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| kelias dienas suareštavo 
arti S,000 ypatų.

DAUGIAUSIA SUIMTA 
LIETUVIŲ.

Apie 3,000 nepilietių bus de 
portuotą; piliečiai bus trau 

kiemi teisman.
Pereitos pėtnyčios vakarą 

po visą Ameriką prasidėjo 
ablava ant komunistų ir nuo 
to laiko suimta jau apie i 
5,000 žmonių. Daugiausia 
areštų buvo Ne\v Yorke ir 
Chicagoj. Valdžios agentai 
ir dabar da tenai darbuoja
si, nes keli šimtai komunis
tų, kuriuos buvo Įsakyta 
areštuoti, pasislėpė.

Apie 3,000 suimtųjų val
džia laikys deportavimui. 
Ant EIlis Salos šalia New 
Yorko jau ir vietos nebeuž
tenka. .Daug kalinių atga
benta ant Briedžio Salos 
(Deer Island) šalia Bostono.

Generalis prokuroras Pal- 
mer kreipėsi i kongresą su 
prašymu, kad šis kuogrei- 
čiausia priimtu keli mėne
siai atgal paduotą Įstatymo 
sumanymą, kuris nurodo 
valdžiai, kaip elgtis su pilie
čiais- komunistais. Iki šiol 
federaliuose Įstatymuose 
panašių taisyklių da nebu
vo. Kaip tik Įstatymas pe
reis. visi piliečiai komunis
tai bus traukiami teisman, 
kaipo griovikai šios šalies 
valdžios. Pėtnyčios ir suba- 
tos kratose tokių komunis
tų, kurie turi pilietiškas po- 
pieras, buvo paimta keli 
šimtai.

Išrodo, kad ši kartą abla
va buvo atkreipta daugiau
sia prieš lietuvius komunis
tus.
Suėmė 160 lietuvių komu

nistų prakalbose.
Nashua miestelyje, New 

Hampshire valstijoj, lietu
viai komunistai buvo paren
gę prakalbas ir išgarsinę, 
kad kalbės A. Karalius iš 
Chicagos. Kaip tik žmonės 
susirinko, atėjo policija ir 
suėmė visą susirinkimą — 
išviso 160 žmonių. Išklausi- 
nėjus, nekaltus žmones pa
leido, o 35 išvežė ant Deer 
Island. Bet ir tų tarpan pa
teko keliatas visai nieko 
bendra su komunistais ne
turinčių žmonių.

Pasilikusios moteris su 
mažais kūdikiais verkia ir 
keikia komunistus, kurie 
Įtraukė dabar jas Į toki bai
sų vargą.

Buvo ir juokingų atsitiki
mų. Kuomet {Milicija nuėjo 
Į komunistų organizatoriaus 
Samulėno namus, jisai gu
lėjo jau lovoje. Pajutęs, ka i 
atėjo policija, jisai movė per 
langą vienmarškinis ir din
go. Policija išjieškojo visą 
namą ir jau buvo nusiminu
si, kad komunistas jai be
veik iš rankų išspruko, kaip 
iš netolimo namo pasigirdo 
išsigandusio žmogaus šauk
smas. Išbėgęs naktiniuose 
drabužiuose vyras pradėjo 
šauktis policijos pagalbos, 
sakydamas, kad Į jo kamba
rį Įbėgęs kažin koks žmogus 
ir, išokęs lovon, šalia jo-

'gulęs. Policija tuojaus nu
ėjo tenai ir ištraukė iš lovos 

i komunistų organizatorių 
j Samulėną. Jį parvedė na- 
;mo. liepė apisrėdyti ir tuo- 
Imet areštavo.

Haverhillyje areštuota 20 
lietuvių.

Haverhillio miestelyje, 
Mass. valstijoj, suimta 20 
komunistų ir visi lietuviai. 
Tarpe jų yra paimti: Baltu- 
lioniutė, P. Žiiauskas. Eidu- 
konis, I. Paulukonis, J. Šilei
ka. P. Dedukonis, A. Matu- 
levičia, l’r. Kuzmickas, J. 
Valatka ir J. Jurkūnas.

Iš kambario, kur komu
nistai laikydavo susirinki
mus. išvežta visi daiktai. 
Netik paveikslai, bet ir sie
niniai kalendoriai buvo nu
imti ir išgabenti. Paimta 
taipgi komunistų ir LMPS. 
kuopos čarteriai.

Valdžia, matyt, žino, kad 
LMPS. užgyrė komunistų 
taktiką ir kad progresysčių 
organas • „Moterų Balsas” 
vedamas anarchistų dvasioj, 
nes kurios tik skaito tą laik
raštį, tas irgi areštuoja.

Kdiasdcšimts areštuota 
Montelloje.

Montelloje buvo paimta 
keliasdešimts lietuvių, bet 
daugelį paleido, kuomet pa
sirodė, kad jie prie komu
nistu nepriguli. Sulaikyta 
yra šie: M. Briedis; Marė 
Valinčauskienė (Vallen), P. 
Beržinis, J. Povilius (ne ko
munistas), D. Tribuliauskas 
(ne komunistas), S. Klei- 
nauskas, AI. Navickas, B. 
Čerauskas, G. Pakaušis, P. 
Kmaras (didelis keikūnas), 
S. Balčiūnas, A. Rinkis ir S. 
Šmitas.

Norwoode suėmė žiurinską
ir kitus.

Norvoode pėtnyčios nak
tį paėmė komunistų agita
torių K. Žiurinską, Mačėną, 
Kručą ir da 12 komunistų. 
Kai kuriuos paėmė tiesiog 
iš lovų. Pas kiekvieną darė 
kratas ir išvežė visas kny
gas, laikraščius ir kitokius 
raštus.

Žiurinskas buvo jau kelis 
kartus policijai prisiekęs, 
kad jis nesąs joks komunis
tas, bet tas nieko negelbėjo. 
Moteris palikusi su mažais 
kūdikiais dabar nebežino nei 
ką pradėti.

Jukelis ir A. Karalius taipgi 
areštuoti.

Komunistų Karalius, kurį 
iie buvo parsitraukę dabar 
į Bostono apielinkę socialis
tus šmeižti, buvo paimtas 
Gardnervje. Jo suėmimas 
buvo gana charekteringas. 
Sakydama? tenai komunis
tams prakalbą jisai pradėjo 
plūsti visus lietuviu veikė
jus. Išniekinęs „Keleivį,” 
"Naujienas” ir visus socia
listus. jisai pradėjo šaukti, 
kad darbininkai turi nuver
sti visas valdžias ir taip-pat 
žinoma, Lietuvos valdžią

lietuviai buvo laukiniai žmo- lė ir žydų komunistų parti-l 
nės; lenkai juos apšvietė, iš- jos sekretorius Meyer Loo-: 
mokino skaityti, parodė pa- nin.

i šaulį, ir dabar prieš tuos len-i Buffaloje 73 areštuoti lai-1 
Įkus Lietuvos buržuazinė■ komi be kaucijos, o kiti dari 
j valdžia nori kariauti — „ša- tardoma 
lin tokią valdžią!” sušuko ji
sai baigdamas savo kalbą.

i Laike pertraukos priėjo 
lietuvis policmanas, kuris vi
są laiką jo prakalbos klausė
si, ir sako: „Kad tu» kriti
kuotum kapitalistus, aš tau 
gal nieko nesakyčiau, bet surašą ir adresus, 
kada tu niekini savo žmo
nes ir agituoji prieš Lietu-

4. ih'u, as require<l L>y the Act oi
October 1917. I n. — _ !•
Judeničiaus kariumene StrClklCricli pdCITlC SUDUOS

kėblam padėjime.
Rygon anądien atvyko ge-

Chicagoje suimta apie 300 
žmonių. ____ _______ ___

Baltimorėje areštuota 24 nerolas Judenič, francuzų 
žmonės ir paimta keli tonai.armijos atstovas generolas 
literatūros. Reto da vai-' Etievant ir estų premjeras 
džios agentai čia rado latvių Į Piip pasitarti su Latvijos 
komunistų partijos narių! valdžia, kas daryti su buvu

sia Judeničo kariumene. Są- 
Bcstone ir jo apielinkėje jungininkai nori prikalbinti 

suimta apie 600. Suimtųjų Latviją, kad ji suteiktų Ju- 
priešakyje stovi A. Kara- deničo kareiviams prieglau- 
liaus vardas. Valdžia ji lai- dą. Iki šiol Latvija nenorė- 
ko lietuvių komunistų orga- jo prie to pristoti, 
nizatorium.

’ ... - -

so 20 žmonių, visi lietuviai.

ii____ ___ —-----------_ f- -----------

va. 'tai jau tave reikia vesti 
Į džėlą.” Ir nusivedė. JĮ pas
tatė po $2,000 kaucijos. Teis
mas busiąs 9 sausio. Suėmė 
ir daugiau komunistų Gar- 
aneryje. _ _
Taip mums apie tai pasako- Komunistų kambariuose čia padarytos dabar su bolševi- 

jo atvažiavę iš Gardnerio du buvo padaryta krata, paim- i kais sutarties, Estonija turi 
lietuviai.'kurie tose prakai- tas čarteris ir mokesčių Judeničo kareivius nugink- 
bose buvo. knyga.

"Christian Sciense Moni- Philadelphijoj suimta 125, 
tori’ rašo, kad Llizabethe, N. iš kurių 100 esą aiškių ko- 
•J., tapo suimtas komunistų munistų. 
agitatorius Jukelis. Kartu Trentone ir Camdene, 
su juo esą areštuoti Plungis, New Jersey valstijoj, suim- 
žilinskis ir keiiatas kitų.

Suimta 25 laikraščių 
redakcijos.

Generolo Judeničo kariu- 
?>Iontelloje sulaikyta išvi- menės padėjimas kas diena 

darosi vis aršesnis. Sulyg

ta 116 žmonių, tų tarpe esąs 
areštuotas ir labai žymus 
komunistų lyderis.

New Hampshire valstijoj 
Darydama šitą užpuoli-suimta suviršum 200.

mą, valdžia stengėsi pasiekti Rockforde, III., areštuota 
kiekvieną komunistų 
pagandos šaltini. Vien

pro- 185 žmonės.
tik Mihvaukee ir Clevelande 

komunistų partija turėjo 25 suimta apie 100._ St. Louise 
laikraščius, kurie buvo lei- 16, Pittsburge 15, Louisvillėj 
džiami daugiausia svetimo- 2G) Grand Rapids 25. New 
mis kalbomis ir traukė sve-;Aorke 750. 
timtaučius komunistų par- ■ 
tijon. -J 
kų partija, prieš kurią šitas 
užpuolimas taipgi buvo tai
komas, varė savo propagan
dą daugiausia lapeliais, ku-’ 
rių paimta 33 miestuose ke- 
i tonai. Be laikraščių, ko-'ma’

luoti. Nuginkluota šita ka- 
riumenė turės pakrikti ir 
daug „gerų oficierių” neteks 
džiabo. Neturėdamos iš ko 
gyventi, gaujos šitų juoda
šimčių turės plėšti žmones, 
kaip tai darė Lietuvoje są
jungininkų globojami vokie
čiai „kolčakininkai.” Bus ne
išvengiamas susirėmimas su 
estais. Judeničininkai ir da
bar jau skundžiasi, kad es
tai sulaiką nuo jų maistą.

Tai ve, ką daro svetimų 
imperialistų intrigos Pabal- 
tijoj!

Latviai šaukia lietuvius
konferencijon.

Iš Helsingforso praneša- 
____ ____________ _ \ jog Latvijos valdžia 

munistų partija užlaikyda-: Pąkvietusi Lietuvą, Lenkiją, 
vo da armiją agitatorių tar- Finliandiją ir Estoniją pri- 
oe svetimtaučių. Keli de-!s^s9.savo delegatus konfe- 
>ėtkai tu agitatorių taiogi rencijon, kuri turės atsida- 
oakliuvo i valdžios rankas.!rtti Helsmgforse 4 sausio, 
Apie laikraščius visų žinių kad apkalbėjus, kaip pagel- 
Washingtone da negauta,' bėti Estonijai, kurią dabar 
bet sako, kad reikia tikėtis, i pradėjo spausti bolševikai, 
jog visų 25 komunistų orga- į 
nu redakcijos buvo arba bus;
areštuotos.

Aiškių komunistų areš
tuota sulvg miestų esą taip: i ris Milner išleido

New Yorke paimta 201 i pranešimą, ’"'J
• _________f _ x _ t t t ! i t _

EGIPTAS KOVOS Už 
NEPRIKLAUSOMYBĘ.
Anglijos kolonijų ministe- 

........ » anądien 
, kad komisija, 

komunistas, daugybę litera-i kurios jis esąs pirmininku, 
turos, organizacijos rekor- ,norinti sutaikyti egiptėnų 
lų ir knygų. troškimus su Anglijos rei-

Newarke 300 aiškių koriniais, ir paskatino agiptė- 
nunistų ir jų viršininkų, tųjnus pasakyti atvirai savo 
:arpe ir valstijos organiza-jnorus- Egipto nacionalistų 
torius. Atrasta dar kelios' 1)aiTija ant to atsakė, kad 
bombos ir kitokiu ginklu. (Egiptas yra pasiryžęs kovo,- 

Detroite suimta' daugiau! t* už pilną nepriklausomybę 
kaip 600 žmonių. 207 iš fu! nuo Anglijos. 
išegztminuota ir nei vieno; Egipto troškimai yra ži-

DENIKINO ARMIJA GA
LI TIK RUMUNIJOJ 

IŠSIGELBĖTI.
Ženevoje gautos žinios sa

ko. kad buvusi generolo De- 
nikino liuosnoriu armija li
kos visiškai atskirta ir vie
natinė viltis jai išsigelbėti, 
tai bėgti Rumunijon.

- Iš Maskvos

GENEROLAS ČELNO- 
KOV UŽMUŠTAS.

Londonas.
bevieliu telegrafu praneša
ma, kad pietų Rusijoj bolše-

jvikai sumušė generolų Mo- 
;montovo ir Čelnokovo spė
kas. paimdami 15 kanuolių, 
1,000 arklių ir 300 belaisvių, 
žinia priduria, kad 1,000 ka
zokų buvo užmušta, tų tarpe 
ir pats generolas Čelnokov.

DIDžIAUSLA SALĖ 
PASAULYJE.

Laikraščiai praneša, kad 
Paryžiuje nutarta pastatyti 
žemdirbystės ir arklių paro
dai rūmą, kuris užimsiąs 18 
ir pusę akrų žemės ir busiąs 
didžiausis Viobėsis visam 
pasaulyje. Jo pastatymas 
reikalaus 4 metų laiko.

kasyklas j savo rankas.
POLITINIS SUJUDIMAS ! 
URAGUAY RESPUBLI

KOJ.
Uraguay respublikoj, pie

tų Amerikoj, pasidarė daug 
triukšmo. Prezidentas Brum 
liepė areštuoti ir uždam’ti, 
kaiėjiman tautininkų vadą 
Candreoli, kaltindamas ji 
paskelbimu valdžios doku
mentų apie rinkimus, kas 
esą priešinga Įstatymams. 
Šitais dokumentais Cand
reoli norėjo parodyti visuo
menei, kad „Colorados” par
tija, kurios prezidentas yra 
vadu, rinkimų metu darė 
suktybių prieš tautininkų 
partiją.

Candreoli suėmimas buvo 
augščiausis laipsnis nesuti
kimų tarpe prezidento ir 
oarliamento, todėl politinis 
ūpas visoj respublikoj pasi- 
iarė labai Įtemptas.

Nors parliamente „colora- 
dininkų” yra didžiuma, te
čiaus didele didžiuma balsų 
9arliamentas priėmė rezo
liuciją, kuri Įsako teisėjui 
atstovą Candreoli tuojaus 
oaliuosuoti. Be to da par- 
liamentas išnešė prezidentui 
papeikimą, užreikšdamas,- 
kad areštuodamas parlia- 
mento atstovą jisai sulaužė 
konstituciją, kuri sako, kad 
atstovas negali būt areštuo
tas. Tuo tarpu prezidentas 
liepė kariumenei būti pasi
rengus prieš galimas de
monstracijas.

Anglijoj, Derbyshire apy
gardoj, yra nuo senų laikų 
užsilikęs Įstatymas, kuris sa
ko, kad jei vienas kasyklos 
savininkas negali savo ka
syklos operuoti, tai kitas ga
li ją paimti. Procedūra la
bai lengva. Reikia tiktai pri
lipyti ant lentos pranešimą 
netoli tokios kasyklos ir už- 

I registruoti tą pranešimą se- 
'nam sueigos bute Wirks- 
!\vorth’e. Jeigu Į tris sąvai- 
Ites po to senas ssvin inkas 
I kasyklos neatidaro, ją pa
ima naujas reikalautojas.'

Dabar toj apielinkėj sus
treikavo angliakasiai ir, ži
noma. kasyklos turėjo užsi
daryti. Taigi streiko vadai, 
pasiremdami tuo Įstatymu, 
išlipino apskelbimus, kad 
kasyklos pereina Į darbinin
kų rankas, ir užregistravo 
tuos apskelbimus sueigos 
bute. Savininkai nesutiko 
streikierių reikalavimą iš
pildyti ir po trijų sąvaičių 
kasyklos perėjo i pačių dar
bininkų rankas. Dabar jie 
naudos jas kooperacijos pa
matais.

I

ATVAŽIAVO TURKIJOS 
GRAIKŲ MISIJA.

Nori atiduoti Graikijai Kon
stantinopoli ir visą Trakiją.

Šiomis dienomis atvyko 
New Yorkan Turkijos grai
kų misija, kurios tikslas yra 
Įteikti prezidentui Wilsonui 
peticiją su 360,000 Trakijos 
graikų parašais, reikalau- 
janjančiais, kad Konstanti
nopolis ir visa Trakija butų 
prijungta prie Graikijos, 
piktai tuo budu galima tei
singai išrišti Turkijos klau
simą, pasakė misijos galva 
Niko Kalčas. Bet jeigu są
jungininkai su tuo pasiūly
mu nesutiktų, jisai pridūrė, 
tai Konstantinopolis turi 
būt internacionalizuotas.

f

ĮSTEIGĖ ARMĖNAMS 
. APSIVEDIMO BIURĄ.

Amerikiečių organizacija 
Artimiems Rytams Šelpti Įs
teigę Brusos mieste, Mažoj 
Azijoj, apsi vedimo biu- 
•ą armėnams, kuris padeda 
oaliuosuotoms iš turkų here- 
mų armėnėms susijieškoti 
vyrų.

Daug vyrų atvažiuoja iš 
Armėnijos jieškoti sau mo
terų ir jeigu toks armėnas 
įtranda sau merginą, kuri 
sutinka už jo tekėti, biuras 
tuojaus juodu sužieduoja. 
Vesdamas tokią merginą, 
vyras visuomet supranta, 
kad ji jau perėjusi heremo 
gyvenimą ir turėjo tenai pil
dyti kokio nors turko pa
čios pareigas, bet jis taip-gi 
supranta, kad ji buvo tenai 
)aimta prieš savo norą ir 
todėl savo dvasioje tebėra 
ia "nekalta.” Biuro virši- 
linkai sako, kad jie daug to
kių merginų išleidžia už vy- 
*ų.

SKAITO KARĖS NUOS
TOLIUS.

Tam tikri teismai Francu- 
djoj pradėjo skaityti karės 
špustytose vietose žmonių 
nuostolius. Nukentėjusių 
nuo karės žmonių esą 
>00,000 ir suskaitymas pa
darytų jiems nuostolių už- 
’rnsiąs apie 7 metus laiko.

Sąjungininkų taryba pra
nešė Vokietijai, kad jos ka. 
riumenės demobilizacija ei
na perlėtai, ir liepė tuojausjPenki darbininkai likos už- 
sumažinti armiją iki 100,000 mušti.

I

FILIPINAI REIKALAUJA 
NEPRIGULMYBĖS.

Šiomis dienomis iš Mani 
los išplaukė jau Filipinų mi 
sija reikalauti iš Suvienytų 
Valstijų valdžios - neprigul- 
mybės. Kaip pirmutinėn Fi
lipinų atstovvbėn, sugrjžu- 
sion iš Amerikos pereitą va
sarą, taip ir šiton misijon 
ineina abiejų Filipinų atsto
vybės butų nariai. Be to da 
šitoj delegacijoj esą atsto
vaujami ir darbininkų rei
kalai.

Re atsišaukimo i kongre
są. misija ketina da Įteikti 
savo salų gyventojų reikala
vimus republikonų ir de
mokratų partijų suvažiavi 
mams ir reikalauti, kad F 
lipinu neprigulmybė buŲ 
Įrašyta i tų partijų pro 
mas.

Misija atvyksianti Wa- 
shingtonan vasario pabaigoj 
arba kovo pradžioje.

sako nacionalistų

Dunont panike 'dirbtuvėj’, 
Wilmingtone. De!., iiereitą 
nėtnyčia ištiko eksDliozij’a.

nepaleista. „Minios Name/’homi visam pasauliui ir jo- 
buvo kpmunistų būklė, kie tyrinėjimai'čia nereika- 

1____c-> •' i i ” cnLo noninrialictllkur 1 _ __ ______ r
padaryta krata. Suimta len- lingi, , -

laikraščio (Partijos laikraštis, ir pndu- 
redakci-|ria, kad Milnėr o kvietimą* 

jo vedėjas Wincenty Pavienių žmonių tartis su jo
komisija vra „bergždžias 
darbas."

joato-doiri kariauja prieš lenkus.

kų komunistų 
Glos Robotniczy” 

ia ir j 
Dmowski.

Hartforde suimta 12 ko
munistų ir paimta daugybė 
iteraturos.. Mikolas Žvin

galas, lietuviu komunistų or
ganizatorius, ufipgi papuolė. 
Dvylika žmonių areštuota 
Bridgeporte. 5 AVaterbury- 
;e ir 5 Ą^isonijoj.

San Franciscoi suimta 28.ranciscoj suimta 28, 
ų tarpe 11 vokiečių, 8 rusai, 
l norvegas, 1 italas ir 1 kv- 
nietis.

Kansas City'je suimta 40 
žmonių, daugiausia rusu ir

PALIKO KATALIKO VYS
KUPUI KŪDIKI.

Trencon, N. J. — Kalėdų 
dieną, kuomet bažnyčioj 
garsiai gaudė varpai, prie 
katalikų vyskupo Walsho 
durų smarkiai suskambėjo 
varpelis. Kuomet vyskupo 
gaspadinė išėjo laukan pa
žiūrėti, nrie vvskuno durų 
buvo padėtas ir paliktai tik 
ka gimęs kūdikis.

NUPUOLĖ NUO STOGO.
Portlande, Me., nupuolė 

nuo stogo trĮs malioriai. 
Vienas užsimušė ant vietos, 
antras sunkiai susižeidė, c 
trečias tik prisitrenkė.

STREIKO VADĄ NUTEI
SĖ KALĖJIMAN.

Kanadoj likos nuteistas 
dviem metam kalėjime R 
Russell, kuris pereitą pava
sari vedė Winnipego strei
ką.

Ant Naujų Metų bolševi
kai išsiuntinėjo -'pasauliui 
bevieliu telegrafų pareiški
mą, jog ateinančiais melai? 
ant viso žemė's kamuolio už
viešpatausią sovietai

J ' (
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D APŽVALGA B
LIETUVOS KLERIKALAI 

ŠAUKIA PARAMOS.
Lietuvos klerikalų (kirs

tinių demokratų) partijos 
valdyba — A. Stulginskis, 
kun. Vailokaitis ir kun. Vyš
niauskas — kreipėsi i savo 
vienminčius Amerikoje, pra
šydami paramos.

Savo atsišaukime, kuris 
tilpo 300-tam ''Draugo" nu
meryje, Lietuvos klerikalai 
sako:

”Jus, broliai, turėjote progos 
organizuoties tada, kada siau
čiant karui, mes buvome vokie
čių prislėgti ir išblaškyti. Jus 
sudarėte galingą Tautos Fon
dą reiškiai rodantį nepapras-, 
tą dvasios gyvybę ir stiprybę.

”Jus jau galingi. Mes gi tik 
dabar tegalime pradėti ištikru- 
jų organizuoties. Bet mums 
viena ranka reikia gintis nuo 
neprietelių, kita statyti. Mum* 
reikia pradžiai pagelbos.

"Vieni savo pajiegoms pa
likti. žinoma, dirbsime. Bet da
bar sulaukta pagelba ypatingai 
butu mums brangi ir minėtina. 
Tolinus, mes tikimės, patys su
organizavę savo visuomenę 
gauti tiek aukų, kad visiems 
darbams išteksime...

"Dabar vistik išdrįstame Jū
sų, Broliai, prašyti paramos, 
nes rr.es dar nesuskobome tiek 
suorganizuoti, kiek musų gy-; 
venimas reikalauja aukų."
Keliolika tūkstančių dole

rių, jie sako, butų jau didelė 
jiems parama. Ypatingai jie 
nori tos paramos iš Ameri
kos dabar, kuomet—

"rinkimai į Steigiamąjį Šei
mą jau už dviejų-trijų mėne
sių. Kiekviena partija stengia
si suvartoti visą, kad tik di
desni savo astovų skaitlių jį 
pravedus. Visiems tik aišku, 
kokios atvaizdos bus Steigia
masis Seimas, tokios išraiškos 
liksis kaip užsienio lygiai ir vi
daus Lietuvos politika. Kr.-De- 
mokratai irgi ruošiasi i darbą 
ir apsitikėdami Jūsų. Broliai 
Amerikiečiai, paspirtim, savo 
Jbrganizuota pajiega tikisi lai
mėsią."
Kaip matete. Lietuvos 

klerikalai nesnaudžia. Ne- 
nuoalsiai dirbdami ir eida
mi visi išvieno, jie jau pag
riebė savo kontrolėn dabar
tinę laikiną Lietuvos val
džią ir rūpinasi, kad taip- 
pat jų kontrolėje butų ir 
Steigiamas Seimas. Tuo tik
slu jie jau renka pinigus.

Ką-gi tuo tarpu veikia so
cialistai? 'Beveik nieko. Mes 
netik nieko neveikiame, bet 
iki šiol dar griovėme kas pir 
ma buvo padaryta. Ačiū ko
munistams, musų organiza
cija likos suardyta. Jų orga
nai ir dabar da nesiliauja 
pjudė pažangesnių darbi
ninku. Ta visuomenės dalis, 
kuri pirma ėjo su socialis
tais, dabar komunistų siun- 
dymais ir šmeižtais taip su- 
demoralizuota. kad veikti ji 
beveik jau nieko negali.

Sunaikinę darbininkų vie- lietuviai 
nybę ir sugriovę pirmeiviš
kas jų organizacijas, komu
nistai ir patįs prilipo liepto 
galo. Veikti jie nieko jau ne
begali ir pradeda slapstytis. 
Atžagareiviams susidarė la
bai patogios sąlygos. Ir pa
staruoju laiku jie jau drą
siai pradėjo kelti savo galvą 
augštyn.

Vienok tas da nereiškia,! 
kad mes jau turime nuleisti 
rankas, 
pasakė: 
gis, kuris 
bet tas, kuris parpuolęs vėl. 
atsistoja.” Mes taipgi bu
vom suklupę. Bet ir vėl at
sistojome. Po to, kaip komu-, 
nistai apskelbė LSS. "palai-! 
dota,” mes turėjom jau su-į 
\ažiavimą, kuris sutvarkė 
ne‘:k vidujinius organizaci-(

Vienas galvočius 
"Ne tas yra karžy- 

kovoje nepuola.

bilizuoja savo spėkas Lietu
voje. mes turime eiti savo 
draugams socialdemokra
tams į pagalbą.

Aukaukime Socialdemo
kratų Rėmimo Fondan!

ANGLAI UŽGRIEBSIĄ 
LIETUVOS UOSTĄ.

Škotijos lietuvių katalikų 
laikraštis "Išeivių Draugas" 
6 gruodžio numeryje rašo:

"Kas įjus su Klaipėda (Me
meliu) ? Sulig ‘taikos’ sutarties 
Klaipėda atiduota 'talkininkau
jančių valstijų nuožiūrai ir glo
bai’. tos valstijos pręs. kam tą 
portą atiduoti. Iš pradžių di
džiuma laikraščių Britanijoj 
aiškino, kad tą portą atgaus 
lietuviai, kuriems išpuola gau
ti sulig visų taip garsiai išskal
btų principų. Bet dabar jau 
abejojama. Jau net kiti laik
raščiai viešai spėja, kad lietu
viams to porto "talkininkai’ 
neužleis. Bet palaikys jį sau. 
lengvesniam Lietuvos ir Rusi
jos išnaudojimui. Porte ponais 
pasilks britai, kurie daba1' sku
biai ten kuriasi ir pradeda vi
sokius 'biznius.' Biznis už tei
sybę bus malonesnis...’’
Tai ve. prie ko eina "ma

žųjų tautų liuosuotojai!"

.JUODAŠIMČIU GLOBĖ
JAI.

Jei tikėti telegramoms, tai 
vokiečių juodašimčiai, kurie 
pastaruoju laiku daugiau 
buvo žinomi "kolčakininkų" 
ir "bermontininkų” vardu, 
dabar jau visi iš Lietuvos 
išsikraustė.

Bet pakol jie tenai buvo. 
Lietuvos gyventojai daug 
nuo jų kentėjo. Ir stebėjosi 
žmonės, kodėl niekas tų plė
šikų nesuvaldo. Lietuvos 
valdžia nuolatos prieš juos 
protestavo, nuolatos skundė
si ”teisingiemsiems” sajun-l 
gininkams. Sąjungininkai 
buvo kelis kartus viešai "pa
liepę" vokiečiams iš Lietu
vos išsikraustyt. bet vokie
čiai nesikraustė. Pagalios jie 
apsiskelbė "Kolčako armi
ja" ir juodašimčio Bermon- 
te-Avalavo vadovaujami 
pradėjo šeimininkauti po 
Lietuvą kaipo "rusų kariu- 
mnė." Vokietija paskelbė, 
kad ji nieko bendra su tais 
žmonėmis jau neturinti.

Tik tuomet "kolčakinin- 
kai” iš Lietuvos pasitraukė, 
kuomet lietuviai griebėsi 
ginklo.

Dabar pradeda aiškėti 
,kad visas šitas "kolčakinin- 
kų” skandalas Lietuvoje bu
vo sudarytas pačių sąjungi
ninku. Londono darbininkų 
organas ”Daily Herald” da
bar rašo, kad franeuzų mi
sijos Lietuvoj ir Latvijoj 
galva gen. Niessel buvo tik
rai su vokiečiais bermonti
ninkais susitaręs ir savb 
globon juos paėmęs. Jis no
rėjęs suorganizuoti iš jų 
frontą prieš bolševikus b 
net drįsęs reikalauti, kad 

-’-į tiems juodašim- 
čiams nesipriešintų.

Taip sako Londono laik
raštis. Ir Ižnios iš Lietuvos 
su tuo visai 

; "Darbininkų
N10 rašo: 

"Antantos
misija .iau
Bermonto-Golco

j jas-

O betgi nežiūrint to, tiems! 
žmonėms pavedama svar-' 
blausios Lietuvos įstaigos! 
kontroliuoti. Tas pats "Dar-' 
bininkų Gyvenimas" mums 
praneša, kad —

"Veik visose Lietuvos kariu- 
menės dalyse skiriami anglai 
instruktori?i-karininkai. Lakū
nai instruktoriai ir anglai 
kviesti. Ruošiama 
generalinio štabo 
akademiją, ją vesti 
11 anglų karininkų.’’
Gal neužilgo bus pavestas 

ir tų anglų prietelis Kolča-i 
kas su Judeniču! .Jiems tas 
ii geriau pritiktų, nes da
bai- jiedu pasiliko jau be j 

("džiabų."

už- 
atidaryti 
karininką' 
užkviesta

Ką sako Lietuvos atstovai
i i

Kaiės nuostoliai Lietuvoj 
siekią 14,000.000,000 

markių.
Karės nuostoliams apskai-

latoriams dirvą prirengus, čiaus kabinetą ir ministeri- 
riai >ą buvo sudaręs 

Dovydaitis, 
buvo labai 
Pramonėj 

netvarkingai, kaip ir \ isuo- buvo 
met jie eina be jokios tvar
kos. Na, o užėmę kokią vie
tą, jie tuojaus pastatydavo 
komisarus ir pradėdavo leis
ti Įsakymų. Leidžia, būdavo, 
tiesiog prikazus’ — ot. pri- 
kazas’ toks, ’prikazas’ toks 
ir viskas. Žmonės, kurie 
pirma klausėsi agitatorių 
gražių žodžių, dabar jau 
pradėjo tiems ’prikazams’ jį savo 
priešinties. Ypač į 
gyventojai priešinties bolše- joje.
vikams. kuomet šie pradėjo manyta pirkti Skandinavi- 
viska rekvizuoti 
Rusijon.

"Bolševikai 
siekę jau ir 
maj. Žadeiki 
iau susidariusios 
džios: viena — pabėgusių iš laikyti Danijoj, 
Vilniaus lietuvių valdžia, ki- Norvegijoj ir Vokietijoje jo 
ta — bolševikų valdžia. Ab' 
dvi gyveno vienam hotelyje alga ir 
ir kiekviena leido sava) Įsa
kymus. A’ienoj pusėj sienos 
buvo rašomi tokie patvarky- 
kai, kitoj — kitokie. Ot. ro
dės. užplūdo visą šalį lyg 
vanduo ir atsilaikyt jau ne
buvo vilties.”
Belaisviu padėjimas labai

blogas.

paskui jau ateidavo bui 
.ginkluotų bolševikų, kurie 
i pas juos vadinosi 'raudona 
jarmija. Ėjo, žinoma, labai

klerikalas
Ta ministerija 
nesutvarkyta.1 

ir kitose srityse tyli buvusi paskirta komisi- 
didžiausia betvarkė.'ja ir ji tuos nuostolius ap- 

Kaip tik tuo laiku atvažiavo skaitliavusi i 14,000,000,000 
iš Amerikos Dodis. Pirm te 
da jo butą Danijoj pas Lie
tuvos atstovą Savickį ir 
Berlyne pas Purickį. ir pas 
vieną, ir pas kitą jisai pa
daręs gerų įspūdžių ir atva
žiavęs Lietuvon su jų reko
mendacijomis pradėjo pra
šyti valdžios, kad paskirtų 

i prekybos agentu 
pradėjo Skandinavijoje ir Vokieti-

Lietuvoj tuomet buvo

(11 bilionųj markių.
Galimas esąs daiktas, kad 

šita skaitlinė truputį |x?rdė- 
ta, bet nedaug, nes vien tik 
turtų esą sunaikinta už 
lO,(Xk‘,(X>0.000 markių.

Lietuva, žinoma, reika
laus už tuos nuostolius atly
ginimo, ir kaipo dalį to atly
ginimo paskaitys 

i 100.000.000 markių, 
kolą.

Taigi išeina, kad Vokieti
ja. kuri duodama tą pasko
la norėjo apgauti Lietuvą, 
dabar pati bus apsigavusi, 
žemės klausimas ir Steigia

mas Seinais.
Opiausis klausimas Lietu

voje dabar esąs — žemės 
klausimas, žemės reformos 
reikalaujančios visos parti
jos. Žemės sutvarkymo pro
jektui išdirbti esanti paskir
ta tam tikra komisija, ku- 

jrios pirmininku yra liaudi- 
ininkas-A. Rimka (buvusis 
amierikietis). •

Tečiaus žemės klausimas 
yra taip opus, kad galutinai 
ji galės išrišti tiktai Steigia
mas Seimas. Išdirbtą že
mės komisijos projektą Sei
mas galės užgirti, pakeisti 
arba visai atmesti. Dabaiti- 

jnė valdžia visai nedrįsta to 
! klausimo rišti.

Steigiamojo Seimo lau
kianti visa Lietuva. Išva
žiuojant atstobvbei Ameri
kon. rinkimai Į tą Seimą tu
rėjo prasidėti tuojaus po 
Naujų Metų, apie 15 sausio, 
o Seimas turėjo susirinkti 
už trijų mėnesių po rinki
mu, t. y. apie 15 kovo.

Steigiamasis Seimas turės 
išrišti žemės klausimą ir ga
lutinai sutvarkyti Lietuvos 
valstybę.

Kiekviena partija dabar 
dirba išsijuosus, kad prave
dus kuodaugiauęia savo 
žmonių Į Steigiamąjį Sei
mą.

Gruodžio 31 d. "Kelevio" 
redakcijon buvo atsilankę 

į Lietuvos valstybės atstovai, 
adv. Vileišis ir maj. Žadei- 
kis.

Svečiams labai patiko 
Keleivio” spaustuvės įtai

symai ir jiedu labai apgai-
; lestavo. kad tokių masinių 
nėra Lietuvoje.

Ant rytojaus "Keleivio” 
redaktorius nuvyko pas juos 
į Coplev Plazą pasiteirauti 
apie dalykų stovį Lietuvoje. 

Coplev Plaza yra pirmos
iklesos hotelis ir Bostono lie
tuviai užsakė tenai puikiau- 

______ sius kambarius, kad Lietu- 
Paskutinės žinios iš Lie- vos delegatams komforto 

tuvos rodo, kad reakcija te- nestokuotų.
nai kelia galva: kad tikriau-: Kuomet "Keleivio” redak- 
siai už Lietuvos laisvę ir ne- t°.nu\te^aLnyY?rh0Ns^11?”e 
■priklausomybę kovoja so
cialdemokratai.

Iš "Socialdemokrato” pa- 
1 iriame, kaip gauja vokie
čiu užpuolusi Šiaulių gim
naziją, kaip žudžiusi Lietu
vos vaikus, o betgi Lietuvos 
valdžia Į šitokius atsitiki
mus pro pirštus žiuri... Pa
galios tos gaujos pradėjo 
antpuolius daryti net ir ant 

i valdžios komitetų, pradėjo 
Į net versti rusiškai kalbėti.' 
Kauno valdžia tečiaus netu- 

i ri spėkų šitoms padaužų ir 
galvažudžių gaujoms suval
dyti. nors skelbia turinti už
tektinai negu su Rusijos 
bolševikais kariauti. Ką tai 
reiškia? Reiškia, kad Lietu
vos valdžia padeda reakci
ni susivyt sau gusta Lietu

voje. Lietuvos liaudžiai pri
sieina pačiai ginti savo tei
ses: prisieina griebties tin
kamų priemenių, kad nelei
dus Lietuvoje reakcijai Įsi
galėti. Liaudies laisvės ir jos 
reikalu tikriausiais gynėjais 
buvo, yra ir bus tik socialde
mokratai. pakol galutinas 
socializmo ir tautų laisvės 
r brolybės tikslas nebus at
sektas. Dėlto Lietuvos so
cialdemokratija veikia-ta- 
•iasi su vokiečių socialde- 
nokratais (nepriklausomai
siais». tariasi su lenkų sočia 
istais. tariasi su visų arti
mesnių ir tolimesnių tautų 
ocialdemokratijomis ir .Įieš

ko jų pagalbos ir priemonių 
Lietuvos liaudies teisėms ir 
krašto laisvei apginti. Vadi
nasi. Lietuvos socialdemo
kratai veikia rimtai'ir stve- 
•iasi savo kovai būdų, ku
buose galime turėti daug 
daugiau vilties ir pasitikė- 
’imo, negu visokiuose diplo- 
n.atų pienuose; negu pačios 
musų laikinosios valdžios 
lataikavime ir servilizme a- 
iantams.

Lietuvos socialdemokra- 
ų paziciją privalo visa savo 
šgale remti ne vien lietuviai 
larbi n ir. kai-rankpeln iai, bet 
r visi tie žmonės, kurie išti
krųjų pageidauja laisvos, 
nepriklausomos Lietuvos.

Tą svarbų reikalą supras
damas LSS X-tasis suvažia
vimas įsteigė fondą Lietu
vos socialdemokratams ren> 
ti.

Lietuviai darbininkai A- 
merikoj gyvendami gali la
bai daug prisidėti prie ko
vos už Lietuvos politinę ir 
ekonominę laisvę vien tik 
remdami minėtą LSS įsteig
tą fondą. Ir kiek iš žinių ma
tosi. iau tūli draugai gerai 
-upiato šito fondo rėmimo 
-varbą, nes gausiai pradeda 
aukav.t int jį aukas. Taip ir 
reikia. Sukruskime visi, kas 
tik trokštame laisvos demo
kratinės Lietuvos respubli
kos! Dabar yra momentas, 
kurio praleisti negalima. 
Nuo tinkamo šito momento 
apvertinimo ir sunaudojimo 
jo tariamam Lietuvos reika
lui prigulės ir Lietuvos gy
ventojų ir net musų pačių a- 

.teitis. Dėlto darban, draugai
'demokratijos gynė- darbininkai! A. Karsok. |

Veikti be atidėliojimo

i 
t

t

A’
tą 

pas-
<2

ir gabenti

buvo pa- 
Kauną.” tęsė 
”Kaune buvo 

dvi val-

sutinka. Štai
Gyvenimas’

sma- 
gau jas 
Radvi- 
grobj

Dabar Antantos mi-

(sąjungininkų) 
uždraudė pliekti 

valkatų gau- 
Sako. reikalinga ramybė, 

kad vokiečiai sėkmingiau krau
stytus! iš Lietuvos. O dėlto, 
kad jie skubėtų apleisti Lietu
vą. labai nematyti.

"Lietuvos kariumenė 
giai apkūlė Bermonto 
ties Šiauliais ir užėmė 
lišk’. čia ir dideli karo 
laimėjo,
sija reikalauja, kad karo gro
bis ir Radviliškis vėla butų ati
duoti Bermontui."
Tai ve, kas globoja Lietu

je reikalus, bet įsteigė fon-Jvos plėšikus ir juodašim- 
dą Lietuvos socialdemokra-.čius! Silpnųjų tautų "liuo- 
tums remtinir dabar,kuomet tojai,.......
"kramcJpJ* malšintojai” mo- jai!”

'buvo maj. Žadeikis ir kelin
ta? vietos inteligentų.

Reikia pasakyti, kad bu- 
vusis 'Lietuvos karės minis- 

jteris yra gražus vyras, o 
daili uniforma dar daugiau 

!jam šaunumo priduoda. Vi- 
Idūrinis ūgis, ant ežio kirpti 
'plaukai, augšta kakta, nosi
niai akiniai, apkarpyti ūsai, 
malonus veidas, pilka fran- 
euzu mados uniforma ir už- 

i dedami amerikoniški aulai 
—tai paviršutinės Lietuvos 
karininko žymės. Amžiaus 
jis gali turėti apie 30 metų.

Nepoiigam atėjo iš kito 
kambario ir p. Vileišis, 
stambaus sudėjimo ir taip- 
pat simpatiškas, vyras.

Pradėjus šnekėti ir užsi
minus apie bolševikus. "Ke
leivio” redaktorius užklau
sė. koks dabar Lietuvos bol
ševikų padėjimas. 
Daug bolševikų sušaudyta.

Atstovas Vileišis davė 
maž-daug šitokį paaiškini
mą: Už Įsitikinimus bolševi
ku dabar niekas Lietuvoje 
nepersekioja. Tečiaus jeigu 
katras jų pradeda pagal sa 
vo įsitikinimų veikti, orga
nizuoti kuopas, rengtu mi
tingus ir varyti prieš val
džia agitaciją, tai tokį areš
tuoja.

Taip esą dabar. Pirma gi 
buvę daug blogiau. Pirma 
kur tik bolševiką sugriebda
vę, ten šaudydavę. Tai btuą 
tuo‘laiku, kuomet Lietuva 
sukilo prieš raudonos armi
jos rekvizicijas ir pradėjo 
vyti sovietų spėkas laukan. 
Tų sumišimų metu nukentė
ję ir nekaltų žmonių nema
ža. Jei tik vienas kaimynas, 
turėdamas piktumo, Įskųs-' 
davęs kitą, kati tas bolševi
kas, tą tuojaus ir imdavę. 
Taip buvęs sušaudytas ir 
Panevėžio advokatas Valiu
kas su savo žmona. Nors jc 
moteris simpatizavusi bol
ševikams, bet jis pats nebu
vęs bolševikas; tečiaus abu
du buvo nužudyti, nes abudu 
buvo pikto liežuvio Įskųsti. 
Bet tai buvęs ne valdžios, o 
atskirų kareivių darbas. 
Tuo pradėję piktintis visi 
veikėjai ir partijos. Visi 
pradėję prieš tai protestuo
ti ir reikalauti, kad karei
viai. kurie be teismo sušau
do žmogų, butų baudžiami. 
Ir tnip šita kruvina puota 
galų-gale buvo sustabdyta.

”Bet ar tai tiesa, kad bol
ševikai buvo Įsiveržę Lietu
von 
lausė 
rius. 
mus buvo toks Įspūdis, kad 
jie tik su agitacija ėjo Lie
tuvon. Taip bent buvo sako
ma apie Kapsuką, būtent, 
kad Vilnių jis buvo paėmęs 
ne ginklo spėka, -bet darbi
ninku tarybos sudarymu.”

"Jų agitatoriai ėjo pirma 
kaipo avangardos," atsakė 
maj. Žadeikis. "Atvaižuoda- 
vo jie su dideliais pinigais ir 
tuojaus pradėdavo agituoti 
už bolševikus, žadėdami torija. Dodis pasirodė Lietu- 
žmonems visokių gerybių.'vos politikos arenoj tuo lai- 
Ir jiems tas sekdavosi, 
pinigų turėjo į valias. Agi-įnuvertę pirmutini šleževi- tuvoj pridarė.

joj silkių ir kitokių dalyki], 
ir toks agentas buvo reika
lingas. Taigi Dovydaičio 
ministerija ir padarė su Do- 
džiu sutarti, sulyg kurios 
Lietuvos valdžia turėjo už- 

Danijoj, Švedijoj,

raštines, mokėti jam gerą 
prie to dar duoti 3 

nuošimčius nuo perkamų 
prekių pelrip. Darbui pradė
ti. Lietuvos valdžia davė Do- 
džiui 5,000,000 markių čeki, 
kuri jis nuvažiavęs 
nan turėjo išmainyti 
nigus padėti bankon 
vos atstovybės vardu.

Nuvažiavęs Berlynan Do- 
Prąsidėius karei, lietuvių dis ta čeki išmainė, bet pini- 

kariumenė paėmė kelis šim- 
randonarmiečių nela.is- du.

Jų padėjimas iš pra- 
apverkti-

Nebuvę nei tinkamos 
vietos, nei drapanų,

Žadeikis, buvę

Berly- 
ir pi- 
Lietu-

gus padėjo bankon savo var- 1 -

su kariumene?" pak- 
"Keleivio” redakto- 

”Čia, Amerikoje, pas

tus 
7ėn. 
Ižios buvęs labai 
nas. 
’iems 
nei maisto. ZaoeiKis, ouves 
tuomet karės ministeriu. da
ręs viską, kad karės imtiniu 
žadėjimą palengvinus, 
nebuvę galima, nes pačių lie
tuvių kariumenė neturėjo 
kuo apsivilkti nei ko paval
gyt. Tik vėliaus, kuomet 
kariumenei gauta iš Fran- 
mzijos amerikoniškų uni
formų ir maisto, galima bu
vo pagerinti karės belaisvių 
gyvenimą — ir pagerinta.

Be karės belaisvių, Kaune 
buvo L-------- -------------------
r civilių bolševikų, kuomet 
ietuvių valdžia paėmė vir
šų. Todėl Vilniuje bolševikai 
suėmė daugybę lietuvių 
r laikė juos kaipo Įkaitus 
įž suimtus Kaune bolševi
kus. Kuomet lenkai ant 
Vilniaus užpuolė, bolševi' ai 
craukdamiesi paėmė su sa- 

' rim ir tuos įkaitus. Vėliaus 
betgi tais belaisviais buvo duoti, 
apsimainyta.

Vietoj vaistų, nupirko 
snapso.

Vienas delegatų papasa
kojo Įdomią istorijėlę, kaip 
ietuvių komisija, 
zalva, kaip mums 
buvo d-ras šliupas, 
na Prancūzijoje už 
vių Dienos” pinigus 
Lietuvos armijai, 
daugybę šnapso. 
tas atėjo po vardu 'medika
mentai.' " pasakė delegatas 
nusjuokdamas.

Buvęs tai tikras spiritas, 
už kuri užmokėta 1.000,000 
markių. Nors degtinės pra
monė Lietuvoj dabar už
drausta, bet kadangi pinigų 
labai reikia, tai valdžia nu
tarusi vistiek šitą t „ „, 
išparduoti. Išparduota ir ius tokių išlygų, 
gauta 7.000,000 markių. Tuo Lietuvos pramonė 
budu pelnyta 6.000.000!

Dodžio istorija.
"Keleivio” i 

paprašė Lietuvos atstovų ant jų sutikti, nes be pinigų 
paaiškint apie Dodžio skan- negalėjo gyventi, 
dalą — kas jis per vienas, 
Įtas Dodis, kokie jo santikiai 
[buvo su Lietuvos valdžia ir 
kokjii jis ten šunybių 
pridaręs. •

Ponas Vileišis papasako
jo apie tą žmogų šitokią is-

Tuo tarpu Dovydaičio ka
binetas Lietuvoje puolė Tr 
vėl buvo pakviestas Šleževi
čius.

Šleževičiaus ministerija 
pradėjo reikalauti iš Dodžio 
atskaitų. Dodis atskaitų ne- 

bet davė. Tuomet pareikalauta, 
kad jis sugrąžintų 5.000.009 
markių: bet kuomet Dodis 
atsisakė ir pinigus grąžinti, 
tuomet nutarta uždėti ant! 
jų areštas.

Dodis apie tai pajutęs, 
pinigus iš bankos ištraukė 
ir pasliepė: dali jų padėjo 
savo meilužės vardu, dali 
kitų vardais. Nors paslėpti 

suimta keliasdešimts pinigai pasisekė surasti ir 
areštas ant jų uždėti, bet 
jau nevisi, nes apie 1.000.000 
markiu buvo jau išeikvota. Į 
o antras 1,000.000 perkelta 
Konenhagon.

šitas skandalas, rodos, 
dar neužbaigtas. Nors areš
tas ant pinigų uždėtas, bet 
atimti juos galima tik per 
teismą. Dodis nenori jų ari

nes daręs kokiu ten 
užsakymu, pridaręs išlaidų 
ir tais pinigais turis jas 
padengti.

Valdžia čia tuomi kalta, 
kad tokiam svieto perėjūnui 
padavė Į rankas tokią krū
va pinigu, kuomet papras
tai neištikimam žmogui ir 
keliu šimtų nepasitikima. 
Vokiečių paskolos Lietuva, 

turbut, negrąžins.
"O kaip su ta 100,000.000 

markių paskola, kurią Lie
tuva gavo iš Vokietijos?” 
paklausė ''Keleivio” redak
torius. — ”Ar tai buvo vo
kiečiu valdžios duota pasko
la. ar privatinių žmonių?”

"Tai buvo valdžios pasko
la.” paaiškino p. Vileišis.

Skolindama Lietuvai pini- 
siritą gi], Vokietija buvo išsiderė- 

kad visa!
ateityje' 

butų prigulėjus nuo Vokieti-- 
jos. Sąlygos buvo baisiai į

redaktorius sunkios, bet Lietuva turėjo •

kurios 
rodosi, 
pirkda- 
”Lietu.- 
vaistų 

nupirko 
Žinoma.

SKAITYTOJVPASTABOS
Kada senelė žemaitė Įsto

jo Į LSS 22 kuopą Chicagoj, 
tai "Laisvės” redaktoriai 
šaukė: Garbė! 22 kuopai, 
nes ji susilaukė senelę Že
maitę! Bet. kada senelė že
maitė naliko ištikima socia
lizmo principams ir nenuse
kė paskui anarcho-komunis- 
tus, tai tie patįs žmonės su
riko: buržujė, išdavikė:
bau! bau.!...

Kada Balsys gyveno Mon- 
teiloj, tai visi sakė, kad jis 
tinginys ir jokio draugijinio 
darbo jam atlikti nepaves- 
davo. Bet, kada jis atvyko i ‘ 
Brooklyną ir čionai apsigy
veno. tai visai netinginiauja, 
net ir kalbėtojum paliko. 
Balsys progresuoja.

Tečiaus kuomet sąjungi
ninkai vokiečius sumušė ir 
visas jų sutartis su kitomis 
valstybėmis panaikino, 
ir šitos paskolos sutartis 
teko galės.

Lietuva dabar gali ir 
šios paskolos Vokietijai 
grąžinti, nes vokiečių kariu- 

, nes ku. kuomet klerikalai buvo menė daogiau nuostolių I.ie- 
* • ! -L • A * • * ■* . " • 1 . —

yra

Komunistas Baltrušaitis 
tikrina, kad "Naujienas” 
žmonės skaito tik dėl to. kad 
jose nieko nėra. Jau bent 
protas! Broli Baltrušaiti, 
vengk ant toliau panašių ne
sąmonių, nes jau ir taip iš 
tavęs darbininkai juokus 

Įdaro. —
j Balt’ušaitis matydamas, 

jo ’mokslin- 
gumą” nekalba, pats apie 
kitus pradėjo kalbėti, many- 
dams tuo save išreklemuoti. 
"Laisvėj", pradėjo apie Her- 

J maną ir Grigaitį pamokslą 
‘ drošti. bet vargšas labai aj> 

ne':sivylė! Nieks neatsiliepė į jo 
įpurvinus melus. Dabar Balt- 

R^' nišaitis, užsidarė burną iš 
ne‘ nusiminimo, ir raudoja ant 

savo likimo, kad nieks jo va
dovu neskaito.

Jaunas Vaidyla. j



Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
TT

Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

LOS ANGE1.ES, CA1.1F. 
Reikalas daugiau rašinėti.

Kad korespondencija ai» 
ba pranešimai iš įvairių ko
lonijų apie vielos žmonių 
judėjimą, veikimą, protavi
mą ir apskritai apie įvairius 
nuotikius iš žmonių gyveni
mo — yra atspindys visuo
menės gyvenimu, to niekas 
negali užginčyti. Ir kad ko
respondencijos skyriai laik
raščiuose lošia musų kultū
riniame gyvenime svarbią 
rolę, tai taipgi faktas. Tik 
labai gaila, kad pas mus per- 
mažai yra žmonių, kurie ga
lėtų sekti savo vietos žmo
nių gyvenimą ir ji aprašinė
ti. .Mat čia jau reikia tūlo 
pasišventimo labui visuome
nės. labui kultūros ir žmo
nių dorinimui: už tą darbą 
užmoka vien mintis, vien pa
sitenkinimas, kad atliekame 
naudingą savo visuomenei 
darbą, negerus darbus pa- 
neikdami, gerus pagirdami, 
vienus paskatindami prie 
veikimo, kitus nuo blogų įp
ročių atitraukdami.

Išgyvenau čionai jau dau
giau kaip metus, bet nei vie
name musų laikraščių nepa- 
tėniijau bent kokių praneši
mų iš šios musų kolonijas, 
tarsi čionai nei gyvos musų 
dvasios nebūtų ir nebūtų 
kas i laikraščius parašyti. 
Tuo tarpu čionai randasi ne
mažas lietuvių būrelis ir iš 
gyvenimo galima butų daž
nai daug kas prirašyti.

Vyriausia priežastis to 
neparašymo gal bus ta pati, 
kuri ir man atima norą — 
tai nemokslumas, nemokėji
mas lietuviškas * rašybos. 
Tečiaus kaip ten nebūtų, bet 
tai ne musų kaitė, kad jos 
iki šiol neišmokome; mat, iki 
šiol musų visuomenė tuo rei
kalų mažai rūpintasi. Nors ir 
nemoku kaip reikiant žodžių 
sudėstyti, nuosakiai ir tvar
kiai mintį surišti, tečiaus 
bandysiu pabriežti tai, ką 
matau ir ką jaučiu, žiūrėda
mas į čianyštį gyvenimą ir 
judėjimą.

Gyvenimui vieta čionai la
bai maloni; miestas gražus. 
Turi 700,000 gyventojų. 
Miestas randasi netoli jūrių. 
Pajurys ištaisytas, išdabin
tas ir visais patogumais, ir 
linksmybei įtaigomis nuklo
tas. Mat čionai suvažiuoja 
smagiai žiemos laiką pra
leisti besimaudant ‘‘pasaulio 
laiminguoliai” — turčiai ir 
turtuolės. Žinoma, darbi
ninkams iš visa to tiek nau
dos, kad tam tikra jų dalis 
gali tariamiems iaiminguo- 
liams patarnauti ir tuomi 
pelnyti sau pragyvenimą. 
Tiesa, dauguma darbininkų 
bent šventadienius irgi pra
leidžia pajūryj, praleidžiant 
nemenką dali savo fabriko- 
se užpelnyto uždarbio.

Žiemos čionai nėra, šilta 
ir saulėta apskritus metus. 
Žiemos sezanu tankiai paly
ja, Naktys būna vėsios. 
Vasaros metu lietaus nėra; 
sodnus ir laukus reikia lais
tyti. Bet ir vasaros metu 
dideliu karščių nebūna. Oras 
labai sveikas ir malonus.

Pramonija čionai nėra da 
išsivysčius, tik pastaruoju 
laiku pradėjo ir čionai smar
kiau fabrikas statyti. Stato 
didelį automobilių ratams 
guminių apvalkalų fabriką, 
kuris bus pabaigtas birželio 
mėnesyje š. m. Fabrikai 
bus reikalingi tūkstančiai 
darbininkų. Taipgi stato ke-.„...... „ --------
lias dirbtuves naminiams {darbininkų taipgi pamatė 
rakandams dirbti. Be to yra komunistų lvderių darbus ir 
čionai laivų statymo jardas,'suprato, kad jie niekiną 
kur dirba 8,000 darbininkų.1 pirmesnę savo idėją ir tai 
Šiuo laiku šitoj išdirbystėj idėjai ištikimais apsilikusius 
tęsiasi streikas. Yra čia ge- draugus tik dėlto, kad pa- 
ležies liejyklos, bet delei lai- tvs galėtu vadų garbę ingy- 
vų statytojų streiko liejyk- ti. Garbę jie gal ir laimėjo, 
lose darbas šiuo laiku eina bet ta garbė, tai jau dabar

abai lėtai. Rubsiuvių dirb- 
uvėse, kurių čionai pusėti
nai randasi, darbininkai 
tieikvoja jau daugiau kaip 

J mėn. Streikas beveik 
palaimėtas, nes daugelis 
įtreikierių sugrįžo i darbą, 
palikdami savo draugus ant 
<ovos lauko, iš 500 sustrei
kavusių jau daugiau 2Ct 
lirba, ir likusieji maža vil
nies turi streiką laimėti. Sto
ta klesinio susipratimo ii 
vienybės darbininkams yra 
pragaištingiausia yda ir vy
kiausia jų nepasisekime 
oriežastis.

Kapitalistų klesos intere
sų gynimui suorganizuotas 
'legionas” jau beveik visac 
darbininkų politines ir ne. 
ekonomines organizacijas 
išardė: užgriebė visus do 
kumentus ir literatūrą ir vi 

Juodasim- 
darbinin 
nuolato-

sa tai sudegino, 
eiai neleisdami 
kams susirinkti, 
net po stubas daro kratas.

nukentėję 
organizacija

I

I

Daugiausia 
oramoniečių 
I. W. W. Vieną vakarą juo 
dašimčiai užpuolė ant to.- 
unijos susirinkimo. Ginkluo 
ti padaužos užpuolė ant be 
ginklių žmonių, labai juos 
sumušė ir veiklesnius nariu 
oaskui sukimšo Į kalėjimą 
Viską išvertė ant gatvės 
net ir piana, ir sudegino 
Tokių ekscesų, rodos, gali 
nia buvo laukti cariškoj Ru 
sijoj, bet tik jau ne ‘'civili 
zuotoj” Amerikoj. Miešti 
majoras už šitokį darbą juo 
dašimčius labai pagyrė i 
pasižadėjo pats legionui gel
bėti. Majoras Įsakė atsi 
liepti visiems, kurie pritaria 
radikalams. Ir kas pasiro
dė? Nugi prisigrūdo pilnu
tėlė miesto rotužė. Susirin 
ko daugybe advokatų, dak 
tarų ir įvairių profesionali 
bei bizneriu. kurie vienu b?J 
su užreiškė stoją prieš juo
dašimtiškus legiono darbus 
Tų protestuotojų tarpe pasi 
rodė net kyli. miiionieriai 
Majoras nusigando. Pi adė 
jc pasakoti, jog jo sūnūs mi_ 
re Francijoj, kovodamas už 
„demokratiją.” tai ir jisa- 
pasiryžęs žūti prieš ''radika 
lūs.” Tiesa, suvaržymų ji. 
padarė, tik klausimas ar sa 
vo reakcija jis nedaugio; 
tų jam taip baisių ''radika 
lų” skaitlių?

Tai ve. koks šiuo laiku gy 
venimas čionai. šiaip a 
kitaip, bet kova už laisvę ii 
teisę stiprėja su kiekvieni 
diena ir nėra abejonės. ka< 
toj kovoj anksčiau ar vėlia1, 
'aimėtoju turės likti ne re
akcininkai su savo legic 
nais, bet laisvės ir tiesos gy
nėjai.

Laisvamanis.

BROOKLYN, N. Y.
LSS. 19 kuopa smarkiai 

darbuojasi.
Persiorganizavusi LSS 

]9 kuopa pradėjo smarkia: 
darbuotis. Susirinkimus lai 
ko kas antras nedėldienis 
Susirinkimai būna tvarkus 
Reikalai svarstomi rimtai 
nebūna jokių užsivarinėji- 
mų ir čia niekas nestato te 
savo "aš,” kaip kad būdavo 
Susirinkime jautiesi esi ly
gus su lygiais sau draugais 
Visų nuomonės ]>agerbia 
mos ir toleruojamos. Kuopa 
■dėlto auga. Beveik kiekvie
name susirinkime prisirašo 
vis naujų narių. Mat jau 
daugelis pradeda nuo komu
nistų atšalti, pažinę jų šu
kavimų tuštumą. Daugelis

natosi, kad ne kaip sekasi.
Nors LSS. 19 kuopa neše

isi persiorganizavo, paliku.- 
>e jokio turto, tečiaus jau 
vataikė atlikti gana sunkių 
darbų: pav., pasiuntė savo 
ėšomis delegatą į 1 SS. X 
Suvažiavimą Chicagoj: pa- 
. engė F. J. Bagočiui prakai-,‘ 
įas ir dabar rengia 11 dienai | 
ausio prakalbas drg. Gri
gaičiui. Po šių prakal
bų kuopa da rengia drg. S. 
Jichelsonui prakalbas.- V a- 
linasi. kuopa veikia.

LDLD. kuopa persiorga
nizavo.

Gruodžio 17 d. čionai per
siorganizavo LDLD. 1 kuo
ja. ?>1at komunistai ir tą 
Iraugiją norėjo pasiglemžti, 
’ereitame LDLD. 1 kuopos 
senosios) susirinkime ko- 
nunistai užsigeidė išmesti 
š draugijos-drg. K. Liutkų, 
ik neturėjo vargšai kho pa- 
iremti, kad galėtų ji apkal
imi. Jis ištikimai 
jDLD. konstituciją, 
nunistai. kurie ta konstitn- 
iją sumindžiojo, patys už- 
ipelnė išmetimo. Jie dėlto 
>radėio šaukti, kam Liutkus 
‘Naujienose” ir "Keleivyje” 
‘askelbė. jog LDLD. pirmi- 
inkas ir sekretorius laužo 
uDLD. konstituciją. Tokie 
.rgumentai, žinoma, gal bu- 
•o -užtektinais komunis- 
ams, bet ne visiems LDLD. 
kuopos nariams; jiems 

uoi buvo prirodyta, kad 
tetik tasai LDLD. pirminin- 
<as p. A. Petriką ir sekreto- 
•ius p. K. Steponavičius pa- 
ys save išbraukė iš LDLD.. 
įepildvdami jos Įstatų, bet 
vgiai išsibraukia ir visi tie, 
uirie tu 
>ritaria. 
leatkreipdami jokios 
los i nuosakiausius 
nentus. 
loliodamiesi 
Ižiuodami. 
įeliko. kaip susirinkimą bai
gti ir perorganizuoti LDLD. 

kuopą, apvalant ją nuo tų. 
komunistiškų elementu.

M. Baltuškienė.

pikio 
c kc-

Įstatų laužymui
Bet komunistai 

aty- 
argu- 

sukėlė triukšmą, 
ir prasivar- 

Niekas Ritasi

Lietuviškų Filmų Bendro
vės vakaras.

čia
Ine-

Labai triukšmingai 
buvo garsinama vietos 
avišku Filmų Bendrovės 2” 
lienai gruodžio McCaddi.n 
alėje rengiamas vakaras.

įdomaudamas 
iš pasižiūrėti, 
adau publikos jau pilnai: 
na t visų manyta pamatyti 
udamuose paveiksluose sa- 
■us nuotikius, atsitikimus iŠ 
sietuvos ir tt., dėlto žmonių 
iaug susirinko. Susirink" 
Žmonės beveik pusę laiko tu- 
ėjo žiūrėti i brooklynieeių 
nznierių apgarsinimus, o 
įaskui i senai matytus pa- 
•eikslus, kuriuos čia jau ke- 
etą kartų rodyta. Ners gar
inta. kad bus rodomi nauji 
cątik iš Lietuvos pargaben- 
i filminiai paveikslai, lak
inai buvo tie patys, kuriuos 
įereitą pavasari iš Kauno 
rohnsonas parsivežė. Nieko 
ndomaus. Žmonės buvo ao- 
•ilti.

Programas buvo gana il- 
tas ir nuobodus. Buvo 
meletas dainų ir paskui’senu, 
■ilmų paveikslai. Tie gi, ku- 
ie ) ra ^?-tmo Filmų kom
panijos, produkcija, da buvo 
ie pačios L. F. B-vės savas
is, tik paskolinti. Vakaro 
•engėjai privalėjo bent pas
kelbti. iš ko tuos paveikslus 
įasiskolino, bet jie to nepa
darė, matomai, norėdami 
įasigirti, jog tai jų bendro
vės parūpintos filmos. Vie
nu žodžiu, bendrovė prade
da savo bizni dideliu hum- 
>ugu ir ar tik ji pati nepasi- 
’iks humbugu. Taip negra
žu.

nuėjau ir
Svetainėj

Taip negra-

Viską žinantjs.

CHICAGO, 1LL.
šis bei tas iš rausą didelės 

kolonijos.
i Nors Chicaga yra viena 
didžiausių Amerikos lietu
vių kolonijų, bet žinių laik
raščiuose apie tos kolonijos 
judėjimą, veikimą ar snau- 

• 1 L. * v • .

I musų romiškieji vergai sup- 
lėnuoju tikrai šėtoniškus 
pienus, kad naikinus kitus 
savo brolius i.ž tai, kad anie 
kitaip dievą garbina, arba 
i dievus netiki.

Jau yra žinoma, kad 
Serantono apšviestesni ir 
pažangesni katalikai nuo se
nai kovoja su lietuvišku Ro
mos agentu ir jo aklais pa
sekėjais. Galų-gaie atsime
tę nuo Romos trusto tie ka
talikai susitvėrė čia sau 
Tautos Katalikų Bažnyčią 
Ilgai dūko ir apmaudavo 
Romos agentas su savo ver
gais, bet visgi tos bažnyčios 
ils neįstengė sunaikinti. Pa
rapija gei-ai ir gražiai komi
teto vedama išsivystė. Ant 
ga’o gavome gerą kunigą. 
Yasinską, prie kurio pa ra
cija da geriau pradėjo aug
ti, ii Romos agentas, mato
mai, bijodamas, kad visos 
jo avelės jam neiškriktų ir 
nenueitų nepiiklausomon 
parapijon. - a savo parapijo
nais sumanė niekingiausią 
šule~ystę pavartoti, kad sa
vo žema tikslą atsiekus: pa
daryta bereikalinga paskola 
ant musu bažnyčios vardo, 

i kad galima butu tą bažnyčia 
už skolas parduoti. Kuni
gas Yasinskas sužinojęs 

i anie šita niekingą Romos, 
vergų pieną, pranešė kom 
tetui ir dalyką pavedė 
mui. Teismas ištyręs
s. 'rado falsifikacijas ir 
jkinga pieną sunaikino, 
•gi. Romos agentams 
pystė nenusisekė, 
i Tie intrigantai pamate. 
■ kad jų niekingas pienas su- 
jardytas, stvėrėsi kito nie- 
ikingo įrankio savo nešva
riems tikslams atsiekti. Jie 
vietiniame angliškame dien
raštyje paskelbė niekingiau- 
isiu melų ir prasimanymų, 
{buk kun. Yasinskas buvo 
areštuotas ir pristatytas 

Teisman už kokios ten mer-
parodo kad ir tas fak- ginos suviliojimą; kad teis- 
jog jis viešai pasiūlė mas radęs jį kaltu ir kad da- 

sulyg 
užlai

kyti tą merginą ir kūdikį.

šitokių melų galėjo pripa
sakoti tik visiškai sąžinės ir 
doros nustojęs melagis ar 
latras. Kunigas Yasinskas 
už šitą jo ypatos apšmeižimą 
pareikalavo iš teismo rekor
du. kada teismas kunigą Ya
sinską už bent kokį nusikai
timą teisė. Žinoma, teismas 

• uripažino, kad kun. Yasins- 
ikas yra apšmeižtas ir priva
ro pareikalauti iš šmeižta 
į paskelbusio laikraščio iš-
Iduoti šmeižiką arba už šmei- 
Įžtą atsakyti. Kadangi laik

ai rastis atsisakė šmeižtus su- 
Ifabrikavusią ypatą išduoti, 

.{tai kum Yasinskas patrau
kė atsakomybėn laikraštį, 
reikalaudamas 29,000 d Je- 
rių atlyginimo. Laikraštis 
turėjo užsistatyti $4.(K?0 
kaucijos ir dabar laukiama 
teismo.

Niekšai tuomi da nepasi
tenkino. Lapkričio 8, 1919 iš
pirko ant ktm. Yasinsko va- 
ranta. kaltinant ji už pada
lyta prievartą ant mergi
nos. Teisman toji merginai 
nestojo ir matomai, kad jos 
nei ant šio svieto nesiranda. 
Žinoma, jokio teismo nega
lėjo būti, kada nėra kaltin-i 
tojo. Byla atmesta. bet; 
skandalas visgi paskelbtas 
ir kun. Yasinsko vardas ”le-Į pasirodo iš vietos gvvento- 
galiai” apšmeižtas. j jų iu>o, tai čionai plati dir-

Kun. Y. nemaža jau pade-;va butu socializmui, nes jie! 
jo pastangai, kad suradus,įklauso, kas ka jiems kalba.’ 
tą y natą, kuri taip krimina-{ Draugai socialistai, kurie 
liai ji apkaltino, bet niekur,palikote ištikimi socia’iz- 
jos rasti, nei nieko anie ją pa mui, pradėkite vėl savo da»- 
tirti nėra galima. Nes čio-,bą, nesustokite dirbę. Jus 
nai yra niekas daugiau, kaip laimėsite ir išbudinsite dar- 
tik šėtoniškas Romos agen- bininkų minias iš ilgo ir šim
tu sumanymas diskredituo- kaus miego. Tik dirbkime
t. i Tautos Katalikų kunigą draugai! Nes kas-gi gali 
ir tam tikslui jie nesidrovi mums ką nors duoti, jeigu

neleidžiant kitokių net šitokių kriminališkų žv- mes patys nedirbsime? 
žudyti, gių. Kelmelis.

dimą labai mažai matosi.
1915 metai? Chicagoj su

sitvėrė nauja lietuvių Ro
mos katalikų parapija, nors 
jų kelios buvo ir 
Naujos parapijos 
mas nedaro nieko 
nei svarbaus. Tai 
tų žmonių, kurie 
ne šio žemiško, bet užgrabi- 
nio gyvenimo reikalais; sa
vo svajonėmis tveria jie sau 
laimes nežinės erdvėse, sva
joja ir laukia mirties, kad 
toj nežinėj pragaišus.

Toks reikalas yra 
nėms, kurie tveria parapi
jas. Tečiaus pačios parapijos 
vra svarbiu žemišku reikalu 
kunigams: jiems parapija 
vra ištaiga, teikianti visas 
žemiškas geroves. Dėl tu sa
vo gerovių kunigai ir kala 
žmonėms galvosna pasaka- 
apie pomirtini gyvenimą.

Kunigas paiso apie sa
vo žemišką labą ir nepatin
kančius jam žmones jis mo
ka iškeikti ir išvadinti visai 
nepraustburniškais žodžiais.

Negana, kad bažnyčioje 
t?sai dvasiškas tėvelis daž
nai burnoja.. bet bando ir 
laikraščiuose savo burnoji- į 
mus skelbti. Gana pažvelgti; 
nors į "Draugo” N276, kad; 
ten perskaičius musų dorosi 
mokytojaus burnojimas, su-i 
pratus, kiek doros pas tą tė
velį lerandasi.

Žinoma taipgi, kad kuni-i 
ca s rinko pinigus bažnyčiai j 
statyti. Bažnyčia ir šiandien ■■ 
dar nepastatyta, o kunigėlis i 
turi 16 mūrinių namų.

Kaip kunigui rupi dan-. 
igiškas užgrc.binis gvvenj.

tas,
100 dolerių auksu ka„ jo bar kun. Yasinskas, 
iaunutelę, plonutėlę gaspa- teismo įsakymo, turi 
dinelę "subytys.''

Parapijonams taipgi žino
ma. kad musų tėvelis bažny
čioj viščiukus perino savo 
iaunutelei “tyčerkelei," lauk 
damas jos sugrįžtant po va
kari jų.

Žinoma visiems bažnyčią 
lankantiems parapijonams, 
kad musų doros mokytojas 
visus, kas tik išdrįsta pamis- 
■yt apie tėvelio gyvenimą, 
kitaip nevadina kaip tik 
rau Jonskuriais.

Kas taipgi nežino to, kad 
musų dūšių ganytojui rupi 
ne musų dūšios, bet musų 
doleriai ir Real Estate biz-1 
nis?

Iš parapijos įplaukų bent 
kokios atskaitos parapijo
nams veltui laukti. Jis pa
reiškė, kad tik liuteronai ga
li atskaitų reikalauti.

Girdisi žmones šnekant, 
kad musu klebonas rūpinasi 
oasidaryti sau lOCi.OOO dole
rių, paskui mesti kunigystę 
ir musų parapiją ant visa
dos.

Tai ve. kokia nauda iš pa
rapijos žmonėms ir ve kokia 
rauda kunigui.

Žmonės, žmonės, laikas 
rimčiau i save ir savo reika
lus pasižiūrėti.

Vvtis.

be tos. 
susitvėri- 
ypatingo, 

reikalas 
rūpinasi

žmo-

SCRANTON. PA. 
Romos kataliku doros 

pavyzdis.
Romos trusto agento su

fanatizuoti ir apnju'kinti 
lietuviai katalikai, matomai, 
kad pelnyti sau dangų, atlik
tu da baisesnių kriminalių 
darbų, negu tamsybės gady
nėj, viduramžio laikuose, at
likdavo tikintieji popiežiuos 
vergai. Civilizacijos Įsta
tymams i----------...
Įsitikinimų žmonių

t” 
teis- 
tuoj 
nie- rpi ai- 

šule-

Kiekviena niekšystė, kiek
vienas piktas darbas neiš 
vengiamai susitinka anks 
žiau ar vėliau užpelnyti 
oausmę. Nepaliks l>e baus 
nes ir šitie niekšiški Romo; 
katalikų darbai. Tiesa, visa
tos ima 
piktadarį 
lai bais.

viršų il
su jo
Nėra

iššviečia 
niekngai; 
abejonės 

tad žmonės pamatys ir čia 
ninėtų piktų darbų suma 
lytojus ir išpildytojus i:
jasekmė atneš smūgį doro; 
a sąžinės nustojusiems lat- 
ams.
Anveizdos Dievo parapi 

jos valdyba:
K. Yanušuitis, prez 

\nt. Rusiackas, vice-prez.
Ant. Ceikys sekr. 

J. Siaurusev irius, kas

LUZERNE, PA.
Itarbinir.ku tamsumas.

Senai buvau buvęs šioje 
apielinkėje, todėl 25 gruo
džio 1919 metu vėl sumaniai 
aplankyti ir pasigerėti ka 
sykių regyklomis.

1917 metais čionai buvo 
susitvėrusi LSS. kuopa ii 
veikė tarjM? vietos lietuviu 
darbininkų. Todėl čionai 
atsilankęs maniau, kad ga
lėsiu pasikalbėti su drau
gais apie veikimą ir abelnai. 
apie visą darbininkų judėji
mą.

Bet liūdna ir apsakinėti 
tai. ką aš čionai atradau 
Komunizmo slogutis ir čio
nai užgulė darbininkų judė
jimą ir sudemoralizavo vei- 

i Rima. Vietinė LSS. kuopa 
nudardėjo komunistų aba- 
zan ir tenai užbaigė save 
gyvenimo dienas, nes žiau
rioji reakcija pagrūmojo sa
vo kumščiu ir "revoliucio
nieriai” užmigo. Liūdna ii 
gaila! Bet prie to privedė 
kom unist iški rėksniai.

Čionai kitokių darbų nė
ra, kaip tik anglių kasyk
los. Darbininkai veik visai 
neorganizuoti, todėl ir iš
naudojami iki augščiausio 
laipsnio. Nekurie priguli 
prie vietinės maineriu uni
jos. vadinamos U. M. W. of 
A. Bet teko sužinoti, kad 
unija valdo ne darbininkai, 
bet mainų savininkai. Dar
bininkai sako; "Priklauso
me mes prie unijos, ar ne. 
vistiek, kaip bosai nori, taip 
daro: o musų vadovai nieko 
neveikia.” Apverktinas dar
bininkų likimas, nes kada 
tik darbdavys panori, tada 
pavaro iš darbo, ir unijos 
valdyba tyli, dar-gi palaiko 
darbdavių puse. Darbinin
kai mažai uždirba ir prie 
dabartiniu sąlygų gyveni
mo. pusbadžiai skursta.

Šioje apylinkėje randasi 
lietuvių apie 4.000, taipgi 
randasi Įvairių draugijų, bet 
jos nieko neveikia. Žmonės 
labai tamsus ir girtuokliau-i 
ja. Bet užtai vietos "dva
siškas tėvelis" labai dailiai 
gyvena ir keikia 
vius,” kurių čionai veik ne
siranda. Kai-kurie saliuli- 
ninkai sako, kad jie nesutin
ka; su kunigėliu, bet palaiky
mui savo biznio lanko baž
nyčią ir meldžia dievo grie- 
kų atleidimo. Taipgi čionai 
nesenai buvo kalbėtojas nar
susis kramolos malšintojas 
ir vietos skurdžiai darbinin
kai tam buvusio caro bernui 
suaukavo 400 dolerių. Kiek

TZ

ii
\VORCESfER MASS.

Da keli žodžiai apie mūsiš
kius komunistus.

Jau "Keleivyje'' buvo ra
ita apie čionai buvusias 
i-gės Puišiutės prabalkas 
r apie musų "komunistus." 
.ui ie delt:> save lokiais vadi 
ta. kad parodžius, jog jie 
langiau nieko bendra su so- 
ia izmu ir socialistais ne
tiri. Viskas, ką tie žmonės 
iandien žino, — tai niekinti 
i- pravardžiuoti socialistus. 
Pirmesnis korespondentas 
eisingai sucharakterizavo 
uos musų didvyrius, apra- 
vdanias jų paduotus kalbė- 
ojai. p-l?i Puišiutei, klausi
aus. Aš noriu čia da kelis 
odžitis pridurti, kad ture
lis pilną musų komunistu 
harakteristiką.
Gruodžio 14 d. čia turėjo 

)Ut i.ietuvių salėj SI.A vir
inės kuopos prakalbos. 
'?aip bent skambėjo apgarsi- 
timai, kurių \ ienas nuvedė 
nane į tas prakalbas. Inęiir.i 
vetainėn, žiūriu, kad ten 
usirinkimas. Klausiu, ke
to č'a susirinkimas ir gau
tu atsakymą, kad komunis
tu... Tiek to. Nežinau, ar li
rai jiems svetimos organi- 
acijos leis savo čarteriais 
langstyti'. Pasiklausęs, ar 
nan teistiną mitinge būti ir 
tavęs leidimą pasilikau pa- 
iklausyti kokius darbinin
kiško judėjimo reikalus jie 
-varsto. Vienas susirinku- 
iujų paduoda sumanymą: 
‘Reikia surengti diskucijas 
i pakviesti socialburžu jus.” 
<ok
pabūgęs, kad 
as diskusijas 
i kaipo savo 
trieš įnešimą, 
avo draugams, 
tistams butų "peržema 
i į diskusijas su "socialbur- 
žuiais.” Vėl tas pats žmo- 
;us iš popierėlės perskaito 
nešimą: ‘'Reikia surengti 

vakarienę.” Krūmas stoja 
iž įnešimą ir kiek drūtas 
įgituoja už vakarienę. Gir- 
ii, dabar mes vienas nuo ki- 
o atšalę, nenorime vienas 

kitan pažiūrėti, o kaip ant 
vakarienės susieisime, pasi- 
■tažinsim... Vot, kur jie ga- 
i susipažinti ir veikti "dar
bininku labui.” Vienas jau
nas vaikinas atsistoja ir sa
ko: "Draugai, mus ne puo
tų reikia, bet mokslo." Ale 
kur tau jo kas klausys! Ko
munistai taip įprato į vaka
rienes ir Kotelius, kad patys 
nei bilų neįstengia apmokė
ti.

Labai butų geistina, kad 
musu komunistai ir jų cho
ras atsilieptų, tuomet gali
ma bus faktus paskelbti. 
Taip tai darbuojasi darbi
ninku labui šitie socialistų 
niekintojai.

"bedie-

tai Krūmas, matomai, 
komunistai į 
nepastatytu 

lyderi, stoja 
aiškindamas 

kad komu- 
ei-

Patyręs.

BROOKLYN, N. Y. 
Draugiškas vakarėlis.

LSS 19 kuopa. Naujų Me
tų vakare, buvo parengusi 
draugišką vakarėli. Kadan
gi viešai nebuvo garsinama, 
rai susirinko tik tie draugai, 
kurie buvo pakviesti. Susi- 
. inkusleji draugai, pilni en
ergijos ir pasišventimo, visi 
pasižadėjo dirbti sulig išga
lės LSS labui. Taip-gi buvo 
ii pašalinių svečių, kurie 
dai nepriklauso prie I.SS., 
bet <iarne vakarelyj pasiža
dėjo. kad pirmame LSS. 19 
kuopos -usirinkime prisira
šys ii dirbs kariu su mumis. 
Vakarėlio parengime daly
vavo draugės Račiutė, Ru
di r! ienė ir Baltuškienė. Jos 
sumaniai ir gabiai ‘pataisė 
stalus, o svečiai susėdę vai-, 
gė ir linkėjo vieni kitiems . 
dra-os ir laimėjimo. Dėka už 

į tai toms draugijoms, kurios 
nepatingėjo parengti taip 

[gražų vakarėlį.
Jaunas Valdyta.

I
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Seniaus ir dabar
Anuo metu, rusu carizmo 

jungas slėgė ne tik Lietuvos 
darbo žmones, bet ir visos 
Rusijos tautas, neišskiriant 
pačiu rusų. Tuo metu mums, 
lietuviams, kova dėl musų 
laisvės buvo taip pat drauge 
kova su monarchine reakci
ja, su žandarais, caro val
dininkais ir visais atžaga
reiviais juodašimčiais. X isi 
Lietuvos atgimimo vadai ir 
karščiausi Uetuvos laisvės 
kovotojai, tai buvo Yevoliu- 
cionieriai, atsidavusieji dar
bo žmonių reikalų gynimui 
nuo reakcininkų sauvalybės. 
Prisiminkime tiktai musų 
Kudirką. Višinskį, prisimin
kime visus musų jaunuolius 
moksleivius, nukankintus 
rusų kalėjimuose, supuvu
sius Sibiru katorgoje, iš
tremtus i svetimus kraštus. 
Tie pasišventusieji augštos 
idėjos karžygiai ir kanki
niai suprato ar nujautė, kad 
tik per prispaustos ar sk
riaudžiamos liaudies išva
davimą tegalima pasiekti 
musų tautos laisvės. Užtad 
jiems kova dėl darbo žmo
nių reikalų su reakciniais 
gaivalais buvo taip pat kova 
de1 Lietuvos laisvės. Prisi
minkime tik turini išėjsių 
Prūsuose pirmųjų brošiūrų 
lietuvių kalba, prisiminkime 
anų laikų ūpą, kuri tos kny
gelės sukėlė žmonėse, ir vi
siems bus aišku, jog pirmie
ji ir karščiausieji lietuvybės 
gynėjai, tai tie keikiamieji 
"pirmeiviai,” nuo kurių šian 
dien musų savieji reakcinin
kai norėtų atbaidyti liaudį, 
prisidengdami šventumo 
skraiste.

Ką-gi dirbo anuo metu 
gerbiamieji musų klebonai, 
šiandieniniai krikščionių de 
mokratų vadai, ir jų sėbrai 
dvarininkai, šiandien "žem
dirbių (skaityk žemvaldžių) 
sąjungos’-’ vadai. Kai stu
dentai ir šiaip šviesesni jau
nuoliai skurdo trupiniais be 
misdami Prūsuose, rašė ir 
leido laikraščius ir knygeles, 
kai jų draugai dideliu var
gu gabeno spausdintą lietu
viu žodi Į Lietuvą, kai. paga
vaus. kiti jų draugai puvo 
už tą pati darbą kalėjimuo
se,—musų gerbiamoji kle
bonija ir riša kita pusiau 
lenkiška ponija su panieka 
šypsojosi, žiūrėdama į ”ne- 
pilnapročių vaikezų” darbą. 
Atpūtė pilvus jie ne tik nie
kino tą darbą, bet ir tramdė 
jį, Įkalbinėdami žmonėms, 
kad „kiekviena valdžia nuo 
Dievo paeina,” kad priešin
tis valdžiai draudžia Bažny
čios šventi įsakymai ir visos 
tos „prūsiškos" knygelės ir 
"gazietos”, kurstančios prie 
šintis rusų valdžiai, esą be
dievių cicilikų darbas. Taip 
buvc ne vienoj kurioj vietoj, 
bet perdėm po visą plačią 
Lietuvą. Visi tai žinome ir 
nieko čia nepadės jaunųjų 
šių dienų krikščionių demo
kratų tvirtinimai, buk Lie
tuvos klerikalai visada buvę 
uoliausi lietuvybės platinto
jai.

Laikui einant, dalykai at
simainė. Laisvės dvelkimo ir 
atgimstančios lietuvių tau
tos pastangų rusų žanda
rams nepasisekė nustabdyti, 
net ir lietuvių klebonams ir 
dvarininkams padedant. 
Prūsuose spausdinamų lie
tuviškų knygų skaičius ne 
tik nemažėjo. l>et vis didėjo, 
plačiau ir plačiau sklydo po 
visą Lietuvą. Rusų caro val
džia, neturėdama pajėgos to 
lietuviu šviesuoliu darbo su
trukdyti ir bijodama, kad 
greitu laiku tie "bedieviški” 
raštai neįkvėptų sąmones 
visai Lietuvos liaudžiai ir 
nenagreitintų revoliucijos, 
leidžia lietuviams spaudą ir
ima ją savo globom

Tai laimėjo atkaklią kovą, tuvos

jaunieji Littuvos veikėjai, 
tą kovą, kurią jie, neturėda
mi nei pinigų, nei ginklų, nei 

[kunigijos ir ponijos užujau- 
[ tos. vedė su galinga caro vai 
džia. valdančia milionais 
durtuvų ir miliardais rublių. 
įAugšta laisvės idėja, radusi 
l atbalsio ir kieto pasiryžimo 
Lietuvos žmonėse, nugalėjo 

i caro reakcinės valdžios sau- 
. valy be.

Ir štai, kada tas nugalėji
mas davė lietuvių tautai ga
limybės tiek pakilti ir apsi
šviesti, kad jau butų galima 
net savo nepriklausomą val
stybe atstatyti, tuomet tie 
patįs rusų caro valdžios gy
nėjai kitą giesmę užtraukė.

Tie patįs klebonai ir susi- 
■ sukę apie juos sau lizdus jų 
pataikūnai, kurie pirma vie
šai prieš žmones keikė ir 
šmeižė Lietuvos laisvės ko
votojų darbus ir raštus, ra
ginančius eiti prieš rusų val
džią ir siekti savivaldybės, 
dabar jie patįs sakosi visuo
met buvę karščiausieji ir 
narsiausieji Lietuvos laisvė^ 
gynėjai’. Ir jiems tai sakant 
visai nesvila akys iš gėdos 

i (kaip turėtų svilti). Maža 
| to, jiems pakanka dargi na- 
chafiškumo tvirtinti, jog esą 
[vieni Lietuvos klerikalai ir 
[tėra tikri Lietuvos neprik
lausomybės reiškėjai'. Visi 
gi kiti, nesilaikantieji risuo- 

Į menės darbo srity kunigų 
pkverno, yra paskelbti neiš
tikimi Lietuvos nepriklau
somybei. O ten, kur jų žmo
nės tampa ir pasauliniais 
komendantais (nes dvasi
niais komendantais jie yra 
kiekvienoj parapijoj), ten ir 
dabar vykinama tas. kas sa
koma žodžiu. Ir štai kas at
sitinka. Tie. kurie rusų prie
spaudos laiku buvo uoliausi 
lietuvybės platintojai, dabar 
kunyjantis gyvenime jų sva
jonei, tai idėjai, dėl kurios 
jie kentėjo visą savo gy ve
nimą, jie patenka i neištiki
mųjų tarpą, ”pod policeis- 
kim nadzorom” ar net ir ka
lėjime. Ir tai ne tie žmones, 
kurie nukrypo bolševizmam 
bet tikri, atsidavusieji dar
buotojai demokratingos. ne
priklausomos Lietuvos, ne
priklausomos nuo svetimųjų 
jungo ir nuo savųjų turčių 
išnaudojimo ir priespaudos. 
Taip šlykščiai yra naudoja
mas klerikalų šventas Lie
tuvos nepriklausomybės o- 
balsis. Jiems tas obalsis daž
niausiai tik priedanga esti 
siauriems, partiniams tiks
lams pasiekti, tai būdas įsi
viešpatauti Lietuvoje reak
ciniams gaivalams ir neleis
ti Lietuvos darbo žmonėms 
"aimti valdžią i savo ran
kas. -Jie leidžia savo laikraš
tį, pavadinę „Laisvė”, tam. 
kad galėtu „laisvai” šmeižti 
tuos, kurie jų reakciniams 
tiks’ams nepritaria, laisvai 
rašvti nesąmones ir tyčia 
klaidinti žmones, ir tas var
das "Laisvė" tinka jiems, 
rinka tiek, kiek tinka jis 
kiekvienos ptetkininkės-da- 
vatkos „gazietoms”, kai ji 
„laisvai’’ šmeižia savo arti
mą ir tauškia „laisvai”, ne
sivaržydama. Norėdami, 
kad Lietuvos darbo žmonės 
neišmoktų vaikščioti savo 
kojomis ir savo protu vaduo 
ris. musų reakcininkai krik
ščionis demokratai organi
zuoja profesines darbininku 
■ąjungas, kuriose iš tikru

mų vadovauja tie. kurie iš 
darbininkų rankų pelno gy
vena. Tuo pat metu pačių 
darbininkų kuriamos orga
nizacijos kliudomos; bijo, 
mat. globėjai, kari ių globia
mieji nesuprastų tikrųjų sa
vo reikalų ir neatsigrįžštu 
prieš savo išnaudotojus. Ir 
ne veltui biio. Jau dabar Lie 

darbo žmonės atsi

mindami, kas iš seniau dėl 
jų laisvės kovojo ir savo gal
vas padėjo, o kas pritarė jų 
.naugėji.ms, žini. kurie yri 

tikrieji jų draugai ir kurie 
prisimeteliai, norintieji prie 
šingą pajėgą savo tikslams 
panaudoti.

Ir kada Lietuvos valstie
čiams ir darbininkams teks 
tarti savo žodį—tas žodis 
turės būti pasmerkimas re
akcinių klerikalinių gaivalų 
politikai ir tvirtas Įsakymas 
statyti nepriklausomą Lie
tuvos valstybę darbo žmo
nių naudai, o ne jų išnaudo
tojų reikalams.

J. Saulėnas.
(”Liet. Ūkininkas”)

i

True *a*aiiblation filed c.-ith the post- Į 
tnaster at Boston. iiass. ou Januarv 
7. 1920, as reųuired by the Act o’.- 
Octobcr S. 1917.

Sako, kad Sovietai 
dabar turi 3,000,000 
vyrų armiją.

SU DENIKINU MASKVA 
KARIAUSIANTI IKI 

GALO.
ir

Kaukazo armija pavojuje.
Toliaus i rytus bolševi

kams pasisekė užeiti Kau
kazo armijai iš šono ir jai 
dabar gresia didelis pavo
jus. Bolševikai, niatvt, turi 
sutraukę didelių spėkų prieš 
ploną Denikino centrą ir iš
naudoja šitą progą iki pil- 
niausio laipsnio.

Kita sunki kontr-revoliu- 
cionieriams situacija susida
rė Užkaspijoj, kur bolševi
kai. eidami ant Krasrovods- 
ko, paėmė jau Džebei stoti. 
Daug sustiprinimų 'bolševi
kams pribuvo iš vidurinės 
Rusijos i Mervo apygardą 
Užkaspijoje. Tas gresia 
pavojum Persijos ir Afga- 
nistavo pasieniams.

Kolčaką galima esą skai
tyti Rusijos karės reikaluo
se jau nustojusiu gyvuoti.

Duonos klausimu 
 Lietuvoje. 

i i 
j i

Juo giliau einame žiemom darni duonos išvežimą. Bet 
tuo maitinimos reikalas 

(miestų ir kaimų biednuome- 
nės darosi vis opesnis. Duo
na brangsta ir brangs dar 

; iabiau, jei valstybė ir visuo- 
[menė nesuras priemonių 
suimtą derlių tvarkingai su
vartoti. Dėl šito nėra jokių 
abejonių.

Lietuva su savo duona 
stovi dabar kaip ant kalno 
pasilipusi ir bado akis alka
niems kaimynams. Rusija 

į visai prinokusi, Latviams 
ir Lenkams badas stovi ])rie- 
angyj, vokiečiai taip pat ima 
Įtraukti javus iš Lietuvos. 
\ adinasi, į visas puses gili 

j ]>akalnė ir spekuliantams 
pateikiama smagaus darbo, 
—laidinėti ton pakalnėn mu- 

jsų maistą.
Valdžia iki šiol nėra pada

riusi praktiškų žingsnių 
! duonos gabenimui sustab- 
i dyti. Šleževičiaus kabine
tas geru derliu pasitikėda- 
Įmas sudarė laisvos preky
bos Įstatymą ir nors buvo 

įtarta tuomet jis tepaskelbti, 
į kai bus apstatytos krašto 
, sienos, paskelbta anksčiau, 
kad ir sargybos nesutvar
kius. Naujas šiomis dieno
mis Tarybos priimtas įsta
tymas žada apjuosti Lietu
vą 15-kos kilometrų platu
mo pasienio juosta, kurioj 
spekuliantai bus mušami vi
sais perkūnais.

Gal Įstatymas ir neblogai 
sugalvotas, tik nesiskubina
ma jis vykinti. 0 tuo tarpu 
duona iš Lietuvos bėga. Nes
uėjo pareiti žinia, kad Kau
tas žadama geležinkeliu su
rišti su Vilnium, kaip du 
greitu ponu — Lukomskis ir 
D. Silvestravičius — jau 
jardavusiu Vilniaus miesto 
valdybai bene 70 vagonų vi
sokių javų. Tokių ponų at
siras, žinoma, ne tik tuodu.

Teisybė, pasienio apskri
čiai, kaip Mariampo’ės. Aly
taus, Ukmergės ir kiti, ne
darydami didelių ceremoni- 
ių su laisva prekyba, nieko 
težiūrint stabdo kiek galė-

tų pastangų neužtenka, jos 
turi būti sustiprintos ir su
vienodintos.

Reta dabartinių savival
dybės įstaigų, atstovaudama 
dažniausia stambiems ūki
ninkams, nuoširdžiai rūpin
sis duoną apsaugot. Patys 
duoningi ūkininkai, kaip 
gražiai parodė praeiti me
lai. rems s])ekuliantus, kaip 
savo brolius, nes patys yra 
idiržėję skekuliantai. Vadi
nasi, pačios biednuomenės 
reikalas imtis kovos su spe
kuliacija.

Kaip prityrimas rodo, 
šiandien negalima pasitikė
ti nė milicija, nė sienos sar
gyba. nė kitais organais, — 
perdaug patvięko nuo papir
kimų. Biednuomenei teks 
pačiai sekti spekuliantų pė
da- ir jei uoliai tuo pasiims, 
sugebės pastoti visus kelius 
ir juos užtverti.

N aujas įstatymas teikia 
didelių teisių kovoti su spe
kuliantais savivaldybės įs
taigoms, — apskričių ir val
sčių valdyboms. Tos įstaigos 
kaio tik dabar naujai ren
kamos; vadinasi, Lietuvos 
darbininkams ir mažaže
miams valstiečiams dar vie
nas svarbus pamatas uoliai 
ir sutartinai dalyvauti val
sčių ir apskričių rinkimuose 
ir pravesti savus atstovus 
kuoskaitlingiau.

Bet duonos išvežimo klau- 
simas dar neriša viso maiti
nimos klauismo. Ūkininkai 
mokės duona spekuliuoti net 
negaudami jos parduoti už
sienin. Jie praeitų metų pa
vyzdžiu laikys duoną aruo
duose ir lauks didesnės kai
nos, nors aplinkui biednuo- 
rrenė badautų. Ir todėl pri
valoma javų rekvizicija ne 
tik kariumenės, bet ir be
duonės visuomenės reika
lams yra vienintelis būdas 
sudaryti reikalingą duonos 
atsargą ir sutvarkyti duo
nos reikalą šiuo sunkiu me
tu.

Be to sutvarkymo ]>o Ka
lėdų, jei ne anksčiau, prasi
dės badavimas.

Valdžia, negaudama mai
sto ne tiek, kiek kariumenei 
reikalinga, pati dabar tuo 

.susirūpino ir yra sudaryta 
komisija maitinimo klausi
mui išnagrinėti ir jo rišimo 
projektą sudaryti. Komisi
ja, kiek mums žinoma, žada 
valdžiai pasiūlyti, kad rek
vizicijos keliu butų suimta 
tiek maisto, kad jo užtektų 
ne tik kariumenei, bet ir 
prieglaudom, ligoninėm, ka
lėjimam. didesniu miestu ir 

ir

Estonija jau paklupdyta 
darc taiką.

Dorpatas. — Anot estų 
atstovų. Sovietų delegacijos 
laštininkas Kliškė pasakęs, 
jog didžiausioms valstybėms 
bolševikai esą pasiryžę da
ryti didelių nusileidiųių, kad^ 
tik priėjus prie taikos, te- 
čiaus Denikinui jie jokių pa
siūlymų nedarysią.

"Metai atgal mes butume 
kalbėję ir su Denikinu apie 
taika,” pasakęs jisai, "bet 
dabar jau mes kariausime 
su juo iki galo."

Kliškė sako, jog dabar bol
ševikai turi 3,000,000 karei
viu armiją ir kad šita spėka 
esanti nepergalima. „Te- 
č.aus Sovietų Rusija mielai 
šitą spėką paleistų.” pridūrė 
jisai, “jeigu butų galima pa
daryti su visu pasauliu tai
ką.”

Bet taikos vargiai galima 
tikėtis. Slapti balševikų a- 
mentai praneša, kad Francu- 
zija bando organizuoti mil
žinišką ofensyvą prieš So-

100 milionų dole= 
riu dovanu.
*

Gruodžio 25 d., 1919. 
Į pitalistų spauda triukšmin- 
: gai paskelbė, kad John D. 
Rockefelleris padovanoio 

! "visuomenei" šimtą milionų 
Į dolerių, kaipo Kalėdų dova
ną !

Tiesa, dovana ne menka, 
į jeigu tas šimtas milionų do
lerių butų paties „labdario” 
užpelnu, ir jeigu tie milio- 
nai ištikrųjų butų

' mi tiems.
Mileris juos paėmė.
Į aukaujami ne labui tų žmo- 
Į nių. kurie tuos milionus su- 
Į dėjo. Rockefelleris ]>aau- 
; kavo tuos milionus tokiems 
į žmonėms. kurie pagalba vietų valdžią, sako Kliškė. 
į aroi’esoriškų katedrų, kuni- Estonija jau pasidavė bol-

ka-

grąžina-
iš kuriu Rockefe-

Pinigai

I ?ų ambonų ir kapitalistiš- 
! ko.- spaudos 
į nieins žmonėms galvosna 
I kals, jog jų laimė ir gerovė 
į vra nuolankiame jų pasida- 
‘ vime savo viešpačių valiai; 
' :og savo išnaudotojams tur 
put dėkingais už tai. kad iš 
■ ių pagamintų turtų viešpa- 
- ’iai trupinėlius jiems duo
da.

Ar ne begėdiškas tas skel
bimas, jog Rockefelleris 
-imta milionų „paaukavo vi
suomenei," kada lštikrųjų 
tos visuomenės didžiumai ta 

’.uka yra tik nauja skriau
da, nauja pastanga labiau tijų ir sienos klausimus.

į Paliaubos sutartis įneina 
Įgalėn su 3 sausio diena. Ji 

spauda yra padaryta savaitei laiko 
i; “žiu- ir gali būt petraukta po'24 

ėkite, kaip dideliais labda- valandų, tečiaus jeigu nei 
viena pusė tokios pertrau- 

Rockefelleris visuo- kos nereikalaus, tai po 7 die- 
net Mmtą nu ji savaimi Įneina galėn iš- 

naujo.
Ji reikalauja, kad visu pa-

išnaudoja- ševikų spaudimui ir sutiko 
padaryti mušiu paliaubą. 
Prašys Sovietų valdžios to
kiais pat pamatais mūšių 
paliaubos ir kitų Baltijos 
tautų atsiuvai, kurie susi
rinks greitu laiku Helsing- 
i'orse.

Pirmutinis žingsnis prie 
taikos tarų Estonijos ir So
vietu Rusijos buvo padary
tas 2 sausio, kuomet abidvi 
pusi pasirašė po laikina mu
šiu paliauba, kuri reikalauja 
tuojaus sustabdyti kūrę ir 
svarstyti Estonijos neprik- 
lausomvbės. karinių gvaran-

darbo žmones pavergti, dau
žiau jų protą apdumti?

Kapitalistiškoji : 
riukšmingai skelbia;

•iais yra kapitalistai! Žiu- 
ėkite,
r.enei paaukavo i 
nilionų savo pinigų! Dėka 
kitę jam ir garbinkite ji.”

I

P

i

Ir nelaimei reikia pasaky- li?ubos metu abiejų pusių ar 
i. kad tik maža darbininku nujos butų toj vietoj, kur jos 

šitokia randasi dabar, ir ’/ad žemė 
Dauguma ploja tarpe tų armijų butų neut- 

‘ ‘ rale.
Karinės gvarantijos sako,

lalis pasipiktina
'dovana.” 
kapitalistiškiems skelbi 
narns, visai nepamąstyda- 
ni. kai]) jie tuo savo džiaug- kad nei ant Sovietų Ruisjos, 
rr.u patįs save išjuokia.
Rockefellerio dirbtuvėse 

dirbantis darbininkai gerai 
uno. kaip tie mi'ionai Ro- 
kefelleriui atėjo: jie žino, 

kad už pareikalavimą dides- 
lio atlyginimo Eockefelle- 
ris nesyki darbininkus net 
ir ju kūdikius šautuvais nu-į 
tildė. Colorados kalnakasių 
draikas užtektinai visiems 
atmenamas. Rockefellerio 
luk? visuomenė tik pasi
bjaurėti, o ne džiaugtis pri
valo.

Negana to. Rockefelleris 
už savo dirbtuves ir namus 
net valstybei mokesčių ne
moka; mokesčius turi sumo
kėti Rockefellerio ir jam pa
našių labdarių apiplėšiama 
visuomenė. Ohio valstijoj 
■915 metais Rockefelleris 
buvo nat rauktas teisman už 
nemokėjimą taksų; pasiro
dė. kad jis valstijai kaltas 
8500,000 taksų. Teisėjui pa
reiškus, kad Rockefelleris 
turi skolą užmokėti, kalti
ninkas spiovė teisėjui Į akis. 
Na. ir kas? Egi ant galo 
priuažinta, kad Rockefelle- < 
riui nereikia taksų mokėti. 
Vadinasi jis kuosas riuo mo- < 
kesčių už tai, kad jis patai-

p.ri ant Estonijos žemės ne- 
'erii būt jokios kariumenės, 
išskyrus savą. Visa kita ka
riumenė turi būt tuojaus 
nuginkluota ir visi jos gink
lai ir amunicija turi būt ne
utralizuota ir iki 1 sausio 
1922 metų nejudinama.
Dcnikinas visai sumuštas.
Generolo Denikino padėji-. 

Inas pietų Rusijoj su kiek- 
ivena diena darosi vis ar
šesnis. Jis traukiasi visu 
600 mylių f r n tu ir bolševi
ku ofensyvas prieš jo cent
rą tikslu perskelti jo spėkas 
pusiau sudarė labai sunkia 
situacija. Bolševiku avan
gardai pasiekė jau Dono an
glies sryti ir randasi jau ar
čiau kaip ĮOO mylių nuo Ju- 
duių Jūrių pakraščio, šitoj 
sritvie guli tu rizgiausios 
Rusijos kasyklos ir bolševi
kam- jos vra neapkainuoja- 
mos vertės.

Lietuvos geležies 
Kasyklos.

"Cisi žino, kad Lietuvoj 
ries kokį šimtmetį geležį

kasė. Dar ir dabar Įvairio
se Rudose (Višakio-Rudoj, 
Kazlų-Rudoj ir kitur) yra 
liekanų, rodančių, kad tenai 
geležies gaminimu buvo už
siimta. Nežinia, kodėl tai 
paskiau liautasi. Tohau bus 
galima patirti, ar verta pas 
mus geležis kasti, ar ne. Tuo 

karpu Lietuvoj atsirado nau- 
; iu geležies kasyklų, kur jau 
i tikrai 
rinkti.
centas iškastos geležies yra 
labai didelis.

Kalbu apie tas geležies 
liekanas, kurios pasiliko po 

įkaro, ypač Kauno tvirtovės 
apielinkėj: juk mėtosi dau- 

Igvbė relių, vagonėlių, tvorų, 
j vielų, šovinių ir kitokių at
idžių. Nežinau, kiek čia tei
sybės. bet esą apskaityta, 
kad Lietuvoj bus apie už 3 
miliard. (3 tukst. milionų) 
auksinų geležies.

Mums trūksta pirklių vik
rumo. Juk galima butų su
sitarus su valdžia surinkti 
ta geležis ir toliau fabri

kams parduoti: miiionai pel
no! Valdžiai sunku tai atlik
ai. Tad galėtų tuo užsiimti 
valstiečių bendrovė, kurie 
turėdami arklių ir vežimų 
patys ga’ėtų suvežti tas ge
rybes vienon vieton. Juk vi
sas darbas butų tarpe. Jei 
patvs nepasistengsime to at
likti. tad valdžia priversta 
gali būti tai svetimiems par
duoti. Ar gera butų tokią 
naudą kitur išleidus?Laukti 
negali, nes tą geleži vaginė- 
ja ir kasdien jos mažiau ir 
mažiau, esti.

Be to. paklausite kur dar
bininkų gauti. Egi, jei patys 
nenorėtumėt tuo užsiimti, 
tai gal belaisviais ir kali
niais pasivaduotumėte. Vis 
deito vertėtų tuojau pagal
vojus užsiimti tuomi. O gal 
ir automobilių valdžia duo
tu, jei gavo iš bermontinin
kų. „Liet. Uk.”

vertėtų jį kasti ir 
nes naudingasis pro-

KETURVALAKIAI. Že
mės ūkio profesinė sąjunga 
čia apims 6 dvarų darbinin- 

j kus. Tuose dvaruose veik 
visi darbininkai, kurie daly
vavo savo organizacijose, 
ualiuosuot nuo ordinarijų, o 
jų vieton samdomi kiti. Dva
rininkai paliusuotus darbi- 

I rinkus ir iš ten butų norėję 
I naliūsuoti, bet kiti darbinin- 
Ikai tam pasipriešino ir ne
įleido jų daiktų išmėtyti. Tai 
į dabar tai]) visi dvarų butuo
se ir gyvena, kai gaus kitur 

tai ir bulifs paduovietas, 
suos.

Dvaro darbininkas. i

Šiaulėnų ultimatumas 
Francuzų Generolui.
Gautomis žiniomis lapkri

čio 26 d. savivaldybės įstai
gų ir visuomenės atstovai 
.teikė p. Nisselio komisijai 
sekanti pareiškimą.

Alijantų komisijai Šiau
liuose.

Šiaulių miesto ir apylin- _ ___ ___
kės visuomenės ir valdžios pafrončių biednuomenei, ir 
staigų atstovai, apsvarstę pavasario sėklai labiausia 
vykusią draug su sustabdy- nuniokotu apielinkiu, kaip 
.a musų kariumenės ofensy- Ežerėnu apskrityj. 
va sunkiausią gyventojų pa- .
lėti, randa, jog tiktai minė
tomis žemiau sąlygomis te
galima ; 
tvarką ir rimtę. Pavesdami 
tai Komisijos nuomonei,pra-(laba? 
šerne Jos, vykdyti jas gyve - ’
nime.

Įvyko 
padėtis, 
drasko. ______
riumenės ofensyvą. Tamstos valdiškoji ‘ rekvizicija? Bet 
pasiėmėte mus gelbėti. Jei-kad savivaldybės ruuestin-

Tegul valdžios butų tas 
projektas’ priimtas, jis vis- 

. .. , . g’ neliečia kaimo beduoniu,aprūpinti kraštu: kl!,.iu kit,kvienan, a|K;krit,vj 
r""t“ rasjs žymus skaj^jus ir kur.J

, kai]) sakysim 
Šiauliuose, jau nebegali prie 
duonos prieiti. Duonos rei- 

mums sunki, baisi kala vietose privalo sutvar- 
Mus plėšia, žudo ir Ryti vietos savivaldybės; 
Sustabdę niusų ka- joms tiek pat teks daryti ir

Jei- kad savivaldvbės rūpestin
gu tai galite greičiausia pa- gai to darbo imtųsi, darbi- 

1 .............. . ',f ‘ ninkams ir mažažemiams
vėl reikia apskričių seime- 
’iuose ir valsčių tarybose tu
rėti kuodaugiausia savų at
stovų.

Reikia pagalios neatidė
liojant iškelti viešon aikštėn 
ta klausimą, daryti susirin
kimus ir nutarimus, ener
gingai spausti valdžią ir sa
vivaldybes ir priversti juos 
kol dar nevėlu, apsaugot . 
duonivs nuo badavimo.

["Socialdemokratas.”] K

darykite, o jeigu negalite, 
tai l>ent pasakykite.

Įgalioti visuomenės ir val
džios Įstaigų: 
d-ras Ipolitas Žilinskis 
Šiaulių misto savivaldos 

atstovas; 
K. Bielinis

Šiaulių apskrities 
dvbos atstovas; 
V. Požėla

Visuomenės organizaci
jos atstovas.

(„Socialdemokratas.’’)

Rusų 
laužiasi 
nistaną i anglų valdomą In-

raudonoji armija 
per Rusiją ir Afga-

ko iš visuomenės išplėšti bi- 
lionus dolerių kas metai.

Jo dovana šimtas milionų 
dilel ių niekados neatlygina diia: angių kariumenė sker- 
visuomenei padarytų skriau džia Indijos 
du.

I vai

; revoliucionie- 
j rius. kad neleidus jiems su- 

T. J. Kučinskas. sivienvti su rusais.



ŽINIOS IS LIETUVOS
Į

KAUNE valstybės spaus
tuvės darbininkų streikas 
užsibaigė. Kadangi darbi
ninkai reikalavo' tik algų sa
vo laiku išmokėjinjo, o da
bar ' aidžia pasižada mokėti 
algas du kartu Į mėnesį, tai 
darbininkai stojo Į darfyą.

Streiko metu valdžia 
spaustuvę norėjo labai pri
einama kaina perleisti Ba

liniai streikas kurnėtas. Are- naičiui ir Strazdui, bet daug 
štuotieji darbininkai da ne 
ATsi paleisti. Vietos valdžia 
streiko metu darbininkus la
bai persekiojo.

Aiškiai matyti kad vietos 
vadžia palaiko dvarininkų 
pusę ir i jų dūdelę pučia. 
Darbininkus streikas daug 
kame pamokė, jau dabar vi
siems aišku, kad kalbos apie 
Lietuvos valdžios demokra- 
tingumą, tai buvo tik muilo lovo fronte lietuviai daugiau 
burbulai. Valdžiai kova su gyvumo reiškia, 
dvarininkais nė kiek nerupi, visi šauliai iš fronto 
jei ji kartais su jais nesu- atšaukti, 
tinka, tai tik dėl valdžios var geidžia, 
žvtinių.

I visokias paskalas, kad 
buk valdžia duosianti bied
nuomenei žemės, jau dau
giau pas mus niekas netiki. 
Darbininku ūpas žymiai at
simainė. Visi dabar tvirti
na. kad reikia stipriai slap
tai organizuotis prieš dvari
ninkus ir nuoseklę kovą su 
jais vesti.

Darbininkai labai Įnirtę 
kad jų draugus areštavo.

"Darbin. Gyvenimas.”)

UK10 DARBININKŲ 
STREIKAS.

Vilkaviškio apskrities že
mės ūkio darbininkų profes. 
sąjungą buvo paskelbusi vi
suotini streiką. Streikavo 
4000 darbininkų. Streikas 
jau baigtas. Eina derybos 
tarp darbininkų ir dvarinin
kų. Tose derybose tarpinin
kauja valdžios atstovai. Da-

kam tuo pasipiktinus, apie 
lai aptilo kalbėti.

"Lietuvą" norėjo spaus
dinti Tilžėje, bet Tilžės dar
bininkai, sužinoję, kad Kau
ne spaudos darbininkai 
streikuoja, atsisakė "Lietu
vą” rinkti.

Prancūzų misijai labai ne
patiko, jog Bermonto-Ava-

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, tarp 24—35 metų, be 
skirtumo tikėjimo. A4 esu 28 metų. 
Su pirmu laišku meldžiu paveikslėliu.

A. P. (2)
Sta. 12 Bux 452, Laurence, Mass.

Pajieškau brolių Felikso ii Slapmo l'aj.e.-.: u draugų !' .ik a Bug i-
• - - ’• - — žiaus ii Kazimiero Rezkaustio, paei

na iš Petraičių sodžiaus, _ Nevarčnų 
valsčiaus, Telšių apskričio. Turiu 
svarbų reikalą, jų pačių--meldžiu atsi
šaukti, ar juos žinantis praneškit.

John Bartkus (1)
i9i Dana st., Lox 22,

AA acerbury. Conn.

Dr-go L Grigaičio Pajieškojimai 
prakalbii maršrutas • ! Pajieškau specialisto, kuris išrastų 

Drg. P. Grigaitis, "Nau
jienų” redaktorius iš C hiea- 
gos lankysis Naujosios Ang
lijos kolonijose ir laikys pra
kalbas sekančiose vietose ir 
dienose: 
ELIZABETH, N. J.

13 sausio, Utarninke, nuo 
7:30 vakare,“ Liutino sve
tainėje, 69 So. Park St.

BROOKLYNE prakalbos 
bus 11 sausio 3 vai. po pie
tų, o 12 sausio vakare — 
abu syk Tautiškame Na
me.

\VATERBURY, CONN.
14 sausio, seredoje, nuo 7 
vakare, svetainėje 103

Green St. *
NAUGATUCK, CONN.

15 sausio, ketverge, nuo 7 
vakare, Linden Park sve
tainėje.

NEVY BRITALN, CONN.
16 sausio, pėtnyčioje.

i*

I

Sako, kad 
liksią 

e-ą. franeuzaf to 
Galimas daiktas, 
Bermontininkus- 

Kclčakininkus bus uždraus
ta kariauti.

ka(' prieš ATVIRAS LAIŠKAS 
"LAISVĖS” REDAKTO

RIUI.

Milkun, Triškių miestelio, Šiaulių ap- 
> -kričių. Malonėkite patįs . ar juos ži
nantis pranešti. (-)

D. MUkaitė
3303 So. L'nion avė., Chicago, 111.

kuriuomi butų galima 
užlipdinti visas "Amerikos Ūkininko’’ 
ir M. A’alenčiaus melagystes, kurias 
jis paskelbė per laikraštį "Laisvę” 
num. 33, 34 ir 35. "Keleivyje” nuin.
13 ir 41 pajieškojimų skyriuje ir 
"Amerikos Ūkininke” jis taipgi apš
meižė mane kriminaiiskai, buk aš jo!- 
forničius išvežęs, kurių jis neturėjo, Pajieškau giminaičių .Martino 
kokius ten bonsus. Am. Ūkininku i Dzevenauskio ir Mag i. 1 an.ielev įciu- 
adresus ir aut galo pasakoja per sa-]tįs. Abu Suvalkų rėd. Malonėkite a'- 
vo laikraštį, buk aš pajovęs pačia; »isauati. 
Cleveland, Ohio ir pabėgęs. Jis pra
šo per laikraščius, jeigu kas žino 
kur aš bunu. kad praneštų "Ameri
kos Ūkininko” redakcijai.

Tam žmogui,
"redaktorium,"

Pajieškau Katrės Michalauskiut>-s 
Sietaeliskių miestelio, Trakų aps>... 

įjos pačios, ar ją žinantįs į.ialonČKit 
i pranešti. (3)

Jonas Anusevičius
1191 \V. Erie St.. Chicugu, 11).

As Elzbčta Yesiulis pajieškau ku 
nio.- Olėskos Brastovskii. p<> tėvais 
Narkevičiūtė. Suvalkų rėd. Ji 1914 
metais pabėgo nuo vyro su A. Žilins- 
kiu. Turiu labai svarbų reikalą. Atsi
šaukite. (“I

REIKALINGI AGENTAI
Rinkimui apgarsinimų ir antrašų. 

Atsišauk te tik tokie, kurie galėtų 
duoti paliudijimą kur dirbo už agen
tą. Kitokiems nėr atsakymo. (?) 

STR U TAS AND CO.
92 Warvick st.. Newark. N. J.

I

ar juos žinantis pranešti.
Juozas Tankeicvičius (3) 

B:.x 352 DuboLs, Pa.

Eiz. Yesiulis
Box 557, Kiversville, VV. Va.

GALIT PADARA I UMDELIAS 
ŠTU KAS.

Pajieškau pusbrolių Felikso ir Jono
Karlonų, Trakų apskr.. Varėnos vals- 

__________ _ _________ __ ____ čiaus, Mergažerių kaimo. Prašau at- 
liuosavo galvoje. Jeigu aš toks pra- risaukti. 
sizengėlis 
areštuoji 
gus ?
•saltęs, _ r_____r_____ ,_  _ . ..
Jeigu tu neprirodysi tų apkaltinimų, | J10 Kudleričių, Pumpėnų parap., Tū
tai aš pareikalausiu prirodymų.

Walter Strygas.
3922 W. 46-th St., Chicago, 111

kuris vadinasi 
turbut sriubai

tai kode! tu manęs ne į 
jeigu esti teisingas žmo-į 

Jeigu aš bent kam esu prasi-; 
tai tuojaus paduok policijai.

M. Kartonus
3 4 Fo.x St.. Palmer, Mass.

Pajieškau pusbrolių Kazio ir An’.a-

Pajieškau 'iminių ir dėdės Antanui 
Andriulionio, gyveno Shenandoah, Pa. į 
Meldžiu atsišaukti, ar jį žinantis pra-; 
nešti. (53) į.-

Kauno 
Pirai 4 

gyveno Brige- 
pats atsišaukti 

kas apie jį žino teiksitės

Petru Daniuso,
Skirsnemunės parap. 

atgal girdėjau
Malonės

Pajieškau 
gub.. ' 
metų 
port, Conn. 
arba 1 
nesti.

Jonas Sadauskas
Bo\ 86, South AViudson, Conn.

pra- 
(1)

Ihunų sodžiaus, Panevėžio apskričio. I 
! Ką.- apie juos žino, arba jie patįs te-1 
| gul atsišaukia. (1)1

Vladas Vyčius,
80 Old Harbor st.. So. Boston, Mass.

Pajieškau Jono Salajeviėiaus, pa
eina is A alaukos kaimo. Kalvarijos 
apskr., Suvalkų rėdybos. Taipgi Jono 
Bukatos, Susnikų kaimo. Ir nažįsta- 
:nu malonėkite atsišaukti. (—•

Jokūbas Kutelonis
797 Bank St., l">ox 75

AVaterbury, Conn.
Pajieškau pusbrolio ir pusseseries 

Ironislavos ir Onos Belzekų, Vaizde- 
liškio viensėdžio, Ukmergės 

I čio. Turiu svarbių žinių iš

Pajieškau Katrės Michalauskiutės, I 
Siemelisškių miestelio, Trakų apskr. i 
Meldžiu atsišaukti, ar ją žinantis j 
pranešti.

Jonas Anuskevičius
1401 \V. Erie st., Chicago, Iii.

Nelle Andi ulioniutė-Bražaitienė 
1920 N. 11-th st.. Springfield, Iii.

apskri- 
Lietuvos.

Ad. Bclzekas <2)
519 Linden avė., Burlington, N. J.

ARSIV EDEMAI

Iš keturių bolių padarysi gerą štu- 
ką. Tarpe pirštų pasirodo bulė, pas
kui bolės vėl pradeda pranykti; lie
ka trys, dvi, viena ir paskui prapuo
la paskutinė. Šitą štuką daro geriau
si štukoriai ir jus galėsit ją padary.i, 
jei turėsit sekretą ir tas boles. Kai
na $1.75 ir $2.00.

NUM. 2. Galit padaryt kad viskas 
nuo stalo bėgtų žemyn; paskui stalas 
pats pašoka augštyn. Yra stebėtina 
štuka. visi pradeda bijotis. Kainu 
81.00 ir $1.50.

MAGUOS -’)
P. O. Box "72. \Vak-rbury. Conn.

Pajieškau Jono Žakevičiaus, girdė- 
au gyveno Ulinois valstijoje. Atsi 

saukite, nes turiu svarbų reikalą. 
A)ex Štromas

Wash. Co. Box loū. Marianna, Pa.

Pajieškau laisvos ir protingos mer
ginos. kuriai nusibodo dirbti dirbtuvė
je. Aš gražiai sugyvensiu su do.ra 
mergina. Jaunos nenoriu. Esu 35 m. 
Piatesn-as žinias suteiksiu per laišką 

John Shnora (l)
Gen. Dėl. Clevealnd, Ohio.

Pajieškau Antano 
Nedžiugių vals. 
Jono Piciagos. 
i'raku apskričio. Atsišaukite.

Steponas Jurkevičius 
-16 Tetman St, JVorcester,

Juškevičiaus 
Trakų apskričio. I 
Vartavalakių kaim-

(D I

Pajieškau pažįstamų: Aleks. ir Ka- 
Triškių 
Taipgi 

Atsišau ■
Mass.

»r I . . ’ * *
"r./.imiero Šiaulių, Kauno rėd. 

| parap., iDrmeikių sodžiaus.
| Stasio ir Bronislovo Mačių. 
I kitę laišku.

Kaip girdėjome, ministe- 
rių kabinetas nenori leisti 
atidaryti Kaune augštesnių 
kursų.

Kursai buvo ruošiami bai
gusiai Lietuvoje aukštesnes 
mokyklas jaunuomenei.

Kursai laikinai turėjo 
stoti universitą.

at-

Mums pranešama, kad jei i 
Kaune nebus galima šaukti 
profesinių sąjungų suvažia
vimo, tai suvažiavimas galės 
Įvykti Vilniuj.

Vilniuje dabar esama la
bai daug lenkų kariumenės. 
Apie visą Vilnių daromi ap
kasai. Tuo tikslu žandarai 
Vilniuj gatvėse gaudo vyrus 
ir varo apkasu daryti. Eina 
gandas, buk Minską jau už
ėmė randonoji armija. Tos 
žinios dar nepatikrintos, bet 
tiesa, kad lenkų kariumenė 
Minsko fronte gavo gerų 
smūgių.

LAIŠKAS IS 
LIETUVOS.

Rašo Jurgis Mikalauskas 
iš Vabalninku, Bolonijai Mi
kalauskaitei, gyvenančiai] 

i So. Bostone.
Vokiečiai mane buvo 1917 

metais išvarę i tolimą kraš
tą padėti jiems kariauti;

! reikėjo sunkius darbus dirb- 
j ti ir vargo iškentėti, bet da- 
i bar jau esu namie. Sugrįžau 
11918 metais ir radau tėveli 
i apsivedusiu, broli Antaną 
mirusiu. Pauilna tarnauja 
nas ūkininką, brolis Petru
kas namie močekos A'aikus 

ituri daboti. Lapkričio 9 d. 
-usilaukėm naujo broluko— 

iPetrukui didesnio vargo.
Dabar gyvenam Čipenuose. 

Turime vieną kumelę, ver-į 
Itės 4 tūkstančių ir karvę 3‘ 
] tūkstančių vertės. 2 avis po 
■ 2 šimtu ir kiaulę 8 šimtų ver
žies. Vadinasi, ne menkas 
I turtas, žemės pasiėmėm ir 
!dirbam: be žemės negalima 
Įgyventi. Rugių pudui pava- 
| - aryje buvo 150 rublių, da- 
i bar mokam 30 rub. V ilnų 

pkuntas 20 rub. Milo aršinas 
70 rub. Kamašai 300 rublių, 

•bet ir už tiek sunku gauti. 
Pinigų turime iki valiai, kad 

ir.tik reikalingi daiktai galima 
Labai prašy- 
miela sesutė, 

kad pri siųstu m drapanų; 
ŠUMKŲ kaime Įsikūrė nors pinigu turiu nemažai, 

darbininkų profesinė sąjun- bet tais pinigais neapsivilk- 
ga. Sąjunga jau turi narių.:si. Kaip galima bus Ameri- 
Profesinės sąjungos vaidy- kon važiuoti, atrašyk, sesu- 
bą sudaro 5 nariai. Į busimą lė. Pinigų pakaks. Pauli- 
profesinių sąjungų suvažia- na i tėtušis duos, nes turi, 
vima mes savo atstovus at-'Lietuva pinigais labai tur- 
siųsim. V.

Lietuvoje kolčakininku 
sraujos bent kiek aprimo. 
Vokiečių dalys, aplinkybių 
verčiamos apleido Raseinius 
ir kitas vietas. Vis dėlto vo
kiečiai nelabai skubina ap
leisti Lietuva.

Lapkričio 15 diena Kaune 
pro f. sąjungų Centralinis 
Biuras iškilmingai atidengė 
darbininkų kliubą.

Kliubo tikslas, be sveikų 
pasilinksminimų ruošti, pas
kaitų, pamokų kursų ir Įvai
rių pasikalbėjimų. Kliubo 
butas ruimingas ir gerai 
priruošiamas. Adresas: Lai
svės Alėja 48.

Kauno. Mariampolės
Vilkaviškio apieiinkėse buvę j butų gauti, 
kratų ir areštų. čiau tavęs,.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS 
"KELEIVIO” REDAK

CIJAI.

, linga, ūkininkai tukstan- 
ičiais skaito.

Man iš namų išvažiuojant 
liko 28 kuntai vilnų ir 16 

■kailių. Tėtušiui apsivedus,
Apturėjęs netikėtinai po- močeka išaudė audinių; jie 

rą numerių "Keleivio,”, pasisiuvo sau drapanų, o 
džiaugiuosiu, kad galiu vėl mums su Paulina nei uolak- 
išvysti ir skaityti tą mano čio nedavė. Jie dabar poniš- 
pamylėtą darbo žmonių laik- kai dėvi, o mes našlaičiai ai>- 
rašti. O tuo labiau, kad nei driske. Taigi susimildama, 
jus, nei Maikis nenukrypo- sesutė, atsiųsk mums drapa- 
te ton perdaug kairėn-kru- nu.
vinon pusėn. Sveikinu irlin-1 Nuo Jono negavau jokio 
kiu toliau vesti Amerikos laiškelio. Parašyk kaip jam 
darbo žmones ramiu budu einasi.
prie pasiliuosavimo iš kapi
talo ir priespaudos jungo.

Kapsas.
Kaunas, gruodžio 7, 1919.

Gerb. Tamista:—
Praeitais (1918) metais, 

kuomet tamista, neinau de
lei kokio išrokavimo, leidai 
per savo vedantą laikrašti 
visokiems sorkininkams vi
saip mane niekinti, išjuokti 
ir šmeižti, tuomet netekęs 
kantrybės parašiau tamistai 
laišką, reikalaudamas, kad 
vengtumei laikrašti šmeižtų 
lapu vertęs.

Tamista atsakei, kad la
bai myii satyras. Aš štai ką 
at akiau: Jeigu tamista my
li satyras, tai paprašyk, kad 
tie šmeižikai ant jūsų ką- 

Įnoi*s parašytų^ tuomet aš 
pasijuoksiu. Nuo to laiko ta
mista lioveisi.

Bet štai ir vėl pradėjei 
savo šlykščią politiką: netik 
savo žagėse, bet ir apžvalgo
je pradėjai visaip mane nie
kinti. Stebėtina, kad tokias 
ilgas ausis Įgijote, jog Broo- 
klvne girdite, ką aš kalbu 
būdamas Montelloje ir kaip 
kas juokiasi, kad jus net ap
žvalgoje rasit.

Negana to. tamista ir ko
respondentams duodi vietos 
visaip mane niekinti, išjuok
ti net mano amatą. Reikia 
suprasti, kad tas kenkia ma
no pragyvenimui! Argi ta
mista butum sveikesnis, jei
gu aš eičiau kapitalistui ver
gauti? Tokia politika darbi
ninkų klesai tamista nepasi
tarnauji.

Taipgi "Laisvės” N81 vie
tos korespondentas rašo. 
"Bete. LKS. kp. pastatė pro
poziciją. kad jei LSS. 133 kp. 
narys A. Liutkus atsilygins 
su LKS. kp., tai nebent tada 
duos jiems kuopa antspau- 
da."

Tamista be jokių pastabų 
dedi savo laikraštyje kas 
tik ką niekingo parašo. Pa
sakysiu, kad tas žmogelis 
nieko nesupranta, nes jis nė 
penkių žodžių nesugeba tei
singai parašyti, iš ko ir svei
kas gali matyt, kiek pas ji 
proto.

Kadangi aš niekuomet ne
su prigulėjęs nei ka-nors 
bendra turėjęs su LKS^ kuo
pa. tai kaip aš galiu būti jai 

.skolingas ir ką aš turiu at- 
Isiteisti? Aš buvau ir tebesu 
LSS. 133 kp. kasierius ir ka
sa randasi pas mane.

Su priderama pagarba
A. Liutkus.

11 48 Washington St., 
Nonvood, Mass.

Leonas Pilvinis
Box 586, Madison, III.

Pajieškau pusseseries Onos Navic- i
:aitės. Kauno gub. Luokės parapijos. I

\Vm. Reskons (l)iveno Pittston, Pa. Suvalkų rėd.,
502 Rooswelt st., Oregon City, Ore. 1 '

Pajieškau brolio Adomo Gedvilo, 
Kauno gub..šiaulių pav., mie sto šau
tinis. Girdėjau, kad gyvena po 4221 
'Jroad'vay, Brook’vn, X. Y., bet da-

Pajieškau brolio Jone Senkaus, gy- 

skiu parap., Tursučių kaimo. Jis pats 
ar ji žinantis duokite nian žinių.

Joe Senkus
811 Foot avė., Duryea, Pa.

i

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
ar latvės, kuri galėtų kaloėti ir rašy
ti lietuviškai ir kad butų kiek pamo
kinta, suprastų anglišką kalbą ir 
rašyba ir turėtų patyrimą prie krau
tuvės biznio. Ne senesnės 28 m. A s 
esu 25 metų norėčiau merginos, kuri 
butą protinga ir galėčiau sutinkan
čiai gyventi. Atsišaukite, prisiųsda- 
nos paveikslą. A’aikinų meldžiu nera- 
šinūti.

J. P
2824 W. 38-th PI.,

>i.
Chicago, III.

Meldžiu greito atsakymo 
ii pasilieku viso labo tau 
linkėjantis.

Jurgis Mikalauskas.

CHICAGOJ SUŠALO 
ŽMOGUS.

Pereitą savaitę Chicagoj 
pradėjo labai šalti. Sausio 2 
dieną sniege atrasta sušalęs 
nežinomas žmogus. Jis, ma- 
,tvt, ėjo Į darbą, nes turėjo 
prie savęs "dinerke” su mai
stu.

Pajieškau pusbrolio Prano Luko- 
ba; nežinau kur. Meldžiu jo paties ar Stokąičių ,o-

as žino pranešti. ’z'au,s" Gvyel?° K^ngton, III. Tunu
— r .--vaibų icikala. AtsisauKite, ar jį ži

nantis praneškite. (3)
Juozai Lukošius

•tii St., Oakland, Calif.

Zigmontas Gedvilas (2)
555 Main St.. Cambiidgeport Mass. (3)

Prano Kasulio. į
Kauno i 

tėvas j 
Atsi-
(2)

Pajieškau brolio 
naci na iš Bandonėnų kaimo, 
rėd. Tarnavo kanumenėj. Jo 
prisiuntė laišką iš Lietuvos, 
saukite.

Monika Vilkas
2O| — 4-th Su, So. Boston Masss,

Pajieškau Martino Poškevič-aus. 
Kalvarijos par.. Greivos'os kaimo, 
Suvalkų rėd. Sena’ kaip Amerikoje. 
Turiu svaibų reikalą. Malonėkite at
sišaukti. (2,

St. Lietuinikas
Box 1 Porter st.. tVorcester. Mass.

ut

Pajieškau pusbroliu ii pusseserės: 
Antano ir Agotos En-li :kų. Teisių ap- 

jskiičio, Platelių parap. Meldžiu jų pa- 
1 šių atsišaukti ar juos žinančių pra-| 
I nešti. (1) i

End. Rubavicia
1 Lincoln st.. Brighton, Mass.

Pajieškau pusbrolių Stanislovo ir 
Marcijonos; jie paeina iš Kabališkių 

(2) | kaimo. 
Kauno

, ba kas 
I nešti.

Pajieškau Jono ir Domininko A’er- 
šinskų. Šiaulių apskričio, Kauno rė-1. ; 
Uems yra svarbus laiškas iš 
tos nuo motinos 
te greit.

Bronius
AA’ai-d St.,

Ligumų parap., siauiių pav., 
gub. Meldžiu atsišaukti ar- 
apie 'uos žino malonėkit pra- 

(2) 
Kazimieras Makšus

1926 Rolston st., Pniladelphia, Pa,

83

Lieti'-! 
ir brolio. Atsišauki- 

(B
Visockas

JVoscerter, M a;

Pajieškau pusbrolio Jurgio Šinkū
no iš Rokyškio miestelio. Apie 10 
metu kaip Amerikoje, gyveno Ne-.v 
Verkė. Atsišaukite, turiu svarbų rei
kalą.

Pajieškau pusbrolių Vincento ir Po
vilo Dausių ir Pranuses Dausiutės; 
Visi Kauno gub... Teisių pav. Gargždų 
miestelio. Malonėkit atsišaukti. (2) 

Antanas Šveistais
Boy 28, VVolfSun.mit W. Va.

J. Diržis
222 Talbot St.. Burlington, N. J.

Paiioškau giminaitį Pranciška Bra
zą. Du metai atgal gyveno Pniladel- 
ph’a. Pa., dabar nežinau. Malonėkite 
atsišaukti.

Ona Vencloviene
Box 215 Republic. Pa.

MAGDALENA VUOSAITUKĖ pa
jieškau mano podčs t krikšto motinos) 
Antaninos Kisielienės, 19 metų kaip 
išvažiavo iš Anglijos į Cleveland, 
Ohio. Mano mama jau 10 savaičių 
guli ant patalo. Malonėkit atsišauk
ti.

24
Mag. Vasaitis. 

L'evcushire Rd.
W. Croyaon England.

(11

Pajeiškau brolio Stanislovo 
žino Kauno gub.. Sedos dek.. 
; u valsčiaus. Asteiki ų kaimo.

Dau-
Ži.li-;

Maio-; 
nėkite atsišaukti, ar jį žinantis pra
nešti. (3)

Tadas Dauginas
1529 S. 2-nd St., Phiiaaelpliia. Pa.

Žane Bozdariutė-Kruminienė, jieško 
savo brolio Jono Bozdaro, paeina iš 
Kauno gub.. Panevėžio pav.. Biržų pa
rapijos. Skraitiškių kaimo. Vyras ser

ga ligonbutyje, todėl t 
šaukti šiuo adresui

I". Jašinskas
Boy 27, Leyington, Mass.

meldžiu atši
lt)

Pajieškau apsivedimui merginos 
’.uo 16—215 m., be skirtumo tikėjimo. 
Geistina, kad butų dailios išzaizdos ir 
meili. Atsišaukite prisiusdamos pa
veikslėlį. Paveikslėlius ant reikalavi
mo grąžinsiu.

P. 1.. P.
25! So Morgam St., Chicago, Ilks.

Pajieškau išmintingos ir gražios 
merginos apsivedimui. Esu 24 metų. 
Malonėkit susipažinti ir prisiųsti sa
vo paveikslą 
gražinsiu.

J. C. N.,

su laišku. Paveiksią 
(3) 

911 Kenton St..
Spi inpfield, Ohio.

--------- r—-— ------------ -————————— 
Pajieškau apsivedimui merginos, 

ne jaunesnės 25 metu. Aš esu 40 me
tų, turiu krautuvę. Mergina turėtu 
būti laisva ir kiek pasiturinti. Atsi
šaukite, prisiusdamos paveikslėlį.

Antanas Grane. (2)
10724 Michigan avė.. Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarp 20—26 metų, be skirtumo tikėji
mo. Geistina, kad butų gera šeimi
ninkė, aš esu 2S metų, malėrius. Pia
tesnias žinias duosiu per laišką. At
sišaukite prisiusdamos paveikslėli.

P. P. K.
287 Champion St..

Battle Creck, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės be vaikų, ne jaunesnės 
kaip 19 ar 34 metų. Laisvų pažiūrų ir 
sut-nkančios imti civilį siiubą. Mano 
profesijos mokslas — fotografistas. 
Amžius 35 metų. Su pirmu laišku pri- 
=iųskit savo paveikslą. Atsakymą 
juosi kiekvienai. (4)

J. P. Siek.
1034 AVestchester Avė..

Bronx N»w York City, X. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
_»su 23 metų, turiu gerą darbą. Mel- 
iziu su laišku prisiųsti ir paveikslą. 

M. Silis
Gen. Dėl. Detroit. Mich.

NAUJAS IŠRADIMAS.
Naujas prietaisas prie gramofono 

kuris nusipirks šitą mašiną, turės 
daug linksmumo savo i-amuose. Ma
no yra naujas sutąisymas; inc.edu re
kordą ir pradeda dainuoti ir sykiu pa
rodo dainininkų, ar choristų paveiks
lus, iš vieno šono, iš kito galima ma
tyti stiklus su lietuviškais paveiks
lais, arba kitokiai.) Pati tun savyje 
Elektros kiek reikia. Kitur tokius 
negalima gauti. As. dėl stokos pini
gų parduodu ir savo patentą visai 
pigiai. Kuris norite pirkti masiną su 
visai sutaisymais pasiskubinkite. Kai
na $48.00. Kas pirmiau atsišauks, 
turės pitmą išradimą. (2)

J. T. MOLONEY
Box 196, Cherry Valley, l’a

PARSIDUODA DRY 
GOODS IR ČEVERYKŲ 

BIZNIS.
Gryno pelno lieka nuo $100 iki 

$150 per sąvaitę. Platesnių žinių 
klauskite per laišką arba ypatiškai.

J. S-US (2)
P. O. Box 772, VVaterbury. Conn.

POST 'ČA RLIS
Porst Kartės arba paveikleliai — 

jų yra visokių, bet ištie tikrai vy
rams tinka ir jie bus užganėdinti.

6 pav. už 50c.
14 už $1.00.
Reikalaukit:

Cbas P. Urbonas (2)
1901 Wabansia avė. Chicago, 111.

SEKRETU KNYGA.
Labai yra naudinga ir reikalinga 

kiekvienam skaitytojui, ypatingai ve- 
dusioms, vaikinams ir merginoms. 
Knyga laimės ir sveikatos. Prisius- 
kitę dvi po 2 centus pašto štampas, 
męs prisiusime. Rašyk pas:

S. M. GALVIN, P. 0. BoX 95, 
Bedford, Ohio.

Ši knyga tik ka tapo išleista per 
patyrusius specialistus dėl labo vi
siems. Siųskite greit, nes kas pirme
snis prisius, tas greičiau ir gaus. Jau 
turime daug užsakymų. (1)

KENTĖJO PER 10 METŲ
Nuo skilvio suirimo.
Dabar sveikas. Turi gerą a|>etitą ir 

valgo viską su noru.
Aš sirgau per ilgą laiką. Aš turč

iau prietvarą. nevirškinimą, katarų 
I ir skirtingus skaudėjimus ir neramu

mus. Aš bandžiau skirtingus vaistus 
ir aš buvau pas geriausius daktarus, 
bet niekas man negelbėjo. Pagaliaus 

.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 laiką aš 

. jaučiaus geriau ir dabar aš esu svei- 
t kas. Toji arbata išgydė mane.

Todėl, jeigu kuris nejaučia gerai 
arba turi kokį nojs pilvo nesmagumą, 
inkstų arba vidurių, tad vartokite U 

■ vaistą Šv. Bernardo Arbatą. Ji turi 
gera skoni ir veikia stebėtinai. Pri- 

i siųsk $1.12 už pakelį arba $5.00 už 
6 pakelius, ant šio adreso:

St. Bernard Gardens, D-13, New 
Orleans I.a., o jie prisius jums su 
nurodymais kaip vartoti. Pinigai bua 
grąžinami, jeigu ta arbata jums nepa- 
gelbėtų. Tikrai vertinga pabandyti.

PATERMEŠ 
MERGINOMS.

Apie lyties dalykus paraše M. H- 
Sar.ger, vertė iš anglų kalbos J. Šni
pus ir iš'eido gana skaitlingai. Bet 
pirma laida jau išsibaigė. Taigi ant
rą laidą kad atspausdinti ir pridėti 

• spcciališkai moterim* patarimų, ko
kių pirmoj laidoj nebuvo. F. Stropi-.-- 
nė parūpins minėtus patarimus, kad 
kiekviena moteris žinotų, ką daryli 
ir 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
dos bus spccvaliski virs minėti pata
rimai pridėti, tai knyga bus da di
desnė. Moteris pilnai užsiganėdins.

Šiuoni kartu bus antros laidos at
spausdinta tik tiek, kiek bus užsa
kymų — ne daugiau. Kurios neužsi- 
-akys dabar, tai negalės gauti, taigi, 
moteris, užsisakykite dabar, nes vė
liau negausite ne; už kelis dūlei-cs, 
ką dabar už dolerį gaunat.

Siunčiant užsakymą siųskite money 
orderius ar popierinį dolerį su jūsų 
vardu, aiškiai parašytu, ant. vardo: 

MRS. F. J. STROPUS
8 Laring St.. So. Boston. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės .nuo 30 iki 40 metų. Aš 
esu našlys 40 metų. Turiu keletu 
vaikų nuo 3 iki 14 metų. Taipgi ir 
rarn.ą 155 akerių. Meidžiu atsišaukti 
’ik tas kurios myli gyventi ant far- 
mų. (1)

Pajieškau Juozo Grišmanauskio, 
Telšių apskr., Ginteliškės valsčiaus. 
Medsedžiu kaimo. Meldžiu atsišaukti

(B
Paiieškau draugų: Juozo Makštu- 

čio. Juozo Meš' eleviciaus ir Motėja..s' ar jį žinantis pranešti. 
And. Rubavicia

11 Lincoln St., Brighton, Mass.
Varėnos. Visi Suvalkų rėd.. 
laukės apieiinkės. Malonėkit 
šaukti.

Al. Minkevičia
Snilth camp No. 1, North Bay

Ont Canada.

Krak-i 
atsi 

(2)

Peter Balunas
Box 90%, I*oi terš, Dėl.

Pajieškau draugo Tamošiaus Juoš- 
kevičiaus. Šiaulių apskričio. Kauno 
rėdybos. Gyveno BaJtimore. Jo sesuo 
atrašė svarbų laišką is Lietuvos. At
sišaukite.

Pajieškau brolio Juozapo ir Mag- 
delenos Andruškų. Kauno guu.. Ra
seinių pav., Paulaičių sodos. Juoza
pas daug-au kaip 2.» mteų Amerikoj. 
Girdėjau, jog gyvena Chicago, Jll. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: (B 

Marcelė Andriškaitė
31 Sigel St., VVorcester, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, nuo 20 iki 35 metų. Aš 
•su sugrįžęs is kariumenės, sveikas 
r norėčiau apsivesti. Atsišaukite pri- 

i siųsdamos naveikslčlį. (1)

i

•Jacol- Jankauįkas
Green Wood S. Co. % C. 3

Antonagon, Mich.
Z. Lipskis

P>ox 168. Rumford, M

Pajieškau brolio Kast Kaulcvičiaus, 
Raudėnų par„ Šiaulių apskričio Gir- 
kontų sodžiaus. Atsišaukite.

Vladas Kautis
14<1 Main St., VVorccster. Mass.

Aš Tčstrė Žukauskiutė po vyru 
Venk. Pajieškau Rožes Zauneraitčs. 
Marionos Vitkevičiūtės. Magd. Yezu- 
bevičienės. visos Suvalkų rėdybo.--. 
Veiverių parapijos. Turiu svarbų rei
kalą. Atsišaukite. (3)

K. Žukauskiutė.
258 W. 26 St.. Ncw York City N. Y.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius pabėgimus, 

riaudimus. pasigarsinimus 
kių vietų paeina, pirkimus, 
vimus, pajieš koji mus gimimų arba 
draugų. "Keleivio" skaitytojams 
skaitome po 2c. už žodį pirmą sykį 
ir po I '.-c. už sekančius sykius. 
Neskaitytojams skaitome pu 3c. už. 
žodį. Taipgi už apsivedimus skai
tome po 3c. už žodį.

Tokius pagarsinimus rašykite 
kuotrumpiausiai ir visados siųski
te kartu ir mokestį, jeigu norite 
kad greitai tilptų.

"KELEIVIO” A DM.
255 BROADHAV.

SO. BOSTON. M ASS.

nusk- 
iš ko
pa rda-

Pajieškau brolio Kazimiero Maciai- 
nio, Jurgio Strasinsko ir Onos Ma- 
riainiukės. Suvaiką gub., Mariampo
lės apskr.. Garliavos parap., 
aimo. Mel'lžiu atsišaukti.

Pranas Maciana
12 Grcan st. VVaterbu Conn.

Pajieškau Antano Morduso. pir
miau gyvęno Chicagojc. Jakiškio so
džiaus. Saikavus parap.. Zarasų apsk. 
Meldžiu atsišaukti. (‘2)

B. ?.ior<lusas
583 Cardony Detroit, Mich.

Pajieškau pusbrolio "Domininko 
Šimkaus. Kauno gub.. Šiaulių apskr., 
Luokės parapijos. Taipgi ir pažįsta 
inų. Atsišaukite. (11

Antanas Yurkus
52 Roo-srvelt avė.. Detroit, Mich.

Pajieškau sesers Marcelės Kan-i- 
tės, paeina iš Vasąlutkos kaimo. Sei
rijų parapijos. Girdėjau gyveno Wor- 
cestery. Meldžiu atsišaukti. 12)

Simonas Kančis
Dox 326, Mystic, Conn.

Pajieškau pusbrolio Petro ir A’otie- 
iaus Jamiseviči'.j. Kauno gub.. Novo, 
aleksandrovos apskr. Žvhblių kaimo, 
P. Krikščiai’s. Panevėžio apskričio, 
Martino ir Petro Šlegcrių. Gavau lai
škų iš Lietuvos, norėčiau jiems per
duoti. Atsišaukite

J. Gavėnas
315 Kenderson St.. B<ix 42.

Jersey City, N. J.

(1/

SVARBUS PR \ NEŠIMAS VISIEMS 
LIETUVIAMS

Cam-fzmginas Buinis, vadovas
bridge'aus Lietuvių Beno, pranešu vi- 
-irms lietuviams, kad persikėliau gy
venti i kitą vietą. Visuose reikaluose 
kaip tai, muzikos dalykuose, visiems 
ir visur patarnausiu. taipgi duodu 
privatišk-as lekcijas muzikos, 

. išmokinu. Užlaikau geriausią 
j rą visoje Bostono apielinkėje. 
(jūsų reikalavimus išpildome. 
j kitės:

LONGIN BUINIS
26 School st.,’ Cainbridgc, 
Tek Cambridge 7322 (čia 

nimo vieta.,
Beno rūmas 79 Moore st,.

Cambridge.
Tek Cambridge 55955.

i

I

greitai 
orkest-

Vistis 
Kreip-

Mass.
ir gyve-

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakaras, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu balta. 
Toji mostis išima plėtmus raudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00 Pinigus ga’it siųst 
■ r štampomis.

J. RIMKUS.
P. O. BOX 36, Holbruok, Mzu.

inc.edu
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Ši straipsneli nerašyčiau, 
jeigu neturėčiau faktų jam 
paremti. Žemiau seka nuro
dymai:

'"Kairiasparnių“ spaudoje 
pastaruoju laiku nieko dau
giau nerašoma, kaip tik vi-. . ----- pikti
šmeižtai — ant tų darbinin
kų klesos narių, kurie ne
pritaria "kairiasparnių po
litikai, šukavimams apie re
voliuciją, apie pravedimą 
'"darbininkų diktatūros” ir 
lt. ir tl. Bet jei kas '"kairias- 
jiamius” už tai pajuokia bei 
perspėja darbininkus, kad 

zija tamsių kar- 
tad tie žmonė' 

inti šitais 
perlais: "‘

jeigu neturėčiau

sokios nesąmonės

tai tik far.ta 
štagalvių, — 
būna pavaišinti šitais Ka’- 
riasparnių" pertais: "’Social- 
judošiai.** "social-išdavikai, 
"social-biaury !>ės." ' grigo-
micheliai baigta gaišti, _ so-
ctaMxuržujai n ebti
dirbini!'.':.:’, pinigus'* (LSS. 
turtą •: ”«octak-kapitalistų 
agen t a;.'" ' sočiaI-bu ržu jų
klančiukai."" "biznieriai pri- 
vatiškės ■ ~ ybės,” "ge
nerolai be armijos 
rupi tiktai doleris - 
bininkų išganymas 
tt.

Šitokiais žodeliais ''kai
riasparniai" apkalba socia
lizmo išpažintojus; šitokiais 
perlais vaišina darbininkus, 
kurie ilgus metus kovoja 
prieš darbininkų tyronus; 
šitokius žodžius "kairias
parniai” ledž.'a darbinin
kams skaityti, kuriuos gė- 
dvtųsi tarti paskutinis i 
virkęs girtuoklis, 
viski

ir tt

'•1

u “ 
Gi lietu- 

"kairiasparniai” tai 
skaito darbininkų švietimi. 
nes tiki: kas daugiau mok i 
hiaurotis, tas yra "mokytas 
ir „susipratęs” darbininkas, 
šitaip rašo ""Žarija.” “Lais
vė” ir kiti tos rūšies lapa:. 
kurie giriasi esą darbininkų 
švietėjai. Šito negana. Jie 
giriasi, jog darbininkai su 
jais; jų parengimuose "sie
nos lūžta” nuo skaitlingos 
publikos. žodžiu sakant, 
iš visu atžvilgių nepaprastai 

O ”kairiaspamių” 
darbininkų išda- 

šito viso

sekasi, 
priešams. 
•• ikams,” 
"Jiems visur įnirtis 
dantis.”

Taip ir panašiai 
be pailsio 
spauda! 
įlinkai tiki ”kairiasparniiT 
melams. Vargšai mano, jog 
iškoliojus, apšmeižus, pur
vais apdrabsčius savo prie- 

rojus. 
rod >

’nėra.” 
skaito

šaukia 
"kairiasparnių ’ 

Suvedžioti darbi-

šus, gims ant žemės 
Gyvenimas tečiaus 
priešingai.
”KaIriaspamiai" skelbda

mi nelaimes savo priešams, 
nenori prisipažinti, kad jau 
jie smunka. Mažai turi mi
niose pasitikiėjimo; mažai 
turi tokių, kurie tikri butų 
su jais toliau eiti, nes mato, 
jog ne organizuoja darbinin
kus, kad sudaryti bendrą 
spėką prieš išnaudotojų kle- 
są, bet dezorganizuoja, kad 
sustiprinus ant darbininkų 
jxmų sauvalę.

Šitą viską daug darbinin
kų ima atydon — suprato 
kame šuo pakastas ir veikia, 
kad parodžius darbinin
kams <kurie dar nespėjo 
pamatyt "kairiaspamių” šu
nybes bei melus ir tt.), jog 
tai aklas anarchizmo tvėri
mas darbininkų miniose.

” Kai riasparnių” sm u k i - 
mo pirmutinis pavyzdis ap
sireiškia C’nicagoj, kur ”kai- 
riaspamių” centras, šitame 
mieste lietuviški ’’kairias- 
parniai” visai smunka vei
kimo žvilgsniu. Jie sudaro! 
maža dali vietos lietuvių tar
pe. nors su tuo ir nesiskaito. 
Greičiau apliežuvauja kitus 
Chicagos lietuvių veikėjus 
ir laikraščius. Pavyzdžiui, 
ant dantų kapoja dienrašti

DAKTARAS

Su džiaugsmu jums pranešame, kad mes galime jau siųst

DUOKIT PASIŪT MUMS
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ŠIFKORTES Į KRAJU
VIENATINIS LAWRENCE

Kriaučius

/

KIS PRAŠAUNA 
REUMATIZMĄ 

VERTES DĖŽUTĖ DYKAI KOŽ- 
NAM. KAS KENČIA.

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

nuo 2—3 diena, 6—S vak.
67 Chamber Street 

BOSTON, MASS.
Gydo a beinąs ir veneriškas ligas

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS

. Naujienas," kurios čia lie- 
;tuviu darbininkų tarpe turi 
didelės Įtakos ir plačiai skai
tomos. Gi klausimas, kiek 

i ir kas skaito ”kainaspar- 
nių” leidžiamą lapelį "Žari
ją,” kurios redaktoriai 
leidėjai prieš darbinink 
kainus verčia? Nugi, vieri- 

i.sit. ar ne, "Žarija" skaityto- 
jų tari vos 15-16 šimtų.' Nes 

I laikraščio siviusdina tik 
į2,100 egzemp'iorių, o apie 
: 5-6 šimtai lieka neišplatinta, 
i reiškia neišparduota.

Prieš 3-4 mėnesius 
šito lapelio (’Ž.' 
s i >a u sd i n a m a a j )i e 
vieną kartą net ir 
zepliorių. 
sako, kad 
pirkdavo, 
savaitė skai 
smunka. Gi 
tai jaučia, 
paskutinų priemonių 
ti "Žariją." Jie jos 
veik kas sekmadienis 
Įvairias pramogas, 
tuoja pinigu 
keikia savo 
toki jau 
agentai), žodžiu sakant, vi
sokiais budais darbuojasi 
palaikymui savo lapelio.Į 
Tečiaus niekas negelbsti: 
nei reklamavimas, nei "so- 
cial-judošių" šmeižimas, nei 
agitacijos, nei rengiami ba
liai ir tt. Darbininkų ausis 
negirdi šmeižiku. Darbo ir-mas- 1 .... . ' Į zistamu tc-j.asvargo milžinai nemato ? .. r........... . _
rijoj" išgany mo, nemato to 
mokslo, kuris butų skelbia
mas kaipo vairas 
kų klesai. šitų visų priežas
čių de:ei netik "Žarija” su 
L5-16 šimtų skaitytojų netu-[ 
ri miniose tikrosios 
bet abelnai ir visi kiti 
rūšies raštai neskaityti 
pūva'

Jei Chicagoje ir 
Amerikos lietuvi 
se tik tiek darbininkai suai , 
to ir remia "kairiasparnių": 
raštus, tai lengva atspėti,! 
ką žmonės mano ir prie ko i 
rengiasi, žinia, kad tie žino-į 
nes tyli ir kenčia ir žiuri, i 
kur link juos veda. Netru-Į 
kus "kairiasDamiams" jie 
pasakvs: "šalin su savo
anarchizmu! Gana išnaudo-l 
ti mus!"'

atgal
buvo

2,500, i
2,‘ioo eg

"Kairiasparniai
darbininkai i:

Dabar vis ka
itvtojų skaičius
..le^'jSebiasi NAIJĄS^YDYMAS, KU 

gelbė- j 
naudai j _ 
rengia ■7ac- 
kolek- Syracuse, N. Y., mieste atrasta nau 

S iš ’arbininKų,; jas būdas reumatizmui gydyti, apie 
AvioŠTic t lx-<riai *uri jau tūkstančiai žmonių sako, . U.'gTdl kad- lal stebuklingas. Blogiausiuose

•izm daro Romo? reumatizmo ligos apsireiškimuose, 
j. kur jokie vaistai negelbėjo, naujas 

gydymo būdas padarė stebuklą. Pa- 
! sirodo. kad neutralizuojant uric-acid

' kraujuje galima sunaikinti visas nuo
dingas organizmui substancijas ir li
gą greit prašalinti. Atviros opos, 
.'kuusmai. ištinimai, raumenų sukietė
jimas greita: prašalinama.

Naujas gydymą būdas pirmiausiai 
Mr. Deiano perstatytas pasirodė labai 
geru. ir dabar visur vartoja- 

Kas turi kenčiančių savo pa-
I tįsesniu U-pasirupina gaut 75c.. ver

ža- ! lės vaistu dėžutę ir persitikrina ne-

"Dėl prirodymo, kad Delano gydymas 
tikrai pergali reumatizmą, nežiūrint, 

dcll’binin- 'ia‘p uz.sisenčjusiu jis butų, jeigu ne- 
1 sate vartoję šito gydymo budo, aš pa- 
I siusiu jum- pilno didumo 75c. vertės

Įtakos^ 
tošį 
su-:

visose

siusiu jum-- pilno didumo 75c. vertės 
pakeli visiškai dykai, gavęs iš jūsų 
tik iškirptą šito apskelbimo, jūsų ad
resą ir 10c. apmokėjimui persiunti
mo lėšų.” F. H. Delano,
72! K. Grif.in Są. Bidg..

Sy racuse. N. 1.
i Siunčiame dykai tik vieną pakeli 

tam pačiam žmogui).

Šitaip pasakys tie darbi
ninkai. kurie vis dar nejier- 
sitikrinę seka paskui "kai- 
riasparnius.

Mano draugai ir draugėsįr
darbininkai! Iš pirm nuro-> 
idytų faktų galima suprasti, 
kiek "kairiasparniai” dar- 

Ibinikuose turi Įtakos. Todėl 
:ir silpsta "kairiasparniai." 
i Darbo žmonės vis aiškiau 
mato., kad varde vargo, aša
rų, kraujo ir visų kitų kan- 

• čių, kurias pergyvena pa
saulio proletariatas, tie su
vedžiotojai siundo darbinin
kus prieš darbininkus, nieki
na tikrus jų veikėjus ir varo 
savo pragaištingą darbą.

Šalin iš darbininkų tarpoj 
dezorganizatoriai ir anar- 
chistuojantis gaivalai: Šalin; 
tie, kurie darbininkų minio-i 
se sėja neapykantos, keršto, 
melų ir šmeižtų propaagn- 
dą! ž. ž.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.75.

Minėtas paveikslas parodo , kaip 
nuginkluoja carą ir kai u jis tnri pa 
surauk t nuo sosto. Revoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę sų raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa- 
veiicslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., c mes prisiusima 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25e. 

popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami viskiai adresą

KELEIVIS*
SO. BOSTON, MASS.

kuris pabaigęs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai gražiai siuva visokius RUBUS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per
siūk rinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis:

P. Valiulis
42h H YVERHILL ST.

LAtVRENCE. MASS.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

Mea užtikrinau kad Jų« saėėdyrit pinigu 
tr turėsiu GRAŽIUS KUBUS. Kadangi 
u>es imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
r.ueruojam rūbų pagal žmogų, todėl mušti 
pasiūti siatai ar uverkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KCTUS PASIUVAU
TAIPGI IfiVALOM

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
P1G1A1 IR GERAI.

_________ IR 1ŠPROS1NAM 
VYRU IK MOTERŲ RUBUS 

Darban gefaa ir uztikrintaa. Kaina 
prieinama.

Tikras J»M brolia Betark

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

Telefonas: So. Boston—sieli

PASAŽIERll’S
Į LIETUVĄ, LENKIJĄ. GALICIJĄ, BUKOVINĄ. 
Rl MI NIJĄ ir CEKO SLAV1JĄ.
Rašykite arba ateikite tuojaus užsisakyti vieta, kad 
nepasivėlintumėt ant laivo.

N. H. BERNSTEIN Ine.
STEAMSHII* AGENC^

SALĖM STREET. BOSTON, MASS.

Ištrink /erkl«' ir krutiur mu

PAIN EKPELLERIU
ir pr’rh-agk krutii.ę vilronę materija. 

iui:», kad tavo pu traukis šal
tis išsiūk i u i |»lettri>ę. pnetininuij.., 
in’iiir: / ir i pBVojin^is

ShMp i k š n., sau kiausi
..ptivkojv r.iiu-Lxp«dleri<» 35c. ir 

<*. buieiis.
I ikrieji turi musn vaizi»a/.enk!i

N :.s kilo' •:-ainymit arba
pa tulžioji m u.

F. AD. RICHTER & CO.
326-333 Broadvvay - - New York

t 
I 
I
I 
• 
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»
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E. J. MAŽEIKA
34 SHELDON STREET, HARTFORI), CONN.

VISUOMENES ŽINIAI I
JEIGU JUS NORITE TURĖT GERĄ

LA1KKODJ arba kišenini L. . IKRODELĮ. RETEŽELJ. ŽIEDĄ 
arba kitokių papuošalų, tad PIRKIT PAS MUS, o gausit pigiai 
ir gerus.

VISOKIUS MUZIKALlšKl’S INSTRUMENTUS ir STRIUNAS. 
VISOKIUS GRAMAFONUS, PIANUS ir PLAY PIANUS, taipgi 
VARGONUS galite nusipirkt pas mus per pus pigiau, negu kur 
nors kitus.

Taipgi taisome visokius Laikrodžius ir Muzikal'škus Instrumentu. 
Nepamirškite kad niekui kitus tokius daiktus nealima taip 

PIGIAI pirkt kaip pas mus.

E. J. MAŽEIKA
34 SHELDON STREET. HARTFORI), CONN.

« I I
• 
» 
tI «

Ruptura užmuša 7000 kas metai
/

Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos), 
tai priparvdo laidotuvių paliudymui. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai? 
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba 
kaip jus ją nepava^intumėt? Teisingai sakant, tą naštą žmonė latįs 
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią sieną — paduodami j .» ne
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios 
priežiūros.

Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia 
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą, 
kurią turi PLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokią 
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt ramieje.

i'LAI’AO PADUŠKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu budi) negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnaibyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų. L___ " “ '

Išmok, 
dos sveiku. 
CO.MPANY Block 3058, St. Louis. Mo., 
nurodymus DYKAI

uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa- 
Prisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į FLAPAO 

o jie Jums prisius P’apao ir 
ant išbandvmo.

pinigus.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan-
Aš per

V.K.P/,.
.<■
t,

d 
•A>. 1

t. 4C» 
e r f n. es

RUFFLES?
Nc ". Ar k 

Nei! Rl 
pąpr:: -čiai 
-n-tiprin:eji 
Ą O kas gal 

Kas gal bi:t

^eaa K^tovska, pasini 
dan visai publikai akyse.

i
|čių iigų? Salutaras Bitteris. 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gargimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bei 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dei 
moterų, prade jau .gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
lia.--. Per C mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
SI.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se. o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
Žolės nuo visokių blogumų. 

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

šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 
kiekvienas, iskirpt ir pasilikt.

LIETUVIŠKA

Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš m;nkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 

; kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi- 
i sas dalis vietos. Pasiųsk SI.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus. (?)

FISHLEIGH & CO.. Dept. 924. 
CHICAGO, ILL.

Už Suv. Valst. rubežių kaina $2., pi
nigai turi būt prisiųsti iškalnc-.

BANKA
279 HANOVER STREET. 

BOSTON. MASS.
LIETUVIU ATYDAI!

Į visas Lietuvos vietas, kur tik gali 
pasiekti paštas, MES NUSIUNČIA
TE PINIGUS, gvarantuojam už jų 
pristatymą.

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

Rubliai HKl — $5.00
Lenkiškos Mark. — ](»0 — $2.00
Vokškes Mark. KM) — $2.80
Kainos mainosi, bet pnduodam 

artymiausią kursą.
įsteigiamas ir veikiamas kapitalas 

$500,030. (7)
VA L. BACHEVIČIA

279 Hanoter Street,
Boston, Mass.

»

V.!/?/..

f f, L’itl

Kas tai y r;: 
: gydo 4č ?

pianti- vanduo 
FU ES yra tai 
plaukų ir odos

:-prigclbi g: nitai sutrikt žmogui ]*rikbusanti gr- z 
bur gražesnio nž ilgus, biizg; -įčiu-. švelnius į>1: >:1;i-s? 
.-magesnio už čy -ta neniežinčia galvos oda?

l-e t' 1-'' 1-' L, 12 ss
pa saiki: a pleiskana.-! Su jomis nereikia keliu mėne-ių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradė- mažini: 
pk -kan;:'. o savaitės laike jų jau nei žymės nelik-! Pasam tik retkar- 
č ais sm ilę: r: gaivą ims užtektinu, kad pleiškai;.■> n«:..<inai:ji: tų •
• k’uopirku- šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoj-. s.-.-tuo- : 

65c., bet jų- afkysite. kad jos vertos <’ai:g daugiau. l‘a; i~k:n.inta. 
pridėti prie kiekvienos bonktttės.*Jei negausite iusų aptiek, .je. t i 
tsiu-kite nttttns 75c. pačio markėmis, ar money order -i«>kiu adresu:

F. AD. RICHTER 6 CO.. 326-330 Broadway. New York

Kalėdų dovanos visems
Britva ’Gotd Medai", ge

riausio Angliško plieno, 
gvarantuota. gražiai užbai
gta. vartojama geresniu >ų 
skutėjų. Toji britva bus 
prisiunčiama dykai kiek

vienam kurje užsisakys nuo musų ge
ležinkelio laikrodėli. 17 akmenų Svviss 
’iduriais. gerai paauksuotas, pilnai 
gvarant.uotas ir gerai reguliuotas. 
Viršeliai to laikrodėlio yra gražiai 
gravieruoti. Tas laikrodis parsiduoda 
storuose nu<> S21J00 iki 30.00. Mes gi 

->arduodame ji už išdirbystės kainą už $8. ;5. Prioriu šalę tos gvarantuotos 
Britvos męs duosim jums gerai paauksuotą (Gold filied) žiedą, gražiai in- 
gravieruotą. su gražia moteries figūra. Tas pasiūlymas bus tik per trum
pą laiką, todėl, nepasivėiinkiėe. prisiųskite jūsų užsakymą tuojaus.

Su užsakymu prisiųsk tik $1.00. Likusius jus užmokėsite kada atneš 
jums laikrodi (3)

’ MERICAN NOVELTY SUPFLY CO.
Dept. L-24, P. O. Box 10.34 NE\V YORK. N. Y.

UŽTIKRINK SAU ATEITĮ
Patarpininkaujant

“The Texas Oil Fields

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka 4
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikit* <) 

ant 100 Saieni str., kur rasite visokiu naminių vaisių šaknų nuo vi- G 
, nuo užsisenėjusio reu-O

matizm>, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- Į) 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taiogi turime nuo visokių slaptingų Ii- 
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- j j 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- $ 
sime knogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną 
dyka. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus,

.
lt ---------- ---------- .. — --------
i j šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo.

i 5 ateikite į APTIEK Ą po numeriu

y

už kiekvieną akcija, kurios už kiek laiko išsivystys j 
■lietelius pinigus. Knygutės paaiškinin.ui duodamos.

kurie duoda pilną progą smulkiems akcijonieriams 
Jie išplėtė dideliu* turtus ir daug žmonių per juos * 
jau praturtėjo.
"SI’EA OIL" PASIŪLO AKCIJAS PO

DU DOLERIUS

SPEAR OIL CO.
40 Court St. Boston, Mass

*•

100 SALĖM ST BOSTON, MASS

Pasekme po 20 diena 
arba grąžiname jums

k-.I

L
PADARA TIRŠTA. RAUDONA KRAUJĄ. į 

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^ 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus s vaijdnan-' 
čius. bandyk Ntiira-Tone ir persitikrik kaip srre-tu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtes visu žmozaus ’isru 
tokiu kaip blojras apetitas, negru omu Lt. -imas viduriu. 
išpūtimai. nžketėjimi..s skilves, tulžinis. anemia. kankinimai reu- \ 
matizmo. skausmai galvos, neuraleia. toko ♦•nerorijos. nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas miesruoti. paeina nuo stoka nervu 
paj’iegos, skisto var.deniuotn kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kur.o ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiesros. 
kurios didžiausei užlaiką v era m stoviuje pilvą, jaknas. inkstus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nujra-Tone yra labai 
protmjras srydy^nas nuo nusilpnėtu nejvu ir abelr.o sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti i’ aštoniu branpiu. 
sveikata duadančiv sudėtiniu •■•aistu. rekomenduotu ir nuruodytu 
per varshrjrus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistinjri j Geležę ir y'1 
Fosforą-maistus <ie! Kraujo ir Nervu.

Nupa-Tone priduoda ‘/yvyVe jaknc.ms, pastiprin srrobu ; tonu L; 
jnv je tuštiname retrulariškai. Attraivin inkštu;, išvara laukui <■ 
n.jodinioM atmatas. Niera dausriaus jrazu ir su; atimu, niera 'mur
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nu-za-Tone du<« Jurrs st«’buklinjrą 
apetitą, jriarą jrniomulavimą. tvirtus nerius ir kietą pastiprintą mieprą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirKulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir žibuma akiems! Nu -a-Tor.c tvirtus, rustu*
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nusra-Tone netaTpin ^avyj jokiu mi^damn ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti ji* yra parankiam pundelei.. Yra apvilkti enkrum. priimno 
Akonj ir vartuoti jralema be jokio neparanukumo. Landyk juos. Rekomenduosi visiems 
»ava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuęa-Tonc yra vienas ($1.OO) doleris 
už bookute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Gulėte pirkti seses bonkutes. arba šeštas menesius gydymo už penktus ($5.00) 
dolerius. Imk Nuąa-Tone p**r dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugražink bonkute ir pilsus. o mes urnai suęražisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti viena centą. Mc» fmame rizika.

PRISIVSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUQ KUPONĄ. 
s’ationaJ Labora*ory. L. 21—537 South Dearborn St., Chicacro, IH.

Gerbiamieji: Id*-du čionai* $.................... ir meldzūi pr.siusti man
Nuga-Tone.

'ardas ir pavarde

bonkut

Gatvė ir numeriu

M ■»•»<»................... Valstija



LSS. Raikalai. Žmonės nutraukė kunigui ir 
ponams kaukę nuo veido.

. Bedirbant Balduino dirb
tuvėse, kur dirba kartu su 

, . . . o .... c • manim keii lenkai, patvriau,
Lietuvių . oc’.-zd-u ^ąjun- j.a(j gruodžio lenku para- 

ga pradeda meili i nomales ijus bus didelės pra-
savo vezes. Amenkos Soeia-|kalboSi renĮtiainos tiks|u 
b-tu 1 aitjja- į‘;in “elei )u’(suorganizuoti komitetą pi- 
vusiu L. s. \ ,i siinnku nel'a_inįgarns rinkti. Norėdamas 
teisinamo elgimosi buvo^; kokienls ištikrujl! 
l.ss. suspen i.\i,si. SUb‘iį>ksĮams lenkai pinigus ren- 
liende.vimą jau nuėmė n- L.k nJėj . .-akalbas 
S. S. vėl pilnateise J 1 r
Socialistu Fartijon.

Iš įvairių valstijų drau
gai praneša apie perorgani
zuojančias komunistų pag
lemžtas kuopas. LSS 120! 
kuopos sekretorius praneša, 
kad toji musų valparaisie- 
čių kuopa, pasilieka ištikima 
Amerikos Socialistų Parti
jai, išskyrus kelis sukomu- 
nistėjusius buvusius narius, 
kurie pavogė kuopos čarteri 
ir 25 dolerius pinigų.

LSS. auga. Su kiekviena 
diena dauginasi kuopos ir 
pavieniai jos nariai. Už me
tų laiko, jeigu taip eis to- 
liaus, tai LSS. pasiliks dides
nė ir daug stipresnė, negu 
buvo prieš skilimą.

Taigi, draugai sąjungie- 
čiai, darban! Meldžiu kuopų, 
kad paragintų savo sekreto
rius, idant jie kuoveikiau- 
siai priduotų LSS. Centro 
sekretoriui savo adresus ir 
kuopų narių vardų surašus, 
kad galima butų darbas tuo
jaus pastatyti į normales vė
žins.

Draugiškai Jums ir socia
lumui

I). Motuz, Sekr.-vert.
4306 So. Wood St., 

Chicago. III.
LSS. IV-to RAJONO NA- nėms siuntė, pasisavino po

nai ir kunigėliai. Kunigui 
paisdarė karšta. Tik tasai 
organizatorius išėjęs žmo
nes nuramino, aiškindamas, 
jog pinigus nudėjo Pade- 
revvskis ir jie čia Amerikoj 
lenkai nekalti, kad aukos 

'nepasiekė tų. kam jos buvo 
iunčiamos. Bet vėl vienas 

žmogus atsistoja ir kai]) 
pradės ponams ir kunigams 
pamokslą rėžti, tai poneliai, 
kad išsinešus sveikus kai
lius, rovė lauk iš svetainės. 
Sumanyta organizacija pa
liko nesuorganizuota ir 
žmonės išsiskirstė labai pa
sipiktinę savo poneliu ir ku- niRi? darbais

Kuopas nerejkėtų ir lietuviams 
pasiklausti pas musų kuni
gėlius, kur ir kas sunaudojo 
tuos pinigus, kuriuos žmo
nės sudėjo į Tautos Fondą ’’ 
Tas labai reikalinga butų 
žinoti.

LSS. Centro sekretoriaus 
pranešimas.

Mums teko pįitii vi, 
Lietuvos valdžia su Rusijos 
Tarybų valdžia žada mainy
tis likusiais įkaitais. Lietu
vos kalėjimuose buk esą 4. 
komunistai, o Rusijos tary
bų valdžia buk turinti 23 
įkaitas.

ATSIŠAUKIMAS J DAK
TARUS.

Reikalingas patyręs dak
taras arba proto ligos spe
cialistas. Atsišaukite grei
tai, nes ligonis reikalauja 
ūmios pagalbos.

Ligonis atrodo taip: 2mo- 
Įgus panašus į paukšti, tik 

snapas ilgas, 
n- 

nukentėjusių lenkų. Pasakė, pta labai plona skūra. Daž- 
kad turi būt surinkta ne ma- nai purtosi ir galvą 
ižiau, kaip šimtas 
dolerių.

Vienas iš klausytojų at-
isis
j.ęo tie 10 miiionų, kuriuos giau simptomų,
i Amerikos lenkai yra sudėję tų, kad ligą supratus.
į badaujantiems 
Kunigas 

Įkad tasai 
svetainės išmestas.
esąs 
daugiau kaip du šimtai žmo
nių užsistojo už žmogelį, 
aišikndami, jog jis yra ge
ras parapijonas ir kas nedė- 
lia lanko bažnyčią. Kunigas 

' nusigando ir susmuko ant 
kėdės. Žmonės pradėjo kal
tinti pinigų rinkėjus, priro- 
dydami gautais nuo savo gi
minių laiškais, jog ten nie
kas jokių aukų iš Amerikos 
negauna, nes atsiųstais pini
gais pasinaudoja ’ ponai ir 
kunigai. Prirodyta, kad net 
ir drapanas, kurias ameri
kiečiai lenkai savo gimi-

>u.gi ižo !)asjkiauSyti.
Kalbėtojas-organizatorius

i buvo pakviestas net iš Bu- 
fialos, bet pradėjo kalbėti 
kunigas, ragindamas žmo
nes aukauti kuodaugiausiai be sparnų: 
pinigų sušelpimui nuo karės kaulai, ant tų kaulų apteu

ii

kad AUKOJ* KUN. MOCKAUS
BYLAI.

"Marijos Maldai įetės” perstaty- Į 
'ne 20 irruodzio, Dud:ey Opera liouse ' 
teat e Mockaus bylai aukavo:

.Maukus P $2.00; po $1.00 d^įo šie: 
^5“'^ ® • Kisleirius F., Vaškis K. J., 
Vjneiuna. J., \a:.-kien<. J., Kaspara. 
• ic.a A. D., Mulonas Annie, Molonis 

I Jonas, Kundrotienė A., Jalskis P. 
, Brazauskas J., Ivas Mis. A., Gnovis-’ 
Į’uenė Zabeiija. Paulauskas L. Jak- 
! su.. A.. I aurinskis S.. Gruzinskiunč 
i 'Yna, J. G. G., \ aitkus J.. Ziralis Povi 
t'as. SabeliauskasJ. ii Petrelionis A.; 
;po oOc. davė: Jankevicia A., Makh 
A., Lapeikis P„ Anasčiutė M., Zonis 

i L, Sirvintienė L., Gančiauskas J
Kvpavicienč A., Valeika J.. Buinis

krato, 
milionų Tankiai klajoja apie revo

liucijas, anie smalą ir kitus 
galus. Iš burnos eina dvo-

nai purtosi ir galvą

stojęs užklausia, kur din- kiantis kvapas. Yra ir da.t
. •*" - . » • » • • • , . j_______ - L 1 r/ f A L' (

paraudęs 
žmogus

*9

"bolševikas."

lenkams? 
sušuko, 
butų iš 
nes jis 

Tečiaus

A.. Buiiueiie A., Kuiioal A. Jaras F., 
Butėnas V., .Matulionis J., Kaunienė 
A., Muzinis T., Ulebrik M., Kapochy 
A. L., Jankauskas V., Gedraitis B., 
Žvingeliutė P. ir Micheisonienė M.; 
po 25c. davė Tamošiūnas Alex, Ka- 
jaučius S., Jakimavičius L., Vysbi A., 
Tareila V., Saikus V. M., Stanislouis
J. , Be .ado ra i t is A. A., .MagaUnskienė 
A. Bareiša J., \ almu J., Žibutis K.
K. , Vulaikaitis E., Rubikas V., Mar- 
tins E., Aarkiųnas J., Tribulauskiutė, 
Ežerskis K., Tamošiūnas, Poškus A.,

, Romanas B.. Urbonas A., Tedese 'i- 
čienė E., Peldžius J., Rimka Ona, 
Raulinaieiutė Ona, Bulskis J., Mikė
nas.)., Pakarklis J. ir Strazdas J.

Viso $43.25. Vardų nepaduodami 
suaukavo 85c., taijri viso labo sudėta 
$44.10.

r
l

v
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Stebuklinga Formula
PASINAUDOKITE TUOJAUS.

Pagalios pasisekė mum? surasti gydymo būdą Įvairiau
sių SKILVIO LIGŲ. Toji formula susideda iš sekančių 
trijų

D
2)
3)

T C VINI M CINCHONAE T r
» . v. KARTUSIS VYNAS. ■ • V.

Jis suteikia palengvinimą ir nuraminimą, padaro veik
lesniais ir sutvirtina vidurius. Toji formula užtvirtinta 
chemijos departamento Wa.shingtone, D. C.

Reikalauk Karčiojo Vyno jūsų aptiekoje. Jeigu jus io 
negautumėte pas jus aptiekorių. rašykite pas

ypatybių:
Ji gydo skilvio neveiklumą;
Ji priverčia pilvą dirbti;
Ji sutrumpina pilvo tvirškinimą.

77 
H

>

R1Ų ATYD \L
Pradėjus komunistams te- j 

rorizuoti kuopose esančius 
socialistus, daugelis draugu, 
paliovė lankę susirinkimus 
ir tas davė komunistams pro 
gą nekurtas kuopas visai 
pakrikdyti. Bet miestuose, 
kui kuopos pakridytos, ran
dasi ivalias draugų, kurie 
norėtų reorganizuoti savo 
kuopas ir imti dalyvumą IV 
Rajone, tik iš priežasties 
nežinojimo savo mieste gy
venančių draugų socialistų 
adi-esų negali pradėti tojo 
reorganizavimo darbu. Pri- 
gelbėjimui tiems draugams 
reorganizuoti savo I 
LSS. 19-ta kuopa išrinko ko
mitetą.

Komitetas tad ir atsišau
kia į draugus socialistus j 
LSS. IV-tame Rajone, kad 
jie tuojaus priduotų komi
tetui savo adresus, o šis ko
mitetas gavęs bent penkis 
adresus draugu, gyvenančių 
viename mieste prigelbės 
reorganizuoti kuopą.

Draugai socialistai, 
vilkinkite 
adresų! 
daug darbo, kurio atlikimas 
reikalingas tuojaus!

LSS. 19-tos kuopos komi
tetas :

M. J. Iškoniskas, 
Z. O. Kelmelis, 

C. A. Herma n.
Adresuokite: C. A. Her- 

man. 25 Van Corlear Place. 
New York. N. Y.

nesi-
'su prisiuntimu

J*ries mus stovi

KIAURUS MELAS.
Švento Juozapo brostvos 

organas "Darbininkas” 30 
gruodžio numeryje rašo:

”... kaip turi jaustis tie dar
bininkai, kurie 'aukojo Į socija- 
listų šelpimo Fondą, kurio pi
nigais nežinia kas sušelpta?... 
šelpimo Fondo aukos iki pas
kutinio cento prasmego — nei 
iš cento neišduota atskaitų.’’
Tai yra » biaurus melas! 

Lietuvos šelpimo Fondo au
kų nežuvo nei vienas centas 
ir atskaitos jau kelis kartus 
buvo paskelbtos.

Jau kas-kas, bet klerika
lai savo nosies i L. šelpimo 
Fondo reikalui tegul nekiša, 
nes jie patįs atskaitų neduo
da. Kiek jie išvi-o aukų yra 
surinkę ir kiek jų yra išeik
voję, niekas nežino.

J. Andriulionis.

128 METU JU0DVEIDIS,
Netoli Parkensburgo, 

įOhio valstijoj, užpereitą sa
vaitę mirė juodveidis Wi- 

įilam Peyton, kuris buvo su
silaukęs jau 128 metų.

Brcoklyno siuvėjų susi
rinkime komunistas Bekam- 

; pis. pasigyrė, kad jis nuo lie
tuviškų kontraktorių gavo 
35 dolerius už pardavimą 
darbininkų reikalų, bet jis, 

į tuos pinigus aukauja plieno 
i streikieriams. Ir jau pusėti
nas laikas praėjo, o pinigai 
dar vis Bekampio kišeniuje. 
Ponas Bekamni, komunistiš
kos garbės dėlei imk ir išpil- 
dyk savo priežadus.

PATAISYMAS KLAIDOS.
"Kleivio" N51 korespon

dencijoj iš Baltimore, Md. 
įsiskverbė klaida. Tenai pa
sakyta, kad LSS. 14 kp. lai
ko savo susirinkimus kiek
vieno mėnesio pirmą nedėl- 
dienį. Turi būt: kiekvieno 
mėnesio pirmą utarninką.

Tolesniai pasakyta, kad 
lietuviai komunistai prik
lauso tautiškose draugystė
se ir remia tautininkų poli
tinius reikalus. Turi būt: 
priklausė tautininkų drau- 
gijose, kurios remia politi
nius tautininkų reikalus.

Z. Gapšys.

nuo
ištisai per keturis metus, gaus 80% abelnai

bus duodama pa-
Sausio, 1920 m. Tas naujas įvedi

mom darbininkams, dirbantiems American 
.. Pamatas ant kurio toji pašalpa remiasi

is darbininkų nėra apdraustas, kuris nedirbo šiose 
1 d. grimnžio, 1919 m., ištisai pilną laiką, ant pilnos 

<-Jrie darbininkai nedirbo pilną laiką pradedant 
:o,.ne;.ai: -—oti pašalpos dėlto, kad apdrauda prasidėjo 

. -r sekančius šešis mėnesius.
.<• ant mokesties listo stovėjo 1 d. gruodžio, 1919 m., 

• še<i.s mėnesius, turi teise gauti 40% abelnai nuo jų

< abelnai nuo jų savaitinės algos, 
b"' pertraukos per tr.s metus, bet neilgiau 
gauti pašaipos 75% abelnai nuo jų savaiti-

tris metus, gali gs
tris metus, gali gauti 70

5. Tie, kurie dirbo 
kaip keturis metus, gal: 
nes

atsitikimus: ligas, nuo susižeidi-

I

MORRIS KATZEFF

ADAM SABULIS
233 Broadwav,

SO. BOSTON, MASS.

GERAUSIA PROGA, NAUDOKITĖS!

STRAICMT 
ADAMS

Siunčiu po visą Ameriką ir Į ki
lus šalis iš kur tik gaunu užsa

kymus per C.O.D.

RANKŲ DARBO UNIJOS 
CIGARAI.

Faksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

ADVOKATAS
teismiskus reikalu* vieur.

TERRACE CITY PHARMACEUTICAL CO.
2HUDSONST. YONKERS. N.

bet užteks

Ligonis randasi an!
Grand street.

Daktaras, kuris apsiimtu 
tą ligą išgydyti, lai atsilie
pia.

PRANEŠIMAS PETRAS AKUNEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

N ai rietis.
SVEIKATĄ KONSER

VUOTI NESUNKU.
Jeigu jūsų skilvis yra ne

tvarkoj, nekaltinkit ii. Bu
kit nuosakus ir prisipažinki
te, kad tai jūsų prasižengi
mas, kemšant skilvi n mais
tą, kurio jis suvirškinti ir 
krauju paversti negali, dėl
to atsisako veikti. Kągi tada 
reik daryti? Ve, skaitykit 
sekančius žodžius: "St. Paul 
Minn., gruodžio 7 d. 1919. 
Kada nebūk aš turėčiau skil
vio betvarke, visuomet eisiu 
pas savo aptiekorių, kad ga
vus Trinerio Amerikoniško 
Kartaus Vyno Elixerio, kad 
po 3 dienų būt sveiku. -Jūsų 
Henris Gerveny, Ross st." 
Tai yra atsakymas Į minėta 
klausimą. Nes Trinerio Ame 
rikoniškas Kartaus Vyno 
Elixeris yra sveikatos buda- 
votojas, sveikatos palaiky
tojas ir sveikatą tuo budu 
konservuoja, neleisdamas 
jai gesti ar silpnėti. — Jo- 
set>h Triner Co.. 1333-43 So. 
Ashland avė, Chicago, 11!., 
yra atsakominga firma. Su
vienytų Valstijų valdžia 
1917 ir 1918 metais iš šitos 
firmos užsakė daugybę me-,1 
dikamentų ir užsakymas li
kosi rūpestingai išpildytas. 
(Convright. 1919 bv Jos. Trir.or C- •

FIRST STATĖ 
BANK

107 SALĖM ST
BOSTON. MASS.

Lietuvoje
Lenkijoje

MES TURIME
30 ATSTOVAUJAMŲ

MUS BANKŲ

Į LIETUVĄ IR
LENKIJĄ

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

Lenkiškos Markės
1,000—už $21.50.

A okiškos Markės
1,000—už $28.00.

Rubliai
1.000—už $48.00.

FIRST STATĖ BANK
iO7 s ale m s r.

i .i ’<a? ',00'en Company randa reikalingu apskelbti visiems sa- 
^yr -1;-'kanrs apie nelaimingus atsitikimus, sužeidimus darbuose 

.r synp ngc.-e. kad visuose tokiose atsitikimuose 
galba, kuri prasidės nuo 1 dienos 
m&s bus suteikiamas visi_, 
Woolen Company darbuose, 
yra sekantis z

Nė vienas 
dirbtuvėse nuo 
mokesties. Je 
nuo 1 d. gruodi 
nuo viršminėtos dienos pe

1. Tie, kuri 
bet nebuvo išdirl 
savaitinės aigos.

, . . *!e- kiiie dirun be pertraukos per šešis mėnesius, bet neilgiau
K“-P Menus matus, ga : gauti ;>0% nuo jų savaitinės algos.

•_>. .ie, kurie dirbo be pertraukos viršaus kaip vienus metus, bet 
neilgiau dviem metų, gali gauti 6o$< abelnai nuo jų savaitinės algos.

i ie. Kurie dirbo be pertraukos per du metus, bet neilgiau kaip 
nAfi>< o. "auti 70% abelnai nuo jų savaitinės algos.

algos
6. Tie, kurie dirbo 
ju savaitines algos.
Nei vienas darbininkas nebaus maž.u kaip $8.00 savaitėje ir ne 
riau kaip $30.00. remianties jo savaitiniu uždarbiu.

_ „ uždengia visokiu: w __  _______
ėse ir šiaip kur kitur, taipgi ir susirgusių šiaip jau ligo- 

-as yra kur nors siunčiamas, pasi- 
priimtomis įvairiose valstijose, ku- 
Atsitikimuose laike užsiėmimo, re- 
tie darbininkai, kurie 'nebuvo ant 

aus tik tokią pašalpą kokia 
sueis šeši mėnesiai darbo

dau;
Ta apsauga

mų dirbtuvėse ir šiaip kur kitur, t_ 
mis laike darbo, kuomet darbininkai 
remiant kompensacijos tiesomi. 
riose randasi musų dirbtuvė.-.
menties kompensacijos tiasomi 
mokesties listo 1 d. gruodžio, 1919 m., g 
yra augšėiau nurodyt* natoj, kolei jiems 
nuo dnienos įstojimo į dirbtuvę.

Pašalpa prasideda tik po septynių dienų negalėjimo dirbti ii trau
kiasi per ištisas 2C> savaites taip, kad .-urna lūs išmokėta per tas 

savaites tokia, kokį kuris darbininkas turėjo užsiėmimą, pasire
miant kompensacijos tiesomis, bent vienoje valstijoje, kur yra musų 
dirbtuvės.

Mote-ims bus mokama tik už palago ligas už keturias savaites, 
kurios bus musų dirbtuvėse parsisamdžiusios, remianties luonn, kaip 
ilgai tokia moteris bus dirbusi taip, kaip augščiau yra nurinlyta.

Šioji apsausra yra priedas pik- to. ką dabar darbininkai yra jau 
apdrausti.

Tolymesni planai šios apdraudos bus paskelbti vėliau.

AmmcariWoo!en Company
Fn? .¥ Wood. President.

TELEPHONE: Haymarket 4881

DAKTARU OFISAI
MEDICAL OFFICES

22 TREMONT RO'.V. SCOLLAY SQUARE
BOSTON. MASS.

Gydo slaptas Vyriškas ir moteriškas ligas. Krau
jo ligas ir nusilpnėjimą. Taipgi odos ligas.

VALANDOS nuo 9 iš ryto iki 9 vakare. 
Kalbame lenkiška: ir rusiškai.

fenfinGnHneTaTO ’jarj2A2.rferi!2iTBnE

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

KAI gali turėti gerą drukuojamą mašinėlę 
iTyppewritcr). kuri parašo gražiai 
kiau negu su pluksna. 
gali kiekvienas teisingai 
laiškus ir dokumentus. T 
kurie negali gerai rašyti su plunksna, 
daryta gražiai, 
kerta: 
menus ir raštiškus 
turėtų turėti kiekvienas.

) $4.00 ir

_ >r aiš- 
Ant tos mašinėlės 

i ir greitai rašyti 
Labai paranki tiems, 

Pa
rvirtai ir niekados neuzsi- 

rašo aiškiai, turi visas literas, nu- 
zenklus. Tą mašinukę 

Ji parsiduoda po
brangiau. męs ją duodame kiekvienam DA KAI. kas pirks musų lai.

TIK S5.75.TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS
Jeigu norite turėti gražų ii tvirtą Laikr.-delj. prie 

' darbo arba šventadieniams, tai nelauk, n paras) 
tuojau ji. Tas laikrodis yra taip vadinamas seno- 

I siva šalies svstemos "Roskopo Patentas, kuns > ra 
I žinomas geriausis iš visu. Laikrodėlis yra muu^ihio 
i didumo, ’abai tvirto mechanizmo ir laika ’į1
minutes. turi gražius tvirtus virsus su ęra/ju citcr- 

I blatu ir gali laikyti daug metų. \><--kurIie-au.
resnio lai. rodėlfcP prie darbo. Laikrodėlis ) ra er- 

I tas $9.0°. nęs tik per trumpą laiką dėl supažindini 
Į mo publikos parduosime po ę.'.7o, ir• priedų k^k' ,c‘ 
nams duosime DYKAI rašomą_ masmele. -,eigu no- 
rit* turėti ta vertingą laikrodėli ir mašinėlę, tai ii 
gai nelauk, tik prisėsk 25c. sidabrini arba štampo 
mis rankpii ivių, o likusiu.- užmokėsit paimdami
.a.krodč.r.r mašinuke ^ANV

12)9 NORTH IRVINO AVĖ.. Dept 70

Sutekia mandagų paskutini X 
patarnavimą kiekvienam ( 

Bostone ir visose apielinkėse i 
už prieinamiausią 

atlyginimą. x
taipgi išrendavoju automo- g 
bilius vestuvėms, krikšty- A 
noms ir taip draugiškiems x 

pasivažinėjimams. A

Ofisas: 258 BROADWAY. Tel. S. B. 381.
Gyvenimo vieta: 702 E. Fifth st. Tel. S. B. 1525-M. 

SO. BOSTON, MASS

Atlieka rusus
OFFICE:
735-736 Old South B’.dg.
294 Washington st.,

Boston, Mass.
Tel.: Fort Hill 3424-1972.

OFFICE:
332 Broadwav,

So. Boston. Mass.
Tel.: So. Boston 481-M.

Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.

-----------  IR ------------
Straight Adams

Jeigu norite ?ery Cigarų, tad 
užsisakykite pas mus. 

IŠDIRBĖJUS

No. 2 VARGONAS yra 1!K 
coliu ilgio, 12 colių platus, :r 
7 -« augštas; yra gražiausio 
padirbimo. Žodžiu sakant, 
yra puikus namo linksminto
jas. Prekė tik $li.5O.

No. 1 VARGONAS yra 18 
colių ilgio, 1 % colių platus, 
ir 12% colių augštas; yra 
gražiai pagražintas ir išduo
da skambų ir pi airin i bais. , 
taip kad yra aiškus didelėje 
svetainėje. Jis yra apsaugo
tas nuo dulkių ir durnu stik
lo durimis. Prekė SIS.75.

namo 
su-

turi turėti viena savo namuose.geros muzikos 
labai gražiai padarytas ir jo mašinerija niekados negali

muziką, tai imtinai nusipii!;it vieną iš šių musu puikią 
juo palinksminsi save ir savo draugus. Galėsi grajinti vi- 
ir no taip, kaip zirzina kas i.prs šiek-tiek pramokęs, bet 

Jsidėsi rolę kokią norėsi ir tik suk- 
Gali būti tikras atsakančiai.

CHICAGO, ILL.

Mylėtojai
'.•argonas yra

.Jeigu mylit
\ argoną. Su 
sekins šmotus 
grajinsi gražiausiai ir atsakančiai, 
si, o vargonas grajins. — •• •

Dabar, kolei dar garsiname, parduodame juos labai pigiai. Taigi nu
sipirk vieną nelauk kojiai pabrangs. Jums reikia io nanioiinksmintojaus.

Tuojaus prisiusk pinigus, visus arba pusę, o męs tuojaus jums išsiųsi
me namų linksmintoją. Jeigu siųsi tik pusę sumos, tai likusius uzmoVi- 
si pastoriui, kuris pristatys jums vargonus.

5 rolies muzikos luodame dykai u Vargonais, 
dame 3 ro*ivs.

Didelį s u rasa muzikos rolių siun.iame drauge
MASHKEN SPE' IM.TY <O

4456 SO. HF.RMITSGE AVĖ.,

Su vaigonu No. 2 .luo

šu vargonais. (8)

< HICAGO, ILL.


