties.

3E

r?

...» oo 

... $1.150 

...Si 50 
...$1.00

3E

AR ■ SERGATE RHEUMATIZMUP'
Tcižv reniai* Rbenmalirmu o Juto* jokio* įvJoolJi ne įelbfj° par»ilt*®kit VPSJJS 

GYDUOLKS NUO RHbUMATlZMO.lv t‘>. B ėke u bonk* .......................... »■ 30
UKSUS I.INIMENTAS NUO RHEUY A . ZMO. turOTrėkė ......................
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustipr.a* nus.lrn.ų krau,4» Prtkė . 
UKSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užauj.na *tmus plaukus. Prėk*. 
URSUS SKILV1N1S BITFRIS. remtinoj* ir pravalo viJnr.us. Prekė 
URSUS MOTFRTMS REGULIATORIUS, y.oterą dragas nelaimėje. Prekė------ $150

M*. <rt«nCiam« kranam ant pareika’arimo mn—j di-iclj Kataliogą Naminę CydnoNą 
kuriame rasite daii£ natiJtnyo skaitymo apie ziuojan* knną. sv«ika:ą. jo lytas ir paarti ą.

URSUS REMEDY ©.,
160 N. WELLS ST.. * DEP. A CHICAGO. ILL.

RUEFI.ES
pil.ua
RHbUMATlZMO.lv
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Samdytojas gina darbininkų 
reikalus.

Pereitos subatos vakare 
buvo Bostono Dailės Klivbo 
surengtos prakalbos. Kal
bėjo Charles H. Egiee, vie
nas žymiausiųjų Bostono in
žinierių, kuris turi savo fab
rikus ir samdosi 6,000 darbi
ninkų. Jis savo kalboj apie 
industrijini neramumą pa- i 
reiškė:

”Kuone kiekvienas darbo 
žmogus šiandien reikalauja 
ne daugiau pinigų, ne trum- 
epsnių darbo valandų, ne 
kokios-nors labdarybės ar 
lepump, vien progos savo 
nuomonei reikšti, progos 
savo gyvenimą išlaikyti. 
Nenori, kad iš jo darytų kas 
tavorą ar pramonini vergą. 
Tokia dalykų rūšis šioj 
šalyj ant visados praėjo.”

Eglee taipgi išreiškė savo 
Įsitikinimus kad daugelis 
pramonininkų laukia Am. 
Darbo Federacijos plyšimo, 
kuomet ištikrujų, sako jis. 
tik organizuoti darbininkai 
neša tikra labą kraštui.

Ima nagan krautuvninkus.
Federalė valdžia šioj val

stijoj traukia atsakomybėn 
Juozą Lamkovski iš West 
Endo (Bostone) ir Julią Ka
dis kaltinant juos peržengi
me valdžios patvarkymo kas 
link cukraus kainos. Um- 
kovskis laiko cukraus olselį, 
jj akltina už pardavimą 
200 cukraus svarų po 18 cen
tų svarui, o Kadis, kuri lai
ko valgomųjų daiktų krau
tuvę Harrison gatvėj, par
davinėjusi cukrų po 20c. sva
rui.

Valdžia da turi 24 krau- 
tuvninkų vardus ant savo 
listo ir visus juos žadama 
nubausti.

Tečiaus cukraus trustas, 
kuris valdžiai kainą nusta
čius visai atsisakė visuome
nei duoti cukraus, palieka
ma liuosas nuo bausmės.

Komunistų kalbėtojas pris
pirtas prie sienos.

Pereita nedėldienį Lietu
vių Salėje . buvo Vytauto 
Draugijos prakalbos. Kalbė
jo A. Kupstys, vietinis, ir K. 
Žiurinskas, komunistų "va
das” iš Norwoodo.

Kujistys kalbėjo apie pa
laipinės draugijos reikalus 
ir, nors da jaunas kalbėto
jas, savo užduotį atliko neb
logai.

Komunistų "lyderis" Žiu
rinskas išėjęs pasisakė kal
bėsiąs apie "palitykę,” bet 
kalbėjo apie visokias nesą
mones ir kiekvieną jų baigė 
koliojimu socialistų ir jų 
veikėjų. Žmonių buvo vos 
apie 8C, nors viena Vytauto 
Draugija turi arti 400 na
rių.

Po prakalbu buvo ir klau
simu. Vienas vyras iš pub

likos paklausė komunistų 
plyderio” Žiurinsko, kode! 
jis taip meluoja, sakydamas 
buk A. Rimka, buvę: "Atei
ties" redaktorius, rašąs da
bar "Lietuvos Ūkininke’, 
straipsnį ir agituojąs, kad 

į nereikia imti ponų žemės. 
Klaustojas sako: ”Aš per- 

! skaičiau tą Rimkos straip:- 
i ni ir atsimenu gerai, kad jis 
■ tenai reikalauja aprūpinti 
valstiečius žeme.” Žiurins- 
kasatsako, kad jis skaityda
mas tą straipsni kitaip šuį>- 
ratęs. Pasirodo, kad komu
nistų "lyderis” nesupranta, 

j ką skaito.
•Toliaus statoma antras 

klausimas: ”Ka reiškia žo
džiai socializacija ir nacio- 
nalizaicja?” (kalbėtojas nuo 
latos juos vartojo). Žiurins
kas tik mikt, mikt... "tai yra 
socializmas, ar da neaišku? 

' Publika pradėjo kvatoti.
Bet blogiausia buvo su 

trečiu klausimu. Žiurinskas 
savo kalboje tvirtino, kad 
ocialistai, o ypač Šeiderna- 

■ias, Ebertas ir Grigaitis, 
?są "nusamdyti buržuazijos, 
bernai." Taigi atsistojęs da
bar iš publikos žmogus rei
kalauja, kad komunistų "ly
deris" Žiurinskas aiškiai 
prirodytų, kas juos samdė, 
kada samdė ir už kiek nu
samdė. Žiurinskas susiner
vavęs pradėjo koliotis. Pas
kui Pako girdėjęs, kad Chi- 
cagos majoras siūlęs Grigai
čiui ten vietą. Žmogus spi
ria Žiurinską pasakyti, ko
kia vieta ir kada siūlė. Žiu
rinskas visai susimaišė ir 
nebežino ka pasakyti, tiktai 
koliojasi. Pirmininkas ma
tydamas, kad kalbėtojas pri
spirtas prie sienos nebežino 
ką sakyti, 
kimą.

i

t

Nedėlioj bus didelės 
prakalbos.

So. Bostono lietuvių so
cialistai rengia dideles pra
kalbas ateinanti nedėldieni 
Lietuvių salėje. Prakalbų 
tikslas yra paremti Lietu
vos darbininkus jų kovoje 
už laisvę. Kalbės "Kelei
vio’’ redaktorius, S. Mi- 
chelsonas, dabar tik sugrį
žęs iš Lietuvių Socialistų 
Suvažiavimo. Kiekvienas 
darbininkas ir darbininkė, 
kuriam rupi laisva ir de
mokratinė Lietuvos res
publika. būtinai turi Į šita ? 
prakalbas atsilankyti, nes 
bus svarbių pranešimų iš 
Lietuvos.

Prakalbos prasidės 2-rą 
vai. diena, viršutinėje sa
lėje. įžanga visiems dykai. 

Visu$ kviečia Rengėjai.

uždarė susirin-
S. K. šėrikas.

Neužmirškit.
Neužmirškit, kad šios 

subatos vakare Dudley 
Opera House teatre, 113 
Dudley st., bus didžiausis 
lietuvių teatras — „Mari
ja Magdalietė,’’ tragedija 
iš Kristaus laikų. Pama
tysite ir Judošių, kuris 
Kristų pardavė, ir daug vi

sokių šventų ir senovės Ro
mos kariumenę, ir daugybę 
kitokių dalykų.

Įsakyta atsiust jį Bostonan.
Komunistų Partijos Pil

domojo Komiteto narys 
John J. Baliam, kuris šiuo 
laiku randasi New Orleans 
mieste, kaltinamas už pro
pagandą, turi būt grąžina
mas Bostonan ir pastatytas 
prieš teismą. Policijos ins-

Bostoniečių žiniai.
Nuteriotos Lietuvos Drau

gijų Komitetas atsišaukia Į 
visus Bostono lietuvius, mo
kančius gerai rašyti, susi- pektorius išvažiavo jį parsi- 
rinkti 17 d. grudžio 8 vai. va-i vežti, 
kare lietuvių svetainėn ir ~
pagelbėti mums užbaigti 
darbą. Yra nutarta surink- ĄDtfekOPUS
V k***!'** ^^’^^’.^’^larba mokintis Į aptiekerius. 
dabar da parašyti apie 5,000. Atsišaukite tuojaus. ’

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptiekorius.

226 Broadway, 
South Roston. Mass.

laiškų, todėl mes ir šaukia
me jus pagalbon šitam dar
bui atlikti. i

K. Gaidys. N LDK. rast '

KUR YRA PRAGARAŠ? r
Žinodami, kad vietos ir } 

apie’inkės lietuviai nuo se- } 
nai laukia paveikslų apie { 
pragarą, kurie buvo pažade- ‘ 
ti parodyti, todėl šiuomi pra- Į} 
nešame, kad paveikslus apie' { 
pragarą kun. M. X. Mockus { 
rodys ir aiškins a teinančio j »

i 
« į 
i 
i 
♦
I 
♦

i 
i 
i 
i 
i 
• 
i 
t 
i 
i 
į 
I 
i 
i 
t 
t 
i 
t 
i 
i 
e 
i 
t 
• 
i 
t 
i 
e 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
« 
i 
t 
• 
i 
i 
i 
i 
i 
e 
l 
e 
♦ 
e 
t 
i 
e 
« i 
i » 
♦

pėtnyčioj. 19 gruodžio, Lie
tuvių Salėje. Pradžia nuo 
7:30 vakare. Visi, kurie no
rite žinoti kur yra pragaras 
ir kaip jis išrodo, atsilanky
kite. Padengimui lėšų bus į 
maža Įžanga. Komitetas, j

DIDŽIAUSIS IR PUIKIAUSIS 
KALĖDINIS BALIUS.

Lietuvių Balso Dr-stė parengi 
yuikų balių Kalėdų dienoj, 25 
gruodžio, 1919 m. Lietuvių Sa- 
ėjc. Kampas E ir Silver sta, So. 
bostone. Prasidės nuo 4 po pie 
.ų ir trauksis iki 12 nakties.

Šitas balius bus vienas iš pui
kiausių baliuj kokie yra buvę So 
bostone, nes yra užkviesti sve- 
•iai iš Vv'orcesterio, Lawrence’o. 
_ynno ir Montellos. Bus garel
ių valgių ir gėrimų, todėl kvie

čiame plačią visuomenę atsilan
kyti, kurie tik išgalit ir mylit 
inksmai praleisti laiką, o čia 
:as viskas bus.

Labiausiai šokikams bus sma
ili šokti, nes grajins puikiausia 
r didžiausia orchestra, 
širdingai kviečia L. Bal. Dr-siė.

Rašykitės į Lietuvių Balso 
Draugystę.

Pranešame visuomenei, kad 
Lietuvių Balso Draugystė yra 
/iena iš geriausių ir laisviau- 
ių draugijų So. Bostone. Pašai 
K)s ligoje moka $7.00 Į savaitę. 
M>mirtinės — 150 dolerių.

Susirinkimai atsibuna kas 
)irma ketverga kiekvieno mėne
sio. Lietuvių Salėje, South Bos- 
one.

BRIGHTON, MASS. 
METINIS MITINGAS.•

Šv. Jurgio Draugystės 
.TSIBUS 26 GRVOD21O-DEC. 1919 

4‘ėtnvčioj nuo 7:30 vakare 
LIETUVIŲ MAŽOJOJ SALĖJ

ant Lihcoln St„ Brighton. Mass. 
Antras Mitingas įvyks

23 GRUODŽIO. Nedėlios dieną nuo 
: po pietą.

Mieli draugai Šv. Jurgio Draugys
tės:— Malonėkite visi atsilankyti ir 
=avo užtęstas mokestis apsimokėti. 
Vedlėlios dieną, tai yra 2a Gruodžio- 
’>ecember bus renkama nauja valdy
ba. Už nepribuvimą ant šią minėtu 
nitingą busite nubausti.

Per tuos mitingus bus priimami 
įauji nariai už pusę įstojimo. Kam 
•uvo S1.00. tai bus 50 centu. Draugai, 
nepraleiskite progos prisirašyti. (52) 

Kviečia KOMITETAS!

LINKSMUS ŠOKIAI
Rengia Vaiku Dr-lė "Spindulėlė” 

KALĖDŲ VAKARE
25 GRUODŽIO-DECEMBER, 1919 

LIETUVIŲ SALĖJE
21 Lincoln St„ Brighton. Mass. 
Pradžia kaip 6 vakare ir trauksis 
iki vėlai nakties.
šitie šokiai bus linksmus ir su dau-| 

relių Įvairiu pan.arginimą, kaip ve 
neškęrė ir kitokie šposai. Gera or- 
<estra griešž kaip amerikoniškus 
aip ir lietuviškus šokius. Taigi ne- 
>amirškite visi atsilankyti: sykiu pa- 
ilinksminsit ir paremsit vaikų mo- 
:yklą.
žanga vyrams 50c.. moterims 10c. 

Kviečia KOMITETAS

DIDŽIAUSIS TEATRAS.
5 veiksmą drama 

"Gyvenimo Verpete.” 
Perstatys Cambridge’aus T ea t ra

ško Ratelio aktoriai, UTARNIKE, 
30 GRUODŽIO-DECEMBER, 1919 

Pradžia 7 vaL vakare.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

v a m. E ir Silver sis, So. Bostone.
Kviečiame lietuvius atsilankyti 

:es bus vienas iš gražiausią teatrą, 
<uriame dalyvaus ir gera niuzika-be- 
nas

Forničiai parsiduoda;
Beveik nauji keturių 

kambarių rakandai parsi
duoda nupiginta kaina, nes 
savininkas turi išvažiuoti 
Į kitą miestą. Kreipkitės 
pas A. Žilinskienę, 116 Bo- 
wen st, So.Boston. (52)

Geras hučeris pajieško 
darbo. Kreipkitės pas Joe 
J. Saulis, 7 Pacific st., So. 
Boston, Mass.
REIKALINGA JAUNA MERGAI

TĖ mokintis dirbti dideliame ofise 
Bostone. Kuri mokėtą vartoti 

'tytewritcr” butą naudingesnė. Ra- 
yk kiek turi metą, ar dabar dirbate 

kur. ir už kokią algą norėtum pradė- 
i dirbti. Adresuok: South Boston 

Post Office. Bo\ 12.

LIETUVIŠKA RARZDASKUTYKI.A 
pirmos klesos. Apkerpu ir apskutu 
geriausiai, pagal jusą norą. Kviečiu 
ietuvius atsilankvti.

V. TINUNSKAS
873 Camhridgc SL.

E.. (ambridge, Masn,

Marija Magdalietė
Penkių aktų Tragedija iš Kristaus laikų. Tai gražiausia teatras lietuvių kalboj

/

Tą įspūdingą veikalą scenoje at
vaizdins gabiausi L. S. S. 60 kuopos 
aktoriai, ATEInANCTOJ SUBATOJ,

20 Gruodžio
DECEMBER, 191

Specialiai prirengtomis tam vei
kalui scenerijoms ir gana gražioje 
teatro salėje

Dudley Opera House
113 Dudley St.

BOSTON, MASS.
Prasidės nuo 8 vakare.

Tel. tiaymarkct 4154 
Gyvenimo TeL: Cambridg* 00M.

į dl al nramricz,
< 
t

«
i
i
| VALANDOS:

ii ■■
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.

Marija Magdalietė atvaizdina vi
są senovės žydų fanatizmą ir pradžią 
naujosios krikščionybės. Tą veikalą 
būtinai turėtų pamatyt tikintieji, nes 
visa pradžia krikščionybės tame apsireškiai Išsilavinusiam žmogui naudinga pa
matyt dėlto, kad palyginus tų laikų žmonių darbus su šių dienų atsitikimais.

Todėl kiekvienas pasistengkite ateinančią subatą atsilankyt ant to grynai isto
riško perstatymo. * Visus širdingai kviečia RENGĖJAI.
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GELBEK SAVO GIMINES 
NUO BADO!!

Nesėdėk ir nemislyk kas turi būti padaryta. 
Nes mislijimas nieko negelbės; tas laikas, 

kuri tu praleisi svarstymams priartins jiems 
mirtį!

Vienintelis dėl jų išganimas, tai pašalpa!
Tad neatidėliok, bet siųsk tuojaus pagalbą.

?er CENTRALI BENDRĄ LIETUVIŲ BAIDU
Centras: 32-34 CROSS ST, 
BOSTON. MASS.

Skvrius: 366 BROADVVAY 
SO. BOSTON, MASS.

*

E3E
KALĖDINIS “KARDO 

NUMERIS JAU SPAUDOJE
šis numeris bus labai Įvairus ir įdomus. Tarp kita 

ko, jame tilps šie straipsniai: .1) Svieto pabaiga, 
2) Tikėjimų atsiradimas, 3) šis-tas apie Jėzų, 4) 
Kunigo gaspadinė (kuri užmušė vienuolę, savo 
konkurentę), 5) Maksim Gorkis ir tt.

Be to tilps apie 18 Įvairių paveikslų.
Norintieji gaut tą numeri, prisiųskite 10 centų 

(priimame ir pašto ženklais) šiuo adresu:
KARDAS

1443 No. Paulina st., CHICAGO, ILL.
-•fr-— C 4 — 4^ -p——

g- " ~ 1 ■■ 1 1 ■■ ■ ■■ — ■ ■ " :
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TELEFONAS '

Dr. J. C. Landžitis-Seymour i
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS ! 

Valandos:.. '
9—10 ryte. { Į
1—3 dieną. I

6—9 vakare. <»<♦ BROADVAY • 
SO. BOSTON, M ASS. J

f
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►

Severo* gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Gauk te kopija Severo* lictnvilko kalen
doriaus tM> metamu varo apniokoję, arba 
landyk ir pareikalauk tiesiog nuo mus. 
Gaunama^ dovanai!

Kosulys
yra tai įkyrius symptomas, kurs 
narstai priduoda daug skausmo, 
kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo ne
galima taip lengvai nusikratyti kaip 
kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kaip 
kiti daro: Imk

Severa’s 
Balsam for Lungs

(Severos Balsamą Plaučiams) gy
dymui nuo kosulio, peršalimo, už
kimimo. apsunkinto kvėpavimo, 
gerklės skaudėjimo ir spazmodiško 
smaugulio. Pamėgink šiandien. 
Gaunamas jūsų aptiekoje. Tinka 
vaikams lyginai, kaid ir suaugu
siems. Kainos: 25 et. ir I et tak
sų, arba 50 et ir 2 et taksų.

W F. SEVERĄ CO.

CEOAR RAPIDS. IOWA

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

SI CANAL ST, BOSTON. 
Rootn 215 ir 215.

ji Tel.: Richmond 2957-M. j j

| Dr. David W. Rosen H 
j I Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir IĮ 
;: Rusiškai. j Į
B GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- H 

PTAS LIGAS. U
VALANDOS: I

Nuo 8 iki 10 ryto. ))
Nuo 2 iki 3 dieną. ;'
Nuo 7 iki 8 vakare.

HANOVER S T. H
BOSTON. MASS. P

Didžiausia Lietuviška

APTIEKA

• t t
♦Į
t 
t 
t 
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Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR • 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir <>dos Ligas, i 
VALANDOS: Nuo :> iš ryto 

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

69 CHAMBER ST.. BOSTON. j 
Telephone: Haymarket 3390

Naujiena Visiems.
Pirmą siuntinį vaistų U Euro

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

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

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

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

Taipgi užlaikom šimtus kito
kią vaistą, vaistų nuo paslap
tingą ligų ir Lt.

Klausdami ko nors atsiųskit* 
trasos ženklelį atsakymui.

Adresuokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,

So. Boston, Mass.
■ ■■■■■ '■ ■■■i

Tel. So. Boston 506-W •
DAKTARAS ;

A.L. KAPOČIUS:
LIETUVYS DENTISTAS. »

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną., t
Nuo 1 iki 9 vak. | 
iki 1 v. »o Ploto- • 

l 
t 
l 
♦ « 
« i 
i 
t

J

NEDtUOMI8
J Seredomis’ iki 12 dieną.
♦ Ofisas "Keleivio name
| 251 Broaduav, tarpe C ir D Sta.
> SO. BOSTON, MASS.

■ *

j PINIGUS Į
| LIETUVĄ IR

į LENKIJĄ

NUSIUNCIAME
PIGIAUSIAI, 

SAUGIAUSIAI, 
GREIČIAUSIAI

i DAKTARAS

A. F. Christian , 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte. Į 

Nuo 2 iki 5 po pietą, nuo 7 iki i 
9 vakare.
(Šventadieniais ir nedėliomis 

tos pačios valandos).
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir 
reikalauja ligonbučio gydymo ir ! 
priežiūros, užtikrinam, kad gaus 'i 
geriausią priežiūrą, gerą valgi S 
ir kambarį, ir gerus patyrusius > 
daktarus visą laiką. Mano pri- j 
vatiška Hospitalė yra aprūpinta 
su Medikališkais ir Chirurgiš- i 
kais skyriais, geriausia Labora
torija dėl mikroskopiškų ir che 
mikališku analizaciją Kraujo, 

šlapumų ir Pilvo ligą.
{steigta 23 metai! j

401 Mirlbmigii Street
(Netoli Massachusetts Are.)

BOSTON, MASS. |

*

DAKTARAS

S. M. Pearl
Valandos: nuo 9 iki 10 ryte, 

nuo 2—3 diena, 6—8 vak.
67 Chamber Street 
BOSTON, MASS. 

Gydo abelnas ir veneri&kas ligas

į
| People’s Exchange
| INCORPORATED
ž BANKIERIAI

78 SALĖM STREET 
BOSTON, MASS.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Boston 27 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

” 1 ” 5
” 6:30 ”9 

Nedaliomis nuo 1 iki 3

Reikalauk 
’HILL’S”
PENKI MILIŪNAI 
ŽMONIŲ VARTOJA JAS 
PASTARAISIAIS METAIS

Į

ii

e

Pavyzdingos šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių formo

je — saugios, tikros — 
prašalina šaltį j 24 va

landas — gripų i 3 
dienas. Geras bak- 
vsukas turi raudo

ną viršų su Mr. Hill’s peveikslu.
Visuose Aptiekose.

Tel. S*. Borton 1771

Dr. J. Jonikaitis
Chirurgas ir Gydytojas 

.tisas: 495 E. BR6aDWAY,
So. Boston, .Mass

_______ _______ 2 _ . _ . „ > 
nuo 7 iki 9-toF vakare.

J įmurtu
| Ofisas: 495
{ Valndos: nuo 9 iki 11-tos iš ryto
I

t

Lietuviškas išradėjas”
Šituo vardu knygutė pa

rodys Jums kiek žmonės 
pelno padarė ir kiek dar 
gali padaryti per išradi
mus.

Tą brangią knygutę 
siunčiame kiekvienam ant 
pareikalavimo

DYKAI
Kaipo žinovai (expertai) 

patentų bandome išradi
mus DYKAI. Rašykite rei
kalaudami musų knygu
tės:
AM. E. PATENT OFFICE 

Ine.
718 MATHER BLDG (Ks) 

WASHINGTON, D. C. j

PININGOS
LIETOYON!

*
Jūsų (riminės ir draugai rei

kalauja pagalbos. Jums nerei
kia išbandyti. MUSŲ 40METŲ 
PRAKT1KA, užtikrina Jums, 
kad Jūsų pinigai pasiųsti per 
mus pasieks siuntėjus, greitai 
ir be jokių kliūčių.

Pinigų siuntimo musų spe- 
ciališkumas.

N. H. Benstein C®.
Bankieriai

101-105 Šilti $t., 
BOSTON, MASS.


